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Sammanfattning 

Den här studien handlar om ett antal lärares praktik kring extra anpassningar i undervisningen avseende elever 

med dokumenterad ADHD i kombination med läs- och skrivproblematik. Studien behandlar även lärarnas 

attityder till pedagogiken och de extra anpassningarna som de gör, samt lärarnas uppfattningar om 

diagnosernas påverkan på eleverna. Studien utgår från en kvalitativ metodansats och undersökningen är 

baserad på halvstrukturerade intervjuer med tio lärare som arbetar på olika grundskolor i eller intill stora städer 

i Sverige. Samtliga informanter anser att diagnosen kan ha både en positiv och en negativ påverkan för 

elevernas utveckling. Det positiva är att diagnosen ger en förklaring till elevens situation och skapar 

förutsättningar för rätt form av stöd. Lärare uttryckte å andra sidan att diagnoser även kan leda till ett 

flyktbeteende. Elever använder sig ibland av undvikande strategier när skolarbetet blir svårt. I de yngre 

åldrarna arbetas det med läs- och skrivträning generellt och träningen ses då inte som extra anpassning. När 

den naturliga läs- och skrivträningen avtar behöver ofta elever i vår fokusgrupp fortsatt kontinuerligt stöd och 

träning. Extra anpassningar som görs i undervisningen är mer av kompensatorisk karaktär i de lägre stadierna, 

då läs- och skrivövningar är lättare och ofta effektivare i yngre åldrar, dessa övergår från individanpassade till 

mer gruppanpassade insatser på högstadiet. Extra anpassningar fungerar bättre för elever med enbart läs- och 

skrivsvårigheter, dvs elever utan ADHD-problematik. Elever med ADHD tenderar att utmärka sig mer i 

undervisningen och enligt informanterna påverkar den funktionsvariationen läs- och skrivutvecklingen i högre 

grad än det omvända.  
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1 Inledning 
 

Elever i svårigheter är ingen homogen grupp utan bland dessa elever kan vi finna de som har 

olika typer av svårigheter och olika diagnoser. Diagnosen ADHD är en funktionsnedsättning 

som påverkar koncentrationen och kontroll över beteendet, men det är också väldokumenterat 

att diagnosen även påverkar läs- och skrivutvecklingen (Åsberg, Dahlgren & Dahlgren-

Sandberg, 2008). Läs- och skrivsvårigheter är ett generellt övergripande begrepp som innefattar 

alla begränsningar när det gäller att läsa och skriva och behöver därmed inte utgöra någon 

biologisk orsak (SPSM, 2018). Komorbiditet betyder samsjuklighet och är en term för när en 

person har fler än en sjukdom eller diagnos. Det finns risk för att det dominerande hindret 

hamnar i fokus i test och utredningar och därför finns det risk att man förbiser mindre uppenbara 

svårigheter, som till exempel läs- och skrivsvårigheter, vilket kan leda till att elever går miste 

om viktiga stödåtgärder. När hinder i språk-, skriv- och läsutvecklingen finns hos individer som 

även har ADHD är risken att eleven hamnar i utanförskap väldigt mycket större.  Vi har valt att 

undersöka hur lärare kan underlätta för just denna ofta sårbara grupp av elever då vi som 

speciallärare har funnit några av våra svåraste pedagogiska utmaningar inom denna elevgrupp. 

Skulle vi kunna hjälpa denna grupp bättre har vi med andra ord stora vinster att göra på såväl 

samhälls-, skol-, familje- och inte minst i på individnivå. Mycket av den svenska och europeiska 

forskningen fokuserar på att det är i mötet mellan individ och skola som vissa elever hamnar i 

svårigheter (Nilholm, 2003). Vi behöver här anpassa skolan så att eleven får adekvat stöd och 

hjälp så att den kan få möjlighet att delta och bidra aktivt i samhället och hitta konkreta 

lösningar för elever som har det jobbigt i skolan.  
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1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka lärares perspektiv på det pedagogiska arbetet med 

elever som har både ADHD och läs- och skrivproblematik. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

1. Vilka pedagogiska metoder, extra anpassningar och särskilt stöd används på individ-, 

grupp- och organisationsnivå för att stödja elever med ADHD och läs- och 

skrivsvårigheter? 

2. Hur upplever lärare de olika extra anpassningarnas funktion? 

3. Hur upplever lärare diagnosers påverkan på elever i läs- och skrivsvårigheter? 
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2 Bakgrund  
 

Under den här rubriken presenteras forskning, teorier, begrepp och perspektiv aktuella inom 

ämnet som bör förtydligas och vad det står i styrdokumenten. Syftet med förtydligandet av 

följande termer är att reda ut vad som är vad, men framför allt vad som innefattas under 

begreppet läs- och skrivsvårigheter.  

 

2.1 Begreppsförklaring 
 

ADHD eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

ADHD utmärks av nedsatta exekutiva förmågor, så som svårigheter i att kontrollera 

uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Den internationella sjukdomsklassifikationen 

ICD som tillämpas i Sverige klassificerar ADHD som en aktivitets- och 

uppmärksamhetsstörning. Just därför är studier om exekutiva funktioner så nära kopplat till 

elever med ADHD. Barn med ADHD kan även ha andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som Tourettes och Tvångssyndrom, men även inlärningssvårigheter, 

som läs- och skrivsvårigheter. ADHD kan visa sig genom koncentrationssvårigheter och 

överkänslighet mot yttre stimuli. Personer med ADHD blir lätt uttråkade och graden av 

delaktighet styrs av intresse. ADHD delas in i tre kategorier: ADHD huvudsakligen med 

bristande uppmärksamhet, ADHD huvudsakligen med hyperaktivitet/impulsivitet samt, ADHD 

i kombinerad version (Åsberg, Dahlgren & Dahlgren-Sandberg, 2008).  

 

Läs- och skrivsvårigheter och RD (Reading Disabilities/Disorder?) 

Läs- och skrivsvårigheter är en övergripande term som gäller för alla som har svårt att läsa 

och/eller skriva, oavsett orsak. Läs- och skrivsvårigheter kan orsakas av en neurologiskt 

förankrad funktionsnedsättning som dyslexi och språkstörning, men kan även uppkomma på 

grund av dålig läsvana, språklig understimulering, bristande språkkunskaper, syn- och 

hörselnedsättning med mera (SPSM, 2018). RD används ofta i engelskspråkig litteratur och 

betyder ungefär lässvårigheter.  
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2.2 Skolans övergripande ansvar och styrdokumenten 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 2011) står det att en del av 

skolans övergripande ansvar är att hjälpa eleverna att ”inhämta och utveckla kunskaper och 

värden” samt att ”uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar” (Lgr 11, s. 5). 

Ahlberg (2007) skriver att de elever som hamnar i svårigheter ofta tappar motivationen till 

skolarbete och svårigheterna eskalerar. Det är därför av stor vikt att elever i behov av särskilt 

stöd uppmärksammas tidigt och rätt stödinsatser sätts in. Betydelsen av ett gott samarbete och 

en dialog kring elevens svårigheter med hemmet är viktigt, för att skolan ska vara som ett stöd 

för familjerna i arbetet med barnens fostran och utveckling. Relationen mellan skolan, hemmet 

och eleven är betydelsefull för barnets utveckling, både socialt och kunskapsmässigt, eftersom 

familjen/hemmet och skolan representerar olika delar av samhället måste de komplettera 

varandra för att hitta rätt redskap och strategier för att hjälpa/förbereda barnet inför framtiden, 

skriver Noddings (2005) i sin artikel. Pedagoger har en skyldighet att informera rektor om det 

föreligger en risk att en elev kommer att bli underkänd, trots extra anpassningar inom ramen 

för ordinarie undervisning. I skollagen (2010:800) står det att elever i behov av särskilt stöd ska 

få det stödet genom extra anpassningar i klassrummet, men om det föreligger särskilda skäl får 

eleven ges särskilt stöd utanför ordinarie undervisning. Skolan är skyldig att utreda elevens 

behov av särskilt stöd i samråd med elevhälsan. Utredningen ska belysa elevens skolsituation 

på individ-, grupp- och skolnivå samt undervisningens utformning och innehåll (Lgr 11). Enligt 

Skolverkets bestämmelser ska undervisningen anpassas efter elevens behov och förutsättningar, 

med utgångspunkt i elevens tidigare erfarenheter samt sociala och kulturella bakgrund. Med 

elever i behov av särskilt stöd syftar skolan på de elever som får det svårt att klara skolans krav. 

Elevens framgångar i skolan beror bland annat på bemötande, anpassningar och arbetssätt. De 

åtgärder som sätts in speglar ofta skolans kultur och vilket specialpedagogiskt perspektiv som 

pedagogerna har. Ett åtgärdsprogram ska upprättas i syfte att optimera elevens utbildning 

genom en tydlig plan och ansvarsfördelning. Det är ett krav från Skolverket (skollagen, 2010: 

800). Skolinspektionens granskningar av svenska skolors arbete med insatser kring elever i 

behov av särskilt stöd visade att arbetet med särskilda stödinsatser är utformat på olika sätt på 

skolorna. Svårigheterna individualiseras och det saknas kontinuitet i arbetet för utvärdering, 

uppföljning och konsekvenser av det särskilda stödet. Det som också framkom i granskningen 

var avsaknaden av elevperspektivet, lärarens roll och undervisningens upplägg, samt en tydlig 

ansvarsfördelning. Skolinspektionen riktade även kritik mot skolornas bristande dokumentation 

(SOU 2010:95). En förutsättning för uppföljning och utvärdering av verksamheten är 

dokumentationen av nuläget, arbetsgången och resultatet (SKOLFS 2014:40). I en pedagogisk 
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kartläggning dokumenteras och analyseras en elevs skolsituation på ett strukturerat sätt, där 

man utreder elevens svårigheter i skolan, orsakerna till svårigheterna och lämpliga åtgärder, 

men även vad som fungerar bra i skolan, elevens styrkor. Tidiga stödinsatser skapar bättre 

förutsättningar för elever att lyckas i skolan, men för att hitta de rätta stödinsatserna ska det i 

kartläggningen framkomma hur organisationen kring eleven ser ut, hur lärmiljön är utformad, 

gruppen/klassens påverkan och elevens, samt vårdnadshavares perspektiv (SKOLFS 2014:40).   

 

2.3 Inkludering 
Ordet inkludering används inte i svensk skollag/läroplan. De använder ord som delaktighet, 

skapa sammanhang, förebyggande arbete m.m. Begreppet inkludering förekommer dock i 

internationella konventioner som Sverige har anslutit sig till såsom FN:s barnkonvention och 

är ett viktigt begrepp i specialpedagogiska sammanhang (Göransson, Nilholm & Magnusson, 

2012). Författarna menar att inkludering innebär en form av social inkludering, ett deltagande 

i demokratiska samspelsprocesser och ett inkluderande i lärandesituationer. Inkludering skiljer 

sig från integrering på det sättet att integrering föregås alltid av segregering. Begreppet 

inkludering kan missbrukas, t.ex. inkludering i en segregerad undervisningsgrupp. Enligt 

Nilholm och Göransson (2013) handlar inkludering om, hur skolan kan utformas för att anpassa 

sig efter elever i behov av särskilt stöd. Inkludering definieras utifrån följande perspektiv:  

Radikalt inkluderingsperspektiv eller gemenskapsorienterad inkludering, innebär att ett 

skolsystem är ansvarig för alla elever oavsett individuella egenskaper och inga segregerade 

lösningar skapas, där olikhet ska ses som en tillgång och inte ett problem. Ett individorienterat 

perspektiv utgår från att eleven trivs, har sociala relationer och når målen och då säger man att 

eleven är inkluderad. Utifrån det placeringsorienterade perspektivet betyder inkludering att 

elever i svårigheter befinner sig i det ”vanliga” klassrummet, oavsett om eleven befinner sig i 

en segregerad miljö (Göransson, Nilholm & Magnusson, 2012). Nilholm och Göransson (2013) 

poängterar vikten av att ta hänsyn till elevens svårigheter, behov och situation när vi talar om 

en inkluderande skola, vilket samtidigt kan innebära ett dilemma. Balansen mellan att skapa 

gemenskap och samtidigt tillgodose elevernas individuella behov kan vara problematiskt. Det 

viktiga med inkluderingsarbetet är att se olikheter som en tillgång, att eleverna ska vara socialt 

och pedagogiskt delaktiga, ha samsyn på skolan och relationen till eleverna. (Göransson, 

Nilholm & Magnusson, 2012).  
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2.4 Specialpedagogisk verksamhet ur olika specialpedagogiska perspektiv 
Inom det specialpedagogiska fältet har forskare identifierat olika perspektiv – olika aspekter av 

specialpedagogik. Det som skiljer dessa perspektiv åt är synen på normalitet, avvikelse och 

differentiering, därför skiljer sig även uppfattningen om orsaker till och konsekvenser av 

svårigheter. Specialpedagogisk verksamhet påverkas av den pedagogiska verksamhetens 

utformning, skolans traditioner, kompetens, skolmiljön och skolledningen. Därför påverkas den 

specialpedagogiska verksamheten av vilket perspektiv man har, enligt Ahlberg (2013). Ahlberg 

(2007) definierar specialpedagogik som något utöver de ”vanliga” pedagogiska insatserna i 

undervisningen för elever med särskilda behov, men Ahlberg förtydligar också att 

specialpedagogik är mer än bara åtgärder i undervisningen. Det är ett samspel mellan kunskap, 

forskning, politisk ideologi och verksamhet. I dag anses skolan som ett viktigt element i 

förverkligandet av ett jämlikt och demokratiskt samhälle, både inom forskningen och 

utbildningspolitiken. I den så kallade Salamancadeklarationen år 1994 som antogs av Unesco 

(FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur) står det att undervisningen för elever i 

behov av särskilt stöd ska utgå från jämlikhet och inkluderande undervisning. Enligt svenska 

Unescorådet (2008) handlar specialpedagogik om acceptans av olikheter, inkluderande 

undervisning och fokus på möjligheter inte hinder. Specialpedagogiska insatser i skolan har 

gått från exkludering till integrering och är i dag på väg från integrering mot ökad inkludering. 

