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Sammanfattning  

Syftet med studien är att öka kunskapen om lärares erfarenheter av läs- och skrivutvecklande arbete 

i samband med undervisning av elever med ADHD. Studien är kvantitativ och 97 respondenter har 

svarat på en enkät med övervägande flervalsfrågor men även några efterföljande frisvarsfrågor. 

Studien riktar sig till förskollärare, lärare, speciallärare och specialpedagoger som på ett eller annat 

sätt undervisar i svenska i årskurs F–6. Resultatet av flervalsfrågorna analyserades med hjälp av 

statistiska beräkningar som genererade procentsatser och diagram. Fritextsvaren sorterades och 

kategoriserades utifrån respondenternas svar.  

Resultatet visar att 94 av 97 respondenter har arbetat med elever med ADHD och av dessa anser 

sig 40% inte ha tillräckliga kunskaper för att kunna stödja eleverna i deras läs- och skrivutveckling. 

De allra flesta uppger att de vid något tillfälle fått kompetensutveckling inom NPF.  

Drygt hälften har svarat att de utifrån erfarenhet uppskattar att elever med ADHD har det svårare 

vid sin läs- och skrivinlärning samt att ungefär lika många uppskattar, utifrån erfarenhet, att elever 

med ADHD har läs- och skrivsvårigheter i högre grad än de elever som inte har ADHD. 

Respondenterna anser att de största utmaningarna elever med ADHD har i sin läs- och 

skrivutveckling är koncentration, fokus och motivation. När det kommer till extra anpassningar 

och särskilt stöd uppger, utifrån erfarenhet, respondenterna att extra anpassningar är mycket vanligt 

förekommande och att även särskilt stöd förekommer. Anpassningarna och stödet riktas enligt 

respondenterna främst mot de klassiska ADHD-symtomen koncentration, uppmärksamhet, 

impulsivitet och hyperaktivitet. Stöd i kunskapsutveckling ges enligt respondenterna i betydligt lägre 

grad. Ungefär 30% av respondenterna har uppgett att de använder sig av särskilda metoder för att 

stödja elever med ADHD i deras läs- och skrivutveckling. Bland metoderna som nämns är att dela 

upp lektioner i kortare pass, tydliga instruktioner, bildstöd samt individanpassning. Ett mindre antal 

respondenter har nämnt vikten av att ta reda på orsaken till läs- och skrivsvårigheterna och att 

relationsbygge är viktigt för att nå framgång.  

  

  

Nyckelord: ADHD, NPF, läs- och skrivsvårigheter, läs- och skrivutveckling, extra anpassningar, 

särskilt stöd     
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Inledning  
Som pedagog i skolan möter man hela tiden elever med olika förutsättningar och behov. En grupp 

elever som det ofta talas om är eleverna med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 

och vår erfarenhet säger att dessa samtal ofta rör de karakteristiska ADHD-symtomen. Enligt 

Jakobsson & Nilsson, (2019, s. 172) är dessa: ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet 

(ibid.). Vi vet att detta är en elevgrupp som i många fall presterar sämre i skolan än elever utan 

ADHD, dessutom vet vi att elever med ADHD ofta har samverkande svårigheter som till exempel 

läs- och skrivsvårigheter. Dock upplever vi att detta inte diskuteras i samma utsträckning som de 

karakteristiska ADHD-symtomen (Carlsson Kendall, 2015, s. 80., Jacobson, 2010, s. 167).  

  

I Sverige finns, av förklarliga skäl, inga register över hur elever med olika diagnoser klarar skolan 

men Riksförbundet Attention (2017), som är en intresseorganisation för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer, gör regelbundet 

undersökningar bland sina medlemmar för att få en överblick av till exempel skolsituationen. Den 

senaste undersökningen genomfördes i maj 2017 och riktade sig till föräldrar där 1860 svar kom in 
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varav 76% angav att deras barn hade ADHD. Resultatet visade att endast 44% av eleverna hade 

godkända betyg i svenska, matte och engelska. Av de barn, där föräldrarna angett att de har stort 

behov av extra anpassningar och särskilt stöd, är det endast 28% som har godkänt betyg i svenska, 

matte och engelska. På frågan om föräldrarna anser att deras barns lärare har tillräckliga kunskaper 

för att kunna anpassa undervisningen efter barnets behov svarar 40% att kunskap saknas. Enkäten 

visar att för vissa elever fungerar skolgången bra och det föräldrarna lyfter fram som de främsta 

bidragande faktorerna är enskilda lärares kunskaper och bemötande, individanpassat stöd, bra 

ledarskap på skolan samt god kunskap om NPF (ibid.). Vi upplever att vi idag lever i en värld där 

de flesta aktiviteter kräver att vi kan läsa och skriva vilket innebär att det är av största vikt att våra 

elever får en tillräcklig kunskap inom detta. Den ovan nämnda undersökningen visar på en ganska 

dyster bild för elever med ADHD.  

  

Enligt Skollagen (SFS 2019:410) 2 kap. 4 § ska det i utbildningen tas hänsyn 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”. Skolinspektionens (2014, s. 6–7) slutsats i rapporten Skolsituationen för elever med 

funktionsnedsättningen AD/HD är att kartläggning av elevernas behov liksom anpassningar i 

skolsituationen behöver förbättras för elever med ADHD. Skolsituationen kan förbättras för dessa 

elever om både huvudmän, rektorer och lärare arbetar mer strukturerat och systematiskt med 

kartläggningar och anpassningar. Enligt rapporten (Skolinspektionen, 2014, s. 18) behöver elever 

med ADHD ofta någon form av anpassning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Anpassningen kan bestå av särskilt stöd för att nå kunskapskraven men även stöd och stimulans 

för att få möjlighet att nå längre i sin kunskapsutveckling (ibid.). Rapporten visar dock att 

kartläggningar ofta görs enbart när det finns risk att eleven inte når kunskapskraven 

(Skolinspektionen, 2014, s. 12). Enligt Brown (2016, s.170) har många elever med ADHD även 

specifika inlärningssvårigheter. Läsproblem förekommer hos upp till 50% av eleverna och 

skrivsvårigheter hos så många som 60% av eleverna. De exekutiva funktionerna arbetsminne och 

bearbetningshastighet har visat sig påverka både ADHD och läsning (ibid.).  

  

Hur ser det ut ute på skolorna, känner lärarna att de har den kompetens som behövs för att stödja 

elever med ADHD i deras läs- och skrivutveckling? Hur beskriver lärare själva sitt arbete med läs- 

och skrivundervisning i samband med elever med ADHD? Får elever med ADHD extra 

anpassningar och särskilt stöd som det står i skollagen att de ska få om behov finns? Hur ser det 

eventuella stödet ut? Detta är frågor som fångat vårt intresse och vår förhoppning är att denna 

studie kan bidra till kunskapen om dessa aktuella frågor och även ge oss själva användbar kunskap 

till vår framtida yrkesutövning där vi med säkerhet kommer stöta på elever med ADHD och 

utmaningarna de kan möta i sin läs- och skrivutveckling.  
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Vad gäller begrepp som nämns i studien har vi valt att använda oss av de begrepp som respektive 

författare som vi refererar till använder.  

  

Arbetsfördelning  

Under arbetets gång har vi haft ett nära samarbete och ett gemensamt ansvar för studiens olika 

delar. Initialt gjordes en viss uppdelning av innehållet när det kom till att söka efter relevant litteratur 

och forskning samt att skriva ett första utkast. Det slutgiltiga resultatet har dock diskuterats och 

formulerats av oss gemensamt. Vi formulerade gemensamt en enkät som vi använde för att göra 

var sin del i undersökningen. Johanna Carlsson samlade in empiri från en mindre ort i södra Sverige 

och Malin Lindström från en storstad i mellersta Sverige. Den insamlade empirin har vägts samman 

så i resultat och analys behandlas data som en undersökning. Vi använde oss av ett gemensamt delat 

dokument att skriva i för att underlätta samarbetet.   

Bakgrund  

Styrdokument  

Alla som arbetar inom skolan i Sverige har vissa styrdokument att förhålla sig till. Dessa dokument 

ska säkerställa att alla elever får ledning och stimulans för att, utifrån sina förutsättningar, nå så 

långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Följande styrdokument anser vi tar upp delar vilka är 

intressanta för vår studie; Lgr 11, skollagen, Salamancadeklarationen och Barnkonventionen.  

Lgr 11  

I Läroplanen under kapitlet skolans värdegrund och uppdrag under rubriken En likvärdig utbildning 

står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen 

ska bidra till elevernas fortsatta lärande och utveckling med hänsyn till elevernas bakgrund, 

erfarenheter, språk och kunskaper. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns olika sätt att genomföra uppdraget. Skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målet för utbildningen. Med 

anledning av detta kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lgr 11, 2017).  

  

I läroplanen kan vi se inspiration från Vygotskijs synsätt om zonen för närmaste utveckling i 

övergripande mål och riktlinjer. Här kan man läsa att lärare förväntas organisera och genomföra 

arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla sin förmåga (Gibbons, 2016, s. 30).  
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Skollagen  

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter elever och vårdnadshavare har samt vilka krav 

som ställs på huvudmannen (Skolverket, 2019a). I Skollagens (2010:800), 1 kap. 4 § kan man bland 

annat läsa att:  

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära.  

samt 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.  

I 1 kap. 2 § slås det fast att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver 

i sitt lärande för att utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt. Vidare står att om 

en elev till följd av en funktionsnedsättning har svårt att nå kunskapskrav eller kravnivåer ska ges 

stöd så att det så långt som möjligt motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som 

lätt når kunskapskraven ska ges ledning och stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling  

(ibid.).  

  

Riktlinjer kring särskilt stöd behandlas i skollagens 3 kap. I 10 § står att elever ska ges det stöd på 

det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav 

som minst ska uppnås. Om det visar sig att en elev, trots stöd i form av extra anpassningar som 

getts inom ramen för den ordinarie undervisningen, befaras att inte nå kunskapskraven ska detta 

anmälas till rektor som skyndsamt ska se till att behov av särskilt stöd utreds. Behovet av särskilt 

stöd ska även utredas om en elev uppvisar andra svårigheter i skolsituationen. Om utredningen 

visar på att eleven är i behov av särskilt stöd ska detta stöd ges med utgångspunkt i elevens 

utbildning i dess helhet. (3 kap. 7§). I 3 kap. 8 § står att det särskilda stödet kan ges i stället för den 

undervisning som eleven skulle ha deltagit i eller som ett komplement. Stödet ska ges inom elevens 

ordinarie elevgrupp. Dock kan en elev enligt Skollagens 3 kap. 11§, om det finns särskilda skäl, ges 

särskilt stöd enskilt eller i en annan undervisningsgrupp än den eleven normalt tillhör.  

Salamancadeklarationen  

I juni 1994 hölls en världskonferens i Salamanca i Spanien där 92 regeringar samt 25 internationella 

organisationer samlades för att diskutera undervisning för elever i behov av särskilt stöd. Under 

konferensen antogs en handlingsram för specialpedagogiska åtgärder som rör undervisning av 

elever i behov av särskilt stöd. I avsnitt 2B kan man bland annat läsa följande (Svenska Unescorådet, 

2006):  

Kursplanerna skall anpassas till barnens behov, inte tvärtom. Skolorna skall därför erbjuda 

alternativa kurser som passar barn med olika förutsättningar och intressen (s. 24).  
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Barn med behov av särskilt stöd skall erbjudas kontinuerligt stöd. Det kan röra sig om allt 

från ett minimum av stöd i det vanliga klassrummet till kompletterande program för 

inlärningsstöd inom skolan som vid behov kan utvidgas till assistans från speciallärare och 

extern stödpersonal (s. 25).  

Här kan man urskilja ett starkt riktat fokus på inkludering med eleven i fokus. En inkluderande 

skola där elever med olika typer av funktionsförmågor ska inrymmas.  

Barnkonventionen  

Barnkonventionen antogs i FN:s generalförsamling 1989 och fram till idag har alla stater utom USA 

ratificerat den (UNICEF, 2019). Barnkonventionen syftar till att alla barn i världen, oavsett 

bakgrund, religion, etnicitet, funktionshinder eller andra särdrag, behandlas med respekt och att 

barnets bästa alltid sätts i första rummet. Konventionen betonar föräldrar och familjens roll när det 

kommer till det enskilda barnets rättigheter men samtidigt påtalas statens ansvar när det kommer 

till att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp. Konventionen innehåller 54 artiklar 

varav fyra är vägledande för hur helheten ska tolkas. Dessa fyra (artikel 2, 3, 6 och 12) tar bland 

annat upp alla barns lika värde, att alla åtgärder ska betraktas utifrån barnets bästa, rätten till liv - 

överlevnad och utveckling samt barnets rätt att uttrycka sina åsikter (Barnombudsmannen, 2019). 

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag (Skolverket, 2020).  

ADHD – innebörd och följder  

NPF är en förkortning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De kallas neuropsykiatriska 

för att hjärnan och nervsystemet bearbetar information på ett annorlunda sätt vilket i sin tur kan 

påverka en person i sådan omfattning att det blir ett funktionshinder. Dessa svårigheter benämns 

ibland internationellt som utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar (SPSM, 2019b). 

Enligt Odenbring, Johansson och Hunehäll Berndtsson (2017) är den vanligaste diagnosen inom 

NPF-spektrat ADHD. ADHD står för, som tidigare nämnts, Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder och är en diagnostisk benämning på ett tillstånd som karakteriseras av stora och varaktiga 

uppmärksamhetsproblem och/eller impulsivitet och överaktivitet. Enligt Socialstyrelsen (2014, s. 

12) kan tillståndet påverka en individs vardagsfungerande i så hög grad att det medför en 

funktionsnedsättning. Vidare menar Skolinspektionen (2014) att elever med ADHD har svårigheter 

med de exekutiva funktionerna vilket de liknar med att ”sakna fungerande bromsar”. SPSM (2019b) 

lyfter fram att dessa svårigheter ligger i områden som uppmärksamhet, överaktivitet och att kunna  

 Begreppet kan enligt Cartwright (2017, s. 29–30) ses som 

ett  

paraplybegrepp som representerar en samling mentala verktyg som vi använder för att kunna sköta 

uppgifter och nå uppsatta mål. Vi använder de exekutiva förmågorna för att reglera ett målinriktat 

beteende inom många olika områden i livet. Det kan handla om att planera och genomföra en 

aktivitet eller läsa och förstå en komplicerad text. De exekutiva förmågorna framträder tidigt och 

utvecklas genom livet. Redan tidigt i skolan möjliggör dessa den självbehärskning som krävs för att 

ta initiativ eller hejda impulser (ibid.). 
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komma ihåg rutiner, att behålla uppmärksamhet på rätt saker och att hejda opassande beteende 

(ibid.). Det finns ett dilemma med att använda paraplybegrepp menar Gillberg (2018, s. 10–11) 

eftersom det utgår ifrån att det finns en huvuddiagnos och att samsjuklighet (komorbiditet) inte är 

regel. Därför förespråkar han begreppet ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes Eliciting 

Neurodevelopmental Clinical Examinations) där helhetssyn är grunden. Vidare tydliggör han att 

ESSENCE utgår ifrån att barn som visar på olika autistiska symptom samt ADHD-symptom 

nödvändigtvis måste utredas för andra problem som faller inom ESSENCE- gruppen (ADHD, 

autism, Tourettes syndrom, tal- och språkstörning). Det handlar om att ge tidiga insatser till barnet 

och familjen med hjälp av team från flera olika professioner såsom läkare, psykolog, skolsköterska, 

pedagog och logoped.  

