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Abstract
Elever med diagnosen ADHD har samtidigt ofta andra svårigheter. En bristande läsförståelse
är en sådan vanligt förekommande svårighet. Syftet med denna uppsats var därför att
undersöka vilka interventioner som kan stärka läsförståelsen hos dessa elever. För att ta reda
på det genomfördes en systematisk litteraturstudie i vilken tio artiklar granskades. Resultatet
visade att metoder som hjälper eleverna strukturera läsningen är gynnsamma. I flertalet
studier användes grafiska organisatörer med fält i vilka eleverna kunde plocka ut det centrala i
en text. Något som även blev tydligt var betydelsen av digitala redskap och deras möjlighet att
fånga koncentrationen hos elever med ADHD. I iPads och datorer kan olika program
användas för att lära eleverna lässtrategier. Relaterat till det diskuteras även lärspelens
potential att utveckla eleverna samtidigt som likvärdigheten problematiseras då skolor har
olika tillgång till dessa resurser. Resultatet visade även på att texternas innehåll påverkar
elever med ADHD och lässvårigheter. Texter de finner spännande och engagerande gör att de
förstår på ett bättre sätt. Två studier undersökte hur överstrykningar med färger påverkar
elevernas läsförståelse. Även detta visades ge en positiv effekt och kan adderas till texter för
att stötta läsningen. Detta bör dock inte användas för ofta då det riskerar att minska den
intresseväckande effekten. En ytterligare intervention som hade en positiv inverkan var att
förbättra deras självförtroende och visa en tillit till deras läsförmåga. Vad som inte gav någon
förbättrad läsförståelse var medicinering. Det kunde dock minska symtomen och därmed
eventuellt ge förbättra läsförståelse på sikt. Att medicinera och genomföra interventioner
samtidigt gav dock effekt.

I uppsatsen diskuteras hur de gynnsamma interventionerna kan implementeras i skolan. Det
faktum att studierna genomförts med enskilda elever eller små grupper i egna lokaler med en
handledare eller forskare ställs i kontrast till skolans möjlighet att tillhandahålla liknande
förutsättningar. Resultatet av denna systematiska litteraturstudie har visat på olika
interventioner som kan påverka läsförståelsen positivt för elever med ADHD. Dock så kan de
behöva anpassas och justeras för att fungera och få effekt i praktiken.

Nyckelord: ADHD, grundskolan, lässvårigheter, läsförståelse, interventioner, metoder,
arbetssätt, strategier.
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1. Inledning
Caroline Liberg och Roger Säljö (2014, s.357-359) beskriver förmågan att kunna ta till sig
information från olika medier som en demokratisk rättighet och att kunna vara aktivt delaktig
i samhället som en skyldighet. Att kunna läsa och förstå information är en integrerad del av
vår vardag och det blir därför även förmågan att kunna läsa och förstå. Att ha förmågan att
kunna läsa och skriva leder till att man kan leva ett annat liv jämfört med de som inte kan det.
När en befolkning kan läsa och skriva ökar möjligheten för att utveckla texters innehåll och
även samhället vidare. I skolan används också förmågan att kunna läsa i praktiskt taget alla
ämnen. Elever som kan vara delaktiga i skolans verksamhet tack vare att de kan läsa kommer
även få en bild av sig själv som deltagande och aktiv i dessa sammanhang (Liberg och Säljö
2014, s.357–359). Även i läroplanen står det om språkets betydelse för att vi ska kunna tänka,
kommunicera och lära oss saker. I beskrivningen av ämnet svenska står det att vi genom
språket utvecklar vår identitet. Vi kan även uttrycka våra tankar och känslor och därmed
förstå hur andra tänker och känner. Språket gör även att vi kan verka i samhället vi lever i
(Skolverket 2018, s.257). Förmågan att kunna läsa och skriva påverkar alltså både individer
och samhället i stort. Det står även i skollagen att utbildningen ska ”ge en god grund för ett
aktivt deltagande i samhällslivet” (SFS 2010:800, kapitel 10, $2). Sammantaget ställer detta
en del krav på att eleverna får hjälp att utveckla en fungerande läsning.

En grupp som är extra sårbar när det kommer till läsförståelse är elever med ADHD (attention
deficit hyperactivity disorder). Det finns ett samband mellan diagnosen ADHD och
svårigheter med läsförståelsen och därför är det viktigt att de som har denna diagnos även får
det stöd de behöver för att kunna lyckas i skolan och därmed även senare i livet. Ur detta
perspektiv är lärarens roll för elever med ADHD central. Skolans och främst lärarens
kunskaper om elever med ADHD påverkar det stöd som dessa elever får. Utifrån det kan man
även säga att lärarens kunskap om olika interventioner för att arbeta med elever som har
diagnosen ADHD är oumbärlig för dessa elever vilka idag utgör 4–8% av eleverna (Gillberg
2013, s.29). För att skolan ska vara fungerande och möta dessa elevers behov behöver de som
arbetar i skolan ha kunskap om metoder, arbetssätt och strategier. Kunskaperna hos de som
arbetar i skolan påverkar även likvärdigheten mellan eleverna. Om elever med ADHD till stor
del går ut grundskolan med ofullständiga betyg kommer deras bristande läsförståelse även
påverka dem genom resten av livet.
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De som har svårigheter med läsningen i skolan påverkas av detta genom hela livet. Därför är
läsandet betydelsefullt i undervisningen. Under den verksamhetsförlagda utbildningen la jag
snabbt märke till att många elever inte engagerade sig i den egna läsningen i klassrummet. De
vände blad utan att ha läst och ville snabbt byta bok efter att hastigt ha bläddrat igenom den.
Vid ett senare arbete om elever med diagnosen ADHD lärde jag mig mycket om vilka
svårigheter dessa elever kan stöta på i mötet med dagens skolform. Detta fick mig sedan att
tänka på hur deras symptom påverkar just läsningen. Ett intresse väcktes inför detta arbete för
att ta reda på vilka svårigheter elever med ADHD kan ha enbart relaterat till läsning och mer
specifikt läsförståelse. Efter några sökningar framkom snabbt ett samband mellan just svag
läsförståelse och elever med diagnosen ADHD. Därför vill jag i denna uppsats ta reda på vad
skolan kan göra för att hjälpa dessa elever med deras specifika problematik.

1.1

Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att sammanställa tidigare forskning för att ta reda på hur lärare i
skolan kan arbeta och vilka metoder och strategier de kan använda för att utveckla
läsförståelsen hos elever med diagnosen ADHD. Den centrala frågeställningen för denna
uppsats blir därför:
•
1.2

Hur kan läsförståelsen hos elever med diagnosen ADHD förbättras?
Disposition

I denna uppsats kommer jag först beskriva vad läsförståelse är, vad ADHD är och hur ADHD
och lässvårigheter hänger ihop. Jag kommer även beskriva skollagens skrivelser om skolans
kompensatoriska uppdrag och vad kunskapskraven i svenska säger om läsförståelse. Denna
information är av betydelse när resultatet senare ska diskuteras. Därefter kommer jag beskriva
den metod som använts vid sökandet av artiklar och hur analysen genomförts. Efter detta tas
även etiska överväganden upp. I nästa del presenteras de utvalda artiklarna för studien och
vilket syfte, vilken metod och vilket resultat som framkom i dessa. Resultatet sammanfattas
sedan för att ge en tydligare överblick. Avslutningsvis sker en diskussion av analysens resultat
och vad det kan ha för betydelse för verksamheten samt en metodkritik. Uppsatsen avslutas
med en kort reflektion.
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2. Bakgrund
2.1

Läsförståelse

Vid läsning krävs att eleven först och främst behärskar avkodning för att sedan kunna
utveckla en förmåga att förstå hur orden samspelar med varandra och därmed hur texten ska
förstås. För att läsaren ska kunna binda ihop meningar på rätt sätt måste hen göra inferenser
och lägga till information (Skolverket 2006, s.9–11). Vid läsningen är läsaren alltså aktiv och
den tidigare kunskapen används för att skapa mening och tolkningar av innehållet i texten. För
att ha en fungerande läsförståelse behöver lässtrategier användas och det ska även ske en
reflektion över textens innehåll. Genom läsningen inhämtas även ny kunskap (Eckerholm
2018, s.15).

Enligt Skolforskningsinstitutet (2019) innebär de lässtrategier som leder till en god
läsförståelse att kunna ta ett helhetsgrepp om texten och att läsaren kan kontrollera sin
förståelse på ett mer övergripande sätt. Detta kan exempelvis innebära att läsaren kan
sammanfatta sin förståelse av den huvudsakliga idén i texten, att aktivera bakgrundskunskap
baserat på temat och huvudinnehållet i texten samt att kunna övervaka och samtidigt utvärdera
den egna läsprocessen. En god läsförståelse innebär även att de olika lässtrategierna kan
användas på ett ändamålsenligt sätt. Elever behöver alltså kunna olika strategier samt att veta
hur och när dessa kan användas vid läsning (Skolforskningsinstitutet 2019, s.11–12).

Strategier som inte har något samband med en god läsförståelse är de som innebär att läsaren
stannar nära texten och inte konstruerar en förståelse av texten på ett självständigt sätt. Det
kan exempelvis konkret vara att plocka ut information och delar av texter och sedan
återberätta innehållet och att eleven därför inte behöver konstruera en egen mening av texten.
Detta innebär att mindre fokus ligger på att förstå texten som en helhet. Dessa
memoreringsstrategier kan dock fungera som en grund för att sedan kunna tillämpa andra
strategier och därmed även få en djupare förståelse för textens innehåll
(Skolforskningsinstitutet 2019, s.12).