Individperspektivet (Ahlberg, 2013) har rötter från 1800-talet och är influerat av medicinsk och 

psykologisk forskning med fokus på diagnostisering där en diagnos kan förklara och hjälpa 

eleven förstå varför, men den kan också bidra till utanförskap och känsla av hjälplöshet. Det 

benämns som det kompensatoriska perspektivet av Nilholm (2007) där man letar efter 

problemen hos eleven och hittar metoder för att kompensera för svårigheterna. Emanuelsson, 

Persson och Rosenkvist (2001) kallar det för kategoriskt perspektiv där svårigheter ses som 

individuella avvikelser och man pratar om elever med svårigheter. Viktiga faktorer som 

etnicitet, kön, social bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå saknas i problemsökningen. 

Individperspektivet eller det kompensatoriska perspektivet leder till exkludering (särskilda 

undervisningsgrupper) och skolan tar inte alltid sitt ansvar med i bedömningen (Ahlberg, 2013). 

Hon anser dock att det kan vara problematiskt att benämna ett perspektiv kompensatoriskt 

eftersom utbildningen enligt skollagen (2010:800) ska utgå från ett kompensatoriskt tankesätt 

genom olika anpassningar och kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen. Enligt Ahlbergs 

synsätt borde det kompensatoriska synsättet handla om relationen mellan eleven, elevens 

bakgrund, skolan och skolans insatser.  Organisations- och systemperspektivet (Skrtic, 1991) 

eller det kritiska perspektivet (Nilholm, 2007) fokuserar på skolverksamheten. Problemen 
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ligger inte hos individen utan hos skolan och dess verksamhet. Behovet av specialpedagogiska 

insatser anses beror på brister i skolans organisation och man ifrågasätter specialpedagogikens 

effektivitet. Skrtic (1991) är en forskare inom specialpedagogik och förespråkare av det här 

perspektivet. Han ser byråkratin i skolsystemet som ett hinder för utveckling och menar att 

frihet, innovation, flexibilitet och anpassningar inom skolorganisationen ska leda till minskade 

specialpedagogiska insatser. Vidare skriver Skrtic att pedagoger måste reflektera över sin 

undervisning och slippa byråkratiska regler, först då kan de lösa problem i undervisningen. Det 

specialpedagogiska arbetet ska präglas av samarbete och problemlösning, inte av byråkrati och 

regler menar Skrtic. Även Nilholms (2007) beskrivning av det kritiska perspektivet ifrågasätter 

specialpedagogiken och ser på det som marginaliserande och utpekande. Kritiken som har 

riktats mot båda dessa perspektiv är att de kan vara svåra att genomföra i skolvärlden rent 

praktiskt, skriver Ahlberg (2013). Samhälls- och strukturperspektivet innebär, enligt Ahlberg, 

att man söker skolproblem hos samhället, dess struktur och maktförhållanden. Fokus ligger på 

att inkludera elever i skolan och i samhället. Relationen mellan skolan, samhället och individen 

är centralt för att uppnå likvärdighet, egenmakt och rättvisa för alla elever. För att uppnå 

inkluderande undervisning är det inte eleven utan skolan och samhället som ska 

förändras/anpassas. Det här perspektivet utgår från forskning inom sociologi och filosofi. 

Kritiken som har riktats mot det här perspektivet är att forskningen inom det här området inte 

är förankrat i skolan rent praktiskt och är svårt att tillämpa i undervisningen. Nilholm (2007) 

belyser ytterligare ett perspektiv som han kallar dilemmaperspektivet där motsättningar mellan 

skolans uppdrag enligt skollagen och skolans vardag står i fokus. Man ska anpassa 

undervisningen utifrån elevernas förmågor men alla ska uppnå samma kunskapskrav. Nilholm 

förklarar att dilemmaperspektivet inte studerar dilemman eller motsättningar utan hur 

pedagoger faktiskt hanterar problem i skolvärlden. Det är dock viktigt att dessa dilemman lyfts 

och diskuteras för en fortsatt utveckling. Det relationella perspektivet som Ahlberg beskriver, 

eller inclusive education på engelska som Nilholm kallar det, söker problem i samspelet eller 

mötet mellan individen, gruppen, skolan och samhället. Det som studeras är relationen och 

interaktionen mellan dessa fyra nivåerna och man betraktar funktionsvariationer som 

egenskaper. Det relationella perspektivet belyser sociala och organisatoriska faktorer där 

pedagogik, sociologi och filosofi ligger till grund för forskningen. Till skillnad mot det 

kategoriska perspektivet som ser elever med svårigheter ser det relationella perspektivet elever 

i svårigheter. Det är omgivningens krav på individen som skapar svårigheter och därför är 

relationen mellan de olika nivåerna viktigt. Det är mer gynnsamt att rikta insatser mot hela 
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skolan än mot individer enligt Ahlberg. Runström Nilsson (2015) anser att skolans syn på och 

beskrivning av elever i behov av särskilt stöd speglar attityder och påverkar åtgärderna.  

 

2.5 Specialpedagogens/speciallärarens yrkesroll och diagnosens påverkan 
Göransson, Lindqvist, Klang, Magnússon, och Nilholm (2015) skriver att 

specialpedagogens/speciallärarens yrkesroll kan bättre förstås utifrån begreppet professionell 

jurisdiktion som handlar om vilka arbetsuppgifter de förfogar över och förhållande mellan 

staten och yrkesgruppen i form av styrdokument och lagar. I en inkluderande skola ska 

specialpedagogen/specialläraren ha en tydlig arbetsbeskrivning och där hela verksamheten har 

samma perspektiv och vision. De skriver att specialpedagogen har en mer handledande funktion 

medan specialläraren är mer kopplad till undervisningen och att speciallärarutbildningen 

avspeglar ett kategoriskt- eller individorienterat perspektiv medan den nya 

specialpedagogutbildningen är mer inriktad mot ett relationellt perspektiv, trots 

specialiseringen inom diagnostik, eftersom de har ett mer handledande och rådgivande uppdrag. 

Specialpedagogiska insatser kan variera beroende på vilken politisk idétradition som skolan 

representerar och hur skolan definierar skolproblem. Göransson et al beskriver förändringen av 

specialpedagogers yrkesroll som från början var en “hjälpklasslärare”, till “diagnosspecialist” 

och från 80-talet till “förändringsagent”. De sammanfattar två synsätt på 

specialpedagogens/speciallärarens yrkesroll, hur den ska praktiseras och utformas. Ett 

traditionellt synsätt som utmärks av kategorisering, diagnostisering och speciallösningar. Då 

talar man om elever med svårigheter. Det andra synsättet, alternativt perspektiv, ser olikheter 

som en tillgång, svårigheterna ligger i undervisningen inte hos eleven och särskilt stöd ges 

under inkluderande former. Dagens forskning visar på stora fördelar med inkluderande 

undervisning och inkluderande arbetssätt. Även Vygotskij påpekar vikten av samspel och 

relationer med vuxna i dess omgivning enligt Göransson et al.  

 

Fischbein (2012) skriver i sin rapport att det som ger bra skolresultat och hälsoeffekter är tidigt 

förebyggande specialpedagogiska insatser i undervisningen och inkluderande arbetssätt. 

Resultatet av en enkätstudie visade att specialpedagoger och speciallärare hade en mer 

relationell syn på skolsvårigheter än övrig personal. Istället för att betona elevens “problem” 

och medicinska diagnoser riktades problematiken mot skolverksamheten och pedagogerna 

(Göransson et al, 2015). Barow och Östlund (2012) påpekar att inte alla speciallärare har ett 

inkluderingsperspektiv eftersom de är rädda för att förlora sin status.  
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Fischbein (2016) skriver att utifrån det kategoriska perspektivet blir den didaktiska 

konsekvensen för elever med läs- och skrivsvårigheter att eleven exkluderas från 

undervisningen. Det relationella perspektivet lägger mer ansvar på 

undervisningen/undervisningsformen och extra anpassningar/stöd erbjuds i undervisningen. 

Alla elever är olika och är i olika typer av svårigheter vilket kräver olika insatser/åtgärder. 

Dilemmaperspektivet lyfter dilemman i hanteringen av elevernas olikheter, där fokus läggs på 

”målkonflikter och valsituationer” (Fischbein, 2014, s. 107; Nilholm, 2007). Fischbein (2016) 

belyser ytterligare ett specialpedagogiskt perspektiv som hon kallar för det kommunikativa 

perspektivet med syfte att försöka hitta lösningar på dilemman genom att utnyttja varandras 

kompetenser och erfarenheter i lärandet. Det som Olga Dysthe (1996) kallar för ”dialogiska 

samtal”, att skapa lärande och ökad förståelse genom kommunikation, vilket kan vara ett sätt 

att jobba förebyggande på. Elever som har svårigheter med grundläggande språkliga 

färdigheter, som att läsa med flyt, förstå det man läser och grundläggande grammatiska 

kunskaper, kan fortfarande utveckla de högre språkliga färdigheterna, som att fantisera och 

uttrycka känslor, genom dialog/kommunikation med andra. Fischbein (2016) skriver vidare att 

elever med läs- och skrivsvårigheter måste utmanas och stimuleras för att utveckla de högre 

språkliga förmågorna, men det är lika viktigt att fortsätta träna de grundläggande läs- och 

skrivfärdigheterna för att eleverna inte ska ge upp läsningen. Stanovich (1986) kallar det för 

”Matteuseffekten” – en ond spiral elever med läs- och skrivsvårigheter hamnar i om de slutar 

lita på sin egen förmåga. Enligt Fischbein påverkas språkliga färdigheter både av arv och 

miljön. Läsning utökar ordförrådet och talböcker, som är ett alternativt verktyg i 

undervisningen, tränar det skriftspråkliga ordförrådet. En dyslektikers läsning kan förbättras 

med åren genom lästräning men är eleven inte utredd riskerar eleven inte få tillgång till 

alternativa verktyg eller andra stödinsatser. Därför är det viktigt med tidiga stödinsatser och en 

kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Elever som har svenska som sitt andraspråk gynnas 

också av det kommunikativa perspektivet, men det är viktigt att de eleverna får rätt stöd för rätt 

svårighet - även elever med svenska som andra språk kan ha dyslexi (Fischbein, 2016). 

Interaktionen och kommunikationen mellan en lärare och elev är viktig för den kognitiva och 

språkliga utvecklingen, framför allt hos elever med en annan kultur. Genom interaktion och 

kommunikation kan man minska behovet av stödinsatser enligt Fischbein (2016). Sandberg 

(personlig kommunikation, 14 dec. 2016) menar att den senaste forskningen visat att intensiv 

en-till-en undervisning under en begränsad period har gett bäst resultat som en stödåtgärd och 

vikten av ett integrerat arbetssätt där man balanserar språkets form och funktion. Även Savage 

(2006) som förespråkar ett radikalt inkluderingsperspektiv menar att man måste balansera 
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barnens individuella och gemensamma/sociala behov för en lyckad integrering. Bruce (2014) 

skriver att pedagoger måste anta och inte undvika utmaningar samt skapa meningsfulla 

lärandesituationer efter elevens behov och förmågor. Mening och motivation skapar intresse. 

Samverkan och kommunikation skapar gemenskap. Utforska och granska leder till förståelse 

(Gunilla Sandberg, personlig kommunikation, 14 dec. 2016).  
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3 Aktuell forskning och litteratur  
Här presenteras aktuell forskning kring ämnet. En genomgång av litteratur och artiklar, både 

svenska och internationella.  