  

Brown (2016, s. 47) anser sig efter att tagit del av ett flertal studier ha belägg för att personer med 

ADHD har nedsättningar i många områden i hjärnan som har att göra med de exekutiva 

funktionerna. Vidare framhåller han att den samlade forskningen om komorbiditet mellan ADHD 

och inlärningsproblem visar på att de exekutiva funktionerna har en avgörande roll för lärande och 

problem med lärandet. Det viktigaste är förmåga att fokusera och hålla kvar uppmärksamheten, 

engagera sig i samt att använda arbetsminnet i uppgiften. Komorbiditeten involverar allmänna 

nedsättningar av exekutiva funktioner sammanlänkat med nedsättningar av mer karakteristiska 

förmågor som har att göra med läsning, skrivande och/eller matematik. Viktigt menar Brown (ibid.) 

på är att se att denna överlappning har olika dimensioner. Vissa har så stora svårigheter med läsning, 

skrivande och/eller matematik att det motiverar en dyslexidiagnos. Andra vars svårigheter inte är 

tillräckligt oroande för att berättiga en sådan diagnos har i själva verket omfattande problem med 

lärande och teoretiskt arbete, beroende på de exekutiva funktionsnedsättningarna vilket deras 

ADHD medför. Dessa elevers motivationsberoende gör det extra viktigt att man arbetar med att 

göra undervisningen spännande och intresseväckande (ibid.). Enligt Samuelsson, Arnqvist, Björn, 

Dahlin, Elwér, Eriksson Gustavsson, Gustafson, Jacobson, Myrberg, Olofsson, Svensson, 

Swalander, Taube och Wolff (2009, s. 250) bör man, för att underlätta för dessa elever, ge dem 

individuell vägledning och stöd när det gäller planering och genomförande av olika aktiviteter i 

skolan. Av vikt är att läraren är medveten om att samtliga pedagogiska aktiviteter som kräver att 

eleven kan arbeta självständigt eller i grupp ofta försummar barn med komorbiditeten läs- och 

skrivsvårigheter och ADHD/ADHD-symtom. Skolarbetet för dessa elever måste struktureras 

mycket noggrant och det krävs tydliga instruktioner, snabba och täta återkopplingar på skolarbetet 

och en eftersträvan om lärarledd undervisning i mindre grupp. Gillberg (2013, s. 69) pratar om 

vikten av pedagogernas medvetenhet om, den tidigare nämnda, komorbiditeten så att de 

pedagogiska insatserna kan anpassas på ett adekvat sätt. Den nämnda medvetenheten kräver att 

pedagogerna får rätt och tillräcklig utbildning (ibid.).  
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Svårigheten att rikta och hålla kvar uppmärksamhet och att hantera instruktioner i flera led i 

arbetsminnet påverkar skolarbetet och trots att elever med ADHD kämpar hårt uppnår de sällan 

särskilt goda resultat (Jakobsson och Nilsson, 2019, s. 174).  

Läs- och skrivsvårigheter  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2019a) skriver att läs- och skrivsvårigheter är ett 

övergripande begrepp som omfattar allt som rör begränsningar när det gäller att läsa och skriva. En 

gemensam faktor för alla som har läs- och skrivsvårigheter är svårigheten att tillgodogöra sig skriven 

text. Svårigheterna kan enligt Spsm bero på: bristfällig undervisning, för lite övning, 

koncentrationssvårigheter, annat modersmål eller dyslexi. De visar även på att medicinska, 

språkliga, emotionella eller begåvningsfaktorer kan påverka.  

  

Wengelin och Nilholm (2013, s. 117) tar också upp att barn med svårigheter inom områdena 

uppmärksamhet och hyperaktivitet ofta får läs- och skrivsvårigheter. Här pratar man om att 

svårigheterna samvarierar, ADHD i sig orsakar inte läs- och skrivsvårigheter men att ett barn med 

ADHD även kan ha läs- och skrivsvårigheter. Gillberg (2013, s. 69) skriver att läs- och 

skrivsvårigheter (inklusive dyslexi) och andra inlärningssvårigheter är mer regel än undantag vid 

ADHD och att lärare därför måste ha tillräckligt med kunskap om sambandet mellan ADHD och 

inlärningssvårigheter/uppmärksamhetsproblem så att de pedagogiska insatserna kan anpassas.  

  

Enligt Samuelsson m.fl. (2009, s. 239, 250) så är specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och 

ADHD två av de mest vanliga funktionshindren bland barn och ungdomar. Vidare uppskattar de 

en komorbiditet av dessa diagnoser på 3 - 4% av populationen. Ett större fokus på det egna ansvaret 

för lärande i och med nya pedagogiska arbetssätt har bidragit till att läs- och skrivsvårigheter gradvis 

ökat i skolan. Vidare så är problembaserad inlärning en metod vilken ofta förespråkas och därmed 

ökar vilket ytterligare bidrar till att den enskilda eleven måste kunna navigera själv i mötet med 

textvärlden. Användandet av datorer samt olika IKT-verktyg i skolorna är även det något som ökat 

kraven på en god skriftspråklig förmåga. För de flesta elever är läsa och skriva en ansträngande och 

tidskrävande uppgift. För elever med både läs- och skrivsvårigheter och ADHD är skolarbetet en 

stor utmaning då de har svårigheter att avskärma sig från alla intryck i klassrummet, ta instruktioner, 

förstå sammanhang, vänta eller skjuta upp en impuls, kontrollera sitt humör och tåla motgångar. 

De använder sin energi till sådant som för andra elever inte innebär någon ansträngning vilket 

resulterar i att de fortare blir trötta än andra elever.  

  

Extra anpassningar och särskilt stöd  

Skolverket (2019b) menar att det är insatsernas omfattning och varaktighet som skiljer särskilt stöd 

från sådant stöd som ges i form av extra anpassningar. Stöd i form av extra anpassningar är olika 
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sätt att göra undervisningen mer tillgänglig medan särskilt stöd brukar vara mer omfattande och 

pågå under en längre tid. Här är insatser av mer ingripande karaktär vilket normalt inte går att göra 

inom ramen för den ordinarie undervisningen.  

  

Carlsson Kendall (2012, s. 31) skriver att man i skollagen talar om “elev i behov av särskilt stöd” 

men anser att det inte finns någon specifik definition av en sådan elev och vidare att det inte krävs 

diagnos för att ha rätt till hjälp. Hon menar istället att det i skollagen framhålls att det finns många 

olika skäl till att en elev har behov av särskilt stöd. För vissa kan detta stöd vara under en kortare 

tid medan det hos vissa kan bestå under hela skoltiden.  

  

Enligt SMER (Statens Medicinsk-Etiska Råd) kan en etisk konflikt finnas mellan intresset att ge det 

stöd som en person med ADHD behöver och samtidigt undvika särbehandling som kan upplevas 

stigmatiserande eller orättvis. Som ett exempel belyser de att elever med ADHD kan få extra hjälp 

vid prov i skolan (SMER, 2015).  

“Fungerande pedagogik”  

Jakobsson och Nilsson (2019, s. 175–176) skriver att det inte finns ett diagnosspecifikt sätt att 

arbeta eftersom elever är olika och att det därför är viktigt att prova olika metoder samt att visa 

förståelse för att alla är olika. Relationen mellan elev och lärare är viktig då de gemensamt måste 

komma fram till fungerande strategier. Att se över klassrummet och elevens placering kan 

underlätta, en egen bänk eller en enskild arbetsplats i klassrummet brukar vara att föredra. 

Uppmaningar att sitta stilla har sällan effekt, istället är det viktigt att hitta lämpliga sätt och metoder 

som underlättar för eleven, till exempel att få ha något i händerna att plocka med eller att ha 

möjlighet att röra på sig om behovet finns. Mycket är vunnet om eleverna tillåts vara olika och att 

kravnivåerna anpassas till varje elev efter deras förutsättningar.  

  

Sjölund, Lindgren och Reuterswärd (2017, s. 51) lyfter fram tydliggörande pedagogik som ett sätt 

att öka begripligheten och därmed göra skolsituationen mer hanterbar. Som hjälpmedel använder 

man bland annat olika former av visuellt stöd för att kompensera för elevernas olika svårigheter 

med att uppmärksamma, bearbeta, tolka och förstå det som sker i klassrummet. Sjölund m.fl. (2017, 

s. 55) refererar till psykologen Bo Hejlskov Elvén som lyfter fram begriplighet som en pedagogisk 

strategi i skolan. Han menar att om eleven inte förstår vad som sker runt hen ökar risken för ett 

problemskapande beteende (ibid.). Vidare skriver Sjölund m.fl. (2017, s. 60–61) att för att skapa 

begriplighet och struktur använder man sig i tydliggörande pedagogik av nyckelfrågor, har eleven 

svar på dessa kan det hjälpa eleven i situationen. Frågorna som lyfts fram är: Varför ska jag göra 

det? Vad ska jag göra? Var ska jag vara? Med vem ska jag vara? När ska jag göra det? Hur ska jag 

göra det? Hur länge ska jag göra det? Hur mycket ska jag göra? Vad händer sen?  
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Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden, anser att lärare alltid ska agera och lära ut på ett 

sätt som även passar barn med ADHD och autism. Fredrika Järnehall, utbildningschef på Friends, 

är inne på samma linje att om en lektion planeras för att vara anpassad för barn med NPF påverkar 

det alla barn i klassen positivt (Hjärnfonden, 2019). Wallberg (2019) menar att när en lektion ska 

planeras och designas, behöver hänsyn tas till alla elevers olika behov. Istället för att göra 

speciallösningar kan en differentierad undervisning hjälpa till att möta olika krav och att eleverna, 

genom att erbjudas olika sätt att ta sig an en uppgift, får chansen att lyckas (ibid.).  

  

Det finns risker med att ha ADHD och dessa risker ökar om man som barn misslyckas i skolan. 

Med anledning av detta kan det motiveras att tidigt ställa diagnos. Syftet är att svårigheterna ska 

upptäckas tidigt innan de leder till stora problem. För att kunna hjälpa eleverna är det viktigt att 

pedagogerna i skolan har kunskap om ADHD för att kunna förstå eleven och sätta in rätt stöd 

(Borg och Carlsson Kendall, 2018, s. 90, Carlsson Kendall, 2015, s. 80).  

Behov av NPF-utbildning  

Wallin (2018) belyser att i de senaste undersökningarna från Socialstyrelsen så har antalet med 

diagnosen ADHD ökat, tre till sex procent av alla barn i skolåldern har ADHD. Samtidigt pekar 

deras egna undersökningar på att elever med NPF inte får den hjälp eller stöd som de har rätt till 

och att lärarna inte har en möjlighet att ge dem en likvärdig undervisning (ibid). Enligt Karpathakis 

(2017. s. 60–61) är det endast 1,6 procent av lärare och annan skolpersonal som anser sig ha 

tillräckliga kunskaper om NPF och 90 procent anser sig behöva mer kunskap om denna elevgrupp. 

Vidare skriver han att forskare vid Karolinska institutet menar att två till tre elever i varje klass har 

någon form av NPF det vill säga att 12 procent av alla svenska elever är i behov av särskilt stöd 

(ibid.). I en artikel på hjarnfonden.se från 2019 nämns liknande siffror vad gäller förekomsten av 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt att forskning visar på att skolans stöd 

behöver stärkas för dessa elever och att en viktig del handlar om att inkludera kunskap om NPF i 

den ordinarie lärarutbildningen. Utöver det behöver alla lärare höja sin kompetens genom 

fortbildning anser Anna Hemlin (Hjärnfonden, 2019).  

  

Wallin (2017) tar upp att det från och med hösten 2018 infördes krav på NPF-kunskap på 

speciallärar- och specialpedagogutbildningarna, men regeringens ambition är att alla lärare ska 

utbildas framöver. Grut (2019) skriver att kunskap om NPF enligt januariavtalet ska vara en 

obligatorisk del av lärarutbildningen och genomföras från 2021. Partierna har också enats om att 

öka skolans kunskap och stöd för elever med neuropsykiatriska svårigheter, vilket också är en 

mycket viktig skrivning och inte minst för de barn med NPF som befinner sig i skolan idag (ibid.).  

    

Forskningsöversikt  

Vid sökning efter relevant och aktuell forskning har vi i första hand använt oss av Uppsala 

universitetsbibliotek och dess sökmotorer samt databaser. Sökord som används var ADHD, läs- 
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och skrivsvårigheter, reading och writing difficulties. Många av de artiklar som hittades var 

publicerade i medicinska- eller psykologiska tidskrifter vilket tyder på att det inte finns så mycket 

forskning med en till huvudsak pedagogisk inriktning.  

ADHD förekomst och samsjuklighet  

Enligt Anderberg, Dahlberg och Hellberg (2018) är ADHD den vanligast förekommande 

neuropsykiatriska diagnosen bland barn och ungdomar i skolåldern och den uppskattade 

förekomsten globalt är mellan 5 och 10 procent. Thomas, Sanders, Doust, Beller och Glasziou 

(2015) har i sin metastudie, som innefattar 175 olika studier, kommit fram till en prevalens för 

ADHD på 7,2% (ibid.). I en liknande undersökning där 86 studier ingick har Willcut (2012) kommit 

fram till att andelen barn och ungdomar med ADHD uppgår till 5,9–7,1%. Polanczyk, de Lima, 

Horta, Biederman och Rhode (2007) har i sin metastudie tagit del av resultat från 102 studier som 

omfattade 171 756 personer från alla världsdelar och kom fram till att prevalensen för ADHD var 

5,29%. Anderberg m.fl. (2018) skriver, med hänvisning till Socialstyrelsen, att prevalensen för 

ADHD i Sverige bedöms till c:a 3–7%. I rapporten ADHD – etiska utmaningar (SMER, 2015) kan 

man dock läsa att frekvensen ställda diagnoser inte nödvändigtvis är samma som förekomst av 

tillståndet ADHD då tillståndet kan vara både över- och underdiagnostiserat. I rapporten nämns 

också att det kan vara komplicerat att resonera om den verkliga prevalensen då den beror på hur 

diagnoskriterier är formulerade, något som ändras över tid.  

  

Anderberg m.fl. (2018) har i sin studie jämfört en grupp med ADHD och en grupp utan och det 

visade sig att gruppen med ADHD i större utsträckning haft problem i skolan som påverkat både 

resultat och närvaro. Gruppen med ADHD angav till exempel att de i högre grad har läs- och 

skrivsvårigheter, 30% jämfört med 14% för elever utan ADHD.  

  

Gillberg, Gillberg, Rasmussen, Kadesjö, Söderström, Råstam, Johnson, Rothenberger och 

Niklasson (2004) har i sin artikel, som är en forskningsöversikt, tagit upp det stora sambandet 

mellan ADHD och andra typer av diagnoser och svårigheter och att dessa i många fall innebär en 

minst lika stor utmaning som själva ADHD-diagnosen. I de studier som Gillberg m.fl. (2004) har 

tagit del av har majoriteten av de som diagnostiserats med ADHD även ytterligare minst en diagnos. 

Fernell, Nylander, Kadesjö och Gillberg (2014) kom i sin internationella populationsbaserade studie 

fram till att 87% av skolbarnen som hade ADHD även hade andra funktionsnedsättningar. De 

diagnoser som Gillberg m.fl. (2004) nämner som vanligt samexisterande med ADHD är till exempel 

ODD (trotssyndrom), CD (uppförandestörning) och språkstörning. Utöver diagnoser nämns att 

många med ADHD även har inlärningssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.  

  

DuPaul, Gormley och Laracy (2013) granskade 17 artiklar med syftet att finna grundläggande bevis 

om komorbiditet av inlärningssvårigheter och ADHD i samband med den dåvarande, kommande 
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ändringen av DSM-kriterierna för båda störningarna. Resultatet visar på en relativt hög 

samsjuklighet för inlärningssvårigheter och ADHD, c:a 31–45% av studenterna med ADHD hade 

även inlärningssvårigheter och vice versa.  

  

Helland, Posserud, Helland, Heimann och Lundervold (2016) har i sin Norgebaserade studie bland 

annat undersökt sambandet mellan språkstörning och ADHD och lässvårigheter. Resultatet visade 

att i elevgruppen som hade både ADHD och lässvårigheter identifierades 80% även att ha 

språkstörning.  I gruppen som hade ADHD men inte lässvårigheter hade 42% även språkstörning 

och i gruppen som hade lässvårigheter men inte ADHD hade 46% även språkstörning. I 

kontrollgruppen var motsvarande siffra 5,7%.  

Samband ADHD och läs- och skrivsvårigheter  

Gillberg m.fl. (2004) kom i sin forskningsöversikt fram till, beroende på undersökning, att så många 

som mellan 25 – 40% som har ADHD även har lässvårigheter. När det gäller att skriva visade 

översikten att svårigheterna ofta består i att skriva grammatiskt korrekt samt att organisera texten. 

Även dysgrafi (svårt med handstil) är vanligt förekommande.  

  

Fernell m.fl. (2014) har tittat på olika studier som visar på det faktum att många barn med ADHD 

inte når förväntade skolprestationer och att de vanligtvis har svårigheter med läsförståelse. Ungefär 

hälften av alla barn med ADHD har betydande läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

  

Fouganthines (2012, s. 48) avhandling består av tre studier där deltagarna är mellan 8 och 29 år och 

utgår från ett tidigare forskningsprojekt, Läsutveckling i Kronoberg. I sin teoretiska utgångspunkt 

belyser hon det faktum att dyslexi ofta samvarierar med andra svårigheter såsom specifik 

språkstörning och ADHD. Studien är longitudinell då läsutvecklingen och effekter av lässvårigheter 

under skoltiden undersöks fram t.o.m. 29 års ålder. Studien är prospektiv då hon undersöker hur 

deltagarnas förutsättningar har påverkat individen framåt i tiden. I den första studien undersöker 

hon hur läs- och skrivsvårigheter framträder i de första skolåren samt huruvida gruppen svaga läsare 

går att dela in i undergrupper. Studie två undersöker läsutvecklingen för personer med 

lässvårigheter både på grupp- och individnivå genom normerande test. I den tredje och sista studien 

undersöker hon hur deltagarna hanterar sina svårigheter efter att ha slutat skolan. Studierna visar 

att en bristande läs- och skrivförmåga får betydande konsekvenser för senare arbetsliv och 

livsmöjligheter.  