2.2

3

ADHD

ADHD är en symtomdiagnos och utgår från olika beteendekriterier (Hjörne och Säljö, 2008,
s.52). Diagnosen innebär att en individ avviker inom uppmärksamhet, aktivitet och
impulsivitet. Dessa avvikelser ska överensstämma med kriterierna i den amerikanska
psykiatrikerföreningens diagnostiska manual DSM-IV. ADHD kan antingen domineras av en
uppmärksamhetsbrist (Attention Deficit) eller en överaktivitet och en brist på impulskontroll
(Hyperactivity) eller en kombination av dessa två (Gillberg 2013, s.17–19). 4–8% av de som
går i skolan har diagnosen ADHD och vid ADHD finns det även en betydande komorbiditet
vilket innebär att olika problem förekommer samtidigt (Gillberg 2013, s.29). Läs- och
skrivsvårigheter är en regel snarare än ett undantag om en elev har diagnosen ADHD
(Gillberg 2013, s.69).

2.3

ADHD och lässvårigheter

Att det förkommer flera svårigheter hos elever med ADHD är som beskrivs ovan snarare en
regel än ett undantag. En svårighet som är vanlig för dessa elever är inlärningssvårigheter. I
detta inkluderas även svårigheter med läsning (Åsberg 2009, s.7). Mellan 25 – 40% av dem
med diagnostiserad ADHD har samtidigt läs- och skrivsvårigheter. 15–40% av de med läsoch skrivsvårigheter uppvisar problem med uppmärksamhet och koncentration (Samuelsson
2009, s.238). När en elev både har ADHD och läs- och skrivsvårigheter samtidigt blir
svårigheterna förvärrade. Att läsa och skriva blir både tidskrävande och ansträngande
(Samuelsson 2009, s.250).
Om de samtidigt har svårt att avskärma sig från alla intryck i ett klassrum, har svårt för att ta
emot instruktioner och förstå sammanhang, svårt att vänta eller skjuta upp en impuls,
kontrollera sitt humör och att tåla motgångar, uppstår en extra besvärlig skolsituation
(Samuelsson 2009, s.250).

2.4

ADHD i skolan

I skolan kan en elev med ADHD ha svårigheter att sitta stilla och behålla koncentrationen på
uppgifterna. De har lätt för att bli störda av omgivningen och har svårt att följa en röd tråd är
också svårt. En stor utmaning i skolan för dessa elever kan vara uppgifter som sker i flera
steg, att komma igång med uppgifter samt att ta upp arbetet där de blev avbrutna
(Abrahamsson 2010, 45–48). De har en försämrad uthållighet och istället för att göra
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uppgifter som upplevs som tråkiga är det vanligt att eleven istället gör något annat den
upplever som mer stimulerande. Detta leder ofta till att elever med ADHD inte gör uppgifter
ordentligt eller att de inte blir färdiga. Stimulans är vad elever med ADHD är beroende av och
de har svårt att finna en inre motivation. Det kan därför vara en svårighet att arbeta för mer
långsiktiga och abstrakta mål (Hellström 2010, s.2).

De svårigheter som finns för elever med ADHD ökar även i ostrukturerade situationer där
eleven själv måste planera och styra arbetet eller där uppgifterna är repetitiva och enformiga.
Även stökiga och röriga miljöer påverkar eleverna negativt. Detta innebär en del utmaningar i
skolan och ställer krav på pedagogerna. Det krävs en kunskap om strategier för att anpassa
undervisningen och därmed underlätta inlärningen för dessa barn. En stor del handlar om att
öka elevernas motivation att lära och att ge stöd och struktur för att kompensera för de
tidigare nämnda svårigheterna (Hellström 2010, s.3–4). Ett annat sätt att öka motivationen hos
en elev med ADHD kan vara att som lärare visa ett intresse för elevens prestation och en
tilltro till elevens förmåga. Detta i sig kan göra undervisningen mer meningsfull och bidra till
att eleven orkar engagera sig i skolarbetet (Sjölund, Jahn, Lindgren och Reuterswärd 2017,
s.56).

Elever med denna diagnos har ofta ett favoritämne eller ett specialintresse. När det kommer
till just detta ämne kan deras uthållighet vara väldigt stor och att göra uppgifter som handlar
om det kan vara en belöning i sig för eleven. För elever med ADHD som normalt är
svårmotiverade och har svårt att arbeta självständigt kan ett eventuellt särintresse vara något
att använda sig av i skolan och skapa undervisning utifrån. När en elev fångats upp av
särintresset kan sedan repertoaren för inlärning utökas (Sjölund, Jahn, Lindgren och
Reuterswärd 2017, s.167–168).

2.5

Lärspel

Böcker men även datorspel kan användas som läromedel i undervisningen. Vid användandet
av läroböcker krävs ofta att eleverna och läraren själva måste skapa mening av innehållet. När
det finns en lust för att lära och när lärandeobjekten är nära eleverna får kunskap lättare fäste.
Det är däremot i den digitala världen som en stor del av elevernas egen kommunikation sker
vilket står i kontrast till kommunikationen som ofta sker genom papper, pennor och böcker.
Genom att använda nya medier i klassrummet kan elevernas motivation öka. Datorspel har
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också visats kunna utveckla många av elevernas förmågor. Att använda lärspel i
undervisningen är ett sätt att möta utvecklingen. I dem kan elever ta in information, lösa
problem och genom att göra det komma till nya nivåer. I spelen finns även tydliga regler,
progression och en ökad känsla av entusiasm vilket ökar motivationen för att fortsätta lära sig
spelet. De drag som utmärker datorspel skulle kunna användas för att utveckla elevernas
litterära kompetenser och även läsförståelsen (Graeske och Lundström 2015, s.83–86).

2.6

Skolans styrdokument

I skollagen står det att
Alla barn och elever […] ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och
sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt
som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt
att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så
långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 2010:800 Kapitel 3
$2).

Som framkommer under föregående rubriker så har elever med ADHD ofta samtidigt andra
svårigheter med exempelvis läsning. Denna kombination blir även extra problematisk för
eleven (Samuelsson 2009, s.250). Enligt skollagen ska alltså elever med denna problematik få
ledning, stimulans och stöd utifrån de egna förutsättningarna. När det finns svårigheter att nå
kunskapskraven är skolan alltså skyldig att motverka denna konsekvens av
funktionsnedsättningen.

De kunskapskrav i kursplanen för svenska som eleverna ska nå för betyget E i slutet av
årskurs 6 är att:

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att
använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla,
kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar
med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan
eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda
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resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin
upplevelse av läsningen. (Skolverket 2018, s.263).

Detta kunskapskrav kopplat till den problematik för elever med ADHD som är ofta
förekommande kan innebära svårigheter. För att nå detta kunskapskrav krävs alltså att eleven
för det första ska kunna läsa texterna med flyt och kunna använda lässtrategier. Eleven ska
även kunna sammanfatta och kommentera innehållet i texterna samt tolka och resonera kring
texters budskap och utöver det ska eleven kunna beskriva sin egen upplevelse av läsningen.
För en elev med ADHD och lässvårigheter kommer det med stor sannolikhet krävas att skolan
har resurser och att det finns fungerande arbetssätt, metoder och strategier för att möta dessa
elevers behov. Med fungerande interventioner kan skolan kompensera för konsekvenserna av
funktionsnedsättningen och därmed följa skollagens bestämmelser. Dessa interventioner ska
enligt skollagen först ske i form av extra anpassningar i den ordinarie undervisningen. Om
eleven ska få särskilt stöd behöver en utredning först genomföras. Det särskilda stödet ska
även först ges inom elevgruppen som eleven tillhör (SFS 2010:800 Kapitel 3, §5, §7)

3. Metod
Systematiska litteraturstudier kan genomföras för att i skolan kunna uppnå en evidensbaserad
praktik. Detta eftersom de bästa tillgängliga vetenskapliga bevisen redovisas och värderas och
därmed sedan kan användas som underlag för att utveckla undervisningsmetoder som är
användbara (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013, s.19–20). I denna uppsats
undersöks frågeställningen genom en systematisk litteraturstudie för att sammanställa relevant
och tillgänglig forskning om interventioner för att förbättra läsförståelsen hos elever med
ADHD.

I en systematisk litteraturstudie finns det enligt Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg
och Yvonne Wengström (2013, s.27–29) fyra kriterier som ska uppfyllas. För det första ska
kriterierna och metoderna för sökningen och urvalet av artiklarna beskrivas tydligt. För det
andra ska sökstrategin vara uttalad. Dessa delar beskrivs senare i metoddelen och i bilaga 1.
För det tredje ska det göras en systematisk kodning av de inkluderade studierna. I denna
studie sker detta genom att de valda artiklarna beskrivs utifrån syfte, metod och resultat.
Artiklarna delas sedan in i olika grupper utifrån de samband mellan interventioner som
framkommit. För det fjärde ska en metaanalys användas för att sammanställa ett resultat från
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ett flertal små studier. Genom att sammanställa flera resultat kan dessa bli användbara
(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013, s.27–29). Metaanalysen utgår i denna
uppsats från de grupper som framkommer genom kodningen av artiklarna och därigenom kan
denna studie visa på ett sammanställt resultat.

Litteraturen till denna studie har hittats genom databassökningar. De aktuella databaserna som
använts är ERIC Ebsco som innehåller pedagogik och psykologi, Linguistics and Language
Behavior Abstract som innehåller lingvistik och språkvetenskap, Swepub som är
ämnesövergripande och innehåller sådant som publicerats på svenska lärosäten och Libris
som innehåller litteratur som finns på svenska högskole- och universitetsbibliotek,
forskningsbibliotek och folkbibliotek. Sökningar har även gjorts på Diva för att undersöka vad
som skrivits tidigare om ämnet. Det som framkom var uppsatser om sambandet mellan
ADHD och läs- och skrivsvårigheter, elevperspektiv på läsning samt om enskilda metoder och
hur de påverkar läsförståelsen för elever med ADHD.

