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Title in English: The brain-friendly school: Cognition, 

neurodevelopmental disorder, and reasons for success 

in school 

 

Sammanfattning 

Idag är avklarad gymnasieutbildning en grundförutsättning för att kunna etablera sig 

på arbetsmarknaden. Utan utbildning är risken stor för utanförskap och långvarig 

arbetslöshet, speciellt för de med någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation. 

Den hjärnvänliga utbildningen syftar till att ge läsaren insikter som inspirerar och 

manar hen till fördjupad kunskap om adhd och hur denna bör beaktas i 

skolsammanhang. Med en kvalitativ metodansats besvaras frågan Vad har positiv 

inverkan på elever med adhd avseende deras studieresultat? 

Information hämtas dels från utbildningsansvariga vid fyra skolor specialanpassade 

till neuropsykiatriska funktionsvariationer, dels från studier av vetenskapliga artiklar 

och annan relevant kvalificerad litteratur. Slutsats: Viktiga faktorer för att nå 

skolframgångar tycks vara väl fungerande exekutiva funktioner, god språklig funktion, 

en stark känsla av sammanhang och stor motivation till skolarbete. Elever med adhd 

når lättare skolframgångar då utbildningsansvariga och skolpersonal säkerställer att 

dessa fyra faktorer beaktas vid såväl planering som genomförande av elevens 

utbildning. 

 

Nyckelord: adhd, exekutiva funktioner, känsla av sammanhang, motivation, själv-

reglering, skolprestationer, språkstörning 

  

 

 

  



2 
 

Innehållsförteckning  

INLEDNING ....................................................................................................................................................... 3 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ........................................................................................................................... 4 

LITTERATURGENOMGÅNG – VAD SÄGER FORSKNINGEN? ................................................................................ 4 

EXEKUTIVA FUNKTIONER – GRUNDEN TILL KOGNITIV FÖRMÅGA ......................................................................................... 5 

SPRÅKLIG FUNKTION – DET CENTRALA VID INLÄRNING OCH SOCIALT SAMSPEL ...................................................................... 6 

KÄNSLA AV SAMMANHANG – DEN INRE DYNAMISKA KRAFTEN FÖR UTMANINGAR ................................................................. 7 

MOTIVATION – DRIFTEN FÖR ATT NÅ SKOLFRAMGÅNG .................................................................................................... 8 

ADHD – KOGNITIV BRIST EN UTMANING I SKOLARBETET ................................................................................................... 9 

EN SAMMANFATTNING AV LITTERATURGENOMGÅNGEN ................................................................................................ 11 

METOD ........................................................................................................................................................... 12 

DATAINSAMLING - ENKÄTUNDERSÖKNING .................................................................................................................. 12 

BEARBETNING AV DATA .......................................................................................................................................... 13 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN ......................................................................................................................................... 14 

RESULTAT OCH ANALYS .................................................................................................................................. 14 

JUSTE BEMÖTANDE ................................................................................................................................................ 15 

INDIVIDUELLT ANPASSAD STUDIEPLAN. ....................................................................................................................... 15 

TYDLIG PEDAGOGIK ................................................................................................................................................ 16 

HÖG LÄRARTÄTHET ................................................................................................................................................ 17 

KONTINUERLIG KOMPETENSUTVECKLING INOM NPF FÖR PERSONAL ................................................................................. 17 

REGELBUNDEN BETEENDETRÄNING............................................................................................................................ 18 

REGELBUNDEN PRAKTIK OCH PRAKTISKT ARBETE .......................................................................................................... 19 

EXTRA RESURSER I FORM AV KVALIFICERAT ASSISTENTSTÖD, KURATOR, SKOLPSYKOLOG, SPECIALPEDAGOG, SPECIALLÄRARE, 

PRAKTIKSAMORDNARE, STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING ............................................................................................... 20 