 

3.1 Teorier om läs- och skrivsvårigheter och behandlingsmetoder 
Det finns olika behandlingsmetoder för barn med läs- och skrivsvårigheter. Samuelsson (2007) 

menar att innan man kan uttala sig om olika metoders effekter bör man kontrollera forskningen 

bakom metoden och den systematiska utvärderingen av metoden. Samuelsson lyfter tre 

vetenskapliga kriterier för en bedömning av olika behandlingsmetoder. Förutom systematisk 

utvärdering av en ny metod är det viktigt att ta reda på hur utvärderingen har genomförts, 

publicering och granskning av metoden. Teorier om orsaker till läs- och skrivsvårigheter, som 

uppfyller dessa vetenskapliga kriterier, är motoriska, visuella, auditiva och fonologiska 

hypoteser. En person med läs- och skrivsvårigheter kännetecknas alltid av begränsad fonologisk 

förmåga, men kan ha intakta motoriska, visuella och auditiva funktioner. Problemet, som 

Samuelsson ser det, är att publicerade undersökningar oftast testar en teori åt gången och de 

jämförelser som har gjorts mellan dessa olika teorier ger inget svar på orsak och verkan mellan 

teorierna. Samuelsson förklarar vidare att utifrån den vetenskapliga forskningen som har 

publicerats bör de specialpedagogiska insatserna för läs- och skrivsvårigheter fokusera på 

fonologisk medvetenhet, att öva på läsning och skrivning för att förbättra sin läs- och 

skrivförmåga är ett faktum. Bokstavskännedom och fonologisk medvetenhet utgör 

grundförutsättningen för läs- och skrivutveckling. Något som även forskarna Ehri et al. (2001) 

kom fram till i sin kvantitativa metastudie om fonemisk medvetenhet. Fonemisk medvetenhet, 

som är en underkategori till fonologisk medvetenhet, handlar om förmågan att urskilja 

språkljud. Studieresultaten visade att fonemträning förbättrar ordläsning och gynnar 

läsförståelsen. Informanterna som ingick i studien delades in olika grupper. En stor grupp, en 

mindre grupp och en grupp som fick en-till-en stöd, med olika långa 

genomgångar/instruktioner. Den grupp som blev mest ”läseffektiva” var den mindre gruppen 

med kortare genomgångar/instruktioner. Upptäckten av den så kallade alfabetiska principen, att 

bokstäver består av ljud som kan kombineras till ord, är det som möjliggör en fonologisk 

medvetenhet och som är grundläggande för läs- och skrivkunnighet konstaterar även 

Samuelsson. Dyslexi, som är en form av specifik läs- och skrivsvårighet, innebär svårigheter 

med fonologisk ordavkodning (koda av enstaka ord säkert). För en dyslektiker är det svårt att 

omvandla/avkoda skrift till språkljud eller fonologiska koder, vilket medför svårigheter för en 
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automatiserad och utvecklad läsning, skriver Samuelsson (2002). Automatiserad läsning är 

grundläggande för kunskapsinhämtning och som drivkraft för fortsatt läsutveckling. Forskarna 

Gough och Tunmer, presenterade en teoretisk läsmodell under 1980-talet, The Simple View of 

Reading. Modellen utgår från att läsning är resultatet eller produkten av två färdigheter – 

avkodning och språkförståelse, som förtydligas med följande formel:  

Läsning =Avkodning x Språkförståelse 

Läsning innebär inte enbart att kunna avkoda ord utan även om att kunna uppfatta/tolka budskap 

som förmedlas i texten. Den tekniska aspekten av läsning är avkodning och den pragmatiska 

aspekten av läsning är språkförståelse, medan läsning tolkas som förmågan att tolka och förstå 

en text, det vill säga att utveckla god läsförståelse, skriver Hoover & Gough (1990). Detta 

innebär, enligt modellen The Simple View of Reading, att god läsförståelse är beroende av ett 

rikt ordförråd och en rik kunskap om omvärlden baserad på fakta och egna erfarenheter, för att 

kunna läsa mellan raderna – att inferera utelämnad information i texter. Avkodning är 

grundläggande för läsförståelsen men utgör ingen garanti för att uppnå god läsning eller 

läsförståelse, menar Samuelsson (2002) i sin artikel. Han skriver vidare att lässvårigheter kan 

bero på avkodningssvårigheter (dyslexi), men det kan också bero på svårigheter med 

förståelsen. I sin studie konstaterar han att elever med avkodningssvårigheter samtidigt 

uppvisade god läsförståelse genom ett hörförståelsetest. Förståelsesvårigheter var mer 

utpekande än avkodningssvårigheter, oavsett om texten lästes på egen hand eller om texten blev 

uppläst av någon annan.  Detta innebär att det finns en grupp som har förståelsesvårigheter i 

mötet med både talat och skrivet språk. Ordförståelse har dock en viktig betydelse för både läs- 

och hörförståelsen, menar Samuelsson. Förvärvandet av nya ord och ett rikt ordförråd är viktiga 

förutsättningar för förståelsen av tal och text. Forskare som Hayes och Ahrens (1988) har visat 

att läsning är den språkliga aktiviteten som berikar vårt ordförråd mest. De båda forskarna har 

genom sin studie visat att böcker innehåller ca 50 % mer nya ord än i TV-program och samtal. 

Faktorer som påverkar ordförrådet och den verbala kompetensen är miljön, som varierar 

beroende på socioekonomisk status, skriver Samuelsson (2002). Hans rekommendation för 

arbetet med dyslektiker är systematisk träning av ordavkodning, fonemisk medvetenhet och att 

använda lättare texter med mer vanliga/frekventa ord, eftersom det oftast är nya och ovanliga 

ord som försvårar läsningen. Dyslektiker har lättare för att läsa ord som visuella bilder än att 

avkoda dem. De kan behöva förlängd lästid och kan ersätta skrift med tal som kompensation, 

utan att det påverkar förståelsen.  För de med förståelseproblem bör fokus ligga på att utöka 

ordförrådet och de semantiska kunskaperna. De kan inte ersätta skriften med tal för att 
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kompensera för svårigheten. I det här fallet handlar det om att förenkla eller att anpassa 

texternas semantiska krav.  

 

Léger och Cameron (2011) studerade meningsbyggnaden hos nybörjarläsare. Studieresultaten 

visade att när mindre skickliga läsare läste högt använde de sig av ordigenkänning i större grad, 

vilket gjorde läsningen långsam, medan de mer erfarna läsarna byggde läsningen på syntaktisk 

bearbetning. Det vill säga att de mer erfarna läsarna har lättare för att sätta samman ord i fraser 

och meningar. De uppfattar textflödet lättare och hoppade inte över nya och svåra ord. Även 

Stanovichs (2000) studie visade på att svaga läsare fastnar på nya och svåra ord de inte känner 

igen eller förstår. Lundberg (2010) lyfter högläsningen som ett bra redskap för läsutvecklingen 

och som inte kan eller ska ersättas av TV- eller datorprogram. Enligt Lundberg kan TV och 

dator inte uppfylla det personliga mötet, dialogen, som uppstår vid högläsning. Andra fördelar 

med högläsning är artikulationen och att barnen hör nya ord som inte är lika vanliga i det 

vardagliga talet. Textens språkbyggnad skiljer sig också mot talat språk. Barnet lär sig även 

språkets syntax genom högläsning, det vill säga hur man berättar en historia och kan väcka 

läslusten hos barn. Lundberg hänvisar till studier som visar att barn till akademiska föräldrar 

blir exponerade för över 20 miljoner fler ord innan tre års åldern, jämfört med barn som kommer 

från “underprivilegierade miljöer”. Det visar på att den sociokulturella bakgrunden har en 

påverkan på barnens läsutveckling. Intensiva träningsperioder och strukturerade övningar av 

fonemmedvetenhet (kopplingen mellan fonem och grafem), ortografisk medvetenhet och 

automatiseringsövningar ska vara effektiva för läs- och skrivutvecklingen (Myrberg, 2007; 

Snow et al., 1998). Lärarens kunskaper om läsutveckling, kännedom om lässtrategier och 

ordförråd är betydelsefulla områden för att utveckla läsförståelse. Ju mer man läser desto mer 

utvecklas läsförmågan och det i sin tur påverkar prestationerna i övriga ämnen (Stanovich, West 

& Harrison, 1995). Faktorer som utvecklar ordigenkänning, utökat ordförråd, läsflyt och 

läsförståelsen är frekvent läsning och motivation (Morgan & Fuchs, 2009; Stanovich, 1986).  

 

3.2 Lärarutbildningen – möjligheter och hinder 
Alatalo (2011) redovisar i sin studie att många lärare överlämnar elever med specifika 

svårigheter till speciallärare eller specialpedagoger, eftersom de inte riktigt vet vad de ska jobba 

med eller hur de tränar sina förmågor. De specifika insatserna genomförs av speciallärare för 

att det är de som identifierar elevernas svårigheter och vet vad som ska göras och sätter in 

eventuella stödåtgärder. Klasslärare som inte kan stötta elever med läs- och skrivsvårigheter 

vänder sig till speciallärare men det betyder inte att alla elever i svårigheter får det stöd eller 
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hjälp de behöver. Lärare uttrycker ett behov av fler speciallärare. Den här ansvarsuppdelningen 

på skolor är inte ovanlig och beror på tidsbrist och stora grupper. Alatalos studie visar på att 

skolor med organiserad specialundervisning och lärare med professionella kunskaper kan själva 

bedriva specialundervisning om det fanns en till lärare i klassrummet. Arbetet med att hjälpa 

elever i läs- och skrivsvårigheter försvåras om lärare saknar grundläggande kunskaper om läs- 

och skrivinlärning. Forskare som Lendahls, Rosendahl och Rönnerman (2000) menar att 

eftersom lärarutbildningen i Sverige är strukturerad som handledare-student (den som ska bli 

handledd) kan det leda till problem. Handledare kan ha det svårt att förmedla sina kunskaper. 

Lärarstudenter ska studera sina handledare och koppla den pedagogiska verksamheten till 

vetenskapliga teorier. Relationen mellan handledare och student kan påverka studentens 

omdöme, reflektion och kritiskt tänkande (Gustavsson, 2008). Det pedagogiskt genomtänkta 

görandet i klassrummet måste förtydligas och lyftas för lärarstudenter, med andra ord är det hur 

vi gör när vi går från teori till praktik som behöver förtydligas. Kunskaper om hur man 

undervisar i läsning och skrivning och på vilket sätt det pedagogiska arbetet påverkar lärandet 

behöver kopplas. Det räcker inte med att lärarstudenter lär sig hur man gör utan de måste lära 

sig varför det görs, för att kunna utveckla och individualisera det pedagogiska arbetet. Enligt 

en undersökning som Karolinska institutet genomförde ger inte lärarutbildningen tillräcklig 

kunskap om Neuropsykologiska funktionsnedsättningar (NPF) som till exempel ADHD, vilket 

innebär att elever inte får rätt stöd, det i sin tur kan leda till utbrändhet och psykisk ohälsa. 

Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet och 

föreståndare för Karolinska institutets kompetenscentrum KIND, står bakom studien och han 

menar att både lärare och specialpedagoger/speciallärare saknar kunskaper om NPF i sin 

utbildning (Larsson & Wallin, 2018-03-19). Regeringen beslutade i november 2017 att från och 

med höstterminen 2018 införa nya examensmål för speciallärar- och specialpedagogexamen, 

där NPF-krav införs på lärarutbildningen (Wallin, 2017-11-16). Professionella pedagogiska 

kunskaper ökar möjligheten att sätta ord på det som görs och koppla det till vetenskapliga 

teorier (Eriksson, 2009). Moats (2009) skriver i sin forskning att lärarutbildningen behöver 

satsa på djupare ämneskunskaper och att nyexaminerade lärare behöver handledning/mentorer, 

för ökad professionalitet, skickligare undervisning och frekventare användning av 

vetenskapliga termer. Då får man lärare med specialiserade kunskaper (Moats, 2009). Så dels 

behöver lärare fördjupade ämneskunskaper och dels behöver de förstärka sina kunskaper inom 

NPF.  
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3.3 Samband mellan ADHD och läs- och skrivsvårigheter samt 
behandlingsmetoder 

Åsberg Johnels (2014) har forskat på komorbiditet hos flickor som har läs- och skrivsvårigheter 

och ADHD eller AST (Autismspektrumtillstånd). Här kom Åsberg Johnels fram till att barn 

som har ADHD är sämre på avkodning, stavning och läsförståelse jämfört med 

kontrollgruppen. Allt kan inte skyllas på brist på träning. För vissa av dessa elever som har 

svårare att fokusera, misstänker författarna att det även kan vara biologiska avvikelser i hjärnan 

som leder till en ökad risk att få läs- och skrivsvårigheter, om även en annan svårighet såsom 

AST eller ADHD finns (Åsberg Johnels, 2014). Lundberg (2010), förklarar att 

orsakssambanden mellan läs- och skrivutvecklingen hos barn är komplexa, eftersom det är en 

kombination av genetiska, neurologiska, sociala och kulturella samband som verkar. Det är inte 

enbart generna som avgör om ett barn blir dyslektiker eller inte, utan det är de komplexa 

samspelen mellan de olika riskfaktorerna. Arbetet med läs- och skrivutvecklingen försvåras när 

riskfaktorerna är många och att forskningen ännu inte kan reda ut funktionen bakom dessa 

riskfaktorer. Lundberg belyser dock vikten av en trygg och nära relation till sina föräldrar, sin 

närmaste krets. Det stärker barnets kognitiva utveckling. Motsatsen till trygga vuxenrelationer 

visar sig hos barn genom att de undviker auktoriteter. Därför menar Lundberg att skolan blir 

avgörande för just dessa barn, att i mötet med de vuxna skapa tillit mellan barnet och sin 

omvärld. Trygga vuxenrelationer och tidig exponering för språk och kommunikation är 

grundläggande för barnets läs- och så småningom skrivutveckling. Det krävs dock att barnet 

förstår andra människors tankar, känslor och handlingar, att barnet besitter förmågan ”Theory 

of mind” menar Lundberg, något som barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som 

ADHD, kan sakna (Lundberg, 2010). Även forskaren Leitner (2014) lyfter vikten av förmågan 

”Theory of mind” för en god kognitiv utveckling i sin studie. Leitner skriver bland annat att 

barn med ADHD har en lägre social, kommunikativ och anpassningsförmåga på grund av högre 

grad impulsivitet och rastlöshet. De nedsatta förmågorna hos dessa barn påverkar deras 

kognitiva utveckling negativt och visar sig senare i form av skolsvårigheter, som bland annat 

läs- och skrivsvårigheter.  I en annan studie som gjordes av Lorusso, Facoetti och Bakker 

(2011), kom forskarna fram till att det är viktigt att göra en grundlig kognitiv och 

neuropsykologisk bedömning av läs- och skrivsvårigheter för att kunna sätta in rätt 

stödåtgärder. Studien visade att effekterna av olika åtgärder varierar beroende på graden av 

dyslexi eller vilken typ av läs- och skrivsvårighet eleven har och att de olika åtgärderna har 

olika effekter på läsrelaterade neuropsykologiska funktioner. Forskarna klassificerade dyslexi 
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efter Bakkers modell (Bakker & Licht, 1986). Enligt Bakker anstränger nya läsare primärt den 

högra hjärnhalvan (RH), och skiftar mer till den vänstra hjärnhalvan (LH) i takt med att 

läsförmågan utvecklas. Barn som inte utvecklar en naturlig övergång/skiftning från den högra 

till den vänstra hjärnhalvan riskerar att få diagnosen dyslexi. Samma typ av svårighet kan uppstå 

med läsare som i förtid använder enbart den vänstra hjärnhalvan, förmågan ”Theory of mind” 

saknas då hos dessa barn. Forskarna kom fram till att ”fel” åtgärd kan till och med få motsatt 

effekt för elevens utveckling (Lorusso, Facoetti & Bakker, 2011). Horowitz-Kraus, Di Cesare 

& Kiefer (2018) belyser också samspelet mellan de båda hjärnhalvorna och den vänstra 

hjärnhalvans betydelse för kognitiv stimulans. Hjärn- och språkforskaren Uddén (2012) skriver 

i sin avhandling att vid läsning bearbetas information i hjärnan genom två så kallade 

”språkvägar”.  På den ena vägen bearbetas det första steget i läsprocessen, avkodningen. Barnet 

lär sig ljuda fram ordformer och kan koppla rätt språkljud med rätt symbol. På den andra 

språkvägen, där bearbetar läsaren orden för att förstå mening och sammanhang. 