Sökningarna har genomförts med ämnesord. Detta eftersom sökningar på fritext gav för
många träffar och Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.81) menar att
ämnesord då är mer gynnsamma att använda. De skriver även att åldersgrupper kan vara
ytterligare en begränsning (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013, s.81) och
sökningarna gjordes därför med ”elementary school” samt ”primary school” som begränsning
vilket innebär att sökningarna begränsades till elever i grundskolan. Ytterligare en
begränsning var ”peer reviewed”. För att hitta litteratur där olika former av ett begrepp
inkluderas kan trunkering användas (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013, s.81).
Sökningarna gjordes därför med ord som läs* och read*. Sökningarna som gjordes var med de
övergripande orden: ”attention deficit hyperactivity disorder”. Utöver dessa ord användes
exempelvis: reading OR reading ability OR reading achievement OR reading comprehension
OR reading difficulties. Denna strategi användes för att fånga upp de artiklar som berör någon
form av svårighet med läsning för elever med ADHD i grundskolan och därmed uppsatsens
frågeställning.

Efter sökningarna studerades rubrikerna och en första granskning av aktuella artiklar gjordes.
Här valdes de artiklar som handlade om ADHD och läsförmågan ut. Därefter gjordes en
granskning ytterligare efter läsning av Abstract. Här valdes de artiklar som mer explicit
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handlade om just läsförståelse och inte andra saker relaterat till läsning som exempelvis
avkodning. I detta stadium valdes även alla artiklar som inte hade undersökt någon
intervention alltså någon metod, behandling eller strategi bort. De artiklar som valdes ut efter
läsning av abstract blev därför de som behandlade ADHD, läsförståelse samt någon
intervention (metod, behandling, strategi eller arbetssätt) för att förbättra läsförståelsen för
dessa elever. När samtliga relevanta artiklar valts ut granskades innehållet i dem. Resultatet är
som beskrivs tidigare i texten indelat i olika kategorier baserat på kodningen.

3.1 Etiska överväganden
I alla vetenskapliga studier måste etiska överväganden göras. Några av dessa är att deltagarna
ska skyddas och inte skadas. Resultatet måste även vara välgrundat och noggrant (Eriksson
Barajas, Forsberg och Wengström 2013, s.141). Eftersom detta är en systematisk
litteraturstudie som baseras på tidigare forskning har ingen kommit till skada under arbetet.
De artiklar som valts ut har inte heller använt metoder som skadat deltagarna. I dessa har även
deltagarna skyddats genom anonymitet. För att kunna presentera ett välgrundat och noggrant
resultat har studierna beskrivits på svenska med en strävan återge innehållet på ett sätt som
inte förändrar det. Vid förekomsten av svåröversatta begrepp har detta gjorts efter bästa
möjliga förmåga med en beskrivning av innebörden för att läsaren ska förstå betydelsen.

4 Resultat
I följande avsnitt kommer de utvalda artiklarna att beskrivas. De har genom kodningen delats
in i olika underrubriker baserat på interventionernas karaktär. Inledningsvis beskrivs de
separat och artiklarnas syfte, metod och resultat kommer lyftas fram. Samtliga studier som
ingår i resultatet har genomförts i USA. På grund av detta kommer de årskurser som hänvisas
till att syfta till det amerikanska skolsystemets grupperingar och är därför inte direkt
överförbart på de svenska årskurserna. Åldrarna för vilka som går i vilken årskurs skiljer sig
mellan länderna. Avslutningsvis kommer artiklarna att sammanfattas som en helhet. Även här
indelade i samma underrubriker.

4.1 Genomgång av artiklar
4.1.1 Digitala hjälpmedel och program
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Chavez, N, Jamie, Martinez, James och Pienta, S, Rachel (2015). Effects of story
mapping on third-grade students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal
of pedagogy, vol. 6, no. 1, s.95-121.

Syftet med denna studie var att undersöka hur story mapping påverkade läsförståelse,
engagemang och attityder hos elever i årskurs tre med ADHD (s.104). Story mapping är en
grafisk organisatör med fält i vilka eleven kan samla information om element som exempelvis
karaktärer, omgivning, händelser och slut i en berättelse (s.105). Studien genomfördes på sex
elever i delstaten Georgia i USA. Eleverna i denna undersökning var alla 8 år gamla och
diagnostiserade med ADHD samt medicinerade för de symptomen. Enligt testet STAR som
genomfördes innan studien var tre av dessa elevers läsförståelse på en nivå under den egna
årskursen (s.106).

I studien användes alltså story mapping för att hjälpa eleverna att strukturera texternas
innehåll. Studien pågick i fem veckor och de läste en berättelse varje vecka. Den första
veckan modellerade läraren hur Story map skulle användas för att eleverna skulle lära sig och
de återstående fyra veckorna arbetade eleverna självständigt med programmet. Läsningen av
berättelsen pågick i fem dagar på olika sätt. Först läste läraren för eleverna. Nästa dag
lyssnade de på en inspelning av texten på CD och följde själva med i texten. Dag tre turades
eleverna om att läsa berättelsen högt för varandra. Under dessa dagar ställde läraren även
frågor rörande de element som ingick i texten för att eleverna skulle kunna börja identifiera
dem. Efter att eleverna själva läst högt färdigställdes Story Maps och eleverna diskuterade
sedan elementen och läraren hade möjlighet att rätta till eventuella fel och missuppfattningar.
Dag fyra läste eleverna högt för en annan elev och sedan förhörde de varandra på berättelsens
element. Dag fem studerade de sina egna Story Maps innan de gjorde läsförståelsetest på den
aktuella berättelsen (s.107-108). Under dessa veckor gjorde läraren anteckningar om
elevernas attityder och engagemang (s.108).

Efter studiens fem veckor genomfördes STAR testen igen. Detta test innehöll 25 frågor med
svarsalternativ och tog ungefär tio minuter att genomföra. Elevernas resultat baseras på en
normskala av prestationerna nationellt i USA. Det gjordes även tester för att se på vilken nivå
utifrån årskurs eleverna låg före och efter interventionen (s.108). Utöver detta genomfördes
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även ytterligare två tester för att mäta elevernas läsförståelse på olika sätt. The
McMillan/McGraw Hill test och Accelerated Reader (AR) (s.108-109).

Resultatet visade att tre av sex elever höjde sin nivå baserat på årskurs. Trots detta så visade
inte STAR testet på någon signifikant förbättring av läsförståelsen. The McMillan/McGraw
Hill testet visade dock på en stor effekt och standardavvikelsen minskade. Detta i enighet med
AR vilket även det visade på att story mapping hade en väldigt stor effekt. Dessa data visar på
att story mapping resulterade i en förbättring av elevernas läsförståelse (s.114-115). Studiens
resultat visade även på att story mapping ökade elevernas engagemang och positiva attityd
samt att det kan finnas ett samband mellan detta och den förbättrade läsförståelsen (s.116117).

McClanahan, Barbara, Williams, Kristen, Kennedy, Ed och Tate, Susan (2012). A
Breakthrough for Josh: How to use of an iPad facilitated reading improvement.
TechTrends: Linking research and practice to improve learning. Vol. 56, No. 3, s. 20-28.

Denna studie är en del av ett diagnos- och handledningsprojekt för läsning i grundskolan
(s.20). Syftet var att kartlägga en elev i årskurs fyra eller fem vars nivå på läsning låg minst
två år under den årskursen. Efter en kartläggning av den deltagande eleven skapades en
handlingsplan samt strukturerade lektionsplaneringar för minst sex handledartillfällen. Efter
dessa tillfällen bedömdes eleven igen för att ta reda om det skett en utveckling i läsningen
eller om ytterligare strategier behövdes (s.22). Deltagaren var en elev i årskurs fem i
Oklahoma, USA med omedicinerad ADHD som läste på en årskurs två nivå, alltså tre år
under sin årskurs (s.22). På grund av sin oförmåga att koncentrera sig under de inledande
testerna fick han använda sig av en iPad under handledningen. Detta var ett verktyg han var
bekant med sedan tidigare då den använts i klassrummet. Syftet var först att använda den som
belöning efter att eleven hade fokuserat på uppgifterna och eventuellt kunna använda den som
ett hjälpmedel under handledningen (s.23).

Utifrån elevens behov gjorde handledaren en handlingsplan. Denna innehöll ordkunskap,
avkodning och att upptäcka ledtrådar för textens sammanhang. För att utveckla elevens
läsförståelse fokuserade handledaren på att dela upp texten i sekvenser, att komma ihåg
detaljer, göra inferenser och upptäcka kausalitet (s.23). Lektionerna innehöll en minilektion
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om färdigheter som eleven behövde hjälp med, en läspassage i vilken lässtrategier för innan,
under och efter läsningen användes, bedömning som gavs löpande under arbetets gång,
läsning på elevens nivå och att skriva loggbok. Efter ett misslyckat arbetspass märkte läraren
att eleven kunde sitta med ett spel på iPaden fokuserat i tio minuter. Eleven responderade
även bättre när undervisningen innehöll ett spel på iPaden (s.24).

Läraren började sedan använda sig av iPaden i undervisningen. Materialet utgjordes av en ebok i vilken eleven kunde spela in sig själv när han läste berättelsen. Han kunde sedan lyssna
på sin egen inläsning och följa med i texten samtidigt. Eleven började på grund av detta inse
att han behövde sakta ner vid läsningen för att säga orden noggrannare för att det ska få mer
mening. En följd av detta blev att eleven förstod vad själva meningen med läsning kan vara.
Läraren och eleven träffades två gånger i veckan i 20 minuter och använde iPaden för att
presentera innehåll och strategier. När eleven vid ett senare tillfälle spelade in sin egen läsning
var han mer noggrann eftersom han visste att de senare skulle lyssna på inspelningen.
Förståelsen verkade här öka (s.24).

