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Sammanfattning 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att se hur forskning beskriver och definierar läs- och 

skrivsvårigheter med särskild inriktning mot barn med ADHD och dyslexi, samt ta reda på 

vilka pedagogiska insatser som forskningen presenterar för att främja elevers 

språkutveckling.  Studien baseras på äldre och nyare forskningsstudier kring vårt valda 

område. Uppsatsen ger en översikt om hur forskningen reder ut begreppen läs- och 

skrivsvårigheter och ADHD och dyslexi. Det som också med hjälp av forskningen reds ut 

är vilka pedagogiska insatser som främjar elevers språkutveckling. Sammanfattande visar 

resultatet att det finns samband mellan läs- och skrivsvårigheter och ADHD och dyslexi, 

samt samband mellan diagnoserna ADHD och dyslexi. Resultatet pekar också på att de 

pedagogiska insatserna inte skiljer sig markant, utan är likvärdiga för elever med dessa 

svårigheter.  
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1. Inledning  
Nils sitter längst fram i klassrummet och bygger torn med alla sina läroböcker. Han hör inte 

lärarens genomgång av veckans ord. Skrivboken framför honom har fortfarande blad som är 

oskrivna och viljan att få det högsta tornet är starkare än att lyssna på läraren. Samtidigt, i 

mitten av klassrummet, sitter Kajsa och försöker skriva av veckans ord men bokstäverna 

flyter samman. Hon vet redan att det är meningslöst att göra detta, eftersom hon inte 

kommer att förstå något av det hon skrivit när hon väl kommit hem.  

Många elever har samma läs- och skrivproblematik som Nils och Kajsa och får inte det stöd 

och de resurser de behöver. Gemensamt för den forskning som gjorts kring ämnet är att 

lärare och skola saknar didaktisk kompetens för att kunna identifiera elevers 

språksvårigheter (Ericson, 2010 s.47; Myrberg & Lange 2006, s.18). Med denna 

konsumtionsuppsats kommer vi att reda ut begreppet läs- och skrivsvårigheter med särskild 

inriktning mot ADHD och dyslexi, samt vilka pedagogiska insatser som behövs för att 

främja elever med denna typ av problematik.  

1.2 Disposition  
Under kapitel ett presenteras en bakgrund där ett sammandrag av en allmän beskrivning av 

språket, dess användning och människans läs- och skrivförmåga ges. Slutligen i kapitel ett 

ges vårt syfte med konsumtionsuppsatsen och de tre frågeställningarna som vi har valt att ha 

som utgångspunkter. I kapitel två kommer en sammanställning av metoden där ämnesval, 

litteratursökning, litteratursammanställning och källkritik presenteras. I kapitel tre 

presenteras vårt resultat utifrån våra frågeställningar. Vi har valt att använda oss av 

underrubriker i kapitel tre för att få en bättre struktur och underlätta för läsaren. 

Avslutningsvis i kapitel fyra ges en sammanfattning av vår resultatdel och vidare en 

diskussion där vi diskuterar, drar slutsatser och sammanställer den forskning som vi har tagit 

del av.  

1.3 Bakgrund  
Språket är vårt viktigaste redskap för att få tillgång till kunskap eftersom kommunikation i 

form av tal och skrift är betydelsefull för människans utveckling. Språket används också för 

att kunna utbyta erfarenheter med varandra och för att kunna uttrycka sig. Louise Bjar 
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(2006, s.17) menar att människans språkutveckling är något som tar sin början redan vid 

födseln och fortsätter ständigt genom livet, från att ett spädbarn kan jollra till att växa upp 

och kunna föra sig i ett samtal. Kopplingen mellan språk och kunskap kan bland annat 

beskrivas av två olika synsätt. Den konstruktivistiska synen på språket säger att kunskap 

skapas av språket, medan den hierarkiska synen påstår att språket sätter form och uttryck för 

kunskapen (Dysthe, 2001, s.46).  

Anledningen till att vi människor förstår varandra grundar sig i att språket har utvecklats 

utifrån normer som vi människor har skapat. Normerna som har skapats är exempelvis 

böjningsändelser i ett ord som kan tala om för oss om ordet står i singular eller plural 

(Teleman, 1991, s.7). Bjar (2006, s.17) menar att språket påverkas av kontexten och gör att 

vi anpassar det och på så sätt förstår varandra. Det kan till exempel handla om att elever har 

ett skolspråk och ett vardagsspråk. I skolan förväntas eleverna att använda ett akademiskt 

språk som är rikt på ämnesord, jämfört med hemmiljön där ett mer ledigt språk används i 

form av vardagsuttryck. Eftersom elever kommer från olika uppväxtmiljöer påverkas deras 

förutsättningar för att utveckla sitt språk. Forskning visar att språkliga svårigheter ofta 

startar i uppväxtmiljön (Myrberg & Lange, 2006, s.56). Här brukar man oftast prata om 

elevers tillgång till böcker i hemmet och deras användning, men också huruvida 

vårdnadshavare läser tillsammans med sitt barn eller inte. Forskare menar att om 

vårdnadshavare läser tillsammans med sitt barn främjas deras språkutveckling, eftersom 

barnet lär sig språket och berättelsens struktur samt att de får ett rikt ordförråd (Bjar, 2006, 

s.25).  

När det gäller läs- och skrivsvårigheter i svensk skola, påstår vi att det finns brister i form av 

okunskap hos lärarna och otillräckliga resurser för de elever som har behov. Syftet med 

ämnet svenska är att läraren ska ge eleverna utvecklande kunskaper inom det svenska 

språket som gör att de kan föra sig både muntligt och skriftligt i olika sammanhang 

(Skolverket, 2011, s.222). Trots detta är det många elever idag som inte känner sig sedda 

eller hörda i klassrummet på grund av sina läs- och skrivsvårigheter. Detta är något som vi 

har stött på flera gånger under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi har också sett att 

många lärare inte har förmågan, tiden eller stödet från skolledningen att kunna se hur de ska 

stötta och ge åtgärder till elever med läs- och skrivproblematik. Vårt framtida uppdrag som 

mellanstadielärare är att ge alla elever en nivåanpassad undervisning, för att de på så sätt ska 
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ges möjlighet till att klara de kunskapskrav som svenskämnet innebär. I slutet av sexan ska 

eleverna bland annat ha en väl automatiserad läsning och kunna sammankoppla den text de 

läst med egna erfarenheter. De ska även kunna skriva nyanserade texter med ett tydligt 

innehåll och struktur (Skolverket, 2011, s.233). Trots detta är det många elever som inte når 

upp till dessa kunskapskrav på grund av sina läs- och skrivsvårigheter och forskare menar 

att det beror på skolans otillräckliga resurser (Myrberg & Lange, 2006, s.18).  

Eftersom dagens samhälle kräver en fungerande läs- och skrivförmåga påverkar det de 

elever som har språkliga svårigheter att kunna lyckas i sin framtida karriär. Vi har sett under 

vår verksamhetsförlagda utbildning att läs-och skrivsvårigheter ger sociala problem som tar 

sig uttryck i dålig självkänsla och svagt självförtroende. Detta styrks med forskning som 

hävdar att elever med läs- och skrivproblematik ofta har en sämre självbild och ett sämre 

självförtroende (Swalander, 2009, s.194). Vi har också sett under vår verksamhetsförlagda 

utbildning att lärare har svårt att identifiera och handskas med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter kombinerat med koncentrationssvårigheter och dyslexi. På grund av detta 

påstår vi att elever med läs- och skrivsvårigheter och ADHD och dyslexi behöver mer stöd i 

undervisningen och att läraren behöver kunskaper om pedagogiska metoder, resurser och 

tillvägagångssätt.  

1.4 Syfte  
Syftet med denna litteraturstudie är att se hur forskning beskriver och definierar läs- och 

skrivsvårigheter med särskild inriktning mot barn med ADHD och dyslexi, samt ta reda på 

vilka pedagogiska insatser som forskningen presenterar för att främja elevers 

språkutveckling.  

1.5 Frågeställningar  
● Hur beskrivs läs- och skrivsvårigheter i forskningen? 

● Vilka samband finns mellan läs- och skrivsvårigheter och ADHD och dyslexi?  

● Vilka pedagogiska insatser kan skolan och läraren bidra med för att främja 

språkutvecklingen hos elever med läs- och skrivsvårigheter?  
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2. Metod  

2.1 Ämnesval  
Valet av ämne till vår konsumtionsuppsats grundar sig i erfarenheter av vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Vi har upplevt att det finns problematik kring läs- och 

skrivsvårigheter bland elever och att lärare idag har svårt att veta vilka pedagogiska resurser 

dessa elever behöver. Vi har även uppmärksammat att de vanligaste 

funktionsnedsättningarna bland elever är ADHD och dyslexi (Samuelsson, 2009, s.239). 

Därför valde vi också att koppla läs- och skrivsvårigheter till dessa diagnoser samt ta reda på 

vilka pedagogiska resurser läraren kan sätta in för de eleverna med denna problematik.  