Kommunikationssvårigheter uppstår när kopplingar mellan dessa två språkvägar inte fungerar 

eller att kopplingarna sker långsamt. Kognitivt utmanande texter eller skrivuppgifter kan vara 

svåra för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som inte har några 

svårigheter med läsförståelse eller avkodning.  Nigmatullina (2015) visar i sin studie hur svårt 

det kan vara att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD, i 

undervisningen. Deras svårigheter resulterar i lägre skolresultat till följd av låg uthållighet och 

låg impulskontroll. Nigmatullinas studie visade att ju tröttare eleverna blev desto grövre fel 

gjorde de. I det här fallet blev det viktigt att hjälpa barnen med sina koncentrationssvårigheter 

för att det är oftast på grund av det som misstag och fel görs, som leder till svårigheter i skolan, 

t.ex. läs- och skrivsvårigheter.  Generellt kan man i gruppen elever med läs- och 

skrivsvårigheter i kombination med ADHD, se: Svårare läsproblem än för de med endast 

läsproblem. Svårare uppmärksamhetsproblem än för de med endast ADHD. Större 

misslyckanden i skolan. Svårare problem med den sociala anpassningen, mer antisocialt 

beteende. Svagare svar på undervisning. Lägre betyg. Större sannolikhet att hamna i 

kriminalitet. Sämre långtidsrelationer och arbetsmöjligheter (Denton, 2016).  

I studien I-CARD: Interventions for Children with Attention and Reading Difficulties (Denton, 

2016), jämfördes tre olika metoder för att bättre förstå hur vi ska arbeta med dessa elever. Grupp 

1: bara behandla ADHD, grupp 2: bara ge intensiv läsundervisning och grupp 3: kombinera 

dessa (behandla ADHD och ge intensiv läsundervisning). Alla elever i studien hade 

kombinationen läs- och skrivsvårigheter och ADHD diagnos. I grupp 1 fick eleverna träffa 
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läkare för medicinering och föräldrarna fick gå ett program med träning i att vara förälder till 

barn med ADHD. I grupp 2 fick eleverna lästräna under 16 skolveckor individuell, eller i par 

arbeta med en lärare 45 minuter varje dag, fyra dagar i veckan. I grupp 3 kombinerades stödet 

som gavs i grupp 1 och 2 (läkarstöd/medicinering, föräldrastödet och intensiv lässatsning under 

skoltid). Resultatet av studien visade att grupp 1 som fick läkarhjälp med medicin och 

föräldrastöd fick bättre uppmärksamhet och minskad hyperaktivitet jämfört med grupp 2 (som 

endast fick skolstöd). I grupp 3 såg man att när intensiv lässatsning lades till ADHD-

behandlingen så blev inte ADHD-symtomen bättre. För att förbättra ordläsning, avkodning och 

läsflyt visade resultatet att bara skolstöd (grupp 2) förbättrade läsningen mer än bara ADHD-

stöd (grupp 1). Att lägga till ADHD-behandling till skolstödet gav inte bättre resultat för 

läsning, avkodning, läsflyt eller att förstå meningar. Men när det kom till förbättring av 

läsförståelse av paragrafer och texter blev det spännande. Bara ADHD-behandling (grupp 1) 

gav här högre resultat än bara lässtöd-behandlingen (grupp 2). Troligen ser vi detta resultat 

eftersom läsförståelse kräver uppmärksamhet, självkontroll, förmåga att kunna planera och lösa 

problem. Här kommer de exekutiva förmågorna att spela en stor roll, och just de exekutiva 

förmågorna förbättras med ADHD-behandlingen. I stort gick det bättre för eleverna efter 

studien, men 16 veckor är för kort tid för elever med stora lässvårigheter, de behöver längre tid 

med stöd för att nå upp till samma nivå som de utan svårigheter. Att de exekutiva funktionerna 

spelar en avgörande roll när det kommer till läsförståelse diskuterar även Cartwright (2017) i 

sin bok. Med exekutiva funktioner menar hon ett paraply av förmågor men där de centrala 

förmågorna är kognitiv flexibilitet, arbetsminne och impulskontroll. Kognitiv flexibilitet är att 

smidigt kunna växla mellan olika saker och kunna förflytta sin uppmärksamhet kontrollerat. 

Med arbetsminnet menar hon på elevens förmåga att hålla information i huvudet. När eleven 

läser gör den mentala bilder, en mental representation av det lästa. Allt efter att ny information 

kommer upp i boken behöver den mentala representationen i elevens huvud uppgradera sig för 

att vara relevant. Denna för läsförståelse nödvändiga förmåga belastar arbetsminnet och har 

personen svårt med arbetsminnet blir följden att personen inte förstår vad den har läst. Sedan 

har vi impulskontrollen som möjliggör för eleven att hålla sig mentalt till ämnet. Även 

förmågan att sitta still och hålla fokus på det som läraren ber eleven att göra kan kräva 

impulskontroll särskilt om uppgiften upplevs som tråkig. De mer komplexa exekutiva 

förmågorna som bidrar till läsförståelse är även förmågan att planera och organisera. 

Organisering stödjer planering då det hjälper eleven att på ett systematiskt sätt ta sig an 

läsaktiviteten. Det gör att eleven kan följa texten i den ordning som den kommer samtidigt som 



 

18 

 

eleven lägger märke till textstrukturen och sambanden i texten. (Cartwright, 2017; Denton, 

2016).  

Cartwright skiljer mellan varma och kalla exekutiva förmågor men påvisar även ett nära 

samband mellan dessa. Till de kalla förmågorna räknar hon de förmågor som reglerar tänkandet 

och beteendet, såsom planering, impulskontroll, kognitiv flexibilitet och arbetsminne. De 

varma exekutiva förmågorna är de processer som reglerar den egna responsen på externa 

stimuli, såsom självreglering, impulskontroll (igen) och social förståelse. Det som de har 

gemensamt är att de utvecklas parallellt, predikterar varandra i utvecklingen, bidrar till samma 

komplexa tankefärdigheter, kommer från angränsande och överlappande delar av hjärnan, från 

frontalloben till nära ögonen, de är nedsatt hos individer med Autismspektrumtillstånd och 

spelar viktiga roller i skoluppgifter och skolframgångar (Cartwright, 2017). Både kalla och 

varma exekutiva förmågor är kopplade till läsförståelse och går att undervisa om. Hon beskriver 

dilemmat med elever som verkar sakna tankefärdigheter såsom minne, förmåga att planera i 

förväg och förmåga att ändra fokus. Hon menar att för att förstå framgångsrikt lärande i olika 

ämnen är det viktigt att förstå hur de exekutiva funktionerna fungerar och anpassa 

undervisningen därefter. Hon säger att forskningen visar att de exekutiva förmågorna är särskilt 

avgörande för framgångsrik läsförståelse.  De exekutiva förmågorna är faktorer hos läsaren som 

påverkar förståelseprocessen, hur dessa förmågor används beror på vilken typ av texter vi läser, 

strukturen i texterna och syftet med läsningen.  

Brown (2016) säger att 80 % av barn som medicinerar kontrollerat av läkare får goda effekter 

av medicinen. Han jämför medicineringen med att bära glasögon. Synfelet går inte över med 

glasögon men symtomen minskas. Likaså är det för de flesta barn som får medicin mot 

symtomen av ADHD enligt Brown. Det finns bevis för att läsinterventioner förändrar hjärnan 

och att aktiviteten i frontalloben ser olika ut för de utan lässvårigheter, de med 

läsförståelsesvårigheter och de med dyslexi (Cartwright, 2017). Planering och att sätta mål med 

läsningen är exekutiva förmågor som är viktiga för att kunna ta till sig en text. Läser elever utan 

mål, förstår de mindre bra än om de läser med mål. Även om eleverna läser med läsflyt är det 

inte säkert att de förstår vad de läser om de gör det utan mål. Typen av mål är också av betydelse 

för läsförståelsen. Målen är i sig kopplade till arbetsminnet. Svårare texter behöver läsas 

långsammare och mål med läsningen behöver kopplas till en plan som tillåter långsammare 

läsning för svårare texter säger Cartwright. Planering stödjer förståelse av alla texter. När 

eleverna håller på att utveckla förståelse får eleverna under ledning av läraren sätta upp mål 
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med läsningen vilket också ger positiva effekter av deras förståelse av text. Ge eleverna 

processmål med successivt ökat elevansvar, som att hitta den centrala tanken i en text. Detta 

hjälper eleverna att utvecklas, samt arbeta med lässtrategier enligt Cartwright.  Här menar 

Cartwright och Denton samma sak. En gångbar strategi är att först visar läraren, sedan görs 

övningen tillsammans och sen får eleven testa själv. Här är ett förslag på tre nivåer hur vi kan 

träna fonetisk medvetenhet hos dessa elever: 

1. Kognitiva utmaningar och regelbunden återkoppling. Korta instruktioner och 

genomgångar blandat med övningar.  

2. Ge explicita instruktioner:  Jag gör det - Vi gör det tillsammans - Ni/Du gör det. Visa, 

träna och repetera.  

3. Dela inte upp ljuden i orden när du läser dem och blanda ljuden smidigt när du läser 

dem långsamt. Läs upp dessa avkodade ord på ett smidigt och ihopkopplat sätt 

4. Använd ljudlådor. Läs upp dessa avkodade ord på ett smidigt och ihopkopplat sätt.  

          T            R             Ä         N          A 

 

Alla svårigheter behöver behandlas, att bara behandla ADHD kommer lindra besvären av 

ADHD men inte hjälpa ordläsning, avkodning, läsflyt eller meningsförståelse. Samman sak 

med läsförståelsen, att bara träna språket kommer hjälpa delar av språket men inte effekterna 

av ADHD. Utbildade lärare, rätt anpassningar i skolan, föräldrakurser och professionell 

vägledning för att minska symtomen kan hjälpa dessa elever (Denton, 2016). Medicinering av 

ADHD är omdiskuterat bland forskare. Det finns de som anser att ADHD är 

läkemedelsindustrins påhitt och att det är samhället i stort som behöver ge plats åt alla våra 

olika individuella varianter (Wilson, 2010). De vinster som medicineringen ger 

läkemedelsindustrin är stora och läkemedelsindustrin bekostar bland annat utredningar för 

ADHD vilket kan leda till att fler än nödvändigt kan komma att få en ADHD diagnos. Hur 

själva diagnostiseringen sker är ett omdiskuterat spår som vi väljer att inte gå in på i denna 

uppsats då det inte är en pedagogisk eller didaktisk fråga.  

4 Metod 
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Inom vetenskaplig forskning utgår man från två forskningsansatser. I den kvalitativa 

metodansatsen är syftet med forskningen att förstå, tolka och beskriva egenskaper, erfarenheter 

och upplevelser genom att upptäcka mönster. Forskaren befinner sig i den miljön som 

undersöks, genom intervjuer, enkäter och/eller observationer. Medan i den kvantitativa 

metodansatsen är syftet att studera och förklara samband och skillnader genom mätbar 

datainsamling (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). För den här studien har 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer valts som lämplig metod.  

 

4.1 Metodval - kvalitativ metodansats 
I den här studien har en kvalitativ ansats använts för att kunna förstå och beskriva vilka 

pedagogiska metoder som har använts för att hjälpa elever i svårigheter och pedagogernas 

upplevelse av deras undervisning och vilka extra anpassningar som görs. Den här typen av 

information är lämpligt att samla in genom kvalitativa intervjuer, eftersom studien fokuserar på 

olika individers uppfattningar och erfarenheter har kvalitativa intervjuer valts som lämpligast 

datainsamlingsmetod. ”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras 

levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale & Brinkman, 2014, s. 

17).  