  

  

Carlsson och Eriksson (2016) gjorde en intervjustudie med 12 ungdomar, hälften pojkar och 

hälften flickor. Syftet var att de ville undersöka hur ungdomar med ADHD upplever sitt vardagsliv. 

Där framkommer det upplevelser av skepticism inom skolan kring ADHD, där man försöker hitta 

andra förklaringsmodeller. Studiens huvudresultat är att det är i skolan som ungdomarna upplever 
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att svårigheterna med ADHD blir ett problem. För dem saknas en tydlighet kring hur de ska få 

sina stöd- och hjälpbehov tillgodosedda i skolan.  

Svårigheternas karaktär  

Daley och Birchwood (2010) har i sin forskningsöversikt kommit fram till att av ADHD-symtomen 

är det främst underskott i de exekutiva funktionerna samt ouppmärksamhet som påverkar 

studieresultaten, alltså inte hyperaktivitet/impulsivitet och uppförandeproblematiken. 

Artikelförfattarna beskriver studiernas huvudresultat i tre punkter: 1. ADHD-symtom påverkar 

prestation genom hela livet. 2. Brister i de verkställande funktionerna verkar vara kärnan i 

ADHDrelaterade akademiska underprestationer. 3. Det finns klassrumsbaserade interventioner 

som kan stödja elever med ADHD.  

  

Helland m.fl. (2016) undersökte i sin studie elevers språkliga förmågor och det visade sig att elever 

med ADHD hade större utmaningar med den pragmatiska delen av språket medan elever med 

lässvårigheter hade mer fonologiska svårigheter.  

  

Capodieci, Lachina och Cornoldi (2018) och Re och Cornoldi (2015) har gjort studier i Italien med 

fokus på skrivning. Capodieci m.fl. (2018) undersökte handskrivningsprestandan hos barn med 

ADHD under enkla förhållanden men även under en verbal eller rumslig arbetsminnebelastning. 

Man utförde tre olika tester på två grupper, den ena med barn med ADHD-symtom och den andra 

utan symtom men för övrigt jämförbar med ADHD-gruppen beträffande kognitiv förmåga, 

socioekonomisk nivå och ålder, etc. Resultatet visade att en arbetsminnesbelastning påverkade 

handskrivningen som gjordes av barn med ADHD, framför allt beträffande hastigheten. Studien 

bekräftar att läsbarheten och hastigheten vad gäller handskrivning för barn med ADHD-symtom 

är svagare gentemot kontrollgruppen. Vidare var skillnaden större vid en verbal kognitiv belastning 

vilket stör deras skrivaktivitet. Re och Cornoldi (2015) undersökte arbetsförmågan på en 

textkopieringsuppgift samt en textdiktatuppgift hos två grupper barn kända för sina stavsvårigheter. 

Den första gruppen bestod av barn med ADHD-symtom och den andra gruppen av barn med 

dyslexi. Syftet var att man ville jämföra dessa två grupper mot en matchande kontrollgrupp för att 

se på eventuella skillnader i stavning. Resultatet visade på att barn med stavningssvårigheter gjorde 

färre fel i kopieringsuppgiften än under dikteringsuppgiften men de gjorde fortfarande fonologiska 

fel och misstag i samband med accenter och dubbelteckning. De upptäckte även att ADHD- och 

dyslexigruppens fel skiljde sig åt vilket de menar grundar sig i deras underliggande olika svagheter.  

  

Åsberg (2009) har i sin avhandling försökt belysa läsning, stavning och språk- och hörförståelse hos 

barn med autism eller uppmärksamhetssvårigheter/ADHD genom fem olika studier varav de två 

första är relevanta för vårt arbete. I den första delen undersöktes ordavkodningsförmågan och 

läsförståelsen hos elever med AST (autismspektrumtillstånd), uppmärksamhetssvårigheter och barn 
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utan kända funktionsnedsättningar. I ordavkodning var det inga större skillnader men i läsförståelse 

så var gruppen utan funktionsnedsättningar klart bättre vilket enligt Åsberg skiljer sig från tidigare 

forskning. I studie två ingick flickor med AST, ADHD samt en grupp jämförelseflickor utan 

funktionsnedsättning. Förutom ordavkodning och läsförståelse ingick ett visst mått av stavning. I 

läs- och skrivuppgifterna skiljde sig flickorna med AST inte från de andra grupperna. Däremot hade 

cirka hälften av flickorna med AST och ADHD någon form av läs- och skrivsvårighet. Detta 

jämfördes med gruppen flickor utan funktionsnedsättning där endast 6 procent hade läs- och 

skrivsvårigheter. I studien användes även ett mått på graden av autism respektive ADHD -relaterad 

problematik och där fann man att ju högre nivåer en elev låg på desto sämre resultat låg deras 

läsförståelsetest på. Vidare så fann man att en hög grad av ADHD kunde kopplas till lägre resultat 

på ordavkodning och stavning. Det framgick även vid gruppjämförelser att ADHD-gruppen 

åstadkom alltigenom svagt på uppgifterna som testade läs- och skrivfärdigheter. 

Sammanfattningsvis kom Åsberg fram till att elever med AST ofta har svårare för förståelsen för 

skrivet eller uppläst material medan elever med ADHD ofta har större skriftspråkliga problem. Han 

är noga med att trycka på att det finns individuella variationer, att alla elever med ADHD inte har 

samma problem. En vidare följd av hans arbete var insikten av att elever som läser snabbt och 

korrekt inte per automatik kan ta till sig innehållet av texten (ibid).  

Framgångsrik undervisning  

Skolinspektionen (2010:1284) konstaterade i sin sammanställning av forskningsresultat, ”Framgång 

i undervisningen”, att en framgångsrik undervisning inte kan beskrivas i endimensionella termer 

utan det är kunskapen i lärarens kombinerade kunskaper, förmågor och handlingar i varje enskild 

situation som skapar förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling. Några kompetenser hos 

lärarna som visat sig ha extra stor betydelse för en framgångsrik undervisning var enligt rapporten 

kompetens att bygga och utveckla relationer samt didaktisk kompetens, att ha en bred kompetens 

om olika metoder samt verktyg för att kunna genomföra undervisningen (ibid.).  

  

I två olika avhandlingar har Tjernberg undersökt framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. 

Licenciatavhandlingen Specialpedagogik i skolvardagen (2011) var en praxisorienterad fallstudie där 

Tjernberg med hjälp av observationer i fyra klasser och reflekterande samtal med sex lärare, två 

specialpedagoger, en logoped och en rektor analyserade framgångsfaktorer i lärares undervisning 

med fokus på läs- och skrivlärande. Skolan som ingick i studien, liksom lärarna, var valda utifrån 

att de bedriver en framgångsrik undervisning med hög måluppfyllelse (s. 5, 15 och 76). I 

doktorsavhandlingen Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande (2013) var syftet att analysera de faktorer 

som ligger bakom framgångsrikt läs- och skrivlärande samt hur forskningsresultat kan 

implementeras i det dagliga skolarbetet (s. 5). Tjernberg använde sig i denna studie av samma skola 

som i den tidigare nämnda studien och fördelningen av informanter var snarlik (s. 91–92). Studien, 

som var praxisorienterad, genomfördes med observationer och reflekterande samtal som metod (s.  
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5).  

  

I avhandlingen Specialpedagogik i skolvardagen konstaterade Tjernberg (2011) att alla lärare i studien 

poängterade vikten av att variera undervisningen för att möta elevers olika förutsättningar och 

behov. För att ta reda på vad som passar den enskilde eleven gäller det att vara flexibel och beredd 

att prova olika metoder (s. 113). I Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande refererade Tjernberg (2013) 

till forskning (bland annat Hattie, 2009; Myrberg 2007 och Crowford och Torgesen 2006) som 

entydigt visat att lärarkompetens är den mest betydelsefulla faktorn för att säkerställa en 

framgångsrik pedagogik i läs- och skrivutveckling. Tjernberg (2013, s. 69) nämnde bland annat att 

Hattie i sin studie fann att den viktigaste delen i effektiv undervisning var interaktionen mellan 

lärare och elev (ibid.). I sin egen studie kom Tjernberg (2013, s. 230) fram till att framgångsrik läs- 

och skrivpedagogik innebär att läraren ser läs- och skrivutveckling i ett språkutvecklande 

sammanhang. Resultatet visade också att lärarna använde olika metoder och arbetssätt för att möta 

eleverna och deras olika förutsättningar samt att de synliggör lärandeprocessen för eleverna. Det 

framgick också att alla elever, oavsett förutsättningar, får möjlighet till ett lustfyllt lärande samt 

kompensatoriska hjälpmedel som möjliggör att även elever med läs- och skrivsvårigheter får 

möjlighet att lyckas. Som ytterligare en hjälp återfinns en tydlig struktur, både en yttre fysisk struktur 

och strukturer för lärande och förståelse. Studien visade också på betydelsen av att lärare har 

teoretisk förankring då detta gör det möjligt för lärarna att se var eleverna befinner sig samt att de 

i stunden kan uppmärksamma de pedagogiska möjligheter som uppkommer i klassrummet (ibid.).  

  

Även Murphy (2012, s.12) har i sin avhandling A study of classroom teachers´ experiences in a collaborative 

learning community: learning to improve support for students with characteristics of ADHD and their literacy 

learning tagit upp lärarens viktiga roll för elever med ADHD. Syftet med studien var att beskriva 

fem klasslärares erfarenhet och hur de samarbetade för att förbättra sin undervisning i läsning för 

elever med ADHD eller ADHD-liknande symtom (ibid.). I studien (Murphy, 2012, s. 2) 

undersöktes, genom bland annat intervjuer och observationer, hur lärandemiljön kan se ut samt 

vilka strategier som används vid inlärning hos barn med diagnosen ADHD. Författaren var särskilt 

intresserad av hur lärarna som deltog i studien upplevde sin situation (ibid.).  Murphy (2012, s. 173– 

174) kom fram till att de lärare som hade undervisat längst också var de lärare som hade flest verktyg 

att ta till i sin undervisning (ibid.) samt att förståelse och medkänsla för eleverna med ADHD ökade 

lärarnas motivation att anpassa och förändra sin undervisning (Murphy 2012, s. 177).  

Murphy (2012, s. 183) kom i sin studie fram till att lärare måste ha ett brett utbud av strategier för 

att kunna möta elevers olika sätt att lära och att elever ska ges möjlighet att visa sina kunskaper på 

olika sätt till exempel genom muntliga presentationer eller genom att få sina tankar nedskrivna. 

Dessutom bör lärare få kunskap om de kognitiva processer som involveras i läsinlärning, till 

exempel de verkställande funktionerna och deras roll i läsinlärning. Att läraren har en förståelse för 

ADHD och de beteendeproblem som det kan innebära underlättar då dessa ofta kan kopplas till 

missförhållandet mellan krav och elevens förmåga att hantera dessa (ibid.).  
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Enligt Murphy (2014) kan svårigheter relaterade till ADHD bli synliga först i skolan på grund av 

att det finns ett missförhållande mellan barns beteende och förväntningar i klassrummet. Ofta 

upplever barn med ADHD att det finns brister i anpassningen till hur de lär sig kontra hur läraren 

lär ut. Murphy (2014) gav några konkreta tips på hur man kan underlätta för elever att lära. Dessa 

är att eleven får ha något i händerna under genomgångar, stå upp och arbeta, röra sig inom en 

begränsad yta i klassrummet, ge korta instruktioner (en i taget), be eleven upprepa instruktionen, 

inkludera elevens intresse i undervisningen, ge visuella checklistor och ge positiv feedback (ibid.). 

För att lärarna ska få kunskap om inlärning och anpassningar poängterade Murphy (2012, s. 184) 

vikten av att lärarutbildningar ger kunskap inom elevers olika inlärningsbehov samt hur man kan 

stödja elever med ADHD eller ADHD-liknande symtom. Dessutom är det viktigt att redan 

praktiserande lärare får fortbildning samt ges möjlighet till samarbete med kollegor (ibid.).  

  

Murphy (2014) konstaterade i sin artikel Finding the Right Fit: Inclusive Strategies for Students With 

Characteristics of ADHD att lärare idag behöver ett allt bredare utbud av pedagogiska färdigheter och 

kompetens inom inkluderande undervisning för att kunna möta elevernas skiftande behov. Många 

lärare uppger till exempel att de inte har tillräckliga kunskaper för att kunna möta och stödja elever 

med ADHD (ibid).  

  

DuPaul m.fl. (2013) gjorde en studie där de granskade 17 artiklar med syftet att titta på tillgängliga 

bevis om komorbiditet av inlärningssvårigheter och ADHD. Resultatet visar på en relativt hög 

samsjuklighet för inlärningssvårigheter och ADHD, c:a. 31 – 45% av studenterna med ADHD 

hade även inlärningssvårigheter och vice versa. Resultatet talar för att elever med 

inlärningssvårigheter bör utredas för ADHD. Vidare anser de att det krävs att empiriska 

undersökningar måste använda konsekventa, evidensbaserade diagnostiska kriterier så att exakta 

uppskattningar av ADHD- och inlärningssvårighetskomorbiditeten kan fastställas och studenter 

med båda störningarna kan identifieras och bemötas på ett tillförlitligt och giltigt sätt.  

    

Teoretiska utgångspunkter  

Denna studie tar avstamp i två teoretiska utgångspunkter för studiens analys, det relationella 

perspektivet och det kategoriska perspektivet, vilka presenteras nedan.  

Relationellt perspektiv och kategoriskt perspektiv  

Man kan se på specialpedagogik utifrån flera olika perspektiv. Två motsatta perspektiv är det 

relationella och det kategoriska. Beroende på vilket av dessa perspektiv man utgår ifrån får det 

skilda konsekvenser för den specialpedagogiska verksamheten (Jakobsson och Nilsson, 2019, s. 33). 

Persson (1998, s. 31) menar att dessa olika perspektiv utgör radikalt olika sätt att förstå elevers 

skolsvårigheter. Ahlberg (2015, s. 48) skriver att det relationella specialpedagogiska perspektivet har 
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sina rötter i handikappforskningen och i de nordiska länderna på 1960- och 70-talen. Här söks 

förklaringar till skolproblem i mötet mellan eleven och den omgivande miljön. Man studerar 

relationer och samspel mellan de fyra nivåerna individ, grupp, skola, och samhälle. Detta är något 

som Jakobsson och Nilsson (2019, s. 33) menar belyser komplexiteten och specialpedagogikens 

relationella karaktär.  

  

Lindqvist (2013, s. 65) visar i sin avhandling att det relationella perspektivet är närmre det 

inkluderande synsättet och är mer förknippat med inkludering. Här handlar det om vad det är som 

händer i mötet mellan människorna i den rådande situationen och som är utgångsläget. Där av finns 

här inga på förhand fastställda begränsningar (Jakobsson och Nilsson, 2019, s. 254). Persson (1998, 

s.30) anser att ett relationellt perspektiv för den specialpedagogiska verksamheten innebär att den 

integreras med övrig pedagogisk verksamhet i skolan. Även han belyser att det i detta perspektiv 

blir viktigt vad som sker i förhållandet, samspelet eller interaktionen mellan olika aktörer. Här 

handlar det alltså inte om att man utifrån en enskild individs uppträdande eller beteende grundar 

sin förståelse för dess handling. Vidare visar han på att elevens förutsättningar i olika avseenden 

som förändringar i dess omgivning antas kunna påverka hens förutsättningar att uppfylla vissa på 

förhand uppställda krav eller mål (ibid.).  

Genom detta tankesätt, menar Jakobsson och Nilsson (2019, s. 254), blir man en lyhörd och aktiv 

pedagog som ser sin egen del i det som sker och som erfar att man som pedagog kan påverka 

elevers möjlighet till lärande. Ahlberg (2015) menar att det relationella perspektivet inte behöver 

utesluta det kategoriska och tvärtom. I vissa avseenden kan dessa båda perspektiv förenas (ibid., s. 

54). Det kategoriska perspektivet har enligt Ahlberg tilldelats olika namn över tid som 

individperspektivet, det kompensatoriska perspektivet och det traditionella perspektivet (ibid., s. 