2.2 Litteratursökning  
Utifrån vårt nyckelord, läs- och skrivsvårigheter, startades vår litteratursökning i olika 

sökmotorer. De sökmotorerna kommer att presenteras nedan. I sökmotorn ERIC utgick vi 

från sökorden decoding and ADHD och fick trettiofyra träffar. För att avgränsa vår sökning 

sorterade vi bort de artiklar som inte var peer reviewed och den nya sökningen gav oss 

tjugosex träffar. Bland dessa tjugosex träffar hittade vi två internationella avhandlingar som 

passade vårt arbete. Sökning fortsatte i ERIC och vi valde att söka på decoding and dysle* 

som gav oss 241 träffar. När vi avgränsade till peer reviewed minskade antalet till 196 

träffar och bland dessa hittade vi en internationell avhandling. Fortsättningsvis sökte vi på 

ADHD in the classroom and middle school, vilket resulterade i nio artiklar och fyra stycken 

när vi avgränsade till peer reviewed. Av dessa fyra avhandlingar valde vi en internationell 

artikel.  

Vår litteratursökning fortsatte på sökmotorn Libris där första sökordet var 

svenskundervisning som gav trettiosex träffar. Varför vi valde att börja med ett sådant brett 

sökord grundar sig i att vi ville se mer generellt på svenskundervisningen. Vid avgränsning 

till avhandlingar blev resultatet trettiotvå träffar. Av dessa trettiotvå hittade vi en svensk 

8 
 



avhandling som vi kunde använda i vår konsumtionsuppsats. Fortsättningsvis sökte vi på 

läs-och skrivsvårigheter som resulterade i en bred sökning som gav 1085 träffar. Dock när 

vi avgränsade oss till avhandlingar gick resultatet ner till sextiosex träffar och av dem 

hittade vi tre stycken relevanta avhandlingar. Google scholar blev vår tredje sökmotor som 

för oss blev ingången till ny litteratur om vårt ämne. Vi började med sökordet läs- och 

skrivsvårigheter som gav oss många träffar, därför valde vi att avgränsa oss och lade till 

svenskundervisning i vårt tidigare sökord vilket resulterade i 595 träffar. Av dessa träffar 

hittade vi ett flertal examensarbeten som vi inte kunde använda i sig, men utifrån deras 

ämnesord och litteraturlistor kunde vi hitta relevant litteratur och namn på forskare till vårt 

ämne. Utifrån litteraturlistorna fann vi tretton olika boktitlar som utgick från forskning och 

dessa boktitlar gav oss olika forskningsstudier kring läs- och skrivsvårigheter kopplat till 

ADHD och dyslexi. Med hjälp från bibliotekarie fann vi ytterligare tio titlar som baserades 

på forskning. Avslutningsvis har vi också använt oss av sökmotorerna SwePub och 

UniSearch där vi fann olika artiklar och avhandlingar om vårt ämne, men de passade inte 

vår valda avgränsning som är grundskoleåldern. Dessa artiklar och avhandlingar var 

inriktade på gymnasieelever, vuxna människor och på svårigheter i andra skolämnen än 

svenska. Där av har vi valt att inte använda oss av dem.  

Genomgående i våra sökningar har vi använt oss av de svenska sökorden läs- och 

skrivsvårigheter, läs-och skrivsvårigheter och ADHD, läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, 

dyslexi och skola, ADHD och dyslexi, elever med särskilda behov och svenska, avkodning 

och svenska, barns kommunikation, barns språkutveckling samt läs- och skrivsvårigheter 

och metod. De engelska sökorden vi har använt oss av är decoding, reading difficulties, 

decoding and ADHD, decoding and dyslexia och ADHD in the classroom and middle 

school.    

2.3 Litteratursammanställning och arbete i par 
Litteraturen sammanställdes genom att vi samarbetade och delade upp den. Strategin vi 

använde oss av vid läsning av avhandlingar och litteratur var att utgå från rubriker och sålla 

bort irrelevanta fakta. All fakta sammanställdes i varsin läslogg som sedan sattes in i 

mindmaps med utgångspunkterna dyslexi, ADHD, läs- och skrivsvårigheter, lärarens 

pedagogiska insatser, samt bakgrund, frågeställningar och syfte. Tillsammans har vi 

diskuterat, formulerat och skrivit vår konsumtionsuppsats. Sammarbetet har fungerat 
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utmärkt och vi har kompliterat varandra på ett gediget sätt och de dagar det har känts motigt 

har vi stöttat och peppat varandra framåt.  

2.4 Källkritik 
Vår konsumtionsuppsats utgår bland annat ifrån internationella och nationella avhandlingar 

som vi funnit på sökmotorerna ERIC, Libris och Google Scholar. Vi har även använt oss av 

kurslitteratur där forskare har presenterat sin forskning om läs- och skrivsvårigheter och 

forskning kring ADHD och dyslexi. Under vår arbetsprocess har vi stött på återkommande 

forskare inom det valda området, för att nämna några av dem: Mats Myrberg som är 

professor i specialpedagogik, Catharina Tjernberg som är filosofie doktor och 

universitetslektor i bland annat specialpedagogik och läs- och skrivutveckling och Torkel 

Klingberg som är professor i kognitiv neurovetenskap. I vår konsumtionsuppsats har vi valt 

att använda oss av Agneta Hellström som inte är någon forskare i sig, men har mångårig 

erfarenhet av att arbeta med barn som har koncentrationssvårigheter. Hon togs med i vårt 

arbete för att hon har refererats som en kunnig person i forskningsstudier och avhandlingar. 

Delar av den litteratur vi har använt oss av kring dyslexin är äldre forskning skriven av Ulf 

Teleman från år 1991. Detta är något vi har tagit hänsyn till och jämfört med nyare 

forskning vi har hittat kring ämnet. De slutsatser vi har dragit är att vissa delar av den äldre 

forskningen är liknande med den som finns idag.  

3.  
 

3.1. Hur beskrivs läs- och skrivsvårigheter i forskningen? 
Idag cirkulerar begreppet läs-och skrivsvårigheter runt om i skolor, klass- och personalrum 

och begreppet är både komplext och svårt att definiera fullt ut. Mats Myrberg (2003, s.6) 

skriver att läs- och skrivsvårigheterna grundar sig i avkodning- och inkodningsproblem som 

i sin tur leder till en sämre läsförståelse. Det vill säga att eleven får problem med de två 

komponenterna avkodning och förståelse, som ingår i läsförmågan. Motivationen är viktig 

för läsförmågan, finns inte den blir inte avkodningen automatiserad och läsningen blir 

besvärlig för eleven (Melin, 2009, s.229). Torkel Klingberg (2011, s.96) framhåller i sin 

forskningsstudie att läsning blir en stor och ansträngande kognitiv process för hjärnan, 

eftersom flera delar måste samarbeta för att läsförmågan ska kunna utvecklas. Vid 
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avkodningsprocessen har hjärnan en stor inverkan, eftersom den avkodar skrifttecken och 

sammankopplar nya ord till tidigare lästa ord och på så sätt skapas ett mönster som leder till 

en automatiserad avkodning (Wengelin, 2013, s.51). Avkodningsförmågan innebär att 

eleven kan tolka skriftspråket till ett talat språk och förståelseprocessen skapar en förståelse 

av de skrivna orden i texten (Myrberg, 2003, s.21).  

Läsinlärningen styrs av två områden i hjärnan, ett ordformsområde och ett fonologiskt 

område. De två delarna tillsammans bildar ett samarbete och blir kärnan i läsinlärningen 

(Klingberg, 2011, s.98). Om elever har svårigheter med läsförståelsefinns det flera orsaker 

till varför det är så. Exempelvis kan det handla om elevens dåliga ordavkodning och att 

eleven har svårt att läsa ut ord och därför får svårt att skapa ett sammanhang i texten. Detta i 

sin tur leder till att läsningen går långsamt och ofta resulterar i trötthet, eftersom en stor del 

av elevens arbetsminne används (Wengelin, 2013, s.113). En sämre läsförståelse hänger 

också ihop med den fonologiska utvecklingen, där problematiken ligger i att eleven har svårt 

att uppfatta språkljud som i sin tur resulterar i att eleven får ett sämre ordförråd 

(Samuelsson, 2006, s.380; Lundberg, 2006, s. 15). Den sämre läsförståelsen hänger även 

ihop med det fonologiska arbetsminnet, som har inverkan på avkodningen och förståelsen. 

Vid avkodningen spelar arbetsminnet tillsammans med korttidsminnet en stor roll för hur 

många språkljud som kan lagras och sedan bearbetas till en förståelse (Høien & Lundberg, 

2013, s.57).  

Elever som har lässvårigheter har med största sannolikhet även skrivsvårigheter (Myrberg, 

2003, s.31). De två svårigheterna hänger ihop med varandra, eftersom eleven har svårt att 

förstå kopplingarna mellan talat och skrivet språk samt normerna som finns för talad och 

skriven kommunikation (Wengelin, 2013, s.16). Detta tar sig uttryck i att eleven kan föra sig 

i talspråkssammanhang, men har svårt att uttrycka sig i skrift på grund av en sämre 

förståelse (Myrberg & Lange, 2006, s.8). Åsa Wengelin (2013, s.80) skriver i sin forskning 

att skrivandet börjar i talspråket och talet omvandlas till en tanke som sedan skrivs ner. 