SAMVERKAN MELLAN SKOLA, LANDSTING OCH ARBETSFÖRMEDLING ................................................................................. 20 

FULLA SKOLDAGAR UTAN HÅLTIMMAR ....................................................................................................................... 20 

SAMMANFATTNING AV ANALYS ................................................................................................................................ 21 

SLUTSATS ....................................................................................................................................................... 23 

AVSLUTANDE DISKUSSION ............................................................................................................................. 24 

METODDISKUSSION MED FOKUS PÅ VALIDITET OCH RELIABILITET ................................................................ 25 

FRAMTIDEN .................................................................................................................................................... 26 

REFERENSER ................................................................................................................................................... 26 

BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR ENKÄT. ............................................................................................................... 1 



3 
 

 Inledning 

Jag har sedan 2004 arbetat som lärare med inriktning mot elever med den 

neuropsykiatriska funktionsvariationen adhd (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder). Både på grundskola och gymnasium. Många av denna grupp elever har 

upplevt hopplöshet inför skolarbetet som, kanske mer än någonsin, ställer höga krav 

på motivation och kognitiv förmåga.  

Våren 2006 träffade jag 16-åriga Cecilia. Hon berättade om sin komplicerade 

livssituation. Hon har adhd och hennes kognitiva funktionsvariation hade alltjämt 

varit ett hinder. Hon kände sig utanför. Inte minst i skolan där endast ett fåtal lärare 

hade kunnat anpassa undervisningen på rätt sätt. Med inga betyg från grundskolan 

visste hon inte hur hon skulle göra för att kunna slutföra en gymnasieutbildning. Hon 

led av depression och hade utvecklat social fobi. Cecilia hade tappat tron på både sig 

själv och framtiden. 

Skolframgångar ger inte bara praktiska och teoretiska kompetenser utan också en stark 

självkänsla och gott självförtroende.  Detta är viktiga faktorer för att kunna söka, få och 

behålla ett arbete. Arbetsförmedlingen är expertmyndighet när det gäller 

arbetsmarknadsfrågor. Deras undersökningar visar att ungdomar med gymnasie-

utbildning har goda möjligheter att kunna ta sig in på den alltmer komplexa arbets-

marknaden. Arbetsförmedlingen rapporterar också att ungdomar utan gymnasie-

utbildning och med funktionsnedsättande arbetsförmåga, har hög risk att fastna i 

långa perioder av arbetslöshet (Arbetsförmedlingens verksamhetsplan, 2017).   

Idag vet vi att elever med adhd har svårigheter att upprätthålla motivationen för 

skoluppgifter som inte upplevs meningsfulla (Modesto-Lowe, Chaplin, Soovajian & 

Meyer, 2013). De brottas dagligen med att lyckas i skolarbetet. Funktionsvariationen 

försvårar bland annat att planera arbetsuppgifter, vara målinriktad, föra logiska 

resonemang, delta i diskussioner och utföra uppgifter som kräver problemlösning 

(Diamond, 2012). Adhd leder även ofta till sociala konflikter (Clair, et al., 2010). 

Skolinspektionen rapporterar att många skolor idag inte klarar att individanpassa 

undervisningen till elever likt Cecilia. De hävdar att lärare och specialpedagoger liksom 

lärar- och specialpedagogutbildningarna har bristande kunskaper om kognitiva 

funktionsvariationer såsom adhd (Skolinspektionen, Rapport 9: 2014). 
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Det finns dock goda exempel att lära av. Runt om i Sverige finns gymnasieskolor med 

yrkesintroduktionsprogram specialanpassade till elever likt Cecilia och som årligen 

redovisar fina studieresultat. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med Den hjärnvänliga utbildningen är dels att lämna ett bidrag till forskning 

som undersöker adhd i relation till skolframgångar, dels bistå yrkesverksamma med 

tillämpbar förståelse för hur de i praktiken kan lindra konsekvenserna av adhd vid 

skolarbete.  