Lektionerna rörande läsförståelse innehöll att ta ut berättelsens huvudidé och detaljer, att
förstå sekvenser och att göra inferenser. Detta undervisades genom användning av olika
program på iPaden. I en lektion användes ett program som läste upp berättelsen samtidigt som
eleven kunde se orden på displayen. Efter att ha lyssnat och läst berättelsen återberättade
eleven sekvenserna för handledaren. Detta program kunde även träna lässtrategier innan
läsningen genom att tillhandahålla en guide för att förutspå händelser i berättelser. En grafisk
organisatör användes för att träna på att göra inferenser. Även detta program användes på
iPaden. Eleven skulle med hjälp av denna sortera ut huvudidéer och detaljer i berättelsen och
göra inferenser baserade på denna sortering. I iPaden kunde eleven även använda verktyg för
att markera delar i texten. Eleven kunde också markera det han redan visste med en bock, ett
frågetecken där något var oklart och ett utropstecken om något var viktigt i texten. Detta var
något eleven använde flitigt och anteckningar i texten gjordes eftersom han visste att
handledaren senare skulle ställa frågor om texten. Eleven visade sedan en vilja att använda
strategierna han lärt sig under handledningen under de vanliga lektionerna (s.25).

Läraren upplevde att både elevens läsförmåga och attityd till läsning förbättrades. Han
uppvisade även en mer positivare attityd för skolarbete och sig själv. Efter sex veckor visade
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tester att eleven förbättrat sin förmåga att läsa och höjt sin nivå med en hel årskurs (s.25).
Eleven lärde sig även att läsning ska göras för att skapa mening. Eleven visade utöver detta en
utvecklad kontroll över sina egna lässtrategier och en positivare attityd till lärande generellt.
För en fortsatt utveckling efter studien skulle eleven behöva en-till-en undervisning och
fortsatt undervisning med iPad. Ipaden möjliggjorde för eleven att fokusera på
skoluppgifterna. Forskarna föreslog att den ökade stimulansen genom användandet av iPaden
tillät honom att engagera sig i undervisningssituationer på ett sätt som inte en vanlig
klassrumsmiljö kunde göra. Touchskärmen kan även ha fått honom att känna en ökad
kontroll. Denna studie är dock inte generaliserbar på grund av att det endast är en lärares och
elevs erfarenheter (s.26).

Cullen, M, Jennifer, Alber-Morgan, R, Sheila, Schnell, T, Senny och Wheaton, E, Joe
(2014). Improving reading skills of students with disabilities using headsprout
comprehension. Remedial and special education. Vol. 35, no.6, s.356-365

Denna studie har som syfte att utöka tidigare undersökningar på CAI (computer-assisted
instruction) genom att ta reda på vilken effekt headsprout comprehension har på elever i
grundskolan med funktionsnedsättningar gällande läsförståelse (s.357). Headsprout
comprehension är ett dataprogram som skapades för elever i årskurs tre till fem och fokuserar
på läsförståelsen och ger eleven respons och feedback kontinuerligt. I programmet ingår
frågor till texten, en grafisk organisatör och vokabulärträning och det består av 50
onlinelektioner som eleven får arbeta med i egen takt. Eleverna undervisas i att fråga och
besvara frågor som handlar om att finna fakta, berättelsens huvudidé, förstå ord utifrån
kontexten samt att göra inferenser (s.357). Programmet bedömer även elevens svar direkt
genom att sudda ut svaret om det är fel för att eleven ska försöka igen eller genom att markera
svaret med en överstrykning om det är korrekt och då ger det även en förklaring till det rätta
svaret. Om eleven fortsätter svara fel ges mer instruktioner eller övningar på just den
svårigheten. Eleven behöver klara av en lektion för att gå vidare till nästa (s.359). Eleverna
kan även belönas med mynt vilka de kan använda vid lektionens slut för korta spel och filmer.
Varje lektion tog 15-30 minuter (s.359).

De som deltog i studien var fem elever från årskurs fem och en elev från årskurs tre och den
genomfördes i delstaten Ohio i USA. Samtliga hade svårigheter så som inlärningssvårigheter
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och ADHD (s.357-358). Två olika tester genomfördes i studien. I testet OAA (Ohio
Achievment Assessment) var texterna antingen berättande eller beskrivande. Efter varje
passage följde frågor värda olika poäng. Fem flervalsfrågor var värda en poäng vardera. Två
frågor krävde två svar och var värda två frågor och en fråga krävde fyra svar och var därför
värd fyra poäng. Passagerna som användes var två till tre sidor långa (s.358). Den andra
mätningen gjordes med AIMSweb Maze som också undersöker läsförståelse. Även dessa
passager är antingen berättande eller beskrivande. Deltagarna fick en passage där vart sjunde
ord var borttaget och ersatt med parenteser. I dessa fanns tre alternativa svar på vilket ord det
skulle vara. Eleverna fick tre minuter på sig att genomföra testet. Eleverna skulle även
genomföra lektioner med Headsprout Comprehension som också innehöll berättande eller
beskrivande tester. Under interventionen genomförde eleverna en Headsprout lektion vid
varje session och sedan genomfördes ett OAA och AIMSweb Maze test (s.359).

Resultatet visade på att samtliga sex deltagare fick en förbättrad läsförståelse genom
mätningar med OAA och AIMSweb Maze. Det förbättrade resultatet kan enligt forskarna vara
relaterat till att deltagarna ansåg att programmet var roligt och att de därför var motiverade att
genomföra lektionerna (s.362-363).

La Marca, P, Jeffry och O´Connor, E, Rollanda (2016). Neurofeedback as an
intervention to improve reading achievement in students with attention
deficit/hyperactivity disorder, inattentive subtype. NeuroRegulation, Vol. 3, No. 2, s.5577

Neurologisk respons kan ha en positiv inverkan på akademiska och kognitiva förmågor (s.5657). Syftet med denna studie var att undersöka hur neurologisk respons kan påverka och
förbättra uppmärksamheten för elever med ADHD (med en dominerande
uppmärksamhetsbrist) i en skolmiljö samt om förbättrad uppmärksamhet från neurologisk
feedback kan förbättra även elevernas läsflyt och läsförståelse (s.58). Studien genomfördes i
delstaten Kalifornien i USA och fem elever deltog i åldrarna nio och tio i årskurs fyra och
fem. Samtliga elever hade även ADHD med uppmärksamhetsbrist (s.58).

Genom att använda särskilda dataspel kunde den neurologiska responsen ges via EEG (s.59).
Elevens individuella prestation undersöktes innan, under och efter interventionen. Deltagarna
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började den initiala fasen samtidigt och övergick sedan till interventionsfasen. Därmed kunde
jämförelser göras deltagarna emellan (s.62). I den första fasen fick eleverna se utrustningen
för neurologisk respons. De kopplades sedan upp och övervakades först utan att någon
neurologisk respons gavs. När de sedan övergick till interventionsfasen fick de neurologisk
respons i 30 minuter, fem dagar i veckan under 40 tillfällen. Deltagarna fick både visuella
belöningar och belöningar med olika ljud. Den visuella belöningen var en animerad figur som
rörde sig över dataskärmen. Figuren drevs av amplituden från deltagarens EEG. Belöningarna
med ljud gavs genom musik eller andra ljud som visade på framgång. Vid ett misslyckande att
nå målen reducerades eller försvann figuren och ljuden. När målen uppnåddes samtidigt rörde
sig figuren snabbare och ljudvolymen ökade (s.63).

Resultatet av två olika tester visade att de 40 tillfällena hade förbättrat elevernas
uppmärksamhet (s.71-72). Att även läsförståelsen hade förbättrats kunde forskarna se utifrån
testerna Maze, AIMSweb och GORT-5 (s.72-73).
4.1.2 Motivation
Zentall, S, Sidney och Lee, Jiyeon (2012). A reading motivation with differential
outcomes for students at risk for reading disabilities, ADHD, and typical comparisons:
“clever is and clever does”. Learning disability quarterly, Vol.35, No.4, s.248-259.

I denna studie var syftet att undersöka vilken respons en motivationsintervention gav på
elever med ADHD och elever med lässvårigheter (s.250). 80 elever från årskurs två till fem i
USA deltog i studien (s.251). I denna studie användes det standardiserade testet The Gray
Oral Reading Test (GORT-4) för att jämföra elevernas kunskap innan och efter
interventionen. Först gjordes tester för att samla in data och därmed kunna fastställa den
individuella nivån på läsningen både gällande läsflyt och läsförståelse (s.252). GORT-4
genomfördes sedan. Eleverna fick instruktioner på vad de skulle göra. De skulle först läsa en
text högt, så snabbt, noggrant och bra som möjligt (s.252). Efter läsningen fick eleverna fem
frågor på deras förståelse med fyra alternativ. De fick inte läsa texten igen för att ta reda på
svaret. Eleverna fick efter detta test en kort paus. Elevens läsflyt och läsförståelse på varje
textnivå noterades. Testet genomfördes med texter på basnivå och öka sedan svårighet till
taket för deras nivå uppnåtts.
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Deltagarna delades in i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Efter det första testet
genomgick den första gruppen elever en intervention. Eleverna fick positiv respons på deras
tidigare läsprestationer tillsammans med ett konstaterande av att de fick många korrekta svar
relaterat till ett kunskapsmål. Exempelvis:
You did a really good job. Can you believe that you completed Level 5 of the reading task? […]
And I am thinking you can understand and complete Level 6 of the reading task this time. I am
so surprised at how well you did with many correct answers (s.253).

De fick även ett positivt attribut som exempelvis goda läsare och en förklaring för vad detta
kunde betyda. De fick sedan svara på vem de tyckte var ”clever” (s.254) och sedan en yttre
motivation att prestera bättre än den personen relaterat till prestationsmål. Exempelvis:

I want you to read these stories and answer questions as clever or more clever than [name of this
clever student]. You completed Level 5 of the reading task, and I am thinking you can
understand and complete Level 6 of the reading task this time. Are you ready? (s.254).