Detta är något som skrivsvaga elever inte har automatiserat och därför måste lägga många 

kognitiva resurser på för att reda ut skriftspråket (Wengelin, 2013, s.80). För att elever ska 

kunna formulera sig i skrift behöver flera olika komponenter sammanstråla, exempelvis att 

kunna stava rätt, att kunna finna rätt ord för sammanhanget och att kunna redigera det man 

har skrivit för att texten ska få ett bra innehåll och en tydlig struktur. Här menar forskare att 
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skrivsvaga elever ställs inför en omöjlig uppgift, eftersom alla elevens kognitiva resurser 

läggs på stavningen (Wengelin, 2013, s.81 & s.116). 

Skriftspråkets utveckling påverkas av tre element: skriftspråksartefakter, 

skriftspråkshändelser och skriftspråkserfarenheter. Det första elementet syftar till olika 

material för skrivandet som till exempel böcker, tidningar, pennor, papper och datorer. Det 

andra elementet syftar istället på högläsning och gemensam skrivning samt att det är viktigt 

att samtala om olika slags uttryck och texter. Det sistnämnda och tredje elementet syftar till 

att eleven får skriftspråkserfarenheter exempelvis genom dekontextualiserad läsning där 

eleven kopplar ihop, läser på, mellan och bortom raderna samt drar slutsatser om texters 

innehåll (Wengelin, 2013, s.64).  

När det pratats om läs- och skrivsvårigheter i samhället idag finns det olika 

forskningsstudier om varifrån dessa problem härstammar. Catharina Tjernberg (2013, s. 36) 

skriver att läs- och skrivförmågan är komplicerad eftersom arv och miljö har en ständig 

koppling till varandra. Mats Myrberg och Anna-Lena Lange (2006, s.55) håller delvis med, 

men menar istället att vi inte ärver läs- och skrivförmågan, utan de språkbiologiska 

förutsättningar som resulterar i läs- och skrivsvårigheter. Det som forskningen också kan 

konstatera är att elevers resultat i skolan påverkas av deras sociala bakgrund, exempelvis 

vårdnadshavares klasstillhörighet och utbildning. Detta kan på så sätt ta sig uttryck i att 

elever inte får tillräckligt med stöd och uppmuntran från vårdnadshavare i deras skolarbeten 

(Ingestad, 2009, s.90). Vårdshavare kan ha en viktig roll när det gäller deras barns 

språkutveckling. De bör därför vara uppmärksamma på utvecklingen eftersom många barn 

skapar egna strategier för att komma undan sina språksvårigheter (Ahrnéll, 2008, s.47). 

Sammanfattningsvis menar forskare att sämre läsförståelse grundar sig i avkodning- och 

inkodningsproblem som också sägs vara en stor kognitiv process för hjärnan. Forskare 

menar även att sämre läsförmåga hänger ihop med den fonologiska utveckling vilket ger 

problem med språkljuden. Det har också konstaterats av forskare att elever med 

lässvårigheter har med största sannolikhet även skrivsvårigheter. Avslutningsvis menar vissa 

forskare att läs- och skrivsvårigheter orsakas av arv och miljö, medan andra syftar på att 

man ärver språkbiologiska förutsättningar.  
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3.2. Vilka samband finns mellan läs- och skrivsvårigheter och ADHD och 
dyslexi? 

3.2.1 ADHD  
Elever med ADHD är oftast de som syns, hörs och smittar av sig sin energi. Forskning 

beskriver en elev som har diagnosen som överaktiv, impulsiv med koncentrationssvårigheter 

(Beckman & Fernell, 2004,2007, s.24; Gillberg, 2005, s.17). Det finns tre typer av ADHD 

där en domineras av uppmärksamhetsproblem, den andra av överaktivitet och bristande 

impulskontroll samt den tredje som är en kombination av uppmärksamhetsproblem och 

överaktivitet. Christopher Gillberg (2005, s.18 & s.19) skriver i sin forskning att denna typ 

av uppmärksamhetsproblem tar sig uttryck i slarvfel, svårigheter att lyssna och att följa 

instruktioner. Överaktivitet och bristande impulskontroll kännetecknar de elever som 

cirkulerar runt i klassrummet, pratar överdrivet mycket, har svårigheter att vänta på sin tur 

och har svårt att komma ner i varv. Klingberg (2011, s.17) påstår att det finns tre olika 

koncentrationsförmågor som rent allmänt är kopplade till hjärnan. En av förmågorna är 

vakenhetsgraden som påverkar hela människans vardag och påverkas av stress på ett 

negativt sätt. Den andra förmågan är stimulansdriven uppmärksamhet och hjälper 

människan att fånga sin nyfikenhet, det kan exempelvis vara ljud och personer. Den tredje 

förmågan är kontrollerad uppmärksamhet och den används när fullt fokus ska läggas på en 

uppgift eller på att lyssna på någon som pratar. Alla dessa tre förmågor i hjärnan är nedsatta 

hos elever med ADHD och påverkar därför den problematik som finns kring dessa elever 

samt deras inlärningsmiljö. 

Elever med ADHD har vissa nedsatta kognitiva förmågor i hjärnan som exempelvis 

arbetsminnet, vilket resulterar i att de har svårt att tolka, bearbeta fakta och ta till sig 

instruktioner (Beckman & Fernell, 2004,2007, s.25; Klingberg, 2011, s15). Klingberg 

(2011, s.16) visar i sin forskning att arbetsminnet har en stark koppling till 

koncentrationsförmågan. Ett nedsatt arbetsminne resulterar ofta i koncentrationssvårigheter 

vilket påverkar elevens läs- och skrivutveckling. Femtio procent av alla elever med ADHD 

har också språksvårigheter i form av läs- och skrivsvårigheter. Här talar forskare ofta om 

svårigheter i avkodning, läsförståelse och korrekt stavning vilket bland annat resulterar i att 

elever har svårt att konstruera en text eller läsa en bok som inte intresserar dem (Beckman & 

Fernell, 2004,2007, s.31; Kadesjö, 2008, s.114). Flera forskare har också uppmärksammat 
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att elever med ADHD har en försenad tal- och språkutveckling, där problemen ligger i de 

fonologiska förmågorna som tar sig uttryck i att eleven har svårt att uppfatta rytm och 

tonläge i meningar (Beckman & Fernell, 2004,2007, s.30; Gillberg, 2005, s.70). 

Jan-Henning Ehm med flera (2016, s. 1) visar i sin forskning att elever med ADHD ofta 

visar akademisk underprestation och att de har svårigheter med läsning och textförståelse 

jämfört med barn utan diagnosen. För att visa akademisk prestation krävs avkodning, 

läsförståelse och god skrivförmåga. Dock visar forskningen att barn som kämpar med 

läsningen ofta har svårigheter med stavning och att konstruera en text (Ehm, m.fl., 2016, 

s.2). Ehm med flera (2016, s.2) presenterar att ordförrådstest som har gjorts i åldrarna tre till 

fem år visar att barn med ADHD har lägre poäng än barn utan ADHD. Detta resultat visar 

att läsförmågan hos barn med ADHD är nedsatt på grund av att de har ett sämre ordförråd 

vilket resulterar i lägre läshastighet och svårigheter med avkodningen.  

3.2.2 Dyslexi  
Dyslexi är en funktionsnedsättning hos elever med specifika läs- och skrivsvårigheter. 

Forskningen visar att fem till sex procent av eleverna i varje årskull har dyslexi, dock kan 

svårigheterna variera vilket gör att procentsatsen inte är exakt (Dyslexistiftelsen, 2017). I 

dagens forskning kring diagnosen är forskarna eniga om att det beror på en fonologisk 

störning i nervsystemet (Samuelsson, 2006, s.395; Dyslexistiftelsen, 2017; Høien & 

Lundberg, 1995, s.17). Den fonologiska störningen ger svårigheter med avkodningen, 

ordigenkänning och stavningsförmågan, vilket också är kännetecken för elever med dyslexi 

(Breier m.fl. 2001, s.2; Dyslexistiftelsen, 2017). Tjernberg (2013, s.37; Tjernberg, 2011, 

s.24) menar även att diagnosen ger försenad språkutveckling som resulterar i problem med 

verbalt minne och åtkomsten av ord. Detta leder till att eleven har svårigheter med den 

alfabetiska principen och inte har förmågan att upptäcka eller använda den.  I sin tur leder 

detta till att eleven har svårigheter med ords ljudstukturer som härstammar från det 

fonologiska systemet (Samuelsson, 2006, s.394).  

Diagnosen dyslexi kan kategoriseras i tre olika typer av svårigheter. Den första 

karaktäriseras som fonologisk dyslexi vilket innebär dåligt läsflyt, dålig rättstavning och 

svårigheter med ordavkodning. Den andra typen karaktäriseras som ortografisk dyslexi där 

eleven har svårigheter i ortografisk ordavkodning men har en normal fonologisk läsförmåga, 

dock svårigheter med rättstavning. Den tredje typen är en kombination av de två nämnda där 
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svårigheterna bland annat är ordavkodning, läsflyt och att kunna namnge objekt (Høien & 

Lundberg, 2013, s.188).  