42). Perspektivets rötter sträcker sig till 1800-talet med starka influenser från medicinsk forskning 

samt psykologisk testteori. Tidigare nämnda influenser har lett till en ledande diagnostisering för 

att skapa förståelse för svårigheterna. Exempel på svårigheter som tas upp är bl.a. läs- och 

skrivsvårigheter, dyslexi och ADHD (ibid, s.42 - 43). I ett kategoriskt perspektiv är det i huvudsak 

eleven själv som är ansvarig för de problem och svårigheter som kan uppstå i skolan och den som 

ska ge stöd och hjälp är specialläraren. Inom specialpedagogiken förstås då elevens skolproblem 

som en individuell avvikelse och att eleven betecknas som en elev med svårigheter. I ett relationellt 

perspektiv ses istället elevens svårigheter som en gemensam angelägenhet där ansvaret vilar på både 

arbetslag och specialpedagog/speciallärare. Elevens svårigheter uppstår i mötet mellan olika 

företeelser i miljön och eleven sägs vara i svårigheter och stödet riktas mot olika nivåer i skolans 

verksamhet. Det relationella perspektivet poängterar att svårigheterna uppstår i relationen mellan 

individ och omgivningens krav och problem (Ahlberg, 2015, s. 53).  
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Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur lärare ser på sina kunskaper och erfarenheter 

av läs- och skrivutvecklande arbete i samband med undervisning av elever med ADHD och 

ADHD-liknande symtom. I studien ställs följande forskningsfrågor:  

  

• Hur ser sambandet ut mellan deltagarnas kompetensutveckling och självskattning av 
kunskaper för att kunna stötta elever med ADHD i deras läs- och skrivutveckling?  

  

• Hur ser lärare på relationen mellan ADHD och elevers läs- och skrivsvårigheter?  

  

• Hur beskriver lärare stödinsatser för läs- och skrivutveckling i samband med elever med  

ADHD?  

    
Metod  

Metodval  

Studien är en respondentundersökning då intresset riktas mot svarspersonerna och vad de uppger 

om sin egen praktik (Essaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud 2017, s. 236). Studien 

är kvantitativ och som datainsamlingsmetod användes enkät. Anledningen till valet av en kvantitativ 

studie var intresset av att få en större överblick av lärares erfarenheter av att arbeta med elever med 

ADHD eller ADHD-liknande symtom. Att valet föll på en självadministrerande webbenkät som 

datainsamlingsmetod berodde, till stor del, på tidsaspekten. Ett liknande resultat hade troligtvis 

kunnat nås med standardiserade intervjuer men att genomföra 100 (som var målet) standardiserade 

intervjuer hade varit näst intill omöjligt inom den tidsram detta arbete skulle genomföras på. Vid 

en intervju förlorar man även anonymiteten och en försäkran om anonymitet kan innebära en större 

benägenhet för respondenterna att svara på frågorna (Eliasson, 2018, s. 40).  

  

Fördelen med kvantitativa data är bland annat att informationen som samlas in inte är medskapad 

av forskarens värderingar eller tolkningar (vilket kan ske i intervjuer), man kan använda sig av 

statistik för att tolka informationen och det går att tydligt presentera data med hjälp av tabeller och 

diagram (Denscombe, 2018, s. 388 - 389).  

  

Det kan vara lämpligt att använda sig av enkäter/frågeformulär när:  

• Informationen som krävs är okomplicerad och kortfattad.  

• Man vill ha standardiserade data från identiska frågor utan krav på personlig     interaktion.  

• Respondenter kan läsa och förstå frågorna.  

• Det sociala klimatet är tillräckligt öppet för att möjliggöra fullständiga och ärliga svar.  
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(Denscombe, 2018, s. 244)  

  

Enligt Denscombe (2018, s. 245) finns det tre kriterier som måste uppfyllas för att frågeformulär 

ska karaktäriseras som ett forskningsmässigt frågeformulär. För det första ska det vara utformat för 

att samla in information som kan användas som data för analys. För det andra ska frågeformuläret 

bestå av en rad nedtecknade frågor, det är viktigt att alla som svarar på enkäten läser en identisk 

uppsättning frågor. För det tredje ska formuläret samla information direkt från källan, det vill säga 

att om man vill veta något om ungdomars attityder till ett visst ämne, ska ungdomar tillfrågas. Hur 

framgångsrikt ett forskningsmässigt frågeformulär blir är beroende av svarsfrekvens, ifyllnadsgrad 

och svarens validitet (ibid.).  

  

Enkäten är, som tidigare nämnts, webbaserad och självadministrerande och bygger på att 

respondenterna fyller i svaren när det passar dem (Denscombe, 2018 s. 244). Enligt Denscombe 

(2018, s. 261) lämpar sig webbaserade frågeformulär för de behov som finns vid småskalig 

samhällsforskning.  

Utformning av enkät  

Som nämnts tidigare är enkät mätinstrumentet i denna studie. Enkäten utformades i Google Forms 

där färdiga mallar finns att tillgå. Att använda sig av färdiga mallar för denna typ av 

enkätundersökning har flera fördelar, dels utgår man från en mall och behöver inte börja från 

början, formuläret blir tilltalande och det kan hjälpa till att få dem fullständigt ifyllda samt att de 

hjälper till vid databearbetning (Denscombe, 2018, s. 261).  

  

Frågorna i enkäten utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar samt utifrån den kunskap 

som inläsning av litteratur och forskning gett och som bakgrunden och forskningsöversikten i 

denna studie bygger på. Enkäten delades in i fem teman: bakgrundsfrågor, frågor om kompetens, 

utbildning och erfarenhet, läs- och skrivinlärning, stödinsatser i undervisningen samt reflektion och 

avslutning. Utifrån dessa teman konstruerades femton frågor varav två frågor hade en 

uppföljningsfråga beroende på svar. Fjorton av frågorna krävde ett svar för att kunna gå vidare 

medan en, den sista, var valfri att fylla i. Alla som deltog i enkäten svarade på de fyra 

bakgrundsfrågorna men då syftet med studien var att öka kunskapen om lärares erfarenheter av att 

arbeta med läs- och skrivinlärning hos elever med ADHD och ADHD-liknande symtom avslutades 

enkäten för de respondenter som svarade nej på frågan om de någon gång arbetat med elever med 

ADHD eller ADHD-liknande symtom. Denna funktion, att kunna lotsa respondenterna i enkäten, 

är något som Bryman (2018, s. 297) ser som en fördel med webbundersökningar.  

  

Bryman (2018, s. 320) har klassificerat olika typer av frågor som kan användas vid enkäter. De 

kategorier av frågor som främst användes i denna studie var personliga faktafrågor och frågor som 
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rör åsikt och erfarenhet. Bryman (2018, s. 321) menar att det är viktigt att man klargör vilka frågor 

man ställer bland annat för att undvika opassande frågor. Brymans tre tumregler för hur frågor till 

andra människor utformas är: ha undersökningens syfte och frågeställning i åtanke, vad är man ute 

efter och hur skulle man själv besvara frågan. Bryman anser att det finns vissa typer av frågor som 

man bör undvika, till exempel frågor med mångtydiga eller oklara termer, långa frågor, dubbla 

frågor, generella frågor och ledande frågor (ibid.). När det kommer till svarsalternativ menar 

Esaiasson m.fl. (2018, s. 254) att dessa ska vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande vilket 

innebär att respondenterna ska hitta ett alternativ som de känner passar, vare sig fler eller färre 

(ibid.). Enkäten i denna studie innehåller ett antal frågor med termer som kan uppfattas som 

mångtydiga eller oklara, vilket då går emot Brymans (2018, s. 321) tankar. Anledningen till att 

frågorna kan framstå som mångtydiga är att vissa uttryck kan uppfattas olika av olika respondenter, 

det gäller till exempel frågan: “Har du inom ramen för ditt yrke arbetat, nu eller tidigare, med elever som har 

en ADHD-diagnos eller ADHD-liknande symtom?” där svarsalternativen är “Ja, någon enstaka gång”, “Ja”, 

“Ja, många gånger”, och “nej”. Svaret på denna fråga beror av hur respondenten upplever sin situation 

och vilket innebär det måste tas i beaktande att det som någon anser är många gånger inte är det 

för någon annan.  

  

Antalet svarsalternativ i enkätfrågor brukar vanligen variera mellan två och elva. Använder man sig 

av skalor med numeriska värden är det vanligt med ett udda antal steg (vilket innebär ett neutralt 

alternativ) och vid frågor som inte baseras på en skala är fyra eller fem svarsalternativ det vanligaste 

(med eller utan neutralt alternativ). Huruvida ett neutralt alternativ ska finnas med kan diskuteras 

då det finns en risk att respondenter väljer ”vet ej”-alternativet för att slippa besvara frågan. Dock, 

om ett neutral alternativ inte tas med finns risken att en respondent känner sig tvingad att avge ett 

svar som kanske inte stämmer (Esaiasson m.fl., 2018, s. 254–256).  

  

Vid utformning av enkätfrågor menar Bryman (2018, s. 286) att det främst bör finnas slutna frågor, 

en utformning som är lätt att följa och förstå samt att enkäten inte är för lång så informanterna 

tröttnar. Vidare menar han att man i enkäter använder sig av många olika slags frågor. Hagevi och 

Viscovi (2016, s.146–147, 159) anser att frågorna bör ha god läsbarhet och att de ska vara 

ematiserade i enkäten. De belyser även att den grafiska utformningen har en stor betydelse (ibid.).  

  

I denna enkät användes till största delen slutna frågor men även ett par öppna finns med. Slutna 

frågor med givna svarsalternativ är lätta att ställa men även lätta för en respondent att svara på. En 

sluten fråga kan också hjälpa respondenten att genom svarsalternativen förstå vad som efterfrågas. 

Det kan finnas nackdelar med slutna frågor, till exempel om respondenten hittar flera 

svarsalternativ som passar in och då har svårt att välja samt att respondenterna tolkar ord och 

begrepp på olika sätt. Fördelen med öppna frågor kan vara att respondenterna har möjlighet att 

svara med egna ord samt att det lämnar utrymme för oförutsedda svar. Nackdelen kan vara att det 
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är mer tidsödande, det kräver mer av respondenten samt att det som forskare tar mer tid att 

sammanställa och analysera då dessa svar måste sorteras och kategoriseras innan de kan analyseras  

(Bryman, 2018, s. 315–319).  

  

I enkätens slutna frågor finns i de flesta fall ett neutralt svarsalternativ med alternativet “vet ej” då 

det kan underlätta för respondenten att inte behöva fylla i ett alternativ hen inte känner är helt rätt. 

I enkäten finns det mellan två och fem svarsalternativ att välja på. När det bara är två är det rena ja 

och nej svar.  

  

Alla frågor formulerades för att utgå från respondentens egna erfarenheter (Bryman, 2018, s. 320).  

Urval   

Generella riktlinjer  

Innan en undersökning skall genomföras måste det klargöras vilken kategori av respondenter man 

vill ha för att få värdefulla data för det man undersöker. Undersökningspopulation är ett begrepp 

som representerar alla inom ett visst område, till exempel om man vill undersöka åldern på 

fysiklärare i Sverige så är undersökningspopulationen alla fysiklärare i Sverige (Denscombe, 2018, 

s. 38). Utifrån undersökningspopulationen kan sen forskaren välja att göra ett urval (Denscombe,  

2018, s. 57).  

  

Enligt Denscombe (2009, s.53) brukar större enkätundersökningar och användandet av kvantitativa 

data förknippas med ett representativt urval. Valet av en representativ undersökningsgrupp, som i 

flera hänseenden representerar den större grupp de tillhör, möjliggör att man kan göra 

uppskattningar av den större gruppen, då en undersökning av den i sin helhet inte är praktiskt 

genomförbar (ibid.). Denscombe (2018, s. 58–59) talar vidare om sannolikhetsurval och 

ickesannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval bygger helt på att man använder ett slumpmässigt urval 

från undersökningspopulationen och att forskaren inte har något inflytande över utväljandet av 

respondenter. Ett icke-sannolikhetsurval innebär att forskaren har ett visst inflytande över urvalet. 

Båda dessa urvalstyper kan generera ett representativt urval.  

Studiens urval  

Studiens undersökningspopulation är förskollärare, lärare, speciallärare och specialpedagoger som 

på ett eller annat sätt undervisar i läs- och skrivinlärning i årskurs F-6. Att dessa yrkeskategorier 

valdes beror på att det främst är dessa som arbetar med läs- och skrivinlärning och att vi har egna 

erfarenheter av det aktuella åldersspannet.  

  

Urvalet av respondenter i studien är ett icke-sannolikhetsurval då undersökningsledarna hade ett 

visst inflytande över urvalet. Urvalet av respondenter fördelades i stort sett över två geografiska 

områden, en mindre kommun i södra delarna av Sverige samt en storstadskommun i mellersta 
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Sverige. Dock går det inte att garantera att svar ej inkommit från en respondent i en annan kommun 

då en länk, som ej är spårbar, delades ut. Att dessa två kommuner valdes grundades på ett 

bekvämlighetsurval (Denscombe, 2016, s. 77) då vi är verksamma inom dessa två kommuner.  

  

I storstadskommunen valdes ett antal skolor slumpmässigt ut utifrån kommunens förteckning över 

skolor på sin hemsida. På de utvalda skolorna kontaktades alla förskollärare, lärare, speciallärare 

och specialpedagoger, utifrån kontaktlistan på respektive skolas hemsida. Stod det utskrivet vilka 

ämnen respektive lärare undervisade i uteslöts de som ej överensstämde med de uppsatta 

kriterierna. Om undervisningsämnen ej stod utskrivet skickades enkäten till alla som hade titeln 

förskollärare, lärare, speciallärare och specialpedagog vilket innebar att även pedagoger som inte 

tillhörde målgruppen fick mailet. Totalt kontaktades 304 respondenter på olika skolor. Antalet svar 

som inkom var 52, det vill säga en svarsfrekvens på c:a 17% och ett bortfall på 83%.  

  

I den mindre kommunen i södra Sverige skickades enkäten ut till flertalet förskollärare, lärare, 

speciallärare och specialpedagoger verksamma på de kommunala skolorna. Som anställd pedagog 

inom kommunen har man tillgång till samtliga pedagogers mejladresser, dock saknades i vissa fall 

information om deras huvudsakliga uppdrag som lärare på skolan. Detta innebar att enkäten 

skickades till alla som hade titeln förskollärare, lärare, speciallärare och specialpedagog. Högst 

sannolikt innebar detta, likt storstadskommunen, att pedagoger som inte tillhörde studiens 

målgrupp fick mailet. Totalt kontaktades 102 respondenter på kommunens samtliga skolor. Antalet 

inkommande svar var 44, det vill säga en svarsfrekvens på 43% och ett bortfall på 57%.  

Studiens deltagare  

I studiens enkät fanns det fyra inledande bakgrundsfrågor (se bilaga 1) som gav information kring 

respondenternas huvudsakliga profession, vilket stadie de arbetade på, antalet år inom skolan samt 

erfarenhet kring att arbeta med elever med ADHD.  

  

Av studiens 97 respondenter arbetade 57,7% som klasslärare/mentor, 19,6% som 

speciallärare/specialpedagog, 10,3% som ämneslärare och 4,1% som förskollärare. Resterande 

8,3% har i kategorin övrigt angett att de arbetade som till exempel lärare i förskoleklass, lärare i 

särskild undervisningsgrupp och grundlärare inom fritidshem. Fördelningen över olika stadier ser 

ut som så att 48,5% främst arbetade i åk 4–6, 41,2% främst i åk 1–3 och 6,2% främst i förskoleklass. 

Resterande 4,1% har angett att de arbetade i samtliga årskurser, F–9 och fritidshem.  

  

När det kommer till antalet yrkesverksamma år inom skolan visar figuren nedan den procentuella 

fördelningen mellan de 97 respondenterna.  
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Figur 1. Deltagarnas yrkesverksamma år i skolan  

  

Den sista av bakgrundsfrågorna berör huruvida respondenterna nu eller tidigare arbetat med elever 

som har ADHD eller ADHD-liknande symtom. Av svaren att döma har många av respondenterna 

god erfarenhet av att arbeta med elever med ADHD eller ADHD-liknande symtom, 67% har angett 

att de gjort det många gånger och endast 3,1% (3 st.) har svarat att de aldrig arbetat med elever med 

ADHD eller ADHD-liknande symtom. Av dessa tre har två angett att de arbetat 0–5 år vilket kan 

innebära att de är helt nya i yrket. Den tredje som svarade nej på frågan har angett att hen arbetat 

11–15 år. Bland de sju respondenter som svarat “ja, någon enstaka gång” finns både de som angett 

att de arbetat 0–5 år likväl som de som angett att de arbetat 21 år eller mer. Figuren nedan visar 

den procentuella fördelningen mellan de 97 respondenternas svar.  

  

  

  
Figur 2. Enkätdeltagarnas uppgivna erfarenhet av arbete med elever med ADHD.  