Kontrollgruppen fick instruktioner med ett positivt tonfall men utan övrig motivation och
engagemang. Efter detta genomfördes ytterligare ett test genomfört på samma sätt som det
första men med ett annat innehåll (s.254).

Gruppen ADHD utan lässvårigheter visade i jämförelse med en kontrollgrupp ingen förbättrad
läsförståelse men en trend för ökat läsflyt som följd av interventionen. För elever med
lässvårighet och ADHD var denna intervention effektiv (s.255). Studien visade att ett
misslyckande med läsning för elever med lässvårigheter (med eller utan ADHD) åtföljs av
bristande motivation. Detta kan motverkas genom att ge positiv feedback på elevens
prestation tillsammans med en utmaning för eleven att prestera bättre än den gjort innan och
bättre än andra som eleven ser upp till. Läraren kan även framhäva positiva saker och kalla
eleven bra saker som exempelvis en bra läsare, klok och klyftig för att förbättra elevens
självuppfattning samtidigt som hen beskriver beteenden som en sådan elev gör t.ex. att göra få
misstag och förstå vad hen läser. Vad som även framkom var att elever med ADHD utan
lässvårigheter kunde bibehålla motivationen genom sessionerna utan att genomgå
interventionen. Forskarna menade att korta passager är gynnsamma för dem och att deras
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läsande drivs av en egen vilja att lära sig och nyfikenhet. De menade därför att elever med
ADHD istället för denna typ av motivationsintervention kan dra nytta av rikare läsmaterial så
som ovanligare karaktärer, dramatiska händelser, tydliga beskrivningar och oväntade slut
(s.256).
4.1.3 Materialets innehåll
Beike, M, Suzanne och Zentall, S, Sidney (2012). “The snake raised its head”: Contents
novelty alters the reading performance of students at risk for reading disabilities and
ADHD. Journal of educational psychology, Vol. 104, no.3, s.529-540

Denna studie hade som syfte att ta reda hur det påverkar elever med lässvårigheter och ADHD
att ett större nyhetsvärde för eleverna läggs till i det materialet som läses (s.529). I studien
används orden ”novelty” (s.529) och det beskrivs som något oväntat som bryter elevens
förväntningar och som intresserar läsaren på olika sätt. I denna uppsats översätts det till ordet
nyhetsvärde. Deltagarna i studien var 48 stycken pojkar i åldrarna sju till elva från USA varav
16 hade ADHD. Elevernas svårigheter gällande läsning och beteende var milda till svåra. De
delades in i olika grupper där en utgjorde elever med lässvårigheter, en med ADHD och en
jämförelsegrupp (s.531).

Fabler valdes ut som grund och användes för att eleverna inte mött de berättelserna tidigare
och eftersom situationerna i berättelserna inte erfarits av eleverna själva. Två fabler valdes ut
för varje årskurs (s.531). För årskurs ett och två användes storlek 14 på texten och för årskurs
tre användes storlek 12. Dessa texter hade ett större avstånd mellan raderna. För årskurs fyra
och fem användes storlek 12 och ett mindre mellanrum mellan raderna. Några exempel på
förändringar som gjordes var att ålderdomliga ord som skulle vara främmande för eleverna
byttes ut mot moderna ord. I fablerna användes även variabler för att skapa en ökad spänning.
Verben i texterna ändrades från passiva till aktiva, karaktärerna byttes ut från välkända till
mer okända. Adjektiven ändrades från vanliga till mer ovanliga eller med ytterligare ett
adjektiv tillagt. Berättelsens slut gjordes även mer spännande och oväntat (s.532).

Fablerna gjordes både om till högt nyhetsvärde och lågt nyhetsvärde (s.532). Fablerna
graderades och parades sedan ihop med eleverna utifrån nivån på deras årskurs. Halva
gruppen på en nivå läste först fabel A, sedan fabel B. Den andra halvan läste samma fabler
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men i omvänd följd. Slumpmässigt fick eleverna antingen läsa en text med högt nyhetsvärde
följt av en med lågt nyhetsvärde eller vice versa. Efter varje berättelse följde fem
läsförståelsefrågor. Dessa undersökte dels faktaförståelsen, alltså information de kunde hitta i
texten. Det var exempelvis frågor om vem som genomförde handlingar och vad som hände
och inte hände i berättelsen. Det var även frågor som krävde inferenser och en förståelse av
den antydda betydelsen bortom raderna. Det kunde exempelvis vara frågor om hur
karaktärerna kände sig och vilken titel som berättelsen borde ha. När frågorna besvarats skulle
eleverna återberätta allt de mindes från berättelsen för att ta reda på hur de uppfattade
kausaliteten och vilka delar av berättelsen de kunde berätta om. Detta spelades in och
transkriberades (s.533).

Nyhetsvärdet påverkade resultaten i läsförståelse för elever med ADHD. Resultatet visade att
elever med ADHD hade en högre inferentiell förståelse och kausalitetsförståelse i texterna
med ett högt nyhetsvärde. Nyhetsvärdet påverkade dock inte faktaförståelsen (s.537).
4.1.4 Färg
Iovino, Isabella, Fletcher, M, Jack, Breitmeyer, G, Bruno och Foorman, R, Barbara
(1998). Colored overlays for visual perceptual deficits in children with reading disability
and attention deficit/hyperactivity disorder: Are they differentially effective? Journal of
clinical and experimental neuropsychology, vol. 20, no. 6, s.791-806.

Syftet med denna studie var att undersöka effektiviteten av överstrykningar med färg på
läsförmågan hos elever med lässvårigheter och andra svårigheter som exempelvis ADHD.
Deltagarna delades in i grupper baserat på bland annat om de hade ADHD eller inte. Varken
den som genomförde testerna eller deltagarna var medvetna om gruppernas klassifikationer. I
studien deltog 20 barn i åldrarna 8-18 som var engelsktalande. (s.791–794).

Själva läsmaterialet i denna studie bestod av två standardiserade mätningar av förmågor.
Deltagarna fick läsa en svart text med antingen ingen överstrykning, en röd eller en blå
överstrykning. (s.795). Vid läsförståelsetestet visades korta passager med alla ord i dem
synliga samtidigt. Instruktionen var att läsa texten noggrant och sedan meddela när de var
färdiga. Eleverna började med att läsa två årskurser eller mer under sin egen. De läste sedan
på en högre och högre nivå. Testet gjordes på tre olika formulär med en färg (röd, blå eller
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ingen) på varje och alla elever bedömdes på samtliga formulär. För varje stycke eleverna läste
mättes läshastigheten i sekunder. Elevernas läsprestation mättes även med frågor efter varje
läst passage (s.796).

Resultatet visade att elever med ADHD fick en förbättrad läsförståelse av denna intervention.
De drog mest nytta av den röda överstrykningen för förbättrad läsförståelse. Även den blå
överstrykningen förbättrade läsförståelsen för individer i gruppen elever med ADHD (s.800).
Anledningen bakom detta var att färgerna tenderade att förbättrade elevernas förmåga att
bearbeta texten (s.802).

Belfiore, J, Phillip, Grskovic, A, Janice, Murphy, M, Anita och Zentall, S, Sidney (1996).
The effects pf antecedent color on reading for students with learning disabilities and cooccurring attention deficit hyperactivity disorder. Journal of learning disabilities, Vol.
29, no.4, s.432-438.

Syftet med denna studie var att undersöka om elevernas ordförståelse och läsförståelse
påverkades av att använda färg för att stryka över den senare delen av en text. Elever som
deltog i studien gick i grundskolan, var tio och elva år gamla med diagnosen ADHD. Studien
genomfördes i delstaten Indiana, USA (s.432). I denna artikel beskrivs två studier men baserat
på relevans så kommer endast studie 2 beskrivas. I studie 2 undersöktes effekten på elevernas
läsförståelse.

Eleverna i studien skulle läsa olika berättelser. För att mäta effekterna av denna intervention
fick eleverna ett test på tio frågor till varje text. Tre av dessa krävde korta svar och fanns för
varje tredjedel av texten. Sedan tillkom en tionde fråga för den övergripande meningen.
Svaren fanns i texten och kunde inte göras med inferenser, ta formuleringar från andra frågor,
eller baseras på tidigare kunskap och erfarenheter. De fick texter baserade på den nivån där de
kunde besvara 40-50% av de 10 frågorna korrekt två gånger i följd (s.435).

Berättelserna, vars bedömningar användes som utgångspunkt, var en svart text. Det var även
texterna som manipulerades med färg. Dessa var dock indelade i tre delar och överstrukna
med färg. Den första delen hade ingen färg. Den andra var överstruken med en subtil,
pastellfärg. Den tredje var överstruken med en klar, kraftig överstrykningspenna. Eleverna
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läste två berättelser, tyst i sin egen takt, under varje session. En av dessa var svart text på vitt
papper. Den andra hade färg på de två sista delarna. De tio frågorna som beskrevs ovan fick
de efter varje berättelse (s.435-436).

Resultatet visade att samtliga elever initialt fick en bättre läsförståelse vid läsning av texten
med färg jämfört med svartvitt. För två av dessa tre deltagare bibehölls inte effekten
sessionerna emellan. Två av deltagarna hade ett förbättrat resultat när texten var i färg på
frågorna 1-3 jämfört med frågorna 4-9. Detta kan bero på elevernas förväntning eller att de
kunde se färgen längre ner på texten och därför läste mer noggrant. Deras prestation på
frågorna 1-3 när texten var i färg var bättre än frågorna 1-9 med svartvit text. En elev som inte
hade den initiala effekten av färgen dolde färgen genom att vika papperet. Detta gjorde att
färgen endast förbättrade två tredjedelar av läsningen. Att stryka över den senare delen av en
lång text med färg kan alltså förbättra elevernas läsförståelse. Nyheten som färgen utgjorde
och som skapade mer spänning för eleverna kommer avta men färgen kan göra nytta på
uppgifter som inte kräver upprepade sessioner. Resultatet ses som preliminärt och som en bas
för framtida undersökningar med fler deltagare (s.436-438).