En äldre definition av dyslexi är ordblindhet där forskare menade att orsaken till de 

specifika läs- och skrivsvårigheterna låg i något slags synfel, vilket inte stämmer överens 

med dagens forskning. Istället är forskarna idag eniga om att dyslexi inte orsakas av 

synproblem utan av fonologiska störningar (Myrberg, 2003, s.31 & s.32). Forskning visar 

även att diagnosen kan gå i arv, men att det är viktigt att precisera att det inte är dyslexin 

som ärvs utan att det är olika förutsättningar för att kunna utveckla olika förmågor som 

generna påverkar (Høien & Lundberg, 2013, s.153). Idor Svensson (2009, s.101) menar att 

det inte finns en typisk gen som orsakar dyslexi, utan att det är flera gener och miljöer vi 

lever i som påverkar vår språkliga utveckling. Klingberg (2011, s.103) hävdar att den 

enklaste förklaringen till språksvårigheterna är förändringen i hjärnan som påverkas av 

generna. Det sägs att dyslexi är en centralnervös (CNS) diagnos, vilket är en språklig 

funktionsnedsättning som påverkar hur barnet hör och uppfattar språket (Ericson, 2010, 

s.65).  

För att beskriva ordet 'dyslexi' menar forskare att man kan titta på prefixet och suffixet i 

ordet, då dys betyder svårighet och lexia betyder ord vilket tillsammans blir svårigheter med 

ord (Ekengren & Johansson, 2016, s.30; Høien & Lundberg, 1995, s.17; Kere & Finer, 

2008, s.25). Forskare har sett att diagnosen tar sig ofta uttryck i svag läsförståelse som ger 

en sämre avkodningsförmåga (Høien och Lundberg, 2013, s.15). De har också sett att 

lässvaga elever oftast har en nedsatt kognitiv förmåga och att svårigheterna troligtvis 

grundar sig i dem (Høien & Lundberg, 2013, s.11). Det finns belägg för att elever med 

dyslexi har ett nedsatt arbetsminne, som hänger samman med läsförmågan och även de 

fonologiska förmågorna (Dahlin, 2009, s.45 & s.46; Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006, 

s.9). Svårigheterna grundar sig i de tekniska färdigheterna i läsningen och förståelsen. För 

att förtydliga menar man alltså att elever med dyslexi har svårt med att kunna läsa ord rätt 

och på så vis kunna ha en god läshastighet. Forskning menar även att elever med dyslexi har 

en god hörförståelse men brister i den skriftliga kommunikationen (Nilholm, 2013, 

s.87-s.88).  

Konsekvenser av diagnosen som forskningen visar är att elever med dyslexi har en negativ 

självbild eftersom de ständigt blir påminda om sina svårigheter med att läsa och skriva 
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(Swalander, 2009, s.194). Detta leder till att eleverna skapar strategier för att fly från 

uppgifter som kräver läs- och skrivförmåga. Dessa barn är också trötta på att aldrig hinna 

klart i tid med sina skoluppgifter och att alltid ligga steget efter sina klasskamrater. Detta 

medför att eleverna med dyslexi aldrig känner sig lyckade och de längtar därför ofta efter 

beröm (Høien & Lundberg, 1995, s.5). 

3.2.3 Dyslexi och ADHD 
Flera forskare menar att idag finns det kopplingar mellan dyslexi och ADHD. Dessa 

kopplingar kan ses som komborbiditetsproblem, som innebär ett tilläggsproblem, där man 

har sett att elever med dyslexi ofta har tilläggsproblem i form av ADHD (Samuelsson, 2009, 

s.238; Lundberg, 2009 s.57). Forskare visar också att dessa elever har liknande läs- och 

skrivproblematik. Elever som har diagnostiserats med dyslexi har bland annat problem med 

sin avkodning, rättstavning och läsförståelse vilket med andra ord kan uttrycks som 

specifika läs- och skrivsvårigheter (Høien & Lundberg, 2013, s.27) Dessa specifika läs- och 

skrivsvårigheter är även något som elever med ADHD har (Gillberg, 2005, s.68). Det 

hävdas också att elever med dyslexi och ADHD har samma språkproblematik, det vill säga 

fonologiska svårigheter som uttrycker sig på olika sätt(Samuelsson, 2009, s.246). 

Christopher Gillberg (2005, s.70) redovisar att fonologiska svårigheter hos elever med 

ADHD kan visas genom problematik kring det ljudmässiga i språket och att man har svårt 

att finna rytmen i meningar när man läser och samtalar. Forskning kring dyslexi menar 

istället att de fonologiska svårigheterna ligger i avkodningen och ordigenkänningen 

(Samuelsson, 2006, s.396 & s.397). 

Stefan Samuelsson (2009, s.239) konstaterar att de mest förekommande 

funktionsnedsättningarna som finns bland elever i svensk skola idag är dyslexi och ADHD. 

Forskaren menar vidare att ungefär tre till fyra procent av alla elever har både dyslexi och 

ADHD, vilket innebär att det finns en komborbiditet mellan diagnoserna. Ett 

komborbiditetsproblem som både finns hos elever med ADHD och dyslexi är den nedsatta 

kognitiva förmågan – 'automatiserad benämning', som innebär att exempelvis snabbt kunna 

namnge eller ange vad ett kort visar för färg eller symbol (Samuelsson, 2009, s.248). Dock 

finns det forskning som presenterar att elever med dyslexi inte nödvändigtvis måste ha 

ADHD (Breier m.fl. 2001, s.5). Forskare framhäver också att man har kunnat se att det finns 

ett genetiskt samband mellan diagnoserna ADHD och dyslexi, vilket också tyder på att det 
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finns en gemensam bakgrund till problematiken (Samuelsson, 2009, s.249). Det genetiska 

sambandet är de gener vi ärver från en nära släkting och det är de som också påverkar vilka 

förmågor vi lyckas utveckla och inte (Gillberg, 2005, s.121; Høien & Lundberg, 2013, 

s.153). 

Sammanfattningsvis har forskare sett att det finns kopplingar mellan dyslexi och ADHD 

som kallas komborbiditetsproblem. De menar alltså att dessa diagnoser har liknande läs- och 

skrivproblematik i form av avkodningsproblem, rättstavning och svag läsförståelse. Forskare 

har också sett att det finns ett genetiskt samband vilket resulterar i att det finns en gemensam 

bakgrund till problematiken.  

3.3 Vilka pedagogiska insatser kan skolan och läraren bidra med för att 
främja språkutveckligen hos elever med läs- och skrivsvårigheter? 
Forskning visar att språksvårigheter kan upptäckas redan vid ett och ett halvt års ålder. Barn 

i förskoleålder som ligger i riskzonen för språksvårigheter saknar ofta intresse för rim, 

ramsor och ordlekar, medan elever i skolåldern som ligger i riskzonen för språksvårigheter 

saknar intresse för att läsa och skriva (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006, s. 26; Bruce, 

2006, s. 349). Skolans främsta uppgift är att ge stöd och hjälp till de elever som behöver 

oavsett svårigheter. Med detta menas att alla elever har rätt till en nivåanpassad 

undervisning (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006, s.41). Under skollagens portalparagraf 

står det tydligt att alla elever i svensk skola har rätt till likvärdig utbildning: 

2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 

och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig varhelst den anordnas i 

landet (Utbildningsdepartementet, SFS 2010:699).  

Detta innebär att läraren bör ta sina elever på största allvar och identifiera deras olika 

språksvårigheter. Siv Fischbein (2009, s.44) visar att elevers språksvårigheter blir påtagliga 

främst i fjärde eller femte klass då skillnaderna i läsförmåga bland klasskamraterna blir 

synliga. Detta resulterar i att de elever som inte har blivit identifierade med läs- och 

skrivsvårigheter blir lidande och tappar självförtroendet i läsandet, eftersom de inte förstår 

sin egen problematik i form av nedsatt läsförmåga (Fischbein, 2009, s.44). Här blir lärarens 

sätt att planera och strukturera sin undervisning viktig. Fischbeins (2009, s.51) studie visar 

också att det är de två komponenterna att planera och strukturera som avgör i fall eleven 
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hittar fungerande strategier för att kunna ta sig igenom sina svårigheter eller inte. Britta 

Ericson (2010, s. 139) menar även att det är viktigt att lärare sätter in åtgärder och arbetar 

med olika strategier för att nå elever med läs- och skrivsvårigheter. Det är också viktigt att 

stötta elever genom att stimulera dem till bättre självkänsla och självförtroende. Följderna av 

läs-och skrivsvårigheter är oftast negativa och tar sig uttryck i känslan av utanförskap för de 

elever som har svårigheter. Ewa Ahrnéll (2008, s.46) hävdar att för att kunna bryta detta 

negativa mönster för eleverna krävs det att de måste få känna sig viktiga och betydelsefulla. 