Genomförande   

Enligt Jacobsen (2017, s.42) är genomförandet den tid som går åt till själva datainsamlingen, den 

tid det tar att skicka ut frågeformulär etc. Han hävdar att det tar minst en månad från det att man 

börjar insamlingen tills det att man kan anse sig ha all data insamlad (ibid.).  
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Innan den färdiga enkäten skickades ut genomfördes en mindre pilotstudie. Detta för att upptäcka 

eventuella brister innan den riktiga studien påbörjades (Denscombe, 2018, s. 242). Urvalet för 

pilotstudien var likvärdigt med urvalet för studien med tanke på kompetens. Denna teststudie 

gjorde att vi fick en försmak av vilka problem som kunde tänkas uppstå och vilka befintliga variabler 

som faktiskt gav riklig och relevant information. Den medgav även att fler variabler kunde utformas 

och inkluderas vilket Esaiasson m.fl.  (2017, s. 37) betonar som en av fördelarna med en pilotstudie. 

Efter pilotstudien gjordes några mindre ändringar innan den färdiga enkäten skickades ut.  

  

Det finns en större risk för missförstånd vid en enkätundersökning och sådant kan eventuellt 

påverka det empiriska materialet. I samband med en enkät som skickas ut via internet ges begränsad 

möjlighet att ställa frågor eller ge förtydliganden, vilket Bryman (2018, s. 290) menar har en inverkan 

på resultatet. Detta gjorde att vi var noga med att skriva våra kontaktuppgifter tillsammans med 

övrig information i enkätens informationsdel. Respondenterna kontaktades direkt via e-post i vilket 

en länk till studien fanns angiven. Svarsfrekvensen i enkätstudier är låg. Esaiasson (2018, s. 242) 

nämner mellan 50 och 60 procent när det kommer till postenkäter. Denscombe (2009, s. 27) skriver 

att vid postenkäter är ett bortfall på upp till 80% inte ovanligt, just på grund av dess opersonliga 

natur. En enkät via e-post riskerar samma problematik men har en fördel i att det ofta går snabbare 

att besvara och returnera en enkät som är digital. Då enkäten var anonym fanns ingen möjlighet att 

skicka ut påminnelser. För att få ett tillräckligt stort antal respondenter (målet var 100) skickades 

därför ett stort antal e-postbrev ut. Tre gånger under studiens gång, när det blev tydligt att antal 

respondenter inte skulle nå upp till 100, skickades ytterligare e-postbrev ut till nya möjliga 

respondenter. Det stod tidigt klart att de som svarade på enkäten till största del gjorde det samma 

dag som enkäten togs emot.  

Metod för bearbetning och analys  

Denscombe (2018, s. 344) beskriver en femstegsprocess för att analysera forskningsdata. Dessa fem 

steg, när det kommer till kvantitativa data, är:  

1. Iordningställande av data (kodning, kategorisering och kontroll)  

2. Inledande utforskning av data (se trender/samband)  

3. Analys av data (använda statistiska test, koppla data till forskningsfrågor/hypoteser)  

4. Framställning och presentation av data (tabeller/figurer/skriftlig tolkning)  

5. Validering av data (Externa normer, intern överensstämmelse, jämförelse av alternativa  

förklaringar  

  

Enkäten konstruerades med hjälp av Google Forms. Efter genomförd insamling av data 

exporterades dessa från Google Forms till Excel där enkätfrågorna med flervalsalternativ kodades 

för att möjliggöra statistisk analys. De frågor som hade fria svarsalternativ sorterades och 

kategoriserades utifrån svarsinnehåll (Bryman, 2018, s. 313).  
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Bryman (2018, s. 409–410) beskriver hur olika typer av frågor ger olika typer av information i 

svaren. Man kan klassificera de olika typer av variabler som kan frambringas (genereras) vid en 

undersökning och huvudsakligen är dessa kvot-/intervallvariabler, ordinalvariabler, 

nominalvariabler och diktoma variabler. Beroende på variabeltyp är olika tillvägagångssätt vid 

analys mer eller mindre lämpade (ibid.).  

  

För att analysera bearbetade data i denna studie har olika metoder använts. Den första är univariat 

analys som innebär att man analyserar en variabel (fråga) i taget. Som hjälp för att visualisera svaren 

har procentsatser för olika svar samt diagram använts. Att använda sig av diagram är den vanligaste 

metoden för att beskriva kvantitativa data. Fördelen med diagram är att de är relativt lätta att tolka 

och förstå. Om man har tillgång till nominal- och ordinalvariabler är stapeldiagram och 

cirkeldiagram lämpliga verktyg (Bryman, 2018, s. 411). En nominalvariabel är en variabel som inte 

går att rangordna, till exempel kön och bostadsort (Eliasson, 2018, s. 35–36). I denna studie är till 

exempel frågan om yrke en nominalvariabel. En ordinalvariabel är en variabel som går att rangordna 

utifrån de inkodade siffrorna. En typisk ordinalvariabel går att mäta med en skala (ibid.). I denna 

studie så är ett exempel ”flera tillfällen, några tillfällen, någon enstaka gång samt nej”. Enligt 

Eliasson (2018, s. 36) mäts alltid en kvot eller intervallvariabel med siffror som säger något om 

storleksförhållandet mellan svaren, exempel är ålder, längd och vikt (ibid.). Exempel från studien 

är antal verksamma år inom skolan. Slutligen skriver Eliasson (2018, s. 36) att dikotoma variabler 

ses som nominalvariabler men kan tekniskt sett bearbetas som ordinalvariabler. En typisk dikotom 

variabel är ja och nej svar (ibid.).  

  

Den andra metoden för att analysera studiens kvantitativa data är bivariat analys som innebär att 

man analyserar två variabler för att se om de är relaterade till varandra (Bryman, 2018, s. 416–417). 

För att statistiskt räkna ut sambandet mellan två variabler användes Pearssons korrelation. Genom 

att mata in variabelvärden i ett kalkylprogram, till exempel Excel, får man ut en så kallad 

korrelationskoefficient inom intervallet -1 till +1 där värden nära +1 innebär ett starkt positivt 

samband medan värden nära -1 innebär ett stark negativt samband och runt 0 inget samband alls 

(Denscombe, 2018, s. 367 - 368). Det finns inga givna svar för vad som kan anses som en stark 

korrelation. Inom samhällsvetenskap finns det dock en tumregel som säger att under 0,3 innebär 

en svag korrelation, 0,3–0,5 en medelstark korrelation och över 0,5 en stark korrelation. (Jacobsen, 

2017, s. 219). I denna studie har korrelation använts för att bland annat titta på sambandet mellan 

antal år i yrket och lärarnas kompetensutveckling inom NPF. Alla statistiska beräkningar som 

redovisas i resultatet har utförts i Excel.  
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Validitet och reliabilitet   

Enligt Bryman (2018, s. 332) så ska reliabilitet (tillförlitligheten på det som undersökts och hur det 

undersökts) och validitet (att man undersökt det som avsågs) motverka slumpmässiga eller tillfälliga 

resultat. Dessa två begrepp hänger med andra ord samman och båda är viktiga att beakta (ibid.).  

  

Fejes och Thornberg (2015, s. 275) betonar att validitet har sin hemvist i den kvantitativa 

forskningstraditionen. Denscombe (2013, s. 425) menar att validitet i kvantitativa studier handlar 

om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och 

träffsäkra i relation till studiens syfte. David, Sutton och Torhell (2016, s. 33) menar att validitet i 

en studie som involverar människor syftar på matchningen mellan data och verklighet och kan delas 

in i två delar. Den första delen syftar på matchningen med de personer som faktiskt studeras, 

avspeglar din data verkligen uttryck för deras liv och uppfattningar? Det kallas även för intern 

validitet.  Den andra delen som kallas extern validitet syftar på matchningen med den större världen, 

huruvida data representerar verkligheten för den större population från vilken ett urval görs (ibid.). 

Validitet kan enligt Esaiasson m.fl. (2017, s. 58) definieras på tre sätt, 1. Överensstämmelse mellan 

teoretisk definition och operationell indikator, 2. Frånvaro av systematiska fel, 3. Att vi mäter det 

vi påstår att vi mäter. Alternativ 1 och 2 kallas här begreppsvaliditet och 3 resultatvaliditet. Bryman 

(2018, s. 73) kallar begreppsvaliditet för mätningsvaliditet och detta kriterium gäller främst vid 

kvantitativ forskning. Innebörden har i grunden att göra med huruvida ett begrepp verkligen speglar 

det som mäts. Hagevi och Viscovi (2016, s. 36) hävdar att validitetsproblemet är enkätforskarens 

största utmaning. Detta grundar de i att man hela tiden måste reflektera över om frågor och 

svarsalternativ ger relevant information i förhållande till kunskapsintresset (ibid.). Som 

enkätkonstruktör kan man ha kontroll över frågorna men aldrig veta hur ärligt en respondent svarar 

eller att hen faktiskt tolkat frågan på det sätt som avsetts. Ett sätt att minska ”felsvar” är att göra 

en pilotstudie för att prova ut forskningsinstrumentet (Denscombe, 2018, s. 387).  

  

Vi har arbetat med att öka validiteten genom att testa enkätens frågor i en pilotstudie. Denna 

pilotstudie gav en bild av hur frågeformuläret togs emot, tolkades och uppfattades. På så vis kunde 

risken minimeras för missförstånd och säkra att frågorna uppfattades rätt, samt att de varken var 

otydliga eller svåra att besvara. Efter slutliga korrigeringar skickades webbenkäten ut digitalt till alla 

respondenter.  

  

Reliabilitet (tillförlitlighet) i kvantitativa studier beskriver huruvida resultatet från en undersökning 

skulle bli detsamma om den gjordes på nytt (reproducerbarhet) eller om resultatet påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga händelser. Reliabilitet i denna mening är, precis som begreppsvaliditet, 

aktuellt vid en kvantitativ undersökning (Bryman, 2018, s. 72).  
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Det som kan påverka reliabiliteten negativt i undersökningen är att när en enkät till skillnad från en 

intervju används är det inte säkert att respondenterna svarar på det som efterfrågas, de kan 

missuppfatta en fråga (Bryman, 2011, s. 229). Vidare om frågorna är otydliga och respondenten 

känner igen sig i flera svar och därför väljer ett annat alternativ om enkäten gjordes igen. Ytterligare 

en faktor som kan påverka negativt är sinnesstämningen för dagen. Har respondenten haft en 

mindre bra dag inom det område som ska undersökas så är risken att svaren blir mer negativa än 

de kanske skulle ha blivit en annan dag. För att undvika dessa eventuella brister i genomförandet 

var vi som forskare noga med hur frågorna formulerades. Tydliga frågor framarbetades med 

förhoppning att respondenterna skulle uppfatta frågorna på samma sätt vilket bidrar till att 

reliabiliteten ökar. Ett sätt Bryman (2011, s.207) föreslagit för att testa reliabiliteten i studien är att 

få sin enkät ifylld först en gång, sedan ännu en kort tid senare. Resultaten ska då bli detsamma vid 

en hög reliabilitet. Detta har tyvärr ej varit möjligt att testa på grund av studiens tidsbegränsning. I 

processen har fokus lagts på att genomföra studien så att den rimligen ger samma resultat vid en 

återupprepning genom att ställa tydliga frågor med genomtänkta svarsalternativ.  

  

Om denna studie skulle genomföras på samma population igen skulle reliabiliteten kunna bli ganska 

hög. Enligt Bryman (2018, s. 216–217) kan man trots detta inte generalisera resultatet. Studiens 

resultat gäller, enligt Bryman (ibid.), i undersökt population trots att det som forskare kan vara 

frestande att tolka resultaten som tillämpliga även i andra kontexter. Man bör alltså inte dra några 

slutsatser utöver den population som låg till grund för urvalet (ibid.). Jacobsen (2017, s. 89) menar 

däremot att ett större representativt urval ökar möjligheten att kunna generalisera från 

respondenterna till alla dem som forskaren är intresserade av att uttala sig om (ibid.). Denna typ av 

undersökningar menar Jacobsen (2017, s. 14, 89) har en hög extern validitet, vilket innebär att man 

kan överföra ett resultat från ett sammanhang till ett annat (ibid. Denna undersökning utfördes i 

två olika geografiska områden vilket enligt Jacobsen kan göra resultatet generaliserbart.  

Etiska överväganden  

Jacobsen (2017, s. 34) menar att undersökningar har konsekvenser både för dem som studeras och 

för samhället. Som forskare har man därmed en plikt att noga tänka igenom hur forskningen kan 

påverka personer som det forskas om samt hur forskningen kommer att uppfattas och användas. 

Även Vetenskapsrådet (2017, s. 8) belyser det ansvar man faktiskt har som forskare gentemot de 

människor som medverkar i forskningen, men också mot alla dem som indirekt kan påverkas av 

forskningen och gagnas av forskningsresultaten. Vidare ska alla forskare förhålla sig till några 

fundamentala forskningsetiska principer vilka Vetenskapsrådet beskriver i sin skrift Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002, s. 6). Där presenterar de fyra 

grundläggande huvudkrav när det gäller forskningsetik: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom det missivbrev 

som elektroniskt skickades ut tillsammans med enkäten (se bilaga 1). I detta brev stod all 
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information om studiens syfte samt genomförande. Vidare blev brevets mottagare upplyst om att 

deltagandet är frivilligt, anonymt och även införstådd med vikten av att delta i studien. 

Kontaktuppgifter till studiens ansvariga stod i brevet, detta för att deltagarna lätt skulle kunna ta 

kontakt vid eventuella funderingar, etc. Genom att deltagarna tydligt blev informerade om att de 

fick bestämma själva om de ville medverka eller inte så tillgodoses samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet följdes genom att alla åtgärder utfördes för att en deltagares information 

inte skulle kunna identifieras av eventuella utomstående. Webbenkäten var helt anonym även för 

oss som forskare vilket deltagarna fick reda på. Med andra ord kommer nyttjandekravet följas 

genom att den insamlade empirin enbart används till avsedd studie.   

Resultat och analys  

Resultatet kommer att redovisas utifrån tre teman, Kompetensutveckling och självskattning, ADHD och 

elevers läs- och skrivutveckling samt Stödinsatser. I enkäten fanns fyra inledande bakgrundsfrågor (se 

bilaga 1). Dessa frågor besvarades av studiens samtliga 97 respondenter och har redovisats under 

rubriken studiens deltagare i metodavsnittet då syftet med studien inte är att kartlägga professionerna 

i sig utan dessa frågor är snarare urvalskriterier. Den fjärde och sista frågan bland 

bakgrundsfrågorna handlade om huruvida de tillfrågade pedagogerna arbetat med elever med 

ADHD eller ADHD-liknande symtom. Om respondenterna svarade nej på denna fråga avslutades 

enkäten eftersom de efterföljande frågorna bygger på att respondenterna har erfarenhet av arbete 

med elever med ADHD eller ADHD-liknande symtom. Då det var tre respondenter som svarade 

nej på denna fråga innebär det att resultatet som presenteras nedan baseras på 94 svar.   

Kompetensutveckling och självskattning  

Första delen i enkäten (efter bakgrundsfrågorna) handlade om att undersöka om respondenterna 

fått någon kompetensutveckling kring NPF och om de fått det i vilken omfattning samt att 

undersöka hur respondenterna skattar sin kunskap kring att stödja elever med ADHD i deras läs- 

och skrivutveckling.  

  

Nedan visar figur 3 andel svar i % för i vilken grad de 94 deltagarna i enkäten uppskattar att de fått 

utbildning rörande NPF.  
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Figur 3. Grov uppskattning av frekvens rörande utbildning om NPF.  

  

Figuren visar att de allra flesta som svarat på enkäten någon gång har fått utbildning eller 

kompetensutveckling rörande NPF. Det är endast 5,3% (5 st.) som angett att de aldrig fått det. Av 

dessa har tre endast arbetat 0–5 år och övriga två har angett att de arbetat mellan 11 och 20 år.  

  

Figur 4 visar på förhållandet mellan antalet år respondenterna arbetat och graden av uppskattad 

omfattning av kompetensutveckling. Intervallerna för antalet yrkesverksamma år har med hjälp av 

Excel sorterats ut och vidare har svaren rörande kompetensutveckling inom varje intervall 

beräknats procentuellt i förhållande till antalet respondenter inom varje intervall.  

  

Kompetensutveckling inom NPF i förhållande till antal år i yrket 
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Figur 4. Frekvens av utbildning inom NPF i relation till deltagarens antal år inom läraryrket.  