4.1.5 Medicinering
Wigal, B, Sharon, Maltas, Stephanie, Crinella, Francis, Stehli, Annamarie, Steinhoff,
Kenneth, Lakes, Kimberly och Schuck, Sabrina (2012). Reading performance as a
function of treatment with lisdexamfetamine dimesylate in elementary school children
diagnosed with ADHD. Journal of attention disorders. Vol. 12, no.1, s.23-33.

I denna studie undersöktes hur lisdexamfetamindimesylat (LDX) påverkar läsningen för
elever med ADHD (s.24). Undersökningen genomfördes i Kalifornien, USA och 26 barn i
åldrarna sex till 12 deltog. Samtliga deltagare mötte kriterierna för ADHD enligt DSM-IV
(s.25).

Först genomfördes en screening, sedan en avvänjning av tidigare medicinering om deltagaren
hade någon sådan. Därefter testades deltagarnas läshastighet, korrekthet i läsning och
förståelse med testet GORT-4. Halva gruppen gjorde testets A-formulär och den andra halvan
gjorde B-formuläret. Sedan gjordes en upptrappning av LDX på 4-5 veckor tills den optimala
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dosen var uppnådd. Denna dos användes sedan under tiden för undersökningen (s.26). GORT4 genomfördes då ytterligare en gång och de som tidigare gjort formulär A gjorde nu B och
vice versa (s.26). De gjorde testen på en nivå efter deras förväntade förmåga och sedan ökade
svårighetsgraden tills de nått taket (s.27).

Resultaten av dessa visade att behandlingen med LDX kunde minska symtomen av
hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet av ADHD. Det visade sig även att en
förändring i läshastighet hängde ihop med uppmärksamheten. Det gjorde dock inte
korrektheten i läsningen eller läsförståelsen. Det är dock möjligt att den förbättrade
läshastigheten som en följd av LDX kan påverka läsförståelsen positivt över tid. Det var dock
inte alla deltagare som påverkades starkt av medicineringen och för dem skulle därför inte
denna medicinering påverka läshastigheten eller läsförståelsen (s.29).

Tannock, Rosemary, Frijters, C, Jan, Martinussen, Rhonda, Jacquelyn White, Erin,
Ickowicz, Abel, Benson, J, Nancy och Lowett, W, Maureen (2018). Combined modality
intervention for ADHD with comorbid reading disorders: A proof of concept study.
Journal of learning disabilities. Vol. 51, no. 1, s.55-72.

Det finns bevis för att medicinering med metylfenidat (MPH) kan ha positiva effekter på
beteendeproblem hos elever med diagnosen ADHD (s.57). Syftet med denna studie var att
undersöka om behandling med MPH under fyra månader utan någon intervention för läsning
kunde förbättra elevernas beteende (minska symptomen för ADHD) och även förbättra
läsprestationen för elever med ADHD och lässvårigheter. För att undersöka detta jämfördes
elevernas prestationer före och efter att de fått MPH med de elever som fått placebo. Det
andra syftet var att utvärdera effektiviteten av två olika läsinstruktioner som är effektiva för
elever med lässvårigheter jämfört med en generell studiestrategi och social träning, för elever
med ADHD och lässvårigheter utan medicinering. Det sista syftet var att se om medicinering
kunde möjliggöra effekter för undervisning av lässtrategier för elever med ADHD och
lässvårigheter samt vilken del av läsningen som eventuellt påverkades. Här jämfördes
effekten av MPH med placebo på akademiska resultat inom varje program (s.58).
Effektiviteten av tre behandlingsprogram, varar två hade bevisad effekt på elever med
lässvårigheter, kombinerat med antingen MPH eller placebo skulle alltså undersökas (s.59-60)
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Datamaterialet i denna studie är insamlat 1996-2001 och 65 barn i åldrarna 7 till 11 år med
diagnostiserad ADHD och lässvårigheter samt en IQ högre än 80 deltog. Samtliga elever och
deras föräldrar hade engelska som förstaspråk (s.58). De som genomförde testerna hade inte
kunskap om studiens syfte eller om behandlingens förutsättningar (s. 60). Efter den första
bedömningen genomgick alla deltagare två till tre veckor av en invänjningsfas av antingen
MPH eller placebo vilket var slumpmässigt tilldelat. Genom studien övervakades förändringar
av beteende och bieffekter noggrant. MPH och placebotabletter hade identisk färg, form och
storlek. Varken de som gav eller tog emot tabletterna hade kunskap om huruvida det var MPH
eller placebo. Tabletterna gavs två gånger dagligen (s.60).

Barnen valdes slumpmässigt ut för att delta i en av de tre behandlingsprogrammen. Varje
program bestod av 35 entimmessessioner och pågick fyra gånger i veckan i cirka 10 veckor.
Undervisningen genomfördes i små grupper med två eller tre elever och läraren var tränad i
att implementera det aktuella behandlingsprogrammet. De två programmen gjorda för elever
med lässvårigheter bestod av avkodning av ord och läsning av texter. Ett av dessa program,
PHAB/DI behandlade fonologisk analys, sammansättning av fonem och associationen mellan
bokstäver och ljud i ordigenkänning och avkodning. Det andra, WIST, tränade eleverna att
använda fyra stycken metakognitiva avkodningsstrategier (exempelvis att känna igen ord
genom liknande ord, utifrån en del av ett ord som du redan kan eller ta bort prefix och suffix).
Det tredje programmet, GCAST, hade utvecklats för denna studie och tränade barnen till att
använda metakognitiva strategier för både akademiska och sociala sammanhang. I detta
program krävdes inga läskunskaper och skrivet material användes så lite som möjligt och
lästes för barnen. Samtliga program möjliggjorde ett aktivt engagemang hos eleverna. Detta
genom att de innehöll explicita instruktioner, muntliga och visuella stödfunktioner, frekvent
träning och återkoppling och övningarna var uppbyggda på rutiner. I programmen hade
komplexiteten av övningarna och kraven på arbetsminnet reducerats, instruktionerna
repeterades, responsen gavs frekvent och varierades, det fanns ökade möjligheter att svara och
även övningarna var varierande (s.60-61).

Resultaten av barnens beteenden analyserades när barnets föräldrar och lärare var närvarande
för att försäkra sig om att kunna jämföra resultatet mellan källorna (s.62-63). Föräldrar till
barn i PHAB/DI-programmet vittnade om en större minskning i hyperaktivitet och
impulsivitetssymptom än de i WIST-programmet. Föräldrarna till barnen i GCAST22

programmet rapporterade om en större förbättring i uppmärksamheten till skillnad från
föräldrarna från läsprogrammen. I det stora hela förbättrade medicinen beteendesvårigheter
men normaliserade inte dessa (s.64). Resultatet visade ingen fördel för MPH gällande
ordförståelse och läsförståelse (s.64). Medicineringen hade enligt lärarnas bedömning en
positiv inverkan på elevernas bristande uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Detta
visade dock inte föräldrarnas bedömning av medicineringens effekt på symtomen.
Medicinering med MPH tillsammans med en intervention visade vara till en större fördel för
läsningen om interventionen gjordes med PHAB eller WIST (s.65–66). Enbart medicinering
är alltså inte tillräckligt för att förbättra läsförståelsen (s.67).

Medicineringen minskade alltså symtomen men påverkade inte elevernas läsning om ingen
intervention genomfördes parallellt. Programmen hade positiva effekter på läsförmågan hos
elever med ADHD och lässvårigheter. Dessa interventioner (intense academic instruction)
förbättrade även symtomen för ADHD till viss del oavsett medicinering eller inte. De som
deltog i programmen GCAST hade även förbättrad uppmärksamhet jämfört med de som
genomförde de andra programmen och de som gjorde PHAB/DI uppvisade förbättringar i
hyperaktivitet och impulsivitet i hemmet jämfört med WIST (s.66). Sammanfattningsvis
kommer forskarna fram till att medicinering kan ha en effekt på elevens läsförmåga beroende
på innehåll och strategier i program (s.68)

4.2 Resultatsammanfattning
4.2.1 Digitala hjälpmedel och program

Fyra studier med olika hjälpmedel och program inkluderades i analysen. Dessa undersökte
olika saker. De program som undersökts i dessa är story mapping, olika program på en iPad,
headsprout comprehension och neurologisk feedback.

Story mapping är en grafisk organisatör med olika fält i vilka eleven kunde bryta ner en
berättelses olika delar och element. Detta verktyg arbetades med under fem veckor där varje
vecka följde samma mönster. Resultatet av detta arbete kunde visa på en förbättrad
läsförståelse, ökat engagemang och en positivare attityd hos eleverna (Chavez, Martinez och
Pienta, 2015). Dataprogrammet headsprout comprehension innehöll även det en grafisk
organisatör samt andra funktioner för utvecklat ordförråd och frågor kring texter. I detta
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program fick eleverna direkt respons och även belöningar i form av mynt de kunde köpa korta
spel eller filmer med. Programmet bestod av 50 lektioner i vilka de lärde sig om att hitta fakta
i texter, ta ut texters huvudidé, förstå ord utifrån kontexten och att göra inferenser. Även
resultatet av detta test visade på en förbättrad läsförståelse hos eleverna och det diskuterades
om detta var en följd av att de ansåg att programmet var roligt och därmed motiverande att
genomföra (Cullen, Alber-Morgan, Schnell och Wheaton 2014). En av studierna undersökte
hur neurologisk respons kunde påverka uppmärksamheten och därmed även läsförståelsen hos
elever med ADHD dominerad av uppmärksamhetsbrist. Genom att använda speciella dataspel
gavs neurologisk resons via EEG. Denna intervention pågick i 30 minuter, fem dagar i veckan
under 40 tillfällen. Belöningar gavs både visuellt med en figur som rörde sig på skärmen och
med olika ljud och melodier som visade på framgång. Efter interventionen hade eleverna
förbättrat sin uppmärksamhet och tester visade även på en förbättrad läsförståelse (La Marca
och O´Connor 2016).