När eleverna väl har uppnått det kan läraren börja arbeta med steg nummer två som är 

pedagogiska metoder. Något som krävs när man ska arbeta med pedagogiska metoder är att 

läraren har god kompetens, så att denne kan kategorisera vilken typ av svårighet eleven har 

och på så sätt komma åt den svaga punkten eller punkterna (Andersson, Belfrage & Sjölund, 

2006, s.48; Wengelin, 2013, s.122). För elever med svag läsförmåga är det av stor vikt att 

läraren är engagerad och stimulerar till motivation, eftersom dessa elever oftast tappar tron 

på sig själva när det gäller läsningen (Høien & Lundberg, 2013, s.270).  Många av dessa 

elever har också svårt för att komma igång att skriva texter och förstå att en text behöver 

planeras (Föhrer & Magnusson 2003, s. 88). Det är därför viktigt att ta hänsyn till kontexten 

runt eleven och inte bara se till läsproblemen (Myrberg & Lange, 2006, s.64).  

För att främja elevers språkutveckling är det viktigt att hem och skola samarbetar för att 

kraven ska bli gynnsamma för elevens utveckling och att användbara hjälpmedel tillämpas 

(Fischbein, 2009, s.43). Det är också viktigt att de samarbetar för att elever ska få en 

kontinuitet och struktur i sin läs- och skrivinlärning (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2008, 

s.13; Myrberg & Lange, 2006, s.81). Skolan har som uppdrag att vidta åtgärder om 

misstanke kring läs- och skrivsvårigheter finns. En åtgärd att ta till är pedagogisk utredning 

som innebär att identifiera och stötta elever med språksvårigheter (Ericson, 2010, s.91). Det 

finns olika vägar till att stärka och hjälpa elever i deras läs- och skrivutveckling. En 

gynnsam väg är kontakten mellan lärare och vårdnadshavare, där läraren efter att ha 

identifierat elevens läs- och skrivproblematik kontaktar vårdnadshavare för att prata enskilt 

om detta utan elevens närvaro(Lundberg, 2006, s.20; Myrberg & Lange, 2006, s.102). Efter 

detta pratar läraren med eleven och hör på dennes tankar och idéer till åtgärder. Till sist 

träffas alla tre parter tillsammans för att diskutera om elevens framtida utveckling 

(Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006, s.34).  
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En annan väg menar Myrberg och Lange (2006, s.75) är att lägga fokus på de problem som 

finns och utnyttja elevens starka sidor och ge dem tid och stärka en jag-kan-självkänsla. 

Grundtanken bakom en jag-kan-självkänsla är att läraren ger eleven en tydlig feedback där 

elevens styrkor och svagheter kommer fram (Myrberg & Lange, 2006, s.68). För att bygga 

upp en sådan känsla krävs det att ta tillvara på elevens intresse och på så sätt stärka dennes 

motivation, samt driva en undervisning där skrivning går hand i hand med läsning. Man kan 

även arbeta med jag-kan-självupplevelser för att stärka elevens självbild som handlar om att 

läraren och eleven tillsammans kommer fram till vad eleven kan göra på egen hand utan 

lärarens hjälp (Myrberg & Lange, 2006, s.72). Detta resulterar i att självständigt arbete 

gynnar självkänslan på ett positivt sätt. Det behöver inte från början handla om aktiviteter 

som rör skolämnen, utan aktiviteter i form av pussel och sortering av olika objekt. Med tiden 

kommer aktiviteter som tillhör skolarbetet att läggas till (Druid Glentow, 2013, s.17 & s.25).  

Det som krävs för en gynnsam undervisning är pedagogiska insatser och att läraren har en 

god kompetens. Målet med de pedagogiska insatserna är att skapa en lust till att lära som 

bygger på elevens egna intressen och strategier (Myrberg & Lange, 2006, s.70). För att 

uppfylla målen krävs det att läraren är ständigt närvarande och ger elever med läs- och 

skrivsvårigheter extra mycket stöd (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006, s.52; Föhrer & 

Magnusson, 2003, s.89). Med detta menas att elever bör få tillgång till material som främjar 

dennes läs- och skrivutveckling. Tjernberg (2011, s.24) beskriver i sin forskning att det är 

viktigt att elever både får läsa och lyssna på böcker högt samt får möjlighet att jobba med 

språkliga aktiviteter. Myrberg (2003, s.39) menar också att högläsningen bidrar till bättre 

läsförståelse genom att eleven får en uppfattning om skriftspråkets struktur. Detta i sin tur 

leder till en utveckling inom syntax och den fonologiska förmågan och det bidrar även till 

ett bredare ordförråd och ger kunskap kring berättarstrukturer. Lärarens roll är att ge sina 

elever en gynnsam läsmiljö där lärandet är i fokus, och att den ser till alla elevers olika 

kunskapsnivåer (Myrberg & Lange, 2006, s.62). Det är även viktigt att läraren inte låter 

elever med svårigheter arbeta enskilt om inte tydliga instruktioner finns, utan i stället ge 

stöttning som främjar deras utveckling. 

Forskare har sett att pedagogiska och miljömässiga förhållanden spelar in för elever med 

läs- och skrivsvårigheter (Hagtvet, 2009, s.172). Det har också visats att daglig lästräning 

ger effekt för god läsförmåga speciellt för elever med svårigheter. Det är dock viktigt att 
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lästräningen alltid har ett syfte (Myrberg & Lange, 2006, s.73). Man har också sett att barns 

ordförråd ser varierande ut och utvecklas olika. Vid läsning av skönlitterära böcker har 

forskning konstaterat att ordförrådet hos elever som läser är större jämfört med de elever 

som undviker läsandet (Lindberg, 2006, s.66; Teleman, 1991, s.33). Något som främjar 

elevers språkutveckling är att samtala kring olika texter och koppla ihop dem, för att på så 

sätt utveckla deras läsförståelse och ordförråd. Det är också viktigt att läraren har 

förväntningar på eleverna (Tjernberg, 2013, s.25-26; Myrberg, 2003, s.8). Något som också 

påverkar elevers språkutveckling är lärarens kommunikation i undervisningen. Olga Dysthe 

(2001, s.10 & s.12) påstår att en monologisk undervisning medför negativa effekter eftersom 

eleverna inte får möjligheter till att reflektera över sin nya kunskap. Hon menar därför att en 

god kommunikation i form av dialog krävs för att eleverna ska få en chans till utveckling. 

Ett dialogiskt klassrum kan bland annat skapas med autentiska frågor, vilket innebär öppna 

frågor utan någon givet svar (Dysthe, 2001.s.232 & s.238). Det kan även skapas genom 

positiv bedömning och rollspel som är kopplade till skrivande och samtal (Dysthe, 2001, 

s.221). Om det dialogiska klassrummet ska fungera krävs det att läraren har en respektfull 

och god attityd till sina elever, eftersom läraren påverkar klassrumsklimatet (Myrberg & 

Lange, 2006, s.67 & s.68). 

Ett problem som är återkommande hos verksamma lärare är att de tar del av nya moderna 

pedagogiska metoder som för en tid blir populära, men som sedan mynnar ut i ingenting. 

Det finns forskning som styrker detta och som påstår att vid nya metoder glömmer lärare att 

ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och kunskapsnivåer, vilket resulterar i att arbetet i 

sig inte leder till något effektivt lärande i slutändan (Tjernberg, 2013 s.25). En god 

pedagogik handlar om tydliga strukturer i klassrummet och att läraren är kunnig i att 

använda olika metoder, arbetssätt och undervisningsmaterial. En bra lärare är också 

medveten om varför undervisningsmetoderna används och för vilket syfte, samt använder 

tydliga strukturer i klassrummet (Myrberg, 2003, s.9; Tjernberg, 2011, s.39). För att främja 

elevers språkutveckling är det viktigt att läraren använder väl valda strategier som är 

anpassade för den enskilde elevens förutsättningar och vid misstanke om läs- och 

skrivsvårigheter bör också tidiga åtgärder sättas in (Ericson, 2010, s.129).  

Sammanfattningsvis menar forskare att lärarens sätt att planera och strukturera sin 

undervisning är viktigt för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. I och med att de ofta 
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har en sämre självbild är lärarens engagemang och stöttning a och o för dessa elevers 

utveckling. Enligt forskare är det också viktigt att läraren använder sig av pedagogiska 

metoder och insatser för att främja elevers språkutveckling. En gynnsam sådan är att skapa 

lust till att lära och hitta uppgifter som bygger på elevernas egna strategier och intressen. 

Avslutningsvis poängterar forskare att kontakten mellan skola och hem är viktig.  