I diagrammet kan man utläsa att bland de som arbetat 0–5 år finns den största andelen som svarat 

att de aldrig fått någon kompetensutveckling och att det inom detta spann inte heller finns någon 

som angett att de fått utbildning vid flertalet tillfällen. Det motsatta kan man se bland 

respondenterna som angett att de arbetat 21 år eller mer. I den kategorin är det ingen som svarat 

att de aldrig fått någon kompetensutveckling samtidigt som den största andelen har svarat att de 

fått det vid ett flertal tillfällen.  

  

Figuren visar med andra ord att det finns en tendens till att ju längre tid man har arbetat desto mer 

kompetensutveckling har man fått. Vid en djupare statistisk analys mellan dessa variabler, antal år i 

yrket och kompetensutveckling inom NPF, finns den starkaste korrelationen i det data som samlats 

in. Korrelationen uppgår till 0,44 vilket inom samhällsvetenskaplig forskning anses som en 

medelstark korrelation.  

  

I figur 5 presenteras i % deltagarnas självskattade kunskap för att kunna stödja elever med ADHD 

i deras läs- och skrivutveckling.  
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Figur 5. Deltagarnas skattning av sina kunskaper om elever med ADHD och läs- och skrivundervisning  

  

Figuren visar att den största andelen (59,6%) anser sig ha tillräckliga kunskaper eller mycket goda 

kunskaper för att kunna stödja elever med ADHD i deras läs- och skrivutveckling. Samtidigt är det 

33% som anser sig ha knappt tillräckliga kunskaper och 7,4% som anser sig ha bristfälliga 

kunskaper.  

  

I figur 6 presenteras förhållandet mellan utbildningstillfällen inom NPF och den skattade 

kunskapen kring att stötta elever med ADHD i läs- och skrivutvecklingen. Svaren som berör 

fortbildning inom NPF har med hjälp av Excel sorterats och vidare har respondenternas skattning 

av kunskap beräknats efter frekvens inom respektive kategori.  
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Figur 6. Deltagarnas utbildningstillfällen inom NPF i förhållande till deras skattning av sina att kunskaper att 

stödja elever med ADHD i läs- och skrivundervisning.  
  

I figuren kan man utläsa att bland respondenterna som svarat att de fått kompetensutveckling ett 

flertal gånger finns det ingen som anser sig ha bristfälliga kunskaper men däremot har några svarat 

att de har knappt tillräckliga kunskaper. I denna kategori är det flest som har svarat att de har mer 

än tillräckliga kunskaper. Svaret bristfälliga kunskaper har högst representation bland de som svarat 

att de fått kompetensutveckling någon enstaka gång. I denna kategori återfinns inte någon 

respondent som anser sig ha mycket goda kunskaper. Korrelationen mellan kompetensutveckling 

inom NPF och skattad kunskap att stödja elever med ADHD i deras läs- och skrivutveckling är 

0,38 vilket anses vara en medelstark korrelation.  

  

I figur 7 visas förhållandet mellan respondenternas huvudsakliga profession i relation till deras 

skattade kunskaper i att stödja elever med ADHD i deras läs och skrivutveckling. Respondenternas 

svar rörande deras huvudsakliga profession har sorterats ut och inom de olika professionerna har 

sedan svaren kring den skattade kunskapen kategoriserats. Svaren redovisas i % i förhållande till 

det totala antalet respondenter inom varje yrkeskategori.  

  

  

 
Figur 7. Huvudsaklig profession i relation till skattade kunskaper i att kunna stödja elever med ADHD i 

deras läs- och skrivutveckling  

Figuren visar att inom alla professioner finns det respondenter som anser sig ha knappt tillräckliga 

eller bristfälliga kunskaper (lila och ljusblått). Ämneslärarna är den profession där flest anser sig ha 

bristfälliga kunskaper och förskollärarna den profession där flest anser sig ha knappt tillräckliga 
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kunskaper. Bland speciallärarna/specialpedagogerna har ingen svarat att de har bristfälliga 

kunskaper, däremot är det en relativt stor andel som anser sig ha knappt tillräckliga kunskaper. 

Inom denna yrkeskategori är det störst andel som har svarat att de har mycket goda kunskaper. 

Klasslärarna/mentorerna har lämnat svar inom alla fem nivåer varpå störst andel svar återfinns 

inom kategorin ”jag har tillräckliga kunskaper”.  

ADHD och elevers läs- och skrivutveckling  

Nästa del i enkäten var att undersöka hur lärarna ser på relationen mellan ADHD och läs- och 

skrivutveckling samt vilka utmaningar/svårigheter de ser att elever med ADHD möter i sin läs- och 

skrivutveckling.  

  

Figur 8 visar lärarnas uppskattning, utifrån erfarenhet, hur elever med ADHD klarar sig i sin läs- 

och skrivutveckling i relation till elever utan denna diagnos.  

  

Figur 8. Elevers läs- och skrivutveckling med eller utan ADHD-symptom   

Figuren visar att drygt hälften, 54,3% av respondenterna anser, utifrån erfarenhet, att elever med 

ADHD/ADHD-liknande symtom klarar sig sämre när det kommer till att lära sig läsa och skriva i 

jämförelse med elever utan diagnos/symtom.  

  

Nästkommande figur, nummer 9, redovisar i vilken utsträckning lärarna anser att elever med 

ADHD har läs- och skrivsvårigheter i jämförelse med elever utan diagnos.  
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Figur 9. Lärares upplevelser, utifrån erfarenhet, av läs- och skrivsvårigheter hos elever med ADHD i 

jämförelse med elever utan diagnos.  
  

Figuren visar att 58,5% utifrån sin erfarenhet anser att elever med ADHD/ADHD-liknande 

symtom har läs- och skrivsvårigheter i större utsträckning än elever utan diagnos/symtom. Det är 

ungefär lika många (54,3%) som de som anser att elever med ADHD/ADHD-liknande symtom 

klarar sig sämre när det kommer till att lära sig läsa och skriva än elever utan diagnos (se figur 8).  

  

Utifrån respondenternas svar på fritextfrågan Utifrån din erfarenhet, vilka utmaningar har elever med 

ADHD/ADHD-liknande symtom i sin läs- och skrivutveckling? (se bilaga 1) kan man efter sortering och 

kategorisering utläsa att koncentration, fokus och motivation är de utmaningar som förekommer i 

flest svar. Flera respondenter refererar till de exekutiva funktionerna och arbetsminne. Det finns 

också utmaningar som har mer direkt koppling till läs- och skriv, dessa är bland annat att hålla en 

röd tråd, producera skrift, handstil, läsförståelse samt svårigheter inom pragmatik. Här följer några 

exempel på svar:  

  

Svårt att behålla koncentrationen när de ska läsa längre texter. När de ska hitta svar till 

instuderingsfrågor i texter är de otåliga och nämner ofta att svaren inte finns.  

Fokuset. Medicinering avgörande.  

Ofta svårigheter med motivation och koncentration som leder till svårigheter inom området 

läs- och skriv. Tycker ofta det är tråkigt att läsa och jobbigt att skriva. De behöver ofta 

mycket stöttning och en annorlunda pedagogik för att lyckas.  

Bristande fokus och uppmärksamhet. Arbetsminne, förmåga att bevara information som 

behövs för förståelse av innehållet. Lägre motivation, vilket kan bero på ovan nämnda 

orsaker.  

Hålla fokus under en längre stund. Intresset styr orken  

Motivation, vilja, eget driv  

De saknar koncentration och fokus  
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De behöver feedback på en gång. Tappar lättare intresset.  

Det vill inte läsa och skriva.  

Min erfarenhet säger även att det kan vara extra utmanande att producera skriftligt.  

Det tar längre tid att knäcka läskoden pga koncentrationssvårigheter. När de väl har knäckt 

koden brukar de lockas till läsning när det gäller deras intresseområden tex dinosaurier, 

historiska krig mm. Skrivningen brukar vara en stor utmaning för dessa elever.  

Pga svårigheter att organisera och planera sitt skrivande (svårigheter med exekutiva 

funktioner) undviker därför ofta handskrivna uppgifter.  

Svårigheter med att hålla den röda tråden, svårt att anpassa språket till mottagaren, svårt 

med pragmatik, svårigheter med arbetsminnet vilket resulterar i låg läsförståelse (missar ord, 

delar, svårt att sammanfatta), svårt att uttrycka sig skriftligt, svårläst handstil m.m.   

Figur 10 visar huruvida lärarna anser att elever med ADHD som har läs- och skrivsvårigheter har 

samma typ av svårigheter som elever som har läs- och skrivsvårigheter men inte ADHD.  

  

  
  

  
Figur 10. Lärarnas skattning av svårigheter vid läs- och skrivsvårigheter, elever med ADHD jämfört med 

elever utan ADHD.  

Figuren visar att majoriteten av respondenterna, 61,7%, anser att elever med ADHD och läs- och 

skrivsvårigheter uppvisar samma typ av svårigheter som elever som har läs- och skrivsvårigheter 

men inte ADHD. De 38,3% av respondenterna som svarat nej och därmed anser att eleverna med 

ADHD kan ha andra typer av svårigheter har på efterföljande kompletteringsfråga i enkäten (se 

bilaga 1) svarat på vilka skillnader det kan röra sig om. De skillnader som flest respondenter nämner 

är koncentration, motivation och uthållighet, vilket liknar svaren på frågan om utmaningar i 

samband med läs- och skrivinlärning. Andra skillnader som nämns är läsförståelse på grund av att 

eleverna har svårt att hålla sig till raden, finmotorik – att skriva tar mycket tid och energi, längre 

träningstid och fonemisk förmåga samt att avkodning ofta inte är den huvudsakliga orsaken som 

det exempelvis är vid dyslexi. Flera respondenter nämner också att uppnå läsflyt och läsförståelse 

innebär en större ansträngning för elever med ADHD/ADHD-liknande symtom. Nedan följer 

exempel på svar från enkäten:  
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Omotiverade  

Lätt att missta sig att eleven har svårigheter men egentligen är det situationen som är fel. 

En elev kan till en början klara sig bra men halkar ofta i åk 3 efter om man inte hittat rätt 

anpassningar för eleven att fortsätta utvecklas.  

Men de har även svårt att ta sig an utmaningar då de kräver mycket energi och tålamod.  

Ofta är det koncentrationen, sämre impulskontroll och annat som bidrar till att det blir 

svårare/jobbigare, många behöver mer stöttning.  

Fonemisk förmåga och avkodning behöver inte vara den huvudsakliga svårigheten som den 

ofta är vid ex dyslexi.  

De har ofta också svårt med koncentrationen, vilket påverkar inlärningen  

ADHD-eleverna har gett upp lättare, de andra kämpar mera.  

  

Figur 11 presenterar speciallärarnas/specialpedagogernas samt övriga deltagares syn på huruvida de 

svårigheter elever med ADHD uppvisar vid läs- och skrivsvårigheter är samma typ av svårigheter 

som elever utan ADHD men med läs- och skrivsvårigheter uppvisar. Med hjälp av Excel har 

speciallärarna/specialpedagogerna sorterats ut från respondentgruppen och därefter har antalet ja 

(samma typ av svårigheter) och nej (olika typer av svårigheter) räknats för de båda kategorierna för 

att sedan med hjälp av Excel beräkna den procentuella andelen svar i de båda grupperna.  

  

 
Figur 11. Synen på elevers läs- och skrivsvårigheter med eller utan ADHD-symptom, fördelat på 

speciallärare och övriga deltagare.  
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Figuren visar att av de som svarat nej, det vill säga de som anser att elever med ADHD har andra 

typer av svårigheter vid läs- och skrivinlärning än elever utan ADHD, står speciallärarna och 

specialpedagogerna för en större andel. Ungefär 56% av speciallärarna/specialpedagogerna har 

svarat nej jämfört med c:a 33% av klasslärarna/mentorerna, ämneslärarna, förskollärarna och 

övriga.  

Stödinsatser  

Den sista delen i enkäten handlade om att kartlägga om elever med ADHD får extra anpassningar 

och särskilt stöd, och om de får det, var det stödet då riktas.  

  

Figuren nedan, figur 12, visar hur respondenterna utifrån sin erfarenhet skattat i vilken utsträckning 

eleverna med ADHD de arbetat med haft extra anpassningar eller särskilt stöd. Staplarna visar 

antalet respondenter som svarat på respektive alternativ. Alla 94 respondenter har skattat både 

förekomsten av extra anpassningar och förekomsten av särskilt stöd för de elever de arbetat med.  

  
Figur 12. Förekomst av stödinsatser till elever med ADHD.  

  

Av respondenterna uppger 68 st. att de elever med ADHD/ADHD-liknande symtom som de 

arbetat med ofta har extra anpassningar och 26 st. har svarat har/har haft det ibland. Ingen 

respondent har svarat nej på frågan gällande extra anpassningar. När det kommer till särskilt stöd 

uppger 26 respondenter att elever med ADHD ofta har särskilt stöd, 57 uppger att elever med 

ADHD har särskilt stöd ibland och 11 har svarat nej, det vill säga att elever med 

ADHD/ADHDliknande symtom som de arbetat med inte haft tillgång till särskilt stöd.  

  

För att ta reda på vart stödet riktats ställdes i enkäten (se bilaga 1) en följdfråga kring detta. Figur 

13 beskriver vad lärarna upplever att stödet riktats mot samt i vilken grad. Alla 94 respondenter har 
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skattat sin upplevelse inom varje kategori (koncentration m.m., sociala relationer, 

kunskapsutveckling och annat) och svaren redovisas i antal.  

  

  

  

 
Figur 13. Vad förekommande stöd till elever med ADHD har riktats mot.  

I diagrammet kan man utläsa att insatser i hög grad främst riktats mot de karakteristiska 

ADHDsymtomen (koncentration, uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet). Av de 94 

respondenterna har 70 st. angett att stödet inom denna kategori sker i hög grad. Stöd riktat mot 

sociala relationer uppskattar respondenterna främst sker i mellan och hög grad men vissa 

respondenter upplever även att stöd aldrig riktas för att stödja elever i de sociala relationerna. När 

det kommer till kunskapsutveckling skattar respondenterna att stödet hit främst sker i mellangrad, 

46 st.. Utöver det har 23 av 94 angett att stöd rörande kunskapsutveckling sker i låg grad. I kategorin 

annat, som respondenterna ej behövde förtydliga vad det innebar för dem, kan man se att 26 st. 

respondenter svarat inte alls. Det kan tolkas som att dessa respondenter upplever att det stöd som 

ges till elever med ADHD ute på skolorna riktas mot de övriga tre alternativen.  

  

Figur 14 visar hur respondenterna utifrån erfarenhet anser att en fastställd ADHD-diagnos ökar 

elevernas möjlighet till extra anpassningar och särskilt stöd. Frågan har besvarats av alla 94 

respondenter och diagrammet visar hur svaren procentuellt fördelar sig mellan de tre 

svarsalternativen. Vet ej motsvarar 5,3%.  
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Figur 14. Diagnosers påverkan på elevers möjligheter att erhålla stöd.  

I diagrammet kan man se att utifrån respondenternas erfarenhet svarar 51,1% att en fastställd 

ADHD-diagnos ökar elevens möjlighet till extra anpassningar och särskilt stöd. 43,6% har angett 

att en fastställd diagnos ej ökar möjligheten till extra anpassningar och särskilt stöd utan att stödet 

sätts in oavsett utifrån elevens behov. Som nämndes ovan svarade 5,3% att de inte vet.  

  

I figur 15 kan man se om respondenterna använder sig av någon särskild metod för att stödja elever 

med ADHD eller ADHD-liknande symtom. Resultatet baseras på 94 svar och redovisas i % i 

förhållande till samtliga svar.  

  
  

Figur 15. Deltagarnas metoder för att stödja elever med ADHD i läs- och skrivutvecklingen.  

Diagrammet visar att de flesta, 68,1% inte använder sig av någon särskild metod för att stödja elever 

med ADHD i deras läs- och skrivutveckling. De 31,9% som har svarat att de använder sig av 

särskilda metoder uppmanades i en följdfråga i enkäten (se bilaga 1) att ge exempel på metoder som 

de använder. Frågan var inte obligatorisk men 30 valde att svara på den. Flera som svarat har angett 

att de delar upp lektionerna i kortare pass samt att de är noga med att ge tydliga instruktioner med 

exempelvis bildstöd. Även individanpassning anges som en metod då alla elever är olika och en 

metod ej fungerar för alla. En stor del har även angett att de låter eleverna skriva på dator med 
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tanke på att skriva för hand är ett moment som ofta tar mycket tid och energi från elever med 

ADHD samt att de använder sig av andra kompensatoriska hjälpmedel. Ett flertal respondenter 

nämner även relationsbygge som en metod för att nå framgång i läs- och skrivinlärning. Nedan 

följer exempel på svar från enkäten:  

Vi använder också särskilda scheman med inlagda pauser och begränsade uppgifter och 

alternativa arbetssätt, ex. att eleven skriver på datorn för att slippa krånglet med pennan,  

Tydligare strukturer.  