Den studie som undersökte hur användandet av en iPad påverkade läsförståelsen genomfördes
på endast en elev vilket är viktigt att ha i åtanke vid värdering av resultatet. I denna studie
skräddarsyddes undervisning för en elev för att förbättra läsningen. En iPad kom att användas
som verktyg eftersom det hjälpte eleven att hålla uppmärksamheten på uppgifterna. Olika
program kom att användas exempelvis E-böcker med olika funktioner och en grafisk
organisatör. Sex veckor av detta arbete med en handledare resulterade i att eleven förbättrade
sin läsförståelse med en hel årskurs. Utöver detta uppvisade eleven en större kontroll över att
använda strategierna, en positivare attityd både till läsning och till lärande generellt samt en
förståelse för att man kan läsa för att skapa mening. Det diskuterades om det positiva
resultatet var en följd av att iPaden möjliggjorde för eleven att kunna engagera sig mer än
vanligtvis i klassrummet och att han upplevt en större kontroll på grund av touchskärmen
(McClanahan, Williams, Kennedy och Tate 2012).

4.2.2 Motivation

I denna uppsats analyserades en studie som undersökt hur elevernas läsförståelse påverkas av
deras motivation. I interventionen läste eleverna två material. Mellan läsningarna fick de
exempelvis höra att läsningen gick bra och att de nog till och med kan klara av en högre nivå.
De fick även ett positivt attribut som till exempel goda läsare och samtidigt en förklaring på
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hur en god läsare är och vad den gör. Avslutningsvis fick de namnge någon de tyckte var
smart och sedan fick de i uppgift att läsa en nivå högre och svara på frågorna lika smart eller
smartare än personen de nämnt tidigare (Zentall och Lee 2012).

Resultatet för elever med ADHD men utan lässvårigheter visade på ett ökat läsflyt men ingen
förbättrad läsförståelse. För elever med ADHD och lässvårigheter var interventionen dock
effektiv. Den bristande motivationen som kommer till följd av att misslyckas med läsning kan
alltså enligt forskarna motverkas genom att ge positiv respons och en utmaning för eleverna
att prestera bättre än sin tidigare prestation och bättre än andra samt genom att framhäva
positiva saker och egenskaper och även ge eleven ett positivt attribut. Detta samtidigt som
eleven får en beskrivning av de strategier en person som har det attributet använder sig av vid
läsning (Zentall och Lee 2012).

4.2.3 Materialets innehåll
Endast en studie undersökte hur materialets innehåll och nyhetsvärdet i texter påverkar
elevernas läsförståelse. I denna studie förändrades fabler på ett sätt som antingen ökade eller
minskade nyhetsvärdet. Högt nyhetsvärde kunde exempelvis innebära att ålderdomliga ord
byttes ut mot modernare, verben var aktiva, karaktärerna var mer okända, adjektiven var med
ovanliga och att slutet var mer spännande och oväntat. Resultatet visade att nyhetsvärdet
påverkade läsförståelsen för elever med ADHD. Texterna med högt nyhetsvärde visade på en
högre inferentiell förståelse och förståelse för kausaliteten i texterna. Det påverkade dock inte
faktaförståelsen (Beike, och Zentall 2012)

4.2.4 Färg
Två av de utvalda artiklarna undersökte hur färg kan användas för att påverka läsförståelsen
för elever med ADHD. Resultatet visade att färg kan ha en positiv effekt på läsförståelsen hos
dessa elever och därmed kan användas som en gynnsam strategi. De specifika färger som
visades ha effekt var röd och blå (Iovino, Fletcher, Breitmeyer och Foorman 1998). Belfiore
et al. (1996) belyser även det faktum att det intresset som färg väcker dock kan avta och
därmed förlora sin effekt. Båda dessa studier genomfördes i den senare delen av 90-talet.
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4.2.5 Medicinering
Två av de utvalda artiklarna undersökte effekterna av medicinering för läsförståelsen hos
elever med ADHD. I en av dessa var medicinering den enda interventionen (Wigal, Maltas,
Crinella, Stehli, Steinhoff, Lakes och Schuck 2012) och i den andra studien genomfördes
medicinering parallellt med tre behandlingsprogram för läsutveckling (Tannock, Frijters,
Martinussen, Jacquelyn White, Ickowicz, Benson, och Lowett 2018). Den första studien
visade inte på att behandling med medicinen LDX förbättrar läsförståelsen för dessa elever.
Dock så lyfter forskarna fram att de elever som fick en effekt av LDX i förlängningen
eventuellt skulle få en förbättrad läsförståelse som en följd av minskad hyperaktivitet och
impulsivitet samt en förbättrad uppmärksamhet vilken även förbättrade läshastigheten (Wigal,
Maltas, Crinella, Stehli, Steinhoff, Lakes och Schuck 2012).

Den andra studien visade på att enbart medicinering inte var tillräckligt för att förbättra
elevernas läsförståelse utan ytterligare en intervention för läsning krävdes. De interventioner
som genomfördes i studien hade dock effekt både för elever som medicinerades och som inte
medicinerades. Programmen som genomfördes hade även effekt på symptomen för ADHD
och minskade dessa till viss del för elever som inte medicinerades (Tannock, Frijters,
Martinussen, Jacquelyn White, Ickowicz, Benson, och Lowett 2018).

5

Diskussion

Medicinering kan användas för att lindra symtomen av ADHD. I artiklarna framkom att
medicinering kan minska hyperaktiviteten och impulsiviteten för elever med denna
problematik. Vad som dock framkom var att endast medicinering inte gav någon effekt på
läsförståelsen. Den minskade hyperaktiviteten och impulsiviteten skulle dock på sikt kunna få
en förbättrad läsförståelse som följd. Vad som även framkom var att medicinering och andra
interventioner parallellt påverkade läsförståelsen positivt. Utifrån detta kan man se en risk
med att medicineringen minskar symtomen för ADHD. Den minskade hyperaktiviteten och
impulsiviteten skulle kunna tolkas som att eleven med medicinering kan läsa texter bättre och
ta till sig ett innehåll bättre eftersom deras agerande med medicinering kan bli mer
koncentrerat och fokuserat. Om pedagoger arbetar med elever som medicineras för ADHD är
det viktigt att vara medveten om hur den medicineringen påverkar eleven och att veta att
endast medicinering inte är tillräckligt utan att vidare interventioner måste göras för att hjälpa
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eleven ytterligare med läsförståelsen. Dock så kan de minskade symtomen hjälpa eleven att ta
till sig skolarbetet och därmed öka chanserna för en förbättrad läsförståelse.

De interventioner (utöver medicinering) som framkom i de undersökta studierna var story
mapping, headsprout comprehension, neurologisk respons, användande av iPad och
användning av färger. I tre av dessa användes grafiska organisatörer i olika hög grad. Detta
var en stor del i story mapping och ingick även i headsprout comprehension och användes på
iPaden. Att använda verktyg för att organisera innehållet i texter och kunna ta ut olika element
kan utifrån resultatet av denna studie sägas vara gynnsamt för att utveckla läsförståelsen hos
elever med ADHD. Att plocka ut delar av texter på detta sätt beskrivs dock i bakgrunden inte
ha något samband med läsförståelse. Dessa strategier kan däremot användas som en grund för
att sedan använda andra strategier för en djupare förståelse. Detta var något som gjordes i
story mapping, headsprout comprehension och på iPaden. Eleverna behövde inte bara plocka
ut information och element. De skulle även använda detta för att exempelvis kunna svara på
andra frågor och samtala om texterna. Om grafiska organisatörer ska användas i
undervisningen är det utifrån detta inte tillräckligt för att förbättra läsförståelsen för elever
med ADHD. Det krävs även ett vidare arbete och uppföljning för att göra denna metod
meningsfull för eleverna. De grafiska organisatörerna bör inte heller användas på ett sätt som
gör arbetet repetitivt och enformigt. Utifrån det som beskrivs i bakgrunden skulle detta kunna
öka svårigheterna för dessa elever istället för att lindra dem.

Vad som i resultatet blev tydligt var att de strategier som används för elever med ADHD
behöver vara meningsfulla, roliga och stimulerande på något sätt. Detta i enlighet med de
svårigheter som beskrivs i bakgrunden. Elever med ADHD har försämrad uthållighet och
behöver stimuleras för att kunna behålla fokus. I de program som redovisats i studien gjordes
detta på olika sätt, exempelvis genom att eleven fick mynt som belöning att sedan köpa filmer
och spel för eller att en figur rörde sig eller ett ljud spelades upp. Denna kunskap kan
användas vid annat arbete med elever som har diagnosen ADHD. Till exempel så har dessa
elever ofta svårt med långsiktiga och abstrakta mål. Genom att dela upp uppgifter och sedan
komma överens med eleven om vad som ska hända efter att en viss del av uppgiften är
genomförd kan öka motivationen. Det blir dock viktigt att arbetet inte endast sker för
belöningen utan att det ändå blir meningsfullt genom att exempelvis diskuteras med
klasskamrater eller en vuxen.
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Motivation har i denna studie visats ha effekt på läsförståelsen hos eleverna med ADHD och
lässvårigheter. Detta i enlighet med att elever med ADHD ofta saknar inre motivation och
behöver mycket stöd för att vilja genomföra uppgifter ordentligt. Det som framkom var att
elevernas ständiga misslyckande med läsningen får bristande motivation som följd. Genom att
få positiv respons, ett positivt attribut och egentligen bara få höra att någon tror på en kan få
dessa elever att prestera bättre med läsningen. Detta samstämmer väl överens med det som
beskrivs i bakgrunden kring hur läraren kan få eleven att känna mening i skolsituationer
genom att visa intresse och tilltro till elevens förmåga. I skolan kan detta innebära att lärare
som arbetar med elever som har diagnosen ADHD och lässvårigheter är medvetna om denna
konsekvens och därmed har möjlighet att vara mer aktiva med positiv respons och att aktivt
visa ett stort intresse och försöka öka deras självförtroende med läsningen.