3.3.1 ADHD kopplat till pedagogiska insatser 
Barn har oftast en positiv inställning till att börja skolan, men för barn med ADHD blir detta 

en ansträngande och påfrestande upplevelse eftersom de går från att leka fritt på förskolan 

till att sitta still större delen av skoldagen. Krav som inte har funnits tidigare blir plötsligt 

påtagliga och för dessa elever handlar det nu om att hålla kvar motivationen, begränsa sin 

impulsivitet och stänga ute stimuli (Gillberg, 2005, s.60). De vuxna i deras omgivning blir 

nu viktigare än någonsin eftersom det är de som sätter gränser och blir deras stöttepelare 

(Kadesjö, 2008, s.14). Skol- och inlärningsmiljön för elever med ADHD blir ofta 

påfrestande i och med deras koncentrationssvårigheter (Fabiano m.fl. 2013, s.3). Forskning 

visar att uppgifter som upplevs tråkiga för elever med ADHD gör att de har svårt att hålla 

fokus och genomföra uppgifter (Ingvar, 2004,2007, s.44). Agneta Hellström (2017, s.2), 

som har mångårig erfarenhet av att undervisa barn med ADHD, har kommit fram till att 

elever har ett stort behov av stimulans till motivation eftersom de har svårt att finna detta 

själva. Detta är något Björn Kadesjö (2008, s.16) styrker med sin forskning, att två 

byggstenar för att öka elevers koncentrationsförmåga är att skapa motivation och att bygga 

ny kunskap av tidigare erfarenheter. 

Gillberg (2005, s.75) menar att en lärare behöver ha utbildning och kunskaper om 

inlärningssvårigheter och uppmärksamhetsproblem samt hur det hänger ihop, för att på så 

sätt kunna anpassa de pedagogiska insatserna. Detta är något som även Agneta Hellström 

(2004, 2007, s.132 & s.133) styrker och menar att skolor behöver satsa på att ge 

handledning till lärare om diagnosen och ge insatser i form av resurser i klassrummet, samt 

ha en daglig kommunikation mellan skola och hem. Genom detta arbete skapas redskap till 

att kunna hantera elevens svårigheter och möjligheter till att den utvecklas trots sina 

begränsningar i skolmiljön (Hellström, 2004, 2007, s.132 & s.133). De flesta människor har 

en automatiserad aktivitetsnivå som gör att de kan anpassa sina motoriska aktiviteter till 

olika situationer och detta är något som elever med ADHD saknar (Gillberg, 2005, s.33). 
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Avsaknaden av denna aktivitetsnivå innebär att barnet är i behov av en strukturerad 

skolmiljö. För att hålla barnets motivation och lugn i schack krävs det att skoldagen är 

förutsägbar och att saker i klassrummet finns på bestämda platser (Hellström, 2004, 2007, 

s.137).  

En-till-enundervisning är något som forskare och lärare är eniga om att det är den bästa 

undervisningsformen för elever med läs- och skrivproblematik. Undervisningen ger eleven 

möjlighet till att kunna hålla fokus eftersom den får uppmärksamhet och ständig stöttning av 

läraren (Druid Glentow, 2013, s.170). Myrberg och Lange (2006, s.83) styrker att 

en-till-enundervisning är gynnsam för barn med främst koncentrationssvårigheter, eftersom 

den underlättar elevens läs- och skrivsvårigheter av den anledningen att läraren ständigt är 

närvarande. 

Återkommande i forskningen är att ansvaret för elevers inlärning ofta vilar på lärarens axlar. 

Det finns dock forskning som påstår att ansvaret också måste ligga på eleven, att den 

ansvarsfullt arbetar med sin egen inlärning (Druid Glentow, 2013, s.171). För att eleven ska 

kunna arbeta självständigt krävs det att läraren sätter upp realistiska mål och förväntningar, 

så att eleven inte utsätts för misslyckanden (Hellström, 2004, 2007, s.137). Något som också 

är gynnsamt för elever med ADHD är lärarledd undervisning i klassrummet, eftersom de är i 

behov av strukturerad undervisning med återkommande rutiner (Hellström, 2004, 2007, 

s.144). Flera forskningsstudier menar även att barn med ADHD gynnas av att undervisas i 

mindre grupper eller klasser, eftersom de då får bättre möjligheter till att koncentrera sig 

(Hellström, 2004, 2007, s.145; Gillberg, 2005, s.157). För elevers språkutveckling menar 

också Fischbein (2009, s.56) att gruppstorlekar spelar in. Hon menar att om gruppen blir för 

stor blir det också svårare för läraren att individuellt bedöma elevers kunskapsnivåer.  

Specialpedagogen har en viktig roll för anpassningen av skolmiljön för elever med ADHD 

eftersom möjligheten till mindre klasser ofta är svår att få tillgång till. Bengt Persson (2013, 

s.72) hävdar att barn som får stöttning av specialpedagoger också har socioemotionella 

problem av olika slag. Dessa gör att skolan har svårt att anpassa sig och ofta känns stökig 

för de elever som är i behov av en lugnare omgivning. Agneta Hellström (2017,s.8) har 

genom sina mångåriga erfarenheter kommit fram till att barn med ADHD behöver en rak 

och tydlig kommunikation, där lärarens instruktioner bör ges kortfattat och entydigt. Hon 
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menar också att detta är något de behöver för att kunna ta till sig uppmaningar (Hellström, 

(2004, 2007, s.138). 

Sammanfattningsvis har forskare kommit fram till att elever med ADHD har ett stort behov 

av stimulans till motivation, i och med att de har svårt att hitta den själva. De menar också 

att skolor bör satsa på handledning till lärare och ge resurser i klassrummen för att underlätta 

för alla parter. En av de pedagogiska metoderna som har nämnts är en-till-enundervisning 

som är enligt forskarna den mest gynnsamma för de elever med koncentrationssvårigheter. 

Det har även vistas att elever med ADHD gynnas av att undervisas i mindre grupper.  

3.3.2 Dyslexi kopplat till pedagogiska insatser 
Forskning poängterar att tidiga pedagogiska insatser krävs för elever med dyslexi. Metoden 

vänta-och-se är inget att rekommendera eftersom man riskerar att utsätta eleven för dålig 

självbild och dåligt självförtroende. Åtgärder som bör sättas in är verktyg i form av talsyntes 

där texten blir uppläst för eleven och talböcker där boken läses upp för eleven och ger den 

möjlighet till att reflektera över textens budskap vilket skapar en förståelse (af Trampe, 

2008, s.40 & s.41; Ahrnéll, 2008, s.48; Wengelin, 2013, s.114). Wengelin (2013, s.134) 

menar också att ljudbaserade metoder är gynnsamma verktyg för att stärka barns 

språkutveckling. Vid avkodning rekommenderar hon att läraren och eleven bör arbeta med 

lekar och övningar som har med ljud- och bokstavskombinationer att göra. Vid 

läsförståelsen anses det att eleven bör utvecklas genom att stärka sina kunskaper om 

omvärlden och sitt ordförråd genom muntliga övningar.  

Elever med dyslexi är i behov av en strukturerad undervisning, därför är det viktigt att 

läraren i sin planering alltid utgår från de didaktiska frågorna: vad, hur, varför och på vilket 

sätt (Nilholm, 2013, s.164). Oftast är dessa elever passiva i undervisningen och har sällan 

några strategier för sina svårigheter, därför är det pedagogiska stödet a och o för att de ska 

kunna utveckla sin läs- och skrivförmåga (Høien & Lundberg, 1995, s.146; Myrberg, 2003, 

s.6). En avgörande faktor för att kunna lära sig läsa är en god automatiserad ordavkodning. 

Saknar eleven den förmågan är det också svårt för eleven att få en god läsförståelse (Høien 

& Lundberg, 2013, s.39). För att utveckla en god avkodningsförmåga är det viktigt att möta 

de skrivna orden ofta, så att eleverna har möjlighet att träna och repetera skriftspråket för att 

på så sätt kunna befästa kunskapen (Høien & Lundberg, 2013, s.16; Myrberg, 2008, s.66). 
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Något som forskning har påpekat vid ett flertal tillfällen är att läraren har en viktig roll för 

elevers utveckling av språket. Identifikationen av läs- och skrivsvårigheter kräver att läraren 

har en god lärarkompetens både genom erfarenheter och teoretiska kunskaper (Ericson, 

2010, s.144; Myrberg & Lange, 2006, s.62). För att stötta elever med läs- och 

skrivsvårigheter är det viktigt att läraren presenterar olika hjälpmedel i form av talböcker 

och datorer. Talböckerna blir en läshjälp för de elever som har svårt med avkodningen och 

datorn blir en hjälp för de elever som har svårt med stavningen (Ericson, 2010, s.142; Föhrer 

& Magnusson, 2003, s.90). Datorn kan även hjälpa lässvaga elever genom olika 

dataprogram som stimulerar språkutvecklingen. Dataprogrammen hjälper även eleven att 

hålla fokus på en sak en längre stund, men det krävs då att läraren ständigt är närvarande 

(Myrberg & Lange, 2006, s.96).  

Det som forskningen ständigt återkommer till är att läs-och skrivsvårigheter hänger ihop 

med sämre fonologisk medvetenhet. Det innebär att elever har svårigheter med att 

uppmärksamma fonemen i språket, det vill säga konsonant- och vokalljud (Wengelin, 2013, 

s.13). När eleven ska läsa en text leder svårigheterna med fonemen till att elever har svårt att 

finna en förståelse, eftersom de inte har förmågan att läsa mellan raderna. Detta blir en stor 

kognitiv belastning för eleven och kan leda till en olust till att läsa. Forskare menar även att 

skrivutvecklingen påverkas av en sämre fonologisk medvetenhet vilket leder till svårigheter 

med att skriva en text. Metaspråkliga aktiviteter är övningar som kan hjälpa eleven att 

utveckla sitt skrivande. Detta är aktiviteter som grundar sig i fonologisk medvetenhet, där 

elevens uppgift är att bli uppmärksam på att ord är uppbyggda av olika språkljud och att det 

går att mixtra med språkljuden för att skapa nya ord (Wengelin, 2013, s.70).  

Sammanfattningsvis skriver forskare att tidiga pedagogiska åtgärder bör sättas in för elever 

med dyslexi. De åtgärder som presenteras är talsyntes och talböcker. Forskare menar även 

att lärare bör ha en väl planerad och strukturerad undervisning som utgår från de didaktiska 

frågorna: vad, hur, varför och på vilket sätt.  

Avslutningsvis har forskare kommit fram till att pedagogiska metoder i olika former är 

gynnsamma för elever med läs- och skrivsvårigheter och ADHD och dyslexi. De talar bland 

annat om en-till-enundervisning och högläsning både från läraren och med hjälp av 
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talböcker. Forskare menar även att läraren bör ha en väl planerad och strukturerad 

undervisning och kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare.  

4. Avslutning 
I vår avslutning kommer vi att sammanfatta forskningen kring läs- och skrivproblematik 

med särskild inriktning för barn med ADHD och dyslexi. Vi kommer också att återberätta 

det viktigaste från frågeställningarna. Efter detta följer en diskussion med slutsatser där vi 

kopplar ihop och sammanställer forskningen.  

4.1 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man säga att forskare beskriver begreppet läs- och skrivsvårigheter 

som komplext och svårt att definiera. Svårigheterna som bland annat har uppmärksammats 

av forskning kring begreppet är avkodning och inkodningsproblem som resulterar i en sämre 

läsförståelse. Det talas också om att läsförmågan hänger ihop med den fonologiska 

utvecklingen, men också med arv och miljö där forskningen främst talar om de 

språkbiologiska förutsättningarna som ärvs. Forskning visar även att skola, hem och lärare 

har en viktig del i dessa elevers språkliga utveckling.  

En elev med ADHD beskrivs som överaktiv och impulsiv med koncentrationssvårigheter. 

Forskare menar att koncentrationssvårigheterna eleverna har, hänger samman med de 

nedsatta kognitiva förmågorna i hjärnan som ger ett sämre arbetsminne. Många elever med 

ADHD har läs- och skrivsvårigheter vilket oftast tar sig uttryck i en sämre läsförmåga som 

orsakas av ett sämre ordförråd. Forskare hävdar att elever med ADHD ofta behöver 

stöttning, motivation och en rak och entydlig kommunikation.  

Det menas i forskningen att diagnosen dyslexi innefattar specifika läs- och skrivsvårigheter 

där forskarna är eniga om att det beror på en fonologisk störning som ger svårigheter med 

avkodningen, ordigenkänningen och stavningen. Diagnosen orsakas av både arv och miljö. 

Den ses även som en funktionsnedsättning som påverkar hur eleven hör och uppfattar 

språket. Elever med dyslexi har också nedsatta kognitiva förmågor som ofta leder till en 

negativ självbild och dåligt självförtroende. 

Kopplingar som forskare har sett mellan diagnoserna ADHD och dyslexi är ett 

komborbiditetsproblem, som innebär att det finns elever som har båda diagnoserna. Det 
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påstås även att dessa elever har samma eller liknande läs- och skrivproblematik, där 

svårigheterna beror på nedsatta kognitiva förmågor. Forskare hävdar också att det finns ett 

genetiskt samband vilket resulterar i att orsaken till ADHD och dyslexi är liknande. 

Forskare poängterar att de pedagogiska insatserna en lärare behöver göra för elever med läs- 

och skrivproblematik är att ha en planerad och strukturerad undervisning och sätta in tidiga 

åtgärder vid misstanke om läs- och skrivsvårigheter, forskare tar alltså avstånd från metoden 

vänta- och- se. Det anses även att de pedagogiska insatserna behöver individanpassas för 

varje enskild elev och att skola, hem och lärare behöver ha ett samarbete. En god pedagogik 

som forskare beskriver är att läraren behärskar olika metoder, arbetssätt och 

undervisningsmaterial där det alltid finns ett syfte för dess användning. Det är också viktigt 

att läraren skapar en gynnsam lärandemiljö där elevernas utveckling står i centrum. 

En-till-enundervisning sägs enligt forskare vara den mest givande arbetsformen för elever 

med läs- och skrivsvårigheter men också för elever med ADHD och dyslexi. En gynnsam 

undervisningsmetod är att låta elever diskutera och koppla ihop olika texter för att de ska få 

en bättre förståelse och ett rikare ordförråd. Något som också är viktigt i undervisningen är 

lärarens kommunikation där det alltid bör finnas en god balans mellan lärare och elev. 

Forskare menar även att läraren bör använda pedagogiska hjälpmedel i form av datorer, 

talböcker och talsyntes.  

4.2 Diskussion 
I inledningen av detta arbete presenterades två elever, Kajsa och Nils, i en 

klassrumssituation där Nils satt och byggde ett torn med sina läroböcker och Kajsa hade 

fullt fokus på att få ihop bokstäverna i veckans ord under en genomgång av läraren. 

Situationen som presenteras är inte ovanlig i ett klassrum i svensk skola idag, där det finns 

elever som ständigt försvinner i lärarens periferi. Vi leker med tanken och påstår att Nils har 

ADHD och Kajsa har dyslexi. Är det på grund av deras diagnoser de tappar fokus eller kan 

det vara så att det har med lärarens pedagogiska insatser att göra?  

I forskningen som vi har tagit del av har vi sett att det är svårt att definiera begreppet läs- 

och skrivsvårighet och frågan vi ställer oss är, varför? Jo, forskning menar att begreppet är 

komplext och det blir därför svårt att ge en specifik förklaring till problematiken och vad 

den innebär. Vi kan konstatera att läs- och skrivproblematik grundar sig i olika orsaker och 

uppvisas olika hos elever. Exempelvis kan en elev visa en god språkförståelse vid muntliga 
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presentationer, men vid skriftliga presentationer blir istället svårigheterna påtagliga. Vi drar 

slutsatsen att begreppet läs- och skrivsvårigheter är komplext i och med att svårigheterna 

kan se så pass olika ut. Vi anser också att lärarens pedagogiska arbete blir en utmaning på 

grund av elevernas olika förutsättningar. 

Vi har genom forskningen sett kopplingar mellan läs- och skrivproblematik och motivation. 

Motivationen sägs vara nyckeln till elevers lust att lära, men också att det är den som är 

drivkraften till att elever vill försöka lära sig att läsa och att skriva (Melin, 2009, s.229). I 

och med detta kan vi konstatera att om elever saknar motivation blir det problematiskt för 

läraren att få igång dem till att utföra uppgifter. Detta eftersom forskningen hävdar att det är 

lärarens uppdrag att skapa motivation och bibehålla den hos eleverna. Men ligger ansvaret 

enbart hos läraren undrar vi? Här framhäver flera forskare att ansvaret är delat och 

tillsammans ligger på lärare, hem och skola (Hellström, 2004, 2007, s.132 & s.133). Detta är 

något vi instämmer med. Exempelvis anser vi att det är viktigt att strukturen kring 

skolarbeten och hemuppgifter är desamma för att underlätta elevens inlärning och att ha en 

ständig återkoppling mellan lärare och vårdnadshavare. I och med att det finns synliga 

kopplingar mellan läs- och skrivproblematik och hur viktigt det är att eleven har en 

motivation till skoluppgifter anser vi att den tydliga strukturen är viktig. Alltså drar vi 

slutsatsen att en tydlig struktur kan leda till bättre motivation och att motivationen i sin tur 

leder till att eleven lättare kan utföra skoluppgifter.  

Forskningen poängterar gång på gång att läs- och skrivproblematik har kopplingar till arv 

och miljö och att det är de språkligbiologiska förutsättningar som ärvs (Myrberg & Lange, 

2006, s.55). Vi ser dock ett problem med detta och menar att om en elev har vårdnadshavare 

med läs- och skrivsvårigheter blir samarbetet med hemmet problematiskt, eftersom de 

antagligen har samma problematik som sitt barn. Vi har också sett att forskare menar att 

läsförståelse och skrivproblematik ofta hänger samman. Har en elev läsförståelseproblem 

har den troligtvis också skrivsvårigheter (Myrberg, 2003, s.31). Om svårigheten tar sig 

uttryck i skrivandet antar vi att stavningen kommer bli lidande och frågan blir då, hur 

mycket fokus ska läggas på stavningen? Här menar Åsa Wengelin (2013, s.80 & s.81) att 

det finns kopplingar mellan skrivsvårigheter och elevens självbild. Här kan vi dra paralleller 

till vår verksamhetsförlagda utbildning, där vi har sett att elever som får tillbaka en 

egenskriven text som är fylld med markeringar blir ofta nedstämda och får en sämre 
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självbild och detta i sin tur har lett till att motivationen rubbas. Alltså anser vi att detta är en 

hårfin gräns mellan att stjälpa eller att hjälpa eleven och det är också något läraren behöver 

ta ställning till inför rättning av text. Med detta vill vi poängtera att det är viktigt att läraren 

har ett syfte med sin rättning och att den redan innan har bestämt var fokus i rättningen ska 

ligga, exempelvis på stavningen eller på innehållet i texten. Här krävs det dock att läraren 

gör eleven medveten om detta innan skrivningen påbörjas annars kan det leda till en 

osäkerhet hos eleven om lärarens förväntningar. Om eleven är medveten om var lärarens 

fokus i rättningen kommer att ligga blir det också lättare för eleven att lägga fokus på rätt 

del i skrivandet. 