Kortare pass. Exempel på material läsinlärning i sju steg.  

I min undervisning är jag tydlig med att ge instruktioner i form av muntlig, skriver på tavlan 

samt visar med bilder i allt jag gör. Detta har alla elever hjälp av.  

Tydlighet och chans till paus.  

Individuellt stöd/instruktioner, jobba i mindre grupp, extra mycket återkoppling, 

motivationsstöd, IKT.  

Individuellt utifrån berörd elev. Alla är unika.  

Man behöver individanpassa, det finns inte en enskild lösning.  

Ett inväntande och inlyssnande förhållningssätt fungerar för mig.  

Relationsbygge.  

Den sista frågan i enkäten (se bilaga 1) Om en elev har ADHD/ADHD-liknande symtom är det något 

särskilt du anser att förskollärare, lärare, speciallärare och specialpedagoger bör uppmärksamma i samband med 

elevens läs- och skrivutveckling? kan inte direkt kopplas till någon av studiens tre forskningsfrågor men 

då svaren helt och hållet riktar sig mot stödinsatser i läs- och skrivutveckling och därav är intressanta 

utifrån studiens syfte väljer vi att redovisa resultatet här. Det var 52 respondenter som valde att 

svara på frågan som ej var obligatorisk. Bland svaren kan man urskilja fyra genomgående teman: 

lektionsdesign, anpassningar, bemötande samt orsaken till svårigheterna. Under temat 

lektionsdesign nämner respondenterna bland annat vikten av att ha en planerad och strukturerad 

undervisning samt att lektionerna bryts ner i kortare pass. När det handlar om anpassningar tar 

respondenterna bland annat upp att eleverna bör ha tillgång till anpassade uppgifter samt tillgång 

till dator för att underlätta skrivandet. Dessutom poängterar ett par respondenter att man inte ska 

vänta med att sätta in extra anpassningar. Inom kategorin bemötande placeras svar som att fånga 

elevens intresse för att öka motivation in samt att man behöver arbeta med elevens självkänsla, 

bland annat med hjälp av positiv feedback. Flera respondenter nämner också vikten av en god 

relation mellan lärare och elev. Dessutom är flera respondenter inne på vikten av att ta reda på vad 

svårigheterna beror på.  Nedan följer exempel på svar från enkäten.  

  

Lektionsdesign:  

Variera undervisningen samt lägga in pauser.  
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En tydlig struktur med bildstöd över skolvardagen och inför arbetsuppgifter som ges i små 

steg.  

Erbjuda en multimodal undervisning med möjlighet att "läsa genom örat" och 

kompensatoriska hjälpmedel för att få möjlighet att koncentrera sig och anpassade 

läromedel. En tydlig struktur med bildstöd över skolvardagen och inför arbetsuppgifter 

som ges i små steg.  

Anpassningar:  

Att sätta in tidigt stöd. Att eleven får sitta i ett mindre sammanhang.  

Sätta in en speciallärare tidigt med kunskapen  

Börja lyssna på böcker tidigt. Ge dem skrivhjälp vid prov. Låt dem använda dator så tidigt 

och så mycket som möjligt. Skrivandet brukar vara det svåraste.  

Särskilt fokus på skrivundervisning - hellre kortskrivning än långa stora skrivprojekt.  

Anpassa deras material så att det är mindre text på varje sida, mindre färger och bilder, ge 

dem en dator som stöd gällande skrivandet.  

Elever med ADHD är individer med olika utmaningar och tillgångar. Anpassa efter individ!  

Bemötande:  

Utgår alltid ifrån elevens intresseområde, hitta material som trigga intresset, Lyssna på vad 

eleven och dess föräldrar, de vet oftast vad som fungerar, Lär dig känna eleven utan och 

innan och skapa en varaktig relation med eleven och föräldrarna.  

Hitta sätt att motivera eleven. Att se utanför boxen och prova nya sätt att lära.  

Alla elever är olika, viktigt att nå fram och bygga en god relation med eleven samt hitta det 

eleven brinner för/intressen- där kan man ofta bygga vidare mycket kring litteratur och 

skrivuppgifter som får eleven att tycka det är roligare.  

Eleven kan behöva en annorlunda pedagogik med mer feedback och stöttning på olika sätt.  

Orsaken till svårigheten:  

Inget barn är egentligen ovillig att lära sig läsa. De är ovilliga att visa sig okunniga, svaga 

mm.  

Om svårigheten beror på t.ex. läs och skrivsvårigheter/dyslexi eller om det är 

situationen/miljön som orsakar svårigheten.  

Att ta reda på vad som är vad. Har det med ADHD eller läs-och skrivsvårigheter att göra.  

Det behövs ofta stöd tidigt, vilket kan vara svårt att upptäcka till en början eftersom andra 

svårigheter kan ta över (t.ex. koncentrationssvårigheter) och detta gör att stödet kommer 

igång för sent.  
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Sammanfattning av resultat  

Nedan följer en sammanfattning av resultatet med utgångspunkt utifrån de tre temana.  

  

Kompetensutveckling och självskattning   

  

Resultatet visar att merparten av respondenterna, åtminstone vid något tillfälle, fått fortbildning 

inom NPF under sina yrkesverksamma år inom skolan. Av de som ej fått det har tre endast arbetat 

mellan 0–5år vilket innebär att de kan vara helt nya i yrket. Sambandet mellan antalet 

yrkesverksamma år och deltagande i kompetensutveckling rörande NPF är relativ starkt och har en 

korrelation på 0,44. Det innebär att ju fler år man arbetat desto fler tillfällen har man fått delta i 

utbildning eller kompetensutveckling som rör NPF.  

  

När det kommer till att skatta sina kunskaper för att kunna stötta elever med ADHD i deras läs- 

och skrivutveckling anser c:a 60% att de har tillräckliga, mer än tillräckliga eller mycket goda 

kunskaper. Det innebär att c:a 40% anser att de har knappt tillräckliga eller bristfälliga kunskaper. 

Sambandet mellan kompetensutveckling och skattade kunskaper har en medelstark korrelation, 

0,38, vilket innebär att det finns ett samband mellan mängden kompetensutveckling och skattning 

av kunskaper – ju mer kompetensutveckling respondenterna fått tillgång till desto högre skattar de 

sina kunskaper. Resultatet visar också att bland de olika yrkeskategorierna är det speciallärarna och 

specialpedagogerna som skattar sin kunskap att kunna stödja elever med ADHD i deras läs- och 

skrivutveckling högst även om det även i denna kategori finns de som anser sig ha knappt tillräckliga 

kunskaper.  

  

ADHD och elevers läs- och skrivutveckling  

Drygt hälften av respondenterna anser att elever med ADHD klarar sig sämre i sin läs- och 

skrivutveckling samt att de i högre grad än elever utan ADHD har läs- och skrivsvårigheter. 

Respondenterna nämner karakteristiska svårigheter vid ADHD, koncentration, fokus och 

motivation, som de största utmaningarna vid läs- och skrivinlärning. Dessutom anser ungefär en 

tredjedel av respondenterna, större andelen av speciallärare och specialpedagoger, att de svårigheter 

som elever med ADHD uppvisar skiljer sig från elever utan diagnos. Skillnaderna som lyfts fram 

är främst koncentration, motivation och uthållighet, det vill säga nästan samma som nämndes som 

utmaningar. Andra skillnader som tas upp är svårigheten att skriva, hålla en röd tråd samt läsflyt 

och att avkodning ofta inte är den huvudsakliga orsaken till svårigheterna som vid till exempel 

dyslexi.  

Stödinsatser  

Enligt respondenterna i undersökningen är extra anpassningar i skolan vanligt förekommande hos 

elever med ADHD eller ADHD-liknande symtom. Särskilt stöd förekommer också men inte i lika 

stor utsträckning. Stödet som ges, både i form av extra anpassningar och särskilt stöd, riktas i hög 
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grad mot de karakteristiska ADHD-symtomen koncentration, uppmärksamhet, impulsivitet och 

hyperaktivitet. När det kommer till stöd inom kunskapsutveckling anger c:a hälften av 

respondenterna att eleverna får det i mellangrad och en fjärdedel att eleverna de arbetat med fått 

det i hög grad. Drygt hälften av respondenterna anser att en fastställd ADHD-diagnos ökar 

elevernas möjlighet till extra anpassningar och särskilt stöd.  

  

Studien visar att merparten av respondenterna, nästan 70%, inte använder sig av någon särskild 

metod för att stödja eleverna med ADHD i deras läs- och skrivutveckling. De som angett att de 

använder särskilda metoder har gett exempel som att dela upp lektioner i kortare pass, tydliga 

instruktioner, skriva på dator samt andra kompensatoriska hjälpmedel. Flera respondenter nämner 

relationsbygge samt individuella anpassningar eftersom alla elever är olika och det inte finns en 

metod som passar alla. Det som respondenterna avslutningsvis tycker att man ska uppmärksamma 

när det kommer till elever med ADHD och deras läs- och skrivutveckling kan huvudsakligen 

kategoriseras under rubrikerna lektionsdesign, anpassningar, bemötande samt orsaken till läs-och 

skrivsvårigheterna.    

Diskussion  
Diskussionen är indelad i tre delar. Den första kommer att utgå ifrån studiens tre teman kopplat till 

tidigare forskning och tidigare kunskap. I den andra delen behandlas studien teoretiska 

utgångspunkter. Den tredje, och sista, delen är en metoddiskussion.  

Kompetensutveckling och självskattning  

  

Enligt Anderberg m.fl. (2018) bedöms prevalensen för ADHD i Sverige till c:a 3–7% vilket innebär 

att det statistiskt sett finns minst en elev i varje klass med ADHD. Detta överensstämmer med den 

genomförda studien där 94 av 97 respondenter uppger att de har erfarenhet av att arbeta med elever 

med ADHD eller ADHD-liknande symtom.  

  

På frågan om pedagogerna inom ramen för sitt yrke fått utbildning eller kompetensutveckling 

rörande NPF så har flertalet, 94,7 %, uppgett att de fått detta. Tittar man vidare på svaren så ser 

man att 5,3 % uppger att de aldrig fått utbildning eller kompetensutveckling och 23,4 % att de fått 

det vid ett flertal tillfällen. Resterande respondenter uppger att de fått detta vid någon enstaka gång 

eller vid några tillfällen. Vidare kan man se att utbildning eller kompetensutveckling rörande NPF 

ökar med antalet år i yrket. Murphy (2014) trycker på vikten av fortbildning för praktiserande lärare 

i sin studie. Att läraren har en förståelse för ADHD och de beteendeproblem det kan innebära visar 

på stora vinster då dessa ofta kan kopplas till missförhållandet mellan krav och elevens förmåga att 

hantera dessa (ibid.). Även Carlsson Kendall samt Borg och Carlsson Kendall visar på vikten av att 

pedagogerna i skolan har kunskap om ADHD för att kunna förstå eleven och sätta in rätt stöd 

(Borg och Carlsson Kendall, 2018, s. 90, Carlsson Kendall, 2015, s. 80).  
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Av respondenterna ansåg nästan 60% att de har tillräckliga eller mer än tillräckliga kunskaper att 

stödja elever med ADHD/ADHD-liknande symtom i deras läs- och skrivutveckling samtidigt som 

då c:a 40% anser sig ha knappt tillräckliga eller till och med bristfälliga kunskaper inom området. 

Enligt Karpathakis (2017, s. 60–61) anser sig så många som 90% av alla lärare och annan 

skolpersonal behöva mer kunskap om elever med NPF-diagnoser (ibid.), det vill säga en betydligt 

högre andel än resultatet i studien som ligger till grund för detta arbete. Riksförbundet Attention 

skriver att från och med januari 2021 kommer, enligt Januariavtalet, kunskap om NPF vara en 

obligatorisk del av lärarutbildningen samt att partierna är överens om att öka skolans kunskap och 

stöd för elever med neuropsykiatriska svårigheter (ibid). Sedan tidigare, hösten 2018, är det 

obligatoriskt med en NPF-del i speciallärar- och specialpedagogutbildningarna (Wallin, 2017).  

  

I Carlsson och Erikssons (2016) studie framkom det att ungdomar med ADHD upplever 

skepticism inom skolan kring ADHD, där man försöker hitta andra förklaringsmodeller. Ett av 

deras huvudresultat i studien var att det är i skolan som ungdomarna upplever att svårigheterna 

med ADHD blir ett problem. För eleverna saknas en tydlighet kring hur de ska få sina stöd- och 

hjälpbehov tillgodosedda i skolan (ibid.). Murphy (2014) vittnar om att barn med ADHD ofta 

upplever att det finns brister i anpassningen till hur de lär sig kontra hur läraren lär ut. Detta 

överensstämmer med Riksförbundet Attentions (2017) studie som även belyser föräldrarnas 

perspektiv. Som svar på frågan om föräldrarna anser att deras barns lärare har tillräckliga kunskaper 

för att kunna anpassa undervisningen efter barnets behov svarar 40% att kunskap saknas. Det som 

lyfts fram som de främsta bidragande faktorerna till en bra fungerande skolgång är enskilda lärares 

kunskaper och bemötande, individanpassat stöd, bra ledarskap på skolan samt god kunskap om 

NPF (ibid.).  

  

I studien kan man utläsa att merparten av respondenterna fått utbildning eller kompetensutveckling 

rörande NPF och vidare att antal tillfällen ökar med antal yrkesverksamma år. Trots att de flesta 

respondenter fått utbildning eller kompetensutveckling upplever c:a 40% att de har knappt 

tillräckliga eller bristfälliga kunskaper att kunna stödja elever med ADHD i deras läs- och 

skrivutveckling på rätt sätt. En anledning till detta skulle kunna vara att den utbildning eller 

kompetensutveckling som respondenterna tagit del av inte var riktad mot att stödja dessa elever i 

deras läs- och skrivutveckling. Detta kan vara en indikation på att den utbildning som ges på 

skolorna inte har det innehåll och håller den kvalitet som skulle behövas för att ge en mer komplett 

kunskap inom NPF. I studiens resultat går även att utläsa att det finns respondenter inom alla 

yrkeskategorier som upplever sig ha knappt tillräckliga eller bristfälliga kunskaper för att kunna 

stödja dessa elever på rätt sätt. Detta gäller oberoende av antal yrkesverksamma år. 

Förhoppningsvis kommer den redan genomförda förändringen på speciallärar- och 

specialpedagogutbildningen tillsammans med de kommande förändringarna i lärarutbildningen på 

sikt öka kunskapen inom NPF ute på skolorna. Som ett komplement till detta vill partierna även 
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öka skolans kunskaper om elever med neuropsykiatriska svårigheter vilket är viktigt då det tar lång 

tid innan de nyutbildade lärarna med denna kompetens kommer ut i arbete samtidigt som det är av 

största vikt att de som redan är yrkesverksamma får rätt kompetensutveckling för att kunna stödja 

elever med ADHD/ADHD-liknande symtom i deras utveckling.  

  

ADHD och läs- och skrivutveckling  

Drygt hälften (54,3 %) av respondenterna i undersökningen anser utifrån erfarenhet att elever med 

ADHD/ADHD-liknande symtom klarar sig sämre när det kommer till att lära sig läsa och skriva i 

jämförelse med elever utan diagnos/symtom. Något fler (58,5 %) anser dessutom att elever med 

ADHD/ADHD-liknande symtom har läs- och skrivsvårigheter i större utsträckning än elever utan 

diagnos/symtom. Detta överensstämmer med de studier och övrig litteratur som det refereras till i 

forskningsöversikt och bakgrund som visar på ett tydligt samband mellan läs- och skrivsvårigheter 

och ADHD (Gillberg m.fl., 2004; Anderberg m.fl. ,2018 och Fernell, 2014).  

  

Nilholm och Wengelin (2013, s. 117) konstaterar att barn med svårigheter inom områdena 

uppmärksamhet och hyperaktivitet ofta får läs- och skrivsvårigheter. De skriver om svårigheternas 

samvariation, att barn med ADHD även kan ha läs- och skrivsvårigheter. Enligt Samuelsson m.fl. 

(2009, s. 239) så är specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och ADHD två av de mest vanliga 

funktionshindren bland barn och ungdomar. De uppskattar en komorbiditet av dessa diagnoser på 

3–4% av populationen (ibid.). Med tanke på att forskningen visar på att det finns ett betydande 

samband mellan ADHD och läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att denna kunskap når ut till 

lärarna. Denna studie visar på att 50 % av respondenterna inte upplever att elever med ADHD har 

läs- och skrivsvårigheter i någon större utsträckning vilket skulle kunna innebära att elevernas 

svårigheter feltolkas och de inte får det stöd de behöver i sin läs- och skrivutveckling.  