 

4.2 Semistrukturerade kvalitativa intervjuer 
Fördelen med semistrukturerade kvalitativa intervjuer är flexibiliteten, att kunna ställa 

följdfrågor och få ut mer information (Bryman, 2018). Intervjuerna utgick från fyra 

huvudteman men med plats för uppföljningsfrågor, reflektioner och sonderande frågor som: 

“Kan du berätta mer om …”, för att ge informanterna utrymme att svara mer öppet och associera 

mer kring varje tema. Nackdelen med semistrukturerade intervjuer är att uppföljningsfrågorna 

varierar beroende på behov, association och relevans. Varje intervju blir unik och svårplanerad 

enligt Kvale och Brinkmann (2014). Anledningen till att vi valt halvstrukturerade intervjuer är 

för att dessa möjliggör för informanten att beskriva händelser utifrån sitt perspektiv och 

möjliggör för oss att kunna analysera svaren via en fenomenologisk lins: “... ett intresse av att 

förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs 

…” (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 44). Det är lärarnas perspektiv vi valt att undersöka.  

4.3 Urval och deltagare 
För att möjliggöra studien valde vi att kontakta lärare utifrån närhetsprincipen. Samtliga lärare 

som kontaktades är behöriga ämneslärare på grundskolan som arbetar med elever i vår 
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målgrupp (ADHD och läs- och skrivsvårigheter). Vi ville med hänsyn till reliabiliteten ha 

spridning på kön, ämnesbehörigheter, årskurser och för läraren yrkesverksamma år, för att se 

om det kunde leda till variationer i svaren.  

 

Informanter Årskurs År som lärare 

Lärare 1 7–9 5 år 

Lärare 2 4–6 3 år 

Lärare 3 7–9 11 år 

Lärare 4 6–9 6 år 

Lärare 5 4–6 8 år 

Lärare 6 7–9 13 år 

Lärare 7 4–9 15 år 

Lärare 8 F-3 2 år 

Lärare 9 4–9 7 år 

Lärare 10 F-6 3 år 

 

 

4.4 Genomförande  
Vi kom överens om att utföra fem intervjuer var, vilket ledde till sammanlagt tio intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes i tre skolor med lärare verksamma i två olika kommuner. Skolorna 

ligger i eller i närheten av stora städer i Sverige. Rektorerna på de tre skolorna informerades 

och gav sitt samtycke till att vi fick kontakta lärare på deras skola. Vi kontaktade lärare som 

uppfyllde våra urvalskriterier (se 4.3) genom mail där syftet med undersökningen presenterades 

och frågornas fyra teman bifogades (se bilaga 1). I en kvalitativ intervjustudie rekommenderar 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 156) att minst 10 intervjuer genomförs. Vi skickade 

sammanlagt ut ett introduktionsmail till 18 lärare, på de tre olika skolor, och 10 av de tillfrågade 

svarade positivt till att delta. Intervjuernas längd varierade från ca 20 minuter till en timme. För 

att inte stressa informanterna avsattes en timme för varje enskild intervju. Intervjuerna 

genomfördes under lärarnas arbetstid med tillstånd från rektorerna. Vi satt enskilt och samtalade 

i lediga grupprum eller klassrum. Samtidigt togs anteckningar och intervjuerna spelades även 
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in via mobiltelefon efter att vi frågat om lov att spela in. Även om tillstånd inte krävs tycker vi 

att det är en rimlig fråga.  

 

Efter en kort introduktion om syftet med undersökningen och en liten presentation av oss själva 

satte vi igång med frågorna. Vi utgick från Kvale och Brinkmanns (2014) intervjuguide och 

kunde variera följdfrågorna beroende på informanternas svar. Intervjuerna byggde på fyra 

teman, som skapades utifrån studiens tre frågeställningar och ett antal direkta och inledande 

frågor till varje tema för en mjukstart. Till varje tema hade vi uppföljningsfrågor och 

sonderande frågor. Vi avslutade samtalen med lite reflekterande över de svaren vi fått för att 

säkerställa att vi uppfattat informanterna rätt och fått med det som informanten tyckte var 

viktigt vilket rekommenderas av Kvale och Brinkmann (2014). För att bearbeta resultaten 

renskrevs intervjusvaren och sedan jämförde vi svaren. Därefter kategoriserade vi svaren utefter 

frågornas teman för att hitta likheter, olikheter och söka mönster. Resultatet sammanställdes 

sedan efter studiens tre frågeställningar.  

 

4.5 Databearbetning 
Vi tittade på hur lärarna subjektivt uttrycker vad och hur de gör. Vi använde oss av 

kategoriseringar som analysstrategi och för fenomenologiska studier relevant analysmetod. Vi 

använde oss av semistrukturerade intervjuer. Vi gjorde detta för att kunna möta informanterna 

i sina miljöer och för att kunna ställa följdfrågor för att kunna förstå komplexa fenomen (Kvale 

och Brinkmann). Då vi inte gjorde en så omfattande studie passar sig Giorgis analysmetod som 

i korta drag innehåller fem steg. Benämning av helhetsbetydelsen, avgränsning av 

meningsbärande enheter, transformering av vardagliga beskrivningar, framställning av 

fenomenets situerade struktur, framställning av fenomenets generella struktur och slutligen 

verifiering av fenomenets essens (Szklarski, 2017). Svårigheten med att använda sig av 

metoden var att ställa frågor som går att tolka på ett något likartat sätt.  

 

 

4.6 Etiska överväganden 
Den här studien följer Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer. Följande fyra 

huvudkrav har uppfyllts: 

Informationskravet. Informanterna fick en förfrågan om frivilligt deltagande och informerades 

om att intervjun skulle spelas in. 
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Samtyckeskravet. Samtycke från alla informanter spelades in innan varje intervju. Eftersom 

samtliga var myndiga behövdes inget samtycke från vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet. Känsliga personuppgifter hanteras säkert. Samtliga informanter och 

skolor avidentifierades. Nummer istället för namn användes. 

Nyttjandekravet. Datan från studien ska endast användas för den här undersökningen. Efter 

undersökningen avslutats kommer all information förstöras.  

 

4.7 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet och validitet ska motverka slumpmässiga eller tillfälliga resultat (Bryman, 2018).  

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten på det som har undersökts och studiens reliabilitet har 

säkerställts genom att inte ställa ledande frågor under intervjun för att inte påverka svaren. 

Intervjuerna byggde på Kvale och Brinkmanns intervjuguide och informanterna valdes utifrån 

samma preferenser. Samtliga intervjuer spelades in och inga yttre störande moment upplevdes. 

Det som kan påverka reliabiliteten är att intervjuerna genomfördes på olika skolor, i olika 

lokaler och i olika kommuner.  

 

Validitet så som Bryman formulerar det, avser att det som har undersökts är rätt och relevant, 

att man har undersökt det som avsågs. Studien följer Kvale och Brinkmanns sju steg i en 

intervjuundersökning: Tematisering, planering, intervju, registrering/utskrift, analys, 

verifiering och slutanalys. Informanterna upplystes om studiens syfte för att säkerställa 

validiteten i intervjun. Intervjufrågorna bestod av öppna frågor med utrymme för 

uppföljningsfrågor för mer information, djupare förståelse och för att försäkra att 

respondenternas svar uppfattats rätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Resultat och analys 
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Syftet med den här studien är att undersöka lärares perspektiv på det pedagogiska arbetet med 

elever som har både ADHD och läs- och skrivproblematik. 

 

5.1 Upplägg  
Studien utgick från följande grundfrågeställningar:  

1. Vilka pedagogiska metoder, extra anpassningar och särskilt stöd används på individ-, 

grupp- och organisationsnivå för att stödja elever med ADHD i kombination med läs- 

och skrivsvårigheter?  

2. Hur upplever lärarna de olika anpassningarnas funktion?  

3. Hur upplever lärarna diagnosers påverkan på elever med ADHD i kombination med läs- 

och skrivsvårigheter? 

 

5.2 Resultat 
Resultaten som redovisas grundar sig på tio intervjuer med lärare som genomfördes på tre 

svenska skolor i storstadsregioner i två olika kommuner. Lärarna är avidentifierade och de 

refereras med nummer, 1-10. I resultatanalysen har följande relevanta teman kunnat urskiljas: 

1. Extra anpassningar i undervisningen och dess betydelse 

2. Orsaker till läs- och skrivsvårigheter 

3. Diagnosers påverkan på elever 

4. Utmaningar i undervisningen. 

5. Specialpedagogiska stödinsatser/särskilt stöd och inkludering 

6. Relationens betydelse  

1. Extra anpassningar i undervisningen och dess funktion 

Samtliga informanter berättade att extra anpassningarna i undervisningen utgörs av en del 

kompensatoriska hjälpmedel så som, dator/surfplatta, inlästa läromedel (Inläsningstjänst), 

inläst skönlitteratur (Legimus, Bibblix), olika datorprogram (Nomp i matematik, Lexia Provia 

i svenska, rättstavningsprogram, datorspel kopplade till olika ämnen m.m.). 

För att träna olika förmågor på ett mer varierat sätt finns en uppsjö av olika program inom olika ämnen 

såsom flitigt används för dessa elever. Fördelen med dessa program är att de ger snabb feedback till 

eleverna och gör att de känner att når resultat. De kan levla och tävla med sig själva vilket kan vara 

motivationshöjande. Just den snabba återkopplingen är viktig för denna grupp elever, med svårigheter i 

uppmärksamhet och andra exekutiva förmågor (Lärare 7).  
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Andra extra anpassningar som görs i undervisningen på individnivå är korta pauser, förlängd 

provtid, olika provformer, anpassat material/arbetsuppgifter, uppdelade arbetsmoment eller 

texter och samarbete/kontakt med hemmet.  

 

För dessa elever är det viktigt att kontakten mellan skolan och hemmet fungerar smidigt. När de känner 

sig trygga med att vuxenvärlden samarbetar för att främja deras skolgång så blir det enklare för dem att 

motivera sig att till exempel göra läxor och att aktivt delta under lektioner” (Lärare 7).    

 

Inför fantasikrävande skrivuppgifter får eleven en tydlig ram att arbeta efter, t.ex. beskriv ditt 

rum (miljöbeskrivning). “De blir lätt irriterade om de inte vet vad de ska göra och ger upp. Är 

det dessutom en tråkig arbetsuppgift, enligt dem, så blir resultatet oftast bättre om de vet vad 

som ska beskrivas” (Lärare 1). Elever kan sitta enskilt, eller med en vän i ett grupprum för att 

jobba, men det blir svårt att övervaka arbetet. 

 

Dessa elever behöver en lugn miljö och ett mindre sammanhang. Nackdelen är att eleverna ibland behöver 

en lärare som är närvarande för att kunna arbeta. Det blir svårt för läraren att springa emellan när de är 

ensamma med klassansvaret” (Lärare 10).  

 

I de lägre åldrarna används även läslinjal, sittkuddar, hörselkåpor, skärmväggar och 

stressbollar. För elever med mycket rörelsebehov kan dessa kompensatoriska hjälpmedel vara 

gynnsamt, men bäst effekt verkar de ha om de ibland tas bort och ibland tillåts. ”Blir det en 

vana hjälper de mindre” (Lärare 8). Vikten av att dessa hjälpmedel behöver vara frivilliga lyfts 

också. Vissa av dessa elever skulle uppleva dessa hjälpmedel som stressande. För att hjälpa fler 

kan avskalade klassrum med så lite stimuli som möjligt på väggarna och ljudisolerande 

inredning hjälpa.  

 

Några elever i denna elevgrupp har det lättare än andra elever att distraheras och för att få deras fokus att 

vara inriktat på det som är önskvärt kan skydd för yttre stimuli vara ett knep (Lärare 8).  

 

Enligt specialläraren är “kooperativt lärande där elever får klara roller som de ska sköta för en 

grupp kan även det vara gynnsamt om grupperna och dess uppgifter sätts ihop klokt” (Lärare 

10). Mer erfarna lärare, och i de högre årskurserna, visar tendenser till att göra anpassningar på 

gruppnivå medan mindre erfarna, och i de lägre årskurserna, arbetar lärare mer på individnivå, 

med mer kompensatoriska hjälpmedel. En lärare som har jobbat i två år berättar att ”jag försöker 

individanpassa i möjligaste mån.” (Lärare 8). En annan lärare som har jobbat i 13 år säger att 

”jag ger tydliga instruktioner både muntligt och skriftligt till hela klassen, jag gör punktlistor, 
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repetitionstillfällen erbjuds, jag gör förenklade moment, både muntliga och skriftliga 

instruktioner” (Lärare 6). I de högre årskurserna delas alla dokument på Office365 och alla 

instuderingsuppgifter, instruktioner och dokument läggs ut på skolans lärplattform. Datorn är 

ett viktigt redskap i undervisningen. “En till en dator är de bästa som har hänt skolan.” (Lärare 

3). Inläsningstjänst och Legimus används i samtliga skolor. Alla har tillgång till alla böcker 

både hemma och i skolan. ”Tyvärr finns det kollegor som inte utnyttjar det (digitala 

hjälpmedel), speciellt i de lägre årskurserna. De ser individer vi ser klasser” (Lärare 4). Läraren 

förklarar vidare att en anledning till det kan vara att “mer erfarna lärare lärt sig mer generella 

strategier som kan gynna ett flertal” (Lärare 4). En annan förklaring kan vara att “yngre elever 

kanske är mindre känsliga för grupptryck och därmed mer mottagliga för individuella lösningar 

än äldre elever” (Lärare 4). Vikten av tydlighet och struktur i undervisningen är något som 

samtliga informanter lyfter.  

 

Tydlighet och struktur är något som fungerar för de flesta. De som behöver klura ut saker själv för att inte 

döda nyfikenheten kan i viss mån missgynnas av detta. Om poängen av lektionen ges för tidigt kan de 

rastlösa eleverna sväva iväg innan lektionen har slutat. Så tydlighet och struktur behövs, men även 

överraskningar och spänningsmoment (Lärare 6).   