Det material som läses i skolan behöver enligt resultatet ha ett högt nyhetsvärde för att hjälpa
elever med ADHD. Detta kan bero på dessa elevers stora behov av stimulans. I praktiken kan
detta innebära att läraren är medveten om vilka böcker hen väljer att använda i
undervisningen och väljer bort de som exempelvis har gamla ord och välkända karaktärer och
istället väljer dem med mer spänning och oväntat innehåll. Detta kan göras både i högläsning
och om eleverna läser egna böcker. Eftersom dessa elever är känsliga för innehållet i texter
skulle det även vara gynnsamt för dem att i så hög grad som möjligt läsa böcker som de
upplever som intressanta och stimulerande. Detta baseras även på att elever med ADHD ofta
har ett särintresse som skulle kunna användas för att göra skolarbetet mer meningsfullt och
belönande för eleven. Ett bibliotek med en bibliotekarie skulle därför kunna öka chansen för
elever med ADHD att hitta litteratur de vill och kan läsa. Om eleven upplever läsningen som
rolig och meningsfull skulle även ett ytterligare arbete med läsförståelsen underlättas.

Ett annat sätt att få texterna som ska läsas att bli mer intressanta för elever med ADHD kan
vara att använda överstrykningar i färg. Genom att exempelvis stryka över texter i olika
arbetsböcker kan de göra med stimulande för dessa elever och därmed individanpassas efter
deras behov. Genom att göra detta kan elevens förståelse av texter även öka i andra ämnen.
Denna metod kan alltså användas för att eleven ska lyckas i alla ämnen i högre grad och om
eleverna blir mer delaktiga i skolans verksamhet kommer de som beskrivs i bakgrunden att få
en bild av sig själva som en aktiv del av dessa sammanhang. Att få en ökad känsla av att
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lyckas skulle även kunna leda till att eleven får ett bättre självförtroende. För att inte minska
elevens intresse för färgen behöver det finnas en tanke med när och hur det används. Om färg
skulle användas konstant skulle det förlora sin stimulerande effekt.

Elever med ADHD har som nämnts i bakgrunden extra svårt i ostrukturerade situationer som
ställer krav på elevens egen förmåga att planera. Även stökiga och röriga miljöer påverkar
eleven negativt. I de genomförda studierna fick eleverna sitta i enskilda rum eller i små
grupper och fokusera på interventionen som genomfördes. Detta väcker frågor kring hur
möjligt det är att tillämpa dessa strategier i skolan. I klassrummet har eleven inte samma
förutsättningar som de hade i dessa undersökningar och det finns inte alltid möjlighet att
arbeta i enskilda rum. En stor faktor var även att eleven hade tillgång till handledare vid
arbetet med iPad eller en lärare som styrde en liten grupp under story mapping och att de
därmed kunde hålla eleverna stimulerande och exempelvis samtala för att skapa mening. Det
är inte alltid som skolan har möjlighet att tillhandahålla den här typen av resurser i den
utsträckning som krävs för att få just dessa resultat och en ensam lärare i en klass på över 25
elever har inte alltid möjlighet att ge elever med ADHD samma uppmärksamhet som de fick i
studierna.

I skolan finns det inte heller alltid möjlighet till de digitala hjälpmedlen som användes i
studierna. Ipads, datorer och utrustning för neurologisk respons är verkligen ingenting som är
en självklarhet. Förhoppningsvis kommer skolans utveckling mot digitalisering leda till att
elever med ADHD i större utsträckning får resurser som är gynnsamma för dem. Att använda
exempelvis lärspel som ett komplement till undervisning utifrån läroböcker skulle utifrån
resultatet hjälpa elever med ADHD och ha en positiv effekt på exempelvis läsförståelsen.
Detta kan bero på att dessa är konstruerade för att motivera eleverna att fortsätta spela och
därmed även läsa sig mer. Genom att använda program som har möjlighet att motverka
funktionsnedsättningens konsekvenser kan skolan i en större utsträckning fullfölja sitt
kompensatoriska uppdrag.

Trots att förhållandena i de granskade artiklarna inte liknar de förhållanden som finns i skolan
idag kan resultatet vara användbart i verksamheten och ha betydelse för elever med ADHD.
Genom att använda interventionerna efter bästa förmåga kan undervisningen anpassas för att
bli åtminstone mer gynnsam för dessa elever. Läraren kan exempelvis prioritera att elever
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med ADHD får använda digitala resurser som exempelvis iPads om det finns tillgång. Det kan
även vara till hjälp om eleven får arbeta med läsförståelsen genom att plocka ut viktiga
element och strukturera innehållet. Att arbeta med elevernas motivation utifrån
självförtroende och ge uppmuntran och positiv respons är inte resurskrävande. Läraren kan
även hjälpa eleven genom anpassat material med högt nyhetsvärde eller överstrykningar i
färg.

Något intressant som framkommit vid granskningen av dessa artiklar är att endast en
undersökte interventionens effekt på en specifik underkategori av ADHD. Detta väcker frågor
kring varför de andra studierna inte beskriver vilken underkategori deltagarna tillhörde
eftersom diagnosen ADHD kan innebära olika saker. Det innebär även att det finns en
möjlighet att utveckla detta vidare genom att ta reda på vad som fungerar för de olika
underkategorierna i en högre grad. Genom att göra detta skulle skolans möjlighet att
kompensera för funktionsnedsättningens konsekvenser öka ytterligare genom en ökad
individanpassning.

5.2

Metodkritik

De utvalda artiklarna som ingår i denna studie är alla från USA. Detta skulle kunna ge en
ensidig vinkel som svar på frågeställningen. Detta var inte ett medvetet val utan de relevanta
artiklar som uppkom under sökningarna var alla från samma land. Detta skulle kunna bero på
databaserna som användes samt att de ord som använts i sökningarna var på engelska.
Resultatet blir därför baserat på ett västerländskt perspektiv. För att få ett bredare perspektiv
bör fler studier genomföras i andra länder. Ett val som gjordes var att fokusera på elever i
grundskolan. Genom att bredda perspektivet och söka på personer med ADHD med
lässvårigheter kunde eventuellt andra interventioner framkomma. Det kan eventuellt finnas
studier som gjorts på personer som inte är elever i grundskolan och dessa skulle kunna vara
användbara i sammanhanget. Det var dock ett val som gjordes för att studien skulle vara
relevant för lärarprofessionen.

Vid bearbetningen av artiklarna har fokus hela tiden legat på läsförståelsen. Därför har endast
detta i de granskade vetenskapliga artiklarna analyserats. I artiklar som exempelvis beskriver
två olika studier har endast den relevanta studien analyserats. Även i studier som undersöker
läsförståelse och ytterligare saker som exempelvis avkodning har det senare inte analyserats i
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lika hög utsträckning. Detta kan påverka resultatet till viss del eftersom en förbättrad
avkodning som i detta exempel även kan leda till en förbättrad läsförståelse på sikt. Eftersom
studierna dock inte testar det gjordes valet att inte inkludera det som en gynnsam intervention
om inte själva läsförståelsen bevisades bli förbättrad.

5.3

Avslutande reflektioner

Elever med diagnosen ADHD har ofta svårigheter med läsningen. Det finns olika sätt att
motverka denna svårighet i skolan. Grafiska organisatörer, digitala redskap, positiv respons,
väl utvalda texter och användandet av färg har här tagits upp som några exempel.
Medicinering kan i sig inte hjälpa eleverna men kan vara ett sätt att få effekt av andra
interventioner.

Det finns interventioner som har bevisad effekt på elevernas läsförståelse. Dessa är dock få
och kan vara svåra att implementera på ett fungerande sätt i den ordinarie undervisningen som
skollagen säger att stödet i första hand ska göras. Behovet av exempelvis en-till-en
undervisning, lokaler att arbeta enskilt i och digitala hjälpmedel påverkar även skolans
förutsättningar att stötta elever med ADHD. Resultatet av denna studie skulle kunna innebära
att läsförståelsen hos elever med ADHD är beroende av skolans resurser och deras utveckling
kan därför se olika ut beroende på vilken skola de går och vilka resurser som finns där. Detta
väcker frågor kring likvärdigheten i utbildningen för elever med ADHD och att de utifrån
detta skulle ha olika stora möjligheter att utveckla sin läsförståelse. Det kan även få till följd
att dessa elever även lyckas olika bra under resten av sina liv eftersom livet i hög grad
påverkas av läsförmågan.

Avslutningsvis kan man konstatera att det behövs mer forskning kring hur specifik
problematik kan motverkas i skolan. Det behövs även en ökad verksamhetsförankring för hur
dessa interventioner konkret kan användas. Genom ökad kunskap om hur läsförståelsen kan
förbättras ökar möjligheten för dessa elever att inkluderas i samhället och bidra till samhällets
utveckling. Om fler grupper kan få ett ökat deltagande kan även samhället bli mer
inkluderande och lära utifrån dessa marginaliserade grupper. Med fler som genom läsning kan
delta i demokratin blir även landet mer demokratiskt.
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