Genom att med en kvalitativ metodansats, undersöka aktuell forskning samt analysera 

enkätsvar från erfarna utbildningsansvariga, besvaras frågeställningen  

• Vad har positiv inverkan på elever med adhd avseende studieresultat? 

och därtill också inspirera läsaren till fortsatt kunskapande i ämnet adhd och 

skolframgångar. 

  

 

Litteraturgenomgång – vad säger forskningen? 

Utbildning inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära. Läroplaner, ämnesplaner och kursplaner med tillhörande bedömningskriterier 

utgår från skollagen och anger utbildningens värdegrund och uppdrag samt mål och 

riktlinjer för utbildningen. Alla 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 funktionsvariation har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav 

som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsvariationens konsekvenser (Skollagen, 2017). 

Skolframgångar kräver utförda skoluppgifter som blivit godkända utifrån givna 

kunskapskrav och bedömningskriterier. För att klara detta behöver elever inte bara 

kunna läsa, lyssna, skriva och räkna, de behöver också vara studiemotiverade och 
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målinriktade, kunna planera och organisera sitt arbete, de behöver vara flexibla, 

uthålliga och uppmärksamma. De måste dessutom kunna hantera sociala sam-

manhang.  

Denna genomgång behandlar litteratur där forskning beskriver fyra begrepp kopplade 

till kognition och adhd i skolsammanhang. De exekutiva funktionerna, som kan ses 

som uppsatsens teoretiska fundament, inleder genomgången och följs av begreppen 

språklig funktion, känsla av sammanhang och motivation. Avslutningsvis ges en 

beskrivning av adhd i skolarbete. 

 

Exekutiva funktioner – grunden till kognitiv förmåga 

Exekutiva funktioner (fortsättningsvis ef) styr komplexa nätverk av mentala funktioner 

som tillsammans bildar kognitiva förmågor. Särskilt viktiga är kognitiv flexibilitet, 

inhibition och arbetsminne. Dessa tre bidrar enskilt och tillsammans vid 

genomförandet av vanligt förekommande skoluppgifter. Kognitiv flexibilitet behövs för 

att kunna skifta mellan olika uppgifter, ändra sitt fokus eller att flytta fram och tillbaka 

mellan olika mentala funktioner. Vi behöver kognitiv flexibilitet för att sluta med 

irrelevanta uppgifter och övergå till det som är mer relevant.  Inhibition behövs för att 

kunna koncentrera sig och vara målinriktad. Med inhibition kan vi avsiktligt blockera 

handlingsimpulser som inte är ändamålsenliga i ett visst sammanhang. Arbetsminnet 

och regleringen av detta gör att vi kan minnas och bearbeta inkommande information 

samtidigt som vi kan ta fram relevant information som tidigare lagrats och som behövs 

i den aktuella situationen. Med regleringen av arbetsminnet och med hjälp av 

inhibition kan vi aktivt blockera onödig information och istället fokusera på det vi 

behöver hålla i minnet (Miayke, et al., 2000). 

Ef är grundfundamentet till reflektion och analys, problemlösning och planering och 

som tillsammans skapar vår kognitiva förmåga. Med kognitiv flexibilitet kan vi 

betrakta saker och ting från olika perspektiv Vår kognitiva flexibilitet är beroende av 

inhibition och arbetsminne och gör det möjligt att anpassa oss till förändringar och nya 

krav, inse då vi har fel och välja ny inriktning då tillfälle ges. Genom samverkan mellan 

inhibition och arbetsminne kan vi vrida och vända på problem och komma fram till 

nya idéer och lösningar.  Hur vårt arbetsminne fungerar har stor betydelse för vår 

kognitiva förmåga. Med arbetsminnet kan vi hålla i minnet vad som tidigare hänt och 

relatera det till det som kommer härnäst. Arbetsminnet har därför en viktig roll i all 
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form av språkutveckling och taluppfattning. Utan arbetsminnet skulle vi inte kunna 