 

Informanterna berättar att de upplever att elever med ADHD utmärker sig i undervisningen. 

“Om vi inte anpassar kan dessa elever utmärka sig negativt” (Lärare 6). Informanterna hade 

liknande upplevelse av extra anpassningarnas funktion för den här elevgruppen, att det var svårt 

att få eleverna att göra det som skulle göras. ”Det är koncentrationen som sätter käppar i hjulet” 

(Lärare 3).  

 

Jag har många elever med läs- och skrivsvårigheter, men de flesta är studiemotiverade och de försöker. 

De har inga problem med att använda de hjälpmedel som erbjuds. Det är inte lika lätt med elever som 

också har ADHD (Lärare 4).  

En lärare säger att “deras uthållighet påverkar deras kunskapsutveckling” (Lärare 2). 

Informanterna som arbetar i lägre årskurserna upplevde att det som funkade bäst var att låta de 

eleverna sitta enskilt med någon resursperson och arbeta med sådant som intresserar eleven och 

att helt anpassa arbetet efter elevens behov. “Jag låter eleven välja film eller spel för att 

sysselsätta honom eller henne” (Lärare 2).  

 

På gruppnivå nämndes olika anpassningar. En resursperson i klassen kan hjälpa fler och leder 

inte till ett stigma då resursen inte är personbunden. Denna anpassning gynnar flera men är 
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kostsam. Andra pedagogiska knep är att ofta ha högläsning, eller gruppläsning. Informanterna 

gav några olika förslag på former av kooperativt lärande som kan fungera bra för många.   

Formativ bedömning från lärare till alla elever är viktigt och gärna med tät återkoppling. För 

elever med ADHD är snabb respons viktig då det blir mer relevant för eleven om denne kan 

koppla ihop vad den gjort fort. Risken att eleven glömt vad den gjort är stor om det gått en tid.   

Värderingsarbete för att stärka gruppen och förebygga kränkningar och utanförskap är också 

viktigt.  

Om elever får känna att de tillhör en grupp, får trivas och accepteras har vi en större chans att lyckas. För 

elever med dessa svårigheter kan det ibland vara svårt att få dem att känna sig inkluderande i klassen. För 

att klassen ska kunna fungera inkluderande behöver vi arbeta aktivt med de värderingar som vi vill 

företräda. Att aktivt arbeta för att alla ska visa hänsyn och tolerans för allas olika sätt att vara är både 

berikande och utmanande (Lärare 10).   

 

Några av informanterna arbetar med resurspersoner, som stöd för individer och klasser, 

beroende på behovet. Samtliga skolor, förutom en skola, hade speciallärare som arbetar med 

klasser, hjälpte elever i undervisningen och i de fall då läraren känner att hen inte räcker till. 

Det framkom också av informanternas svar att många elever efterfrågar “mindre sammanhang” 

och enskilt stöd, framförallt i en av kommunerna. Informanterna trodde att det kunde bero på 

de stora klasserna och bristande arbetsro i undervisningen. “Jag har elever som frågar efter 

specialläraren eftersom de tycker att det är skönt att sitta med henne” (Lärare 1). Många lärare 

uppgav att de kände att de inte hinner hjälpa alla som behöver det. De sa att det lätt kunde bli 

rörigt i klassen då några elever med ADHD och läs- och skrivsvårigheter finns i varje klass. I 

dessa fall kopplas specialläraren in, men att det inte alltid räcker.  

 

Vår speciallärare ser jag en max två timmar i veckan, ibland inte alls, eftersom hon ibland är borta på kurs 

eller sitter på möten. Hon räcker inte till (Lärare 3).  

På organisationsnivå kan nämnas att på samtliga skolor används en plattform med 

bedömningsmatriser som alla ämneslärare ska använda i sin undervisning. I en av kommunerna 

pågår ett projekt om språkutvecklande arbetssätt, eftersom en stor andel av barnen i skolorna 

talar ett annat modersmål än svenska. Inlästa läromedel har alla eleverna tillgång till och därför 

kallar de det inte det för extra anpassning. Lärarna fann att detta är positivt då det minskade 

stigmatiseringen. “Ingen sticker ut längre på det här sättet utan alla kan använda den tjänsten 

fritt.” (Lärare 2). Legimus (inläst skönlitteratur) kan numera också alla i kommunen få tillgång 

till, även de som inte har läs- och skrivsvårigheter. ”Att lyssna på böcker har normaliserats.” 

(Lärare 1). Kommunen hade även under en period satsat på tvålärarskap i alla skolor, men detta 
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avbröts på grund av ekonomiska skäl. Satsningen upplevdes av såväl lärare som elever som 

mycket positivt. Många lärare kände sig tryggare när de hade en kollega vid sin sida och 

sjukskrivningarna minskade enligt samtliga informanter i kommunen.  

 

Det kom som ett stort bakslag när kommunen, för två år sedan, bestämde att lägga ner tvålärarskapet. Det 

var många som bytte kommun i ren protest, bland annat vår rektor (Lärare 4). 

 

Många informanter upplevde att kompensatoriska hjälpmedel även kunde leda till ett 

flyktbeteende hos eleverna. Informanterna trodde att det kunde bero på att man inte vill sticka 

ut eller vara annorlunda, speciellt i de högre åldrarna. ”Att sitta med hörselkåpor som 13–14 

åring är nog inte så vanligt” (Lärare 3). Anpassningar på grupp och organisationsnivå fungerade 

bäst, enligt informanterna. De upplevde också att elever med kombinationen ADHD och läs- 

och skrivsvårigheter till exempel inte alltid vill lyssna på böcker, utan upplever det ibland som 

jobbigt eller till och med irriterande. Har eleverna andra språkliga svårigheter än just 

lässvårigheter behöver det inte vara fördelaktigt med ljudbok. Informanterna upplevde att det 

lätt kunde uppstå en viss frustration när de extra anpassningarna inte är tillräckliga och skolan 

måste gå vidare. Frustration uttrycktes då pedagogiska kartläggningar drar ut på tiden, ofta för 

att specialpedagogen har mycket på sitt bord och det drabbar eleverna och klassen. Extra 

anpassningar i undervisningen bestämdes utifrån elevens behov i samråd med elev, 

vårdnadshavare, lärare och vid behov även med specialpedagog eller speciallärare. Det är 

viktigt att förstå elevens bakgrund och få en helhetsbild av eleven. Styrkor, svagheter och vad 

som har fungerat och inte fungerat tidigare behöver kartläggas. Dokumenteringen är viktig men 

här slarvas det ibland tyvärr enligt några informanter. “Jag gör mycket i min undervisning men 

hinner inte alltid dokumentera det tyvärr och därför blir det svårt att utvärdera anpassningarna.” 

(Lärare 2).    

 

 

2. Orsaker till läs- och skrivsvårigheter 

På frågan om vad orsaken är till läs- och skrivsvårigheter svarade informanterna kunde följande 

svar urskiljas: 
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Annat modersmål/svenska som andraspråk. Den här elevgruppen utgör majoriteten av eleverna 

i en av kommunerna. De har dessutom många nyanlända elever. “Det är svårt att ta reda vad 

som är vad ibland. SVA elever kan också ha dyslexi” (Lärare 5).  

 

Biologiska orsaker som fonologiska faktorer och/eller Neuropsykiatriska orsaker som ADHD. 

“Det kan bero på mycket, men jag tror att den främsta orsaken är biologisk” (Lärare 5). “Kan 

kopplas till ADHD” (Lärare 6). 

 

Mognad. “Vissa elever behöver längre tid för utvecklas” (Lärare 1). “Det finns elever som säger 

att de inte kan läsa och att de aldrig har läst ut en bok. Tills man hittar den rätta boken” (Lärare 

2). 

 

För lite övning. Det upplevde framförallt lärare i de högre årskurserna. “Elever med 

koncentrationssvårigheter har svårt att fokusera på innehållet i en text och då tror de att de inte 

kan läsa. De har bara inte fått lära sig de rätta strategierna” (Lärare 3). “Elever med läs- och 

skrivsvårigheter behöver inte lättare texter. De behöver jobba hårdare” (Lärare 1).  

 

Sociokulturella faktorer. Något som sju av tio informanter nämnde. “Bristfällig undervisning” 

(Lärare 7). “Detta kan bero på olika faktorer såsom för stora eller för stökiga klasser, även 

oerfarna eller outbildade lärare kan orsaka detta” (Lärare 10). “Det finns undersökningar som 

visar på att barn till högutbildade föräldrar har bättre förutsättningar att klara sig i skolan” 

(Lärare 4).  

 

3. Diagnosens påverkan på elever 

Gemensamt tycker informanterna att diagnosen har både en positiv och en negativ påverkan för 

elevernas utveckling. Det positiva är att diagnosen ger en förklaring till eleven om varför det är 

som det är och skapar förutsättningar till mer och rätt form av stöd. Eleven blir informerad om 

sina rättigheter. Lärare 10 sa att ”kanske kan en elevs diagnos påverka mig som pedagog i hur 

jag bemöter eleven.” Det negativa med diagnosen är att många elever “gömmer sig bakom sin 

diagnos.” (Lärare 7). Fem informanter anser även att elever använder diagnosen som en ursäkt 

för att undvika skolarbete. En lärare säger att “om eleven har dyslexi, då kan hen inte läsa. 

Eleven har ADHD, då kan hen inte sitta still och lyssna” (Lärare 5).  Några informanter ansåg 
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att diagnosen kan fungera som en självuppfyllande profetia. Läs- och skrivsvårigheterna blir 

om inte anpassningar görs som en konsekvens av ADHD, menar vissa.  

 

Många elever med ADHD som kommer till högstadiet, och som aldrig har behövt läsa ut en bok för att 

de tappar lätt fokus, blir rädda och nervösa inför de nya utmaningar som väntar dem. Då vill 

vårdnadshavare att de ska utredas för dyslexi, när det egentligen kanske handlar mer om dåliga läsvanor, 

på grund av koncentrationen (Lärare 9).  

 

Många informanter anser att diagnosen är något man måste arbeta med och hjälpa eleverna med 

att hitta individuella strategier för att klara sig. Lärare 6 menar att “diagnosen förklarar vad som 

inte fungerar eller är svårt och för vissa elever blir det som ett godkännande på att de aldrig 

kommer att lyckas, vilket är så fel.” En av informanterna ansåg att vissa elever “glider” igenom 

grundskolan på sin diagnos”. (Lärare 3). Några informanter tycker att diagnosen har en mer 

negativ påverkan på elevernas läs- och skrivutveckling, än positiv. Åtta informanter berättade 

att vid överlämningskonferenser får alla lärare information om elevens diagnos, ADHD eller 

dyslexi/läs- och skrivproblematik, men sällan får man veta om det handlar om en kombination. 

Samma informanter kunde se ett samband mellan ADHD och läs- och skrivsvårigheter. 

“Koncentrationssvårigheter påverkar elevernas uthållighet, som i sin tur påverkar graden av 

delaktighet i undervisningen.” (Lärare 9).  

 

4. Utmaningar i undervisningen 

Informanterna tycker att läsningen blir problematiskt för den här elevgruppen. Det finns dock 

undantag. Något som framkommer i intervjuerna är ett flyktbeteende hos dessa elever, att de 

försöker gömma sig. En vanlig strategi som de använder är att de ofta vill jobba i grupprum 

eller på en annan plats, för att de behöver lugn och ro. Informanterna anar att de gör så ibland 

även för att slippa bli konfronterade av sina lärare med att undvika att läsa. “Det är dessa elever 

som alltid vill sitta någon annanstans för att jobba.”  (Lärare 4). 

 

En viktig utmaning för samtliga informanter är att skapa tydlighet och struktur i klassrummet. 

Det görs men det är inte lätt uppger några informanter. Det krävs en auktoritär ledare, tydlig 

och konsekvent, men som kan skapa en relation till sina elever. Informanterna förtydligar att 

auktoritär och sträng inte betyder samma sak men att de ändå kopplas ihop. Lärare 1 förklarar 

att “det är inte alltid lätt när man är ensam med 31 elever som har olika behov. Man måste ryta 

till ibland”. Vikten av tydlighet och lektionsstruktur lyftes också. “Det låter så självklart det här 
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med tydlighet och struktur, men det är inte lätt. Man måste visa vem som bestämmer i 

klassrummet utan att skrämma skiten ur dem.” (Lärare 9).  

 

Sju informanter anser att jobba med läsförståelse är utmanade. Eftersom många i den här 

elevgruppen kan avkoda texter, men visar svårigheter i att ta till sig innehållet i texten på grund 

av att de inte är vana läsare. Dessa elever har svårt att läsa mellan raderna, det vill säga tolka 

och analysera texten. Det här blir mer synligt ju högre i årskurserna eleven kommer. 

Informanternas svar när det gäller skrivandet varierar. Vissa elever skriver bra medan andra 

vägrar. Tre informanter menar att det kan bero på motoriska svårigheter som hindrar skrivandet. 

Det har samtliga skolor löst genom att använda datorer eller surfplattor i undervisningen. I två 

av skolorna har eleverna en-till-en dator. I den tredje skolan har endast de elever i behov av 

egen dator det, annars tas klassuppsättningar av datorer in när läraren anser att det är gynnsamt 

för undervisningen.  