  

Enligt respondenterna i studien anser de att den största utmaningen för elever med 

ADHD/ADHD-liknande symtom i deras läs- och skrivutveckling är koncentration, fokus och 

motivation. SPSM (2019a) menar att läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp som rör 

alla begränsningar när det gäller att läsa och skriva. Svårigheterna kan bland annat bero på 

koncentrationssvårigheter (ibid.). Gillberg (2018, s.10–11) påtalar att det är viktigt att ett barn som 

uppvisar ADHD-symtom även utreds för andra eventuella svårigheter. Det handlar om att på ett 

tidigt plan sätta in rätt insatser (ibid.). En respondent har på frågan vad som är viktigt att tänka på 

lyft just detta:  

Att ta reda på vad som är vad. Har det med ADHD eller läs- och skrivsvårigheter att göra?  

  

Enligt Brown (2016, s. 47) är den viktigaste förmågan i lärandet att kunna fokusera och hålla kvar 

uppmärksamheten vilket kan kopplas till de exekutiva funktionerna (ibid.). I studien uppgavs 
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koncentration, motivation och uthållighet som de största skillnaderna mellan elever med ADHD 

och läs- och skrivsvårigheter och elever som har läs- och skrivsvårigheter men inte ADHD. Dessa 

förmågor uppgavs även som största utmaning i läs- och skrivutveckling för elever med 

ADHD/ADHD-liknande symtom.  

  

Brown (2016, s.47) och Murphy (2014) anser att elever med ADHD har ett stort behov av 

motivation vilket innebär att det är extra viktigt att man gör undervisningen spännande och 

intresseväckande (ibid.).  

  

En annan utmaning som ett par respondenter nämnde var den pragmatiska delen av språket. Dessa 

språkliga förmågor är något Helland m.fl. (2016) undersökte och det visade sig att elever med 

ADHD hade större utmaningar med den pragmatiska delen av språket medan elever med 

lässvårigheter men inte ADHD hade mer fonologiska svårigheter (ibid.).  

  

Som många respondenter har nämnt är en stor utmaning för elever med ADHD/ADHD-liknande 

symtom att skriva, både beträffande innehåll, form och finmotorik. Gillberg m.fl. (2004) nämner 

till exempel att dysgrafi (svårt med handstil) är vanligt förekommande.  Capodieci m.fl. (2018), Re 

och Cornoldi (2015) och Åsberg (2009) har gjort studier med fokus på skrivning och har kommit 

fram till att elever med ADHD ofta har skriftspråkliga problem.  

  

På frågan om pedagogerna anser att elever med ADHD/ADHD-liknande symtom som har läs- 

och skrivsvårigheter uppvisar samma typ av svårigheter som elever med läs- och skrivsvårigheter 

som inte har ADHD/ADHD-liknande symtom svarade 56 % av speciallärarna/ 

specialpedagogerna att de har olika typer av svårigheter jämfört med övriga deltagare där 33 % 

ansåg att de har olika typer av svårigheter. Detta resultat kan ha ett samband med att det, enligt 

undersökningen, är speciallärarna/specialpedagogerna som anser sig ha bäst kunskap att kunna 

stödja elever med ADHD i deras läs- och skrivutveckling och att de genom utbildning och 

erfarenhet kan se att dessa elever kan uppvisa andra svårigheter och då även behöva en annan 

pedagogik för att lyckas.  

  

Stödinsatser  

I resultatet av enkäten går att utläsa att det är relativt vanligt att elever med ADHD har tillgång till 

extra anpassningar. Särskilt stöd förekommer också men inte i lika stor utsträckning. Det 

framkommer också att drygt hälften av respondenterna utifrån erfarenhet anser att en fastställd 

diagnos ökar möjligheten för eleven att få extra anpassningar och/eller särskilt stöd. Carlsson 

Kendall (2012, s. 31) påtalar att det i skollagen inte står utskrivet att det krävs en diagnos för att få 

rätt hjälp och stöd (ibid.).  
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I enkäten efterfrågades enbart omfattningen av extra anpassningar och särskilt stöd, ej behovet av 

detsamma, vilket innebär att några slutsatser utifrån om eleverna får det stöd de är i behov av eller 

ej utifrån respondenternas upplevelse är svåra att dra. Dock kan man utifrån svaret att en fastställd 

diagnos ökar möjligheten till stöd anta att man ute på skolorna inte alltid följer styrdokumenten där 

behov av stöd lyfts fram, det vill säga en diagnos är inte avgörande för att stöd ska sättas in.  

  

Det stöd respondenterna angett att elever de arbetat med fått har främst riktats mot de 

karakteristiska ADHD-symtomen (koncentration, uppmärksamhet, impulsivitet och 

hyperaktivitet). Stöd kopplat till kunskapsutveckling sker i betydligt lägre grad trots att forskning 

visar att inlärningssvårigheter hos elever med ADHD är vanligt förekommande. Till exempel kom 

DuPaul m.fl. (2013) fram till att 31–45% av studenterna med ADHD även hade 

inlärningssvårigheter.  

  

I enkäten ställdes frågan om respondenterna använder sig av någon särskild metod för att stödja 

elever med ADHD i deras läs- och skrivutveckling. Drygt 30 % svarade att de gör det och av de 

exempel som de gav i den efterföljande frågan (se bilaga 1) kan man urskilja två övergripande 

kategorier av svar, anpassningar – tydliggörande pedagogik samt bemötande och relationer. 

Jakobsson och Nilsson (2019, s. 175) skriver att eftersom alla elever är olika finns det inte ett 

diagnosspecifikt sätt att arbeta utan det är viktigt att prova olika metoder och att visa förståelse för att 

alla är olika (ibid.). Att det inte finns en generell lösning är det flera respondenter som har nämnt.  

Individuellt utifrån berörd elev. Alla är unika.” “Man behöver individanpassa, det finns inte 

en enskild lösning.  

Att anpassningar och tydliggörande pedagogik är en viktig faktor för att stödja elever med ADHD 

är både den refererade litteraturen, forskningen samt respondenterna i undersökningen eniga om. 

Sjölund m.fl.  (2017, s. 51) lyfter fram tydliggörande pedagogik som ett sätt att öka begripligheten 

och därmed göra skolsituationen mer hanterbar för eleverna. För att göra detta nämner författarna 

olika former av visuellt stöd för att kompensera för elevernas olika svårigheter med att 

uppmärksamma, bearbeta, tolka och förstå det som sker i klassrummet (ibid.). Flera respondenter 

nämner att de väljer att dela upp lektionen i kortare pass, att de lägger in pauser, att de ger tydliga 

instruktioner där vissa även nämner att de kompletterar med bildstöd.  

  

I svaren i enkätundersökningen är det många respondenter som nämner att skriva är något som är 

en utmaning för många elever med ADHD och som tar mycket tid och energi. Som nämnts tidigare 

är det ett känt faktum att elever med ADHD ofta har svårt att producera skrift vilket flera forskare 

påvisat i sina undersökningar (bland annat Re och Cornoldi (2015) och Capodieci, m.fl. (2018)). 

Tjernberg (2013, s. 230) nämner att det är viktigt att alla elever oavsett förutsättningar får möjlighet 

till ett lustfyllt lärande där kompensatoriska hjälpmedel kan möjliggöra att även elever med läs- och 

skrivsvårigheter ges en möjlighet att lyckas (ibid.). Respondenterna i undersökningen nämner att de 
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tidigt låter eleverna använda dator eller iPad när de ska skriva. Andra kompensatoriska hjälpmedel 

som nämns är timstock, hörlurar och skärmar.  

  

Att ta vara på elevernas intressen är något som flera respondenter nämner som en metod för att 

öka elevernas motivation. Brown (2016, s.47) menar att då många elever med ADHD har stora 

svårigheter med sin inlärning på grund av brister i de exekutiva funktionerna, och då främst 

förmågan att fokusera och hålla kvar uppmärksamheten, är det extra viktigt att göra undervisningen 

spännande och intresseväckande (ibid.). Ett par respondenter nämner just att ta tillvara intresse 

som en framgångsfaktor.  

När de väl har knäckt koden brukar de lockas till läsning när det gäller deras 

intresseområden tex dinosaurier, historiska krig mm.  

Utgår alltid ifrån elevens intresseområde, hitta material som triggar intresset. Lyssna på vad 

eleven och dess föräldrar, de vet oftast vad som fungerar. Lär dig känna eleven utan och 

innan och skapa en varaktig relation med eleven och föräldrarna.  

Den senare av dessa båda respondenter nämner, förutom elevens intresse, även relationer som en 

framgångsfaktor. Skolinspektionen (2010:1284) konstaterar att några kompetenser hos lärare har 

visat sig ha extra stor betydelse för en framgångsrik undervisning och en av dem är förmågan att 

bygga och utveckla relationer (ibid.). Man kan tänka att detta är grunden för ett framgångsrikt arbete 

med eleven. För att kunna göra anpassningar, utgå ifrån elevens intressen, ge feedback samt 

pusha/ta ett steg tillbaka när det behövs behöver läraren ha en relation till eleven. Jakobsson och 

Nilsson (2019, s. 175) skriver att relationen mellan elev och lärare är viktig då de gemensamt måste 

komma fram till fungerande strategier (ibid.). Relation blir då grunden till att kunna möta varje 

enskild elev då alla är unika, vilket en respondent uttrycker så här:  

Elever med ADHD är individer med olika utmaningar och tillgångar. Anpassa efter individ!  

  

Diskussion kopplat till de teoretiska utgångspunkterna  

Den teoretiska ansatsen utgick från två perspektiv, det relationella- och det kategoriska perspektivet. 

Det är i svaren från frisvarsfrågorna som de båda perspektiven syns tydligast. När en summering 

av respondenternas svar på frisvarsfrågorna rörande vilka utmaningar elever med ADHD har i sin 

läs- och skrivutveckling samt vilka skillnader respondenterna upplever att det finns mellan elever 

med läs- och skrivsvårigheter som har ADHD och inte har ADHD kan man se att både det 

relationella och kategoriska perspektivet är representerade. Beroende på vilket specialpedagogiskt 

perspektiv man som pedagog utgår ifrån får det skilda konsekvenser för den specialpedagogiska 

verksamheten (Jakobsson och Nilsson, 2019, s. 33). Med ett kategoriskt synsätt ses eleven själv som 

bärare av problemet (Ahlberg, 2015, s. 53). Bland svaren som respondenterna givit finns 

kommentarer som “omotiverade”, “de vill inte läsa och skriva” och “ADHD-eleverna ger upp 
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lättare”. De flesta svar fokuserar enbart, som ovan nämnda, på elevens brister vilket kan vara ett 

resultat av hur frågan ställdes men några respondenter har tagit upp anpassningar och pedagogik 

som avgörande vilket kan tolkas som ett mer relationellt perspektiv på elevernas svårigheter. Några 

exempel på svar: “Lätt att missta sig att eleven har svårigheter men egentligen är det situationen 

som är fel”, “De behöver ofta mycket stöttning och en annorlunda pedagogik för att lyckas” och 

“de behöver feedback på en gång”. I ett relationellt perspektiv ses elevens svårigheter som en 

gemensam angelägenhet och att svårigheten uppstår i relation mellan individ och omgivningens 

krav (Ahlberg, 2015, s. 53). I de sistnämnda svaren lyfter respondenterna faktorer i omgivningen 

och bemötande som avgörande istället för att lägga ansvaret på eleven.   

  

Metoddiskussion  

Syftet med detta examensarbete var att öka kunskapen om hur lärare ser på sina kunskaper och 

erfarenheter av läs- och skrivutvecklande arbete i samband med undervisning av elever med ADHD 

eller ADHD-liknande symtom. Då önskan med en kvantitativ undersökning var att få en 

övergripande bild valdes självadministrerande webbenkät som undersökningsmetod. Ett liknande 

resultat hade troligtvis kunnat nås med standardiserade intervjuer men att genomföra 100 (som var 

målet) standardiserade intervjuer hade varit näst intill omöjligt inom den tidsram detta arbete skulle 

genomföras på. Enligt Eliasson (2018, s. 40) förlorar man även anonymiteten vid en intervju och 

en försäkran om anonymitet kan innebära en större benägenhet för respondenterna att svara på 

frågorna (ibid.) Andra aspekter som också vägde över till fördel för den självadministrerade 

webbenkäten var att den insamlade empirin inte skulle blir påverkad av oss och våra värderingar 

och tolkningar samt att resultatet kunde sammanställas och visas med hjälp av tabeller och diagram 

(Denscombe, 2018, s. 388–389). Målet att få in svar från 100 respondenter uppnåddes så gott som 

helt d.v.s. som insamlingsmetod för att få in ett större antal svar passade metoden bra. En annan 

fördel var att konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.6) kunde garanteras i och med att 

respondenterna var anonyma även för oss som forskare. En nackdel med anonyma 

självadministrerande enkäter som förmedlas via en länk är att det aldrig går att garantera att det inte 

är någon utanför studiens målgrupp som svarar på enkäten. Utifrån de svar som inkommit tyder 

det mesta på att alla respondenterna undervisar i ämnet svenska. Däremot går det ej att utläsa av 

svaren var respondenterna bor/är verksamma. Detta är en fördel i samband med 

konfidentialitetskravet men en nackdel om resultatet ska kopplas till eller generaliseras utifrån ett 

visst geografiskt område.  

  

När svaren från enkäten bearbetats och analyserats har det vid ett flertal tillfällen upplevts som att 

begrepp som användes i enkäten hade behövts definierats och att fler frågor/följdfrågor hade 

kunnat förtydliga respondenternas svar. Hade till exempel begreppet kompetensutveckling 

definierats av oss som forskare alternativt att respondenten som en följdfråga hade fått svara på 

vilken typ av kompetensutveckling hen deltagit i hade det analyserade resultatet rörande 

kompetensutveckling fått en annan tyngd. Detta är dock en avvägning då en enkät med fler frågor 
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kan resultera i att respondenterna tröttnar (Bryman, 2018, s. 286) eller helt enkelt väljer att inte fylla 

i den alls. Förutom att ställa flera frågor/följdfrågor i enkäten hade ett sätt att få en djupare kunskap 

inom ämnet kunnat vara att komplettera enkäten med intervjuer och observationer. Vid en 

efterföljande intervju skulle respondenten fått möjlighet att utveckla sitt resonemang samt att vi fått 

möjlighet att ställa följdfrågor. Om studien även kompletterats med observationer hade man haft 

möjlighet att se hur de metoder deltagarna nämner används i praktiken.  

  

  

  

  

Vidare forskning  
Denna studie ger en överblick av hur lärare skattar sin kompetens kring att stötta elever med 

ADHD, hur de ser på förhållandet läs- och skrivutveckling och ADHD samt hur stödet till elever 

med ADHD kan se ut. Som nämnts tidigare finns det brister i en enkätundersökning om man vill 

gå på djupet. Då det finns lite forskning gjord kring ADHD i kombination med läs- och 

skrivutveckling utifrån ett pedagogiskt perspektiv i en svensk kontext hade det varit intressant att 

forska vidare inom området men att då komplettera enkäter med intervjuer och observationer.  

  

Konklusion  

Syftet med studien var att öka kunskapen om lärares erfarenheter av läs- och skrivutvecklande 

arbete i samband med undervisning av elever med ADHD. Resultatet visar att det finns ett visst 

samband mellan kompetensutveckling och deltagarnas skattning av sina kunskaper. Dock uttrycker 

många att de saknar tillräckliga kunskaper. Drygt hälften av respondenterna anser att elever med 

ADHD klarar sig sämre i sin läs- och skrivutveckling och har läs- och skrivsvårigheter i större 

utsträckning än elever utan ADHD. Deltagarna svarar att extra anpassningar är vanligt 

förekommande och att särskilt stöd förekommer ibland. Stödet som ges är främst riktat mot de 

karakteristiska ADHD-symtomen. Trots att en stor andel av respondenterna anser sig ha bristfälliga 

kunskaper för att stödja elever med ADHD i deras läs- och skrivutveckling är det många som i sina 

fritextsvar nämner utmaningar och metoder som överensstämmer med vad aktuell forskning och 

litteratur säger. I fritextsvaren kan man vidare utläsa att i enlighet med det kategoriska perspektivet 

finns det respondenter som anser att de problem som finns ligger hos eleven men att det även finns 

respondenter som har ett relationellt synsätt på elevens svårigheter när de beskriver att miljön runt 

eleven behöver anpassas. På regeringsnivå har flera beslut fattats för att höja kompetensen om 

elever med NPF, både inom lärarutbildningar och ute på skolorna, vilket förhoppningsvis leder till 

att den svenska lärarkåren kommer att öka sina kunskaper och känna sig säkrare i mötet med elever 

med ADHD och deras läs- och skrivutveckling.  
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