införliva ny information till det vi redan lagt på minnet, vi skulle inte kunna se 

kopplingar mellan tankar och idéer. Med arbetsminnet kan vi skapa begripliga 

kopplingar mellan det som på ytan inte tycks hänga ihop. På så sätt kan vi resonera oss 

fram till nya kreativa idéer. Med arbetsminnet kan vi komma ihåg vilket mål vi arbetar 

mot och därmed lättare blockera information som inte är relevant i det målinriktade 

arbetet. Med vår inhibition kan vi aktivt kontrollera information som vi lagt på minnet. 

Vi kan aktivt reglera hur vi hanterar tankar, känslor och beteenden. Utan en aktivt 

hämmande funktion skulle vi vara utlämnade till att reagera och agera på yttre stimuli 

och följa gamla vanor och tankemönster. Med en s.k. självreglering av vårt beteende 

kan vi motverka frestelser och agera impulsivt. I vårt självreglerande beteende 

samverkar inhibition och arbetsminne på ett sådant sätt att vi aktivt kan stanna kvar 

vid det vi ska fokusera på. På så sätt får samspelet mellan inhibition och arbetsminne 

en nära koppling till vår kognitiva flexibilitet (Diamond, 2012). 

 

Språklig funktion – det centrala vid inlärning och socialt samspel 

Språkfunktionen har stor betydelse för hur vi kan hantera sociala sammanhang och 

prestera i akademiska sammanhang. Att tala, lyssna, läsa och skriva är centrala 

förmågor inom skolarbete. Med ett språk kan vi förstå och uttrycka det talade och 

skrivna ordet. Vi kan reflektera, analysera och resonera. Med språket kan vi interagera 

med andra. Språk är uppdelat i områdena fonologi, grammatik, semantik och 

pragmatik. Fonologi och grammatik behandlar ords uttal och hur meningar byggs upp. 

Semantik, språkets innehåll, det vill säga de ord, uttryck och meningar man förstår och 

kan. Pragmatik behandlar hur språket används för att kommunicera med andra genom 

ögonkontakt, kroppsspråk och det talade och skrivna språket (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2017). 

Störning i någon eller flera språkområden kan skapa svårigheter att uttala och böja ord 

liksom att skapa rätt meningsuppbyggnad. Det kan också försvåra att hitta rätt ord och 

förstå hur olika ord hör ihop vilket i sin tur kan göra det svårt att begripa och följa 

instruktioner. Med språkstörning påverkas även förmågan att på rätt sätt använda och 

tolka kroppsspråk och hur man anpassar språket till olika situationer. Störning i 

språkfunktionen kan kopplas till ef. Den kan orsaka läs- och skrivsvårigheter och ge 

svårigheter att utveckla god taluppfattning vilket i sin tur påverkar möjligheten att 
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lyckas i akademiska sammanhang. Många barn med språkstörning utvecklar tidigt en 

känsla av att vara annorlunda. En känsla som följer med upp i tonåren. Dessa elever 

vittnar om många år av skolmisslyckanden som kan härledas till deras språkstörning. 

De, och deras lärare, förväntar sig att inte nå de högre kunskapsmålen (Clair, et al., 

2010). 

Språkstörning gör det svårare att tala och förstå det talade ordet. Forskning visar att 

barn och unga med språkstörning har svårigheter att hantera vänskapliga relationer 

med jämnåriga. De utsätts ofta av exkludering och drar sig gärna undan sociala 

tillställningar. Ungdomar med språkstörning drabbas oftare än andra av ångest och 

deppighet, hamnar oftare i destruktiva beteenden och brottslighet. De ungas 

erfarenhet av språkstörning leder till negativ självkänsla och svagt självförtroende 

(Cohen, et al., 2013). 

Litteraturen gör det också tydligt att ef och den språkliga funktionen står inte ensamma 

för elevers skolframgång. Forskare visar att elevernas känsla av sammanhang och 

motivation har betydelse för skolprestationer.  