 

Den svåraste utmaningen är att motivera elever i den här målgruppen till läsning, anser 

informanterna. Vissa elever vägrar att läsa och att lyssna på texter. Det sätter press på läraren 

eftersom läsning är stor del av kunskapsbetyget i svenska, och viktig för all 

informationssökning. Goda ämneskunskaper, relationsskapande och en tydlig lektionsstruktur 

är några saker som informanterna lyfter för att lyckas i undervisningen. “Skapa goda relationer 

till sina elever skapar bättre förutsättningar på lång sikt. Jobba mycket med gruppen.” (Lärare 

7). Andra utmaningar i undervisningen är att skapa intresseväckande undervisning, 

kombinationen av flexibilitet och förutsägbarhet. Av informanternas svar framkommer det att 

i de lägre årskurserna jobbar lärare mer med läs- och skrivträning. I de högre årskurserna jobbar 

man mer med olika texters uppbyggnad och textanalyser. Det skapar nya utmaningar för lärare 

på högstadiet som utgår från att alla elever kan läsa och skriva. “Utgå aldrig från att alla kan 

och vänta inte på att eleven ska be om hjälp.” (Lärare 3). 

 

Andra utmaningar som informanterna pratar om är tydliga förväntningar på elever, eftersom 

många i den här elevgruppen ofta säger att de inte vet vad de ska göra och när de inte vet vad 

de ska göra börjar de röra på sig. Det är också vanligt för den här elevgruppen att vara 

utåtagerande. Informanterna lyfter vikten av att skapa goda relationer till dessa elever för att få 

dem att känna sig trygga. Det kan vara en utmaning för många lärare för att det beror på hur du 

är som person och pedagog.  
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Samtliga skolor jobbar med bedömningsmatriser och formativ bedömning men på lite olika 

sätt. För de äldre eleverna i en av kommunerna arbetar lärarna med bedömningsmatriser, som 

är tydligt kopplade till kunskapskriterierna där varje lärare skapar egna delmatriser till varje 

arbetsmoment. Inför varje nytt arbetsmoment presenteras delmatrisen för eleverna. Eleverna 

kan då se sina bedömningsmatriser och följa sin utveckling. Inför terminsbetygen ”summeras” 

delmatriserna i den stora matrisen och där kan eleven få en tydlig överblick över de förmågor 

som har testats och vad som behövs för ett högre betyg. Det är inte så tidskrävande och det gör 

att allt som görs i klassrummet får ett tydligt syfte och ett mål. Varje arbetsmoment ska kopplas 

till ett mål och vilka förmågor som testas. Detta är en utmaning för de informanter som inte har 

jobbat så länge. Det betyder att vissa elevers delmatris kommer att vara röd (ej godkänd) vilket 

blir besvärligt då eleverna jämför sig med varandra och de som fått röda markeringar kan känna 

sig dåliga.  

 

Några informanter tycker att lärare ska ha samma förväntningar på eleverna men man ska aldrig 

förvänta sig att alla kan eller når målen samtidigt. Några informanterna ser det som ett hinder 

för de här elevernas utveckling. Lärare 8 säger att “vår roll blir att skapa förutsättningar för 

elever i svårigheter så att de tillslut når sitt mål. Det är min största utmaning.” 

 

Förväntningarna är individuella. Jag får prova och utvärdera hela tiden elevernas olika förmågor. Det här 

behöver ta tid, jag tycker att det är viktigt att det får ta tid. Jag har höga förväntningar. Det är utmanande 

för mig (Lärare 6).  

 

En annan utmaning som informanterna nämner är den så kallade pysparagrafen eller 

undantagsparagrafen. Informanterna tycker att det är svårt att tolka regelverket. “Vi behöver 

hjälp med det här, det är svårt också att veta vilka delar av kunskapskraven som vi kan ha 

överseende med. Vilka delar av kunskapskraven kan vi pysa?”  (Lärare 10). 

 

Informanterna pratar också om att det är svårt att veta skillnaden mellan dyslexi och 

språkstörning. Det är specialpedagogens eller specialläraren som ska veta det enligt 

informanterna, och ge oss verktyg att jobba med. Informanterna var medvetna om att dyslexi 

handlar om fonologiska svårigheter medan läs- och skrivsvårigheter kan bero på olika faktorer. 

Svårigheterna uppstår när lärarna känner sig osäkra på hur man ska jobba med elever som har 

språkstörning eller dyslexi. “Svårt att veta vad som är vad. Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter 
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och språkstörning. Vad är skillnaden i arbetssättet? Jag kan läsa mig till vad skillnaden är, men 

hur gör jag?” (Lärare 4).  

 

Informanterna upplevde att de många gånger saknade arbetsverktyg, eller rätt arbetsverktyg, 

för att hjälpa eleverna i den här målgruppen. Det var sällan de fick någon återkoppling på hur 

det som de gjorde i klassrummet fungerade.  

 

Det syns i analysen av måluppfyllelsen vilka elever som inte når målen och man diskuterar i arbetslaget 

vad som görs (extra anpassningar i undervisningen). Vi konstaterar att det inte är tillräckligt och sen 

händer det ingenting (Lärare 5).  

 

Vi ser här en önskan av mer formativ bedömning av lärarinsatser av ledningen. Den här 

informanten var besviken på ledningen som lade ner skolans två särskilda 

undervisningsgrupper, som enligt informanten var en trygghet för många elever och menade att 

alla elever inte mår bra av vistas i stora klasser. Samma informant säger också att “EHT-gången 

på skolan måste förtydligas och de måste komma med fler lösningar.” 

 

En annan utmaning för lärarna i en av kommunerna är de elever med ADHD och ett annat 

modersmål. Informanterna säger att barnets kulturella bakgrund påverkar språkutvecklingen 

och det kan vara svårt att avgöra om det handlar om specifika läs- och skrivsvårigheter eller 

brister i det svenska språket och var den gränsen ska dras.  

 

Många av våra elever talar och hör svenska språket endast i skolan, under lektionerna. Deras föräldrar 

talar inte svenska alls eller mycket dåligt. Ingen i deras närmaste omgivning talar svenska. Det är värst 

för de äldre eleverna eftersom de dessutom ska få betyg (Lärare 3). 

 

5. Specialpedagogiska stödinsatser/särskilt stöd och inkludering 

Det som framkommer här är att det vanligaste specialstödet är att en speciallärare, i ett fall 

specialpedagog, eller resurspersoner är med på vissa lektioner för att stötta elever i svårigheter, 

t.ex. hjälper dem att komma igång med arbetet. Specialläraren bekräftar, synliggör och lugnar 

ner vissa elever som behöver det. De lästränar även med vissa elever. “Det speciallärare gör 

skulle vi ämneslärare också kunna göra om vi inte hade 25 andra att ta hand om.” (Lärare 9). 

Resurspersoner är mer kopplade till specifika elever men hjälper andra i den mån de kan. På en 

skola har man en arbetsstudio dit elever i behov av särskilt stöd går några timmar i veckan. En 
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speciallärare och tre resurspersoner är kopplade dit. Specialläraren och resurspersonerna följer 

också med elever på ordinarie undervisning. Samtliga informanter hade negativa upplevelser 

av att plocka ut elever från klassrummet. Denna insats uppskattar inte alltid eleverna och strider 

mot inkluderingstanken. “Det värsta för en tonåring är att sticka ut, speciellt i de högre 

årskurserna.” (Lärare 4). I en skola hade man tidigare haft två särskilda undervisningsgrupper 

men skolan ansåg att det ledde till exkludering och lade ner båda grupperna. Elever och 

vårdnadshavare uppskattade grupperna, men det fanns begränsade platser där. I dagsläget har 

skolan en arbetsstudio dit elever i behov av extra stöd kan gå till, några timmar i veckan, under 

en kort period. På så sätt är studion öppen för alla som behöver det stödet. Informanterna på 

den skolan var nöjda med det stödet eftersom specialläraren inte hann hjälpa alla eleverna i 

klassen/undervisningen. Några informanter var inte så insatta i specialundervisningen eller 

specialpedagogiska stödinsatser. “Jag har koll på mina elever och vad jag jobbar med. Resten 

får specialpedagogen lösa.” (Lärare 2). Några informanter efterfrågade handledning och mer 

fortbildning, för att få bekräftelse på att det som de gör i klassrummet är rätt. ”Vi behöver mer 

fortbildning och kontinuerlig handledning av specialpedagog.” (Lärare 8). Informanterna 

upplevde att specialpedagogen hade en mer handledande funktion, än specialläraren, och att 

specialpedagogerna inte var lika synliga i undervisningen som speciallärarna. “Vår 

specialpedagog utreder bara, inget annat.” (Lärare 3). På en av skolorna hade man en 

specialpedagog kopplat till varje stadium och inga speciallärare. Två informanter som arbetade 

på skolan upplevde det som otillräckligt. “Vad gör egentligen en specialpedagog? Vi ser aldrig 

vår. Vår gamla speciallärare hjälpte till i undervisningen i alla fall.” (Lärare 1). 

 

Informanterna är samstämmiga i att barn inte ska vara isolerade eller exkluderade från ordinarie 

undervisning, men hur man ser på inkludering skiljer sig. Antingen tycker de att alla elever, 

oavsett svårigheter, ska ingå i ordinarie undervisning eller så tyckte de att det kan vara gynnsamt 

för elever i svårigheter att ibland kunna dra sig undan, få extra hjälp, i ett mindre sammanhang. 

En informant tyckte att särskilda undervisningsgrupper borde finnas på alla skolor, där eleverna 

ska få specialundervisning. Det som lyfts är att elever i den här målgruppen kan känna sig 

exkluderade när de extra anpassningar görs på individnivå i undervisningen. Skolan måste bli 

bättre på att hitta anpassningar och på att förstå vad eleverna egentligen behöver. För att det ska 

fungera bra krävs resurser, menar informanterna. “Med två pedagoger går det bra.” (Lärare 9). 

Tvålärarskapet lyftes som något positivt för undervisningen och inkluderingen. “När vi tidigare 

jobbade med tvålärarskap kunde vi hjälpa fler elever i klassrummet. Då behövde vi inte någon 

speciallärare. “(Lärare 4).  
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Inkluderingsbegreppet tolkades på olika sätt bland informanterna. “Jag gillar mer uttrycket 

integrerande inkludering det kräver mer medveten.” (Lärare 7). Informanterna lyfte också 

vikten av att utgå från elevens behov när vi pratar om inkludering, att inkluderingsarbetet ska 

utgå från elevens behov. “Ibland exkluderar vi elever när vi vill integrera dem” (Lärare 5).  

 

På samtliga skolor var det specialpedagogen eller specialläraren som genomförde de 

pedagogiska kartläggningar av elevernas kunskaper. Det som även togs upp var att detta kunde 

dra ut för mycket på tiden då det kunde vara många som ska kartläggas och det fanns bara en 

specialpedagog eller speciallärare på varje stadium. Den största skolan i studien hade 950 elever 

och den minsta hade 160 elever. Specialpedagogen var inte lika synlig i undervisningen som 

specialläraren. Informanterna visste att innan en kartläggning kan påbörjas måste extra 

anpassningarna i undervisningen först utvärderas, vilket också kunde dra ut på tiden. På en av 

skolorna nämnde informanterna att deras speciallärare arbetar utifrån ett relationellt perspektiv. 

“Hon är bra på att skapa goda relationer till eleverna, och de lyssnar på henne, men det är vi 

som ska skriva under elevens betyg.” (Lärare 5).  

6. Relationens betydelse för eleven/undervisningen 

Samtliga informanter har vid flera tillfällen lyft relationens betydelse för eleverna och för 

undervisningen. De anser att relationen är viktig för arbetet med elever i svårigheter. Det är 

viktigt för dessa elever att alltid ha någon trygg vuxen de kan vända sig till, men lika viktigt är 

att inte se deras svårigheter som hinder. “Hinder kräver lösningar och lösningen måste man 

hitta tillsammans med eleven. Det går inte om eleven inte litar på dig.” (Lärare 4). Det är oftast 

de eleverna som upplevs som stökiga och jobbiga.  

 

Jag har en elev i åk 7 som inte kan sitta still, stör andra och vägrar läsa. Det tog mig nästan en termin 

innan eleven ville läsa högt för mig. Ett steg i taget. Nu vet vi att eleven kan läsa i alla fall (Lärare 1).  

 

En god relation till vuxna på skolan kan vara avgörande för om eleven känner sig inkluderad 

eller exkluderad. I en klass med god och trygg miljö och trygga vuxna behöver man inte känna 

sig utanför oavsett svårigheter. Två informanter menar att relationsskapande är bra, men inget 

man kan lära ut och därför inget som kan förväntas av alla lärare. Goda relationer löser inte 

alltid elevens problem. Informanter pratar om att det är minst lika viktigt att skapa god relation 

med hemmet/vårdnadshavare som med eleven. “Det behöver inte betyda att god relation till 
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eleven gör så att elevernas måluppfyllnad blir fullständig, men det är jätteviktigt för dem.” 

(Lärare 6). Några informanter berättade att de jobbar mycket med värderingar och 

relationsskapande aktiviteter med sina elever.  

 

5.3 Sammanfattning 
Det som framkommer av studieresultaten är att lärare arbetar med olika typer av extra 

anpassningar i undervisningen, på individ-, grupp- och organisationsnivå. Lärarna i de lägre 

årskurserna arbetar mer med extra anpassningar på individnivå än i de högre årskurserna. 

Dokumentationen av de extra anpassningar som görs i undervisningen följs inte alltid upp. 

Ibland dokumenteras det inte alls på grund av tidsbrist. Samtliga informanter hade negativa 

upplevelser av att plocka ut elever från klassrummet. Arbetet med extra anpassningar 

underlättas när hela skolan (organisationen) arbetar på samma sätt, använder samma program 

och grundstruktur. Samstämmighet kring specialpedagogiska insatser saknas på två skolor. 