ADHD beskrivs i forskningen som en diagnos där eleven är överaktiv och impulsiv med 

koncentrationssvårigheter (Beckman & Fernell, 2004, 2007, s.24; Gillberg, 2005, s.17). 

Dessa egenskaper har vi upplevt under vår verksamhetsförlagda utbildning som negativa 

och uppfattas som störningsmoment bland de andra klasskamraterna. Vanliga negativa 

företeelser som eleven ofta uppvisar är att ständigt cirkulera runt i klassrummet och föra 

smådispyter med övriga klasskamrater, prata rakt ut och avbryta vid samtal. Här anser vi att 

det är viktigt att inte låta de negativa egenskaperna ta över och att du som lärare lyfter 

elevens positiva sidor inför de andra klasskamraterna, så att inte eleven med diagnosen blir 

lidande. Vi kan konstatera att elevens koncentrationssvårigheter, impulsivitet och 

överaktivitet blir mer synliga under skolstarten eftersom kraven ökar. Dessa krav anser vi 

kan ställa till det för eleven eftersom den har svårt att koncentrera sig på olika uppgifter. Här 

ser vi en pedagogisk utmaning för läraren eftersom elever med sådan problematik kräver 

mycket tid och resurser. Vi anser därför är det viktigt att läraren inte lämnas ensam, utan tar 

hjälp av andra arbetskamrater och rektorer och har en återkommande kommunikation med 

elevens vårdnadshavare.  

Vi har sett i den forskningen vi har tagit del av att de kognitiva förmågorna ofta är nedsatta 

hos barn med ADHD, vilket resulterar i att de har ett sämre arbetsminne som också tar sig 

uttryck i koncentrationssvårigheter. Vi har också sett att ett sämre arbetsminne kan kopplas 

till diagnosen dyslexi och att elevernas svårigheter grundar sig i en nedsatt kognitiv 

förmåga. Vi har också sett att elever med ADHD och dyslexi har liknande läs- och 

skrivproblematik därför drar vi slutsatsen att de pedagogiska resurserna delvis kan vara 

desamma. Vi anser att deras undervisning bör individanpassas men att de pedagogiska 
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resurserna för läs- och skrivsvårigheter kan vara liknande. Dock anser vi att detta kan bli 

problematiskt, eftersom det finns forskare som poängterar att en-till-enundervisning är den 

bästa arbetsformen för elever med dessa diagnoser (Druid Glentow, 2013, s.170; Myrberg 

och Lange 2006, s.83). Problematiken påstår vi ligger i hur läraren ska få tid till en 

en-till-enundervisning eftersom alla elever har rätt till nivåanpassad undervisning i 

klassrummet. Här anser vi att skola och rektor behöver samarbeta för att utforma en 

pedagogisk plan för hur individanpassningarna ska planeras och genomföras. Detta för att 

skapa en gynnsam lärandemiljö för både lärare och elever.  

Vi har genom forskning sett att ADHD och dyslexi hänger samman och är de mest 

förekommande funktionsnedsättningarna i svensk skola. Flera forskare menar att det finns 

ett komborbiditetsproblem diagnoserna emellan, det vill säga att det finns elever med både 

ADHD och dyslexi (Samuelsson, 2009, s.238; Lundberg, 2009, s.57). Detta anser vi kan bli 

problematiskt i klassrummet eftersom dessa elever behöver resurser och stöttning. Det sägs 

även att det finns ett genetiskt samband som styrker att diagnoserna utgör en gemensam 

bakgrund till läs- och skrivproblematiken. Vi drar slutsatsen att det genetiska sambandet gör 

det svårt för elever att få en god språkutveckling i sin hemmiljö för att vårdnadshavare 

antagligen har liknande svårigheter. Där av anser vi att läraren och skolan har ett viktigt 

ansvar för att det är där eleverna får möjlighet till att utveckla en god språklig förmåga. 

Ytterligare en slutsats som vi drar är att diagnoserna hos dessa elever är ihållande och är 

något de kommer att få leva med livet ut. Detta betyder dock inte att deras förutsättningar att 

lyckas i framtiden hämmas, utan det som dessa elever behöver anser vi är en trygg vuxen att 

se upp till, stöttning och pedagogiska hjälpmedel för att underlätta deras problematik. 

Pedagogiska hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter som framhävs i forskning 

är bland annat datorer (Myrberg & Lange, 2006, s.96). Vi har sett att datorerna kan hjälpa 

eleverna med allt från stavning till att få en text uppläst. Vi påstår dock att det finns 

problematik kring detta eftersom skolor har olika tillgång till datorer därför kan det finnas 

elever som lämnas utan beroende på vilken skola de går i. 

Elever med läs- och skrivproblematik med särskild inriktning mot barn med ADHD och 

dyslexi behöver pedagogiska insatser i form av strukturerad undervisning och stöttning som 

hjälper dem att hitta strategier för att komma genom sina svårigheter. Som vi tidigare har 

nämnt återkommer flera forskare till att samarbetet mellan skola, hem och lärare är viktigt. 
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Detta för att eleverna ska kunna få kontinuitet och struktur för sin inlärning. Vi anser att det 

är viktigt att dessa elever inte lämnas ensamma med sina svårigheter och att tidiga åtgärder 

sätts in vid misstanke om läs- och skrivsvårigheter. Dock har vi sett att flera forskare skriver 

att elever behöver utveckla en jag-kan-självkänsla, som leder till ett mer självständigt arbete. 

Detta utgår från att läraren och eleven tillsammans bestämmer vad eleven kan klara av att 

göra på egen hand utan lärarens stöttning (Myrberg & Lange, 2006, s.72; Druid Glentow, 

2013, s.17 & s.25). Emellertid anser vi att det är en balansgång mellan stöttning av läraren 

och självständigt arbete, eftersom dessa elever har en tendens att inte hålla fokus på 

skolarbetet. 

Vi har i vår konsumtionsuppsats sett att begreppet läs- och skrivsvårigheter beskrivs som 

komplext. Detta innebär att det finns elever med olika språkliga svårigheter. Exempelvis kan 

en svårighet finnas hos en elev men saknas hos en annan. Vi har också sett tydliga samband 

mellan läs- och skrivsvårigheter och ADHD och dyslexi. Forskningen har alltså kommit 

fram till att svårigheter hos elever med läs-och skrivsvårigheter och ADHD och dyslexi är 

desamma, alltså nedsatta kognitiva och fonologiska förmågor, samt även avkodning- och 

inkodningssvårigheter. Med hjälp av forskningen som vi har tagit del av kan vi dra en 

slutsats om att elever med ADHD även kan ha diagnosen dyslexi. Dock finns det ingen 

forskning som vi har tagit del av som styrker att elever med dyslexi måste ha ADHD. Vi kan 

även dra en slutsats om att forskningen är överens om att samarbetet mellan lärare, skola 

och hem är gynnsam för elever med läs- och skrivproblematik. Vi har också sett att 

forskning lyfter fram den pedagogiska undervisningsformen en-till- enundervisning som den 

mest främjande för elever med läs- och skrivsvårigheter och ADHD och dyslexi. Detta kan 

även kopplas till motivation och självbild där vi har sett att dessa komponenter behövs för 

elevers språkutveckling. Alltså behöver läraren tillsammans med eleven bygga upp en god 

motivation och självbild. Vi har också sett att metoden vänta-och-se inte är att 

rekommendera utan att pedagogiska åtgärder ska sättas in vid misstanke om läs- och 

skrivproblematik. Sammanfattningsvis skriver forskningen om att lärarens kompetens är a 

och o för elever med läs- och skrivsvårigheter och ADHD och dyslexi. Dock är detta något 

som ständigt påpekas i forskning men som vi anser är diffust och svårt att ta på. Därför drar 

vi slutsatsen om att det behövs mer forskning som visar mer specifikt vilka kompetenser en 

lärare bör ha när det gäller läs- och skrivproblematik.  
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Avslutningsvis kan vi med hjälp av forskning konstatera att Nils och Kajsas problematik 

både beror på deras diagnoser men även på lärarens pedagogiska insatser. Det vill säga att 

diagnoserna i sig ger problematik i form av olika svårigheter, men med rätt stöttning av 

lärare, skola och hem kan eleverna leva med svårigheterna och få en gynnsam skolgång. 
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