 

Känsla av sammanhang – den inre dynamiska kraften för utmaningar  

Forskaren Aaron Antonovsky introducerade förklaringsmodellen Känsla av 

sammanhang (fortsättningsvis Kasam) i slutet av 1970-talet. Han har med en salutogen 

ansats intresserat sig för vad som gör människor friska. Han har undersökt varför vissa 

kända faktorer främjar välmående och vad dessa faktorer har gemensamt. Kasam kan 

ses som ett mått på hur väl människan hanterar de stressfaktorer vi möter i dagliga 

livet. Kasam är det inre, uthålliga och dynamiska självförtroende som människan 

erhållit under livets gång och använder för att ta sig an utmaningar värda att engagera 

sig i. Antonovsky menar att människors mående påverkas av graden av Kasam. Graden 

av Kasam styrs av hur väl människan kan relatera till de utmaningar hon utsätts för; 

om de är begripliga, om de går att genomföra och om de är meningsfulla. Människans 

välmående gagnas av känslan av att livet är förutsägbart och förståeligt, att det finns 

tillräckliga resurser att tillgå och att de utmaningar som livet ger är meningsfulla att 

genomföra (Antonovsky, et al., 1979). 

Fenomenet Kasam har undersökts utifrån en rad olika sammanhang. Inte minst hur 

det påverkar elevers studieresultat.  Graden av Kasam speglar elevers motivation för 
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skolarbete och har avgörande betydelse för skolframgångar. Forskningen beskriver 

Kasam som en personlig resurs som påverkar tron på den egna förmågan att uppnå 

önskade studieresultat. Elever med hög grad av Kasam har ofta en stark känsla av att 

de har kontroll över sina liv.  Deras tidigare erfarenheter av skolarbete har stärkt deras 

självförtroende vad gäller skolarbete och kan välja lämpliga strategier för att hantera 

de utmaningar de ställs inför. Elever med inlärningssvårigheter har däremot många år 

av frustration och ångest kopplat till misslyckanden som de erfarit från tidigare 

utmaningar i skolan och har därför ofta lägre grad av Kasam. Hög grad av Kasam i lägre 

ålder påverkar studieresultat i högre ålder. Goda erfarenheter från grundskola ökar 

graden av Kasam och består för högre studier vid gymnasium och högskola (Ben-Naim, 

et al., 2017). 

 

Motivation – driften för att nå skolframgång 

Elever måste vilja arbeta för att klara skolans kunskapskrav. Detta kräver motivation 

som i allmänhet beskrivs som en inre och yttre drift till handling och som varierar från 

person till person i kraft beroende på konsekvenserna av handlingen. Den inre 

motivationen drivs av människans inneboende nyfikenhet och kreativitet och viljan att 

lära och upptäcka. Den finns hos oss alla men varierar starkt beroende på vad som ska 

utföras.  Den yttre motivationen är mer styrd av vad handlingen kan uppnå i form av 

en yttre belöning eller bestraffning. Såväl inre som yttre motivation påverkas av graden 

av friheten för hur uppgiften ska utföras liksom känslan av att vara tillräckligt 

kompetent inför uppgiften. Ju mer självständigt mitt arbete är och ju mer uppgiften är 

anpassad till min kompetens desto större motivation. De grundläggande psykologiska 

behoven för motivation liknar de som ingår i kasam. Såväl inre som yttre motivation 

stärks då elevernas arbete kan utföras i ett inkluderande sammanhang som de lätt kan 

relatera till och som stöder deras känsla av kompetens och frihet (Deci, et al., 2000).  

Elever med inre motivation drivs av utmaningen som de ställs inför i en uppgift och 

fortsätter ofta arbeta trots att uppgiften upplevs svår och inte leder till något speciellt 

mål eller belöning. Elever som däremot drivs av yