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Disposition 

• ADHD 

• Autism  

• Förhållningssätt 

• Tal- och skriftspråk (läsandets språkliga grund ) 

• Om ADHD och läsning – läsa med myror i byxorna 

• Om autism och läsning 

• Konsekvenser för skolpersonal?  



FNs Standardregler 

Regel 6. Utbildning  

•Staterna bör erkänna principen om lika 
möjligheter till utbildning på grundskole-, 
gymnasie- och högskolenivå för barn, ungdomar 
och vuxna med funktionsnedsättning. De bör se 
till att sådan utbildning är en integrerad del av 
den ordinarie utbildningen. 



Vad är ADHD?  

• Två symptomkluster: uppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet 

 

• Ffa genetiskt  

• Beteendedefinierad, utvecklingsrelaterad och funktionsnedsättande 

• Hyperfokus och ”driv” - variabilitet och svårigheter med exekutiv funktion  

• Kompensation, förståelse och medicinering  

• Nästan aldrig ”ren” när den diagnostiseras: inlärning, sociala svårigheter, 
oro/ångest, sömn, motorik… 

 

 



Vad är autism?  

• Utvecklingsrelaterade svårigheter med social-kommunikation och 
begränsa(n)de beteenden och intressen/perceptuell känslighet 

 

• Beteendedefinierad, funktionsnedsättande om diagnos 

• Annorlunda tänkande 

• I regel ingen medicinsk behandling eller generell ”terapi”:  pedagogik 
(förståelse, anpassningar, förtydliganden) är A och O  

• Mycket heterogen ”grupp”, t ex språkligt och allmän begåvning 

• Prevalens ca 1% (”mer” i Sthlm) 

 



Generellt pedagogiskt perspektiv och förhållningssätt 
vid autism och annan NPF: SPELL 

• Struktur – tydliggörande pedagogik, scheman, förberedelse, 
överenskommelser, vila, avstämning 

• Positiva förväntning och uppmärksamhet på det som fungerar!  

• Empati – det är vi i omgivningen som har det stora ansvaret för att 
mötas i samspel o kommunikation – ”kunskap, vilja och kunna” 

• Lågaffektivt – kontroll, känslosmitta, stressreduktion, och 
ögonkontakt  

• Länkar – bidra till prestigelös samverkan i personalgruppen och 
med (elev) föräldrar och med sjukvård – hjälper också eleverna att 
generalisera! 

National autistic society 



Tal- och skriftspråk 
 

 

 

 

 

Avkodning x språklig förståelse = Läsförståelse 

 

 

 



	

Åsberg Johnels, 2014  



Kan man läsa med myror i byxorna? 
Får man myror i byxorna när man inte kan läsa?  

 
Dys vs ADHD vs Dys+ADHD 
 
Pennington et al. (1993) ej replikerad 
 
Generellt sett additivt överlapp 
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“This [study] has important implications for educators, clinicians, 

and families who may wonder whether a child with 

comorbid ADHD/RD can be successfully treated by  

only remediating word reading difficulties or by  

only addressing ADHD symptoms. These children 

appear to benefit most from treatment of both disorders.” 

 



Kan motorisk (över-)aktivitet under vissa 
förhållanden vara adaptivt?  

Sitt still och koncentrera dig!? 

 

 

Åsberg Johnels et al., in prep  



Implikationer 

• Viktigt att svaga läsare med ADHD får tillgång till all slags ”dyslexistöd”! 



Implikationer 

Samtidigt så tror jag att stödet för lässvårigheter kan bli ännu bättre om 
man även inkluderar kunskaper och underlättade strategier för ADHD, 
såsom:  

korta avgränsade arbetspass  

högt tempo 

tät feedback  

Möjlighet till rörelse 

 

…förutom det som nämns i ”SPELL” 



Läsförmåga hos barn med ASD 
 
 

Stor variation/heterogenitet i AST gruppen (Åsberg et al 2010, Nation et al 2006,  Norbury & 
Nation, 2011; White et al 2006) 
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”…möjligt att identifiera svårigheter med 
språkförståelse redan vid 3 års ålder hos de som 5 år 
senare var svaga läsare eller ’hyperlektiker’”.   



Åsberg & Dahlgren Sandberg (2010). Journal of Research in Special Educational 
Needs.  

Frågeställningar: 

• Kan lärare stödja elever med ASD i textförståelseutvecklingen med 

hjälp av strukturerad och koncentrerad undervisning?  

 

• Vad tycker eleverna om träningen?  

 



Åsberg & Dahlgren Sandberg (2010). Journal of Research in Special Educational 
Needs.  

Metod: 

• Tolv grundskoleelever med Asperger syndrom/autism deltog 

(normal begåvning o normalt ordförråd, medelålder 13 år) 

• Tillsammans med sina lärare övade de på ett (något modifierat) 

material av Lena Franzén i fyra veckor.  

 



En flock fåglar satt i ett träd och sjöng. En man gick förbi. Plötsligt var alla  
fåglar borta 
  
Fråga.1 Var satt fåglarna? 
        Rätt svar: De satt i ett träd 
        Frågetyp: “Precis där” 
 
 
Fråga 2. Vad hände medan fåglarna sjöng?  
      Rätt svar: En man gick förbi   
        Frågetyp : “Tänk efter och leta” 
 
Fråga 3. Varför försvann alla fåglarna? 
        Rätt svar : Mannen skrämde iväg dom  
        Frågetyp : “På egen hand”  
 
 
 
 
  
 

Fyra veckors 

övning i klassen 



     Förståelse                      Ordavkodning   

   före  efter   skillnad   före  efter        skillnad 

 

 

ASD   31.3  34.0   Z= - 2.2   35.4  34.2         Z = -.5 
   (7.7)  (6.4)    p = .02  (13.3)  (12.9)         p = .64 
 

 

Jämförelsegrupp 38.4         29.4             
  (5.3)     (14.6)   

 

 
Gruppskillnad  U = 39      U = 52     
   p < .001    p = .15  

 

    



Lärare skulle fortsätta att använda det för 11/12 elever.  

 

 

”Han hade chansen att lära sig ’se’ text”  

   

 

 

”Det är fortfarande för abstrakt för honom”. 



Eleverna tyckte att träningen var: 

 

* Rolig (6/12) eller ”mittemellan-rolig” (5/12) 

 

• Lätt (4/12) eller ”mittemellan-lätt” (8/12) 

 

• Lärorik (3/12) eller ”mittemellan-lärorik” (9/12)  

 

    ”Man lärde sig hur ord är kopplade till det som 

händer”  



    Tack!   

 

Jakob Åsberg Johnels 

Kontakt psyjaas@psy.gu.se 
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