Specialpedagogens roll ser olika ut på skolorna. Speciallärarna är mer ute i undervisningen och 

stöttar eleverna. Eleverna ska inkluderas i undervisningen, men utifrån elevens behov. Skolorna 

försöker att arbeta mer inkluderande men även här saknas en gemensam samsyn kring arbetet 

med inkludering och vad god inkludering innebär. Informanterna tycker att diagnoserna har 

både positiva och negativa sidor som påverkar elevernas utveckling. Förvånande många tyckte 

att det var övervägande negativt eftersom elever tenderar att gömma sig bakom sin diagnos och 

det skapar större utmaningar i undervisningen för lärare. Relationens betydelse syns 

genomgående i studien och lärarna förstår vikten av det, men det är individuellt och inte ett 

övergripande arbetssätt eller perspektiv.  

 

 

 
 

 

6 Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
Vi intervjuade lärare som vi hade tillgång till genom närhetsprincipen. Detta gjorde det lättare 

för oss att få kontakt med rektorerna och att få lärare att ställa upp på att bli intervjuade. Vi tror 

att vi fick ärliga svar från informanterna, genom semistrukturerade intervjuer, då lärarna fick 
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berätta hur de arbetar och ser på olika aspekter av sitt arbete, med vetskap att de är 

avidentifierade. En annan aspekt till varför de gick med på att låta sig intervjuas är att studien 

kan komma dem till gagn genom att vi lyckas hitta redskap för att underlätta deras arbete.   

 

Det som kan vara problematiskt är att det är en liten studie utförd i skolor som förvisso är olika 

till många aspekter så som storlek, inriktning och upptagningsområde, men lika i andra. De är 

grundskolor i storstadsregioner men inte innerstadsskolor. Vi saknar här lärarerfarenhet från 

minder orter, landbyggd och innerstadsskolor. Dessutom är vi som gjort studien präglade i den 

lärarmiljön som vi undersökt. Det kan vara svårt att se objektivt på något som vi är i (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vår studie har inte som mål att vara en subjektiv kvantitativ undersökning 

utan den är en kvalitativ undersökning och i det sammanhanget tycker vi att vi lyckats hitta 

några intressanta observationer.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
En bra lärare ska ha goda relationer till såväl elever som deras vårdnadshavare, vara auktoritär, 

strukturerad och tydlig. Det är det alla eleverna behöver, men framförallt elever i svårigheter, 

enligt informanterna. De belyser dock vikten av relationsskapandet i sammanhanget. Det håller 

både Karlberg (2011) och Thornberg (2013) med om. Samtliga informanter arbetar med olika 

extra anpassningar i undervisningen på olika nivåer och följer därmed Skolverkets (Lgr 2011) 

bestämmelser. Enligt Skolverkets ska undervisningen anpassas efter elevens behov och 

förutsättningar, med utgångspunkt i elevens tidigare erfarenheter, sociala och kulturella 

bakgrund, vilket informanterna är medvetna om. Trots detta finns det brister i dokumenteringen 

och därmed utvärderingen av extra anpassningar i undervisningen. De elever som hamnar i 

svårigheter tappar ofta motivationen till skolarbete och svårigheterna eskalerar. Det är därför 

av stor vikt att elever i behov av särskilt stöd uppmärksammas tidigt och rätt stödinsatser sätts 

in (Ahlberg, 2007; Skollagen, 2010: 800). Det är något som informanterna lyfter när extra 

anpassningarna i undervisningen är otillräckliga. Informanternas upplevelse var att processen 

med utredning av behovet av särskilt stöd kunde ta för lång tid och i några fall, att skolans 

elevhälsoteam (EHT) inte var tillräckligt stöttande. Skolans syn på och beskrivning av elever i 

behov av särskilt stöd speglar attityder och påverkar åtgärderna (Tideman, 1998). Vidare står 

det i skolans läroplan, Lgr 11, att betydelsen av ett gott samarbete och en dialog kring elevens 

svårigheter med hemmet är viktigt, för att skolan ska vara som ett stöd för familjerna i arbetet 

med barnens fostran och utveckling. I studien framkommer lärarnas vilja till samarbete med 

hemmet/vårdnadshavare och relationens betydelse i sammanhanget. Informanterna nämner 
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relationens betydelse för att hjälpa elever i svårigheter. Något som även Noddings (2005) 

skriver i sin artikel. Det som framkommer är dock att det relationella perspektivet (Ahlberg, 

2013; Nilholm, 2007) inte ses som ett övergripande, gemensamt perspektiv på skolorna. Det 

kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2007) är mer vanligt i de lägre årskurserna, enligt 

studien.  

 

Det man kan se är att skolorna går åt ett mer organisations- och systemperspektiv (Skrtic, 1991) 

eller ett kritiskt perspektiv (Nilholm, 2007) där skolorna fokuserar mer på skolverksamheten 

och inte på individen. Även om samtliga skolor har ett behov av specialpedagoger och 

speciallärare, har många lärare börjat ifrågasätta specialpedagogikens effektivitet och roll. Det 

som specialläraren gör skulle lärare också kunna göra, om de var två. Innovation, flexibilitet 

och anpassningar, är några utmaningar som lärare ställs inför. Om skolorganisationen ställs 

inför samma utmaningar kan det leda till minskade specialpedagogiska insatser (Skrtic, 1991; 

Nilholm, 2007). Informanterna ifrågasätter specialpedagogiken, eller de specialpedagogiska 

insatserna och ser på dessa som ibland marginaliserande och utpekande. Något som även Skrtic 

och Nilholm håller med om. Ahlberg (2007) definierar specialpedagogik som något utöver de 

”vanliga” pedagogiska insatserna i undervisningen, men också att specialpedagogik är mer än 

bara åtgärder i undervisningen. Informanterna upplever att det sällan händer någonting då extra 

anpassningarna inte är tillräckliga, om skolan inte har en särskild undervisningsgrupp att 

placera eleven i. De är också något osäkra på specialpedagogens roll i och betydelse för 

verksamheten. Trots det tyder studieresultaten på att specialpedagogiska insatser i skolan har 

gått från exkludering till integrering och är på väg från integrering mot ökad inkludering 

(Ahlberg, 2013).  

 

Samtliga informanter talade positivt om inkludering och skolorna hade utformat olika arbetssätt 

för att möta elever i svårigheter. Men även här saknas ett gemensamt förhållningssätt, samsyn, 

kring hur respektive skola ser på inkludering. Enligt studien kommer skolorna allt närmare ett 

radikalt inkluderingsperspektiv eller gemenskapsorienterad inkludering (Nilholm & 

Göransson, 2013) och allt längre bort från ett individorienterat perspektiv (Ahlberg, 2013). 

Informanterna belyser vikten av att ta hänsyn till elevens situation först och främst när de pratar 

om inkludering. Det viktiga är att eleven mår bra och får rätt stöd, rätt stöd kan i vissa fall 

innebära exkludering. Informanterna i en av kommunerna var positiva till de särskilda 

undervisningsgrupperna, elever och vårdnadshavare var nöjda, men det exkluderade eleverna 

och stödet kunde bara erbjudas till vissa på grund av platsbrist. Det är det som försvårar 
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inkluderingsarbetet. Det är det som Nilholm (2007) kallar för dilemmaperspektivet. Nilholm 

och Göransson (2013) poängterar vikten av att ta hänsyn till elevens svårigheter, behov och 

situation när man talar om en inkluderande skola, vilket samtidigt kan innebära ett dilemma. 

Balansen mellan att skapa gemenskap och samtidigt tillgodose elevernas individuella behov 

kan vara problematiskt. Det viktiga med inkluderingsarbetet är att se olikheter som en tillgång, 

att eleverna ska vara socialt och pedagogiskt delaktiga, samsyn på skolan och relationen till 

eleverna. Det är mer gynnsamt att rikta insatser mot hela skolan än mot individer (Ahlberg, 

2013; Nilholm & Göransson, 2013; Göransson, Nilholm & Magnusson, 2012). Enligt 

studieresultaten är det bristen på samsyn på skolorna som försvårar inkluderingsarbetet.  

 

Informanternas största utmaning med elevgruppen är läsningen, att motivera dem till att läsa. 

Det blir svårare ju äldre eleverna blir och det i sin tur påverkar läsförståelsen. Elever som inte 

vill läsa hamnar i en nedåtgående motivationssprial, vilket studien också visar. Det som 

Stanovich kallar för “Matteuseffekten” (Morgan & Fuchs, 2009; Stanovich, 1986). Många 

elever som har ADHD har också läs- och skrivsvårigheter. Den kopplingen ser många 

informanter (Leitner, 2014; Lundberg, 2010; Nigmatullina, 2015; Uddén, 2012). Om det inte 

är fonetiska svårigheter såsom dyslexi, handlar det om läs- och skrivsvårigheter kopplat till 

sociokulturella faktorer och svårigheter i att träna tillräckligt. Språkliga färdigheter påverkas 

både av arv och miljö (Fischbein, 2016). Informanterna uttrycker en viss osäkerhet med de 

anpassningar som görs i undervisningen. Dels är de osäkra på vad de specifika svårigheterna 

innebär och dels är de osäkra på om det som görs är rätt. De efterfrågar mer handledning, tid 

för återkoppling och utvärdering. Ibland uppger informanterna att man även kan ifrågasätta 

lärarens professionalitet eftersom kunskaper om läsutveckling, lässtrategier och ordförråd är 

betydelsefulla områden för att utveckla läsförståelse (Stanovich, West & Harrison, 1995: 

Eriksson, 2009). Det räcker inte med att lärare lär sig hur man gör, att en specialpedagog talar 

om för dem vad de ska göra, utan de måste lära sig varför det görs, för att kunna utveckla och 

individualisera det pedagogiska arbetet. Här kan man också lyfta lärarutbildningens ansvar. 

Informanternas osäkerhet kan tyda på ett behov av djupare ämneskunskaper inom läs- och 

skrivproblematik och handledning (Moats, 2009), något som informanterna efterfrågade.  

 

Specialisering eller ämnesdjup är något som forskare lyfter som framgångsfaktorer i den här 

studien. Forskningen visar också på att tidiga insatser gynnar kunskapsutvecklingen, att tidigt 

upptäcka elever i svårigheter och sätta in rätt stöd. Det ställer höga krav på lärarutbildningen 

att öka ämnesdjupet för samtliga lärare oavsett vilken årskurs man undervisar i. Den här studien 
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väckte nya tankar och nya infallsvinklar på pedagogik och lärande. För vidare forskning skulle 

det vara intressant att jämföra Sveriges lärarutbildning med Finlands, som anammade det 

svenska skolsystemet men har större framgångar idag än den svenska skolan. En annan 

intressant studie skulle vara att studera samspelet mellan andra NPF diagnoser och hinder i 

språk-, skriv och läsutvecklingen, samt jämföra internationella forskare såsom Denton och 

Brown med europeiska forskare, speciellt kring synen på medicinering. 1 
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Bilaga  
 Intervjuguide  

 
Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 
Vilka pedagogiska metoder, 

extra anpassningar, används 

på individ och gruppnivå för 

Hur upplever/erfar 

pedagogerna de 

olika 

Hur upplever/erfar 

pedagoger 

diagnosens påverkan 

Vilka specialpedagogiska 

insatser/särskilt stöd erbjuds på 

skolan? 
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att hjälpa elever med 

ADHD och läs- och 

skrivsvårigheter? 

 

anpassningarnas 

funktion? 

 

på elever med ADHD  

och läs-och 

skrivsvårigheter? 

 

 

Vad anser du om relationens 

betydelse för undervisningen? 

(eller för elever i svårigheter?) 

 

Hur länge har du arbetat 

som lärare med elever i 

denna målgrupp? 

 

Vad anser du är viktigt för 

en bra pedagog och bra 

undervisning?  

 

Vilka förväntningar har du 

på dina elever? Hur visar du 

det? /Hur syns det i din 

undervisning? 

Hjälper de 

förändringar/extra 

anpassningar du 

gjort? Varför/varför 

inte? 

Hur märks det i 

undervisningen? 

 

Varför tror du att 

vissa elever har läs- 

och skrivsvårigheter? 

 

Hur märker du att en 

elev har läs- och 

skrivsvårigheter? 

Hur gör du för att 

hjälpa dessa elever i 

klassrumssituationen? 

Hur utmanar du dessa 

elever?  

 

Vad innebär inkludering för dig 

som pedagog? 

Vilka extraanpassningar 

använder du dig av i din 

undervisning? 

Tycker du att du har 

tillräckliga kunskaper för att 

jobba med elever i denna 

målgrupp? 
Saknar du något för 

att kunna vara mer 

effektiv eller utveckla ditt 

arbete, om ja, vad skulle 

du önska för att bli 

mer effektiv? 

 

Vilka 

framgångsfaktorer 

ser du i ditt arbete 

med denna 

målgrupp? 

 

Vilka hinder ser du 

i ditt arbete med 

denna målgrupp? 

 

Hur utvärderas 

elevernas 

skolresultat? 

(Pysparagrafen?) 

Utmärker sig elever 

med ADHD i 

undervisningen? 

Hur/på vilket sätt? 

Hur gör du för att 

hjälpa dessa elever i 

klassrumssituationen?  

Hur utmanar du dessa 

elever?  

Ser du ett samband 

mellan diagnosen 

ADHD och läs- och 

skrivsvårigheter? 

Hur/på vilket sätt 

märks/syns det? 

 

Hur tror du att en 

diagnos påverkar 

eleven? 

Hur upplever du arbetet med 

denna målgrupp elever? 

 

Har ditt arbetssätt förändrats 

genom mötet med denna 

elevgrupp, och i så fall hur?  

 

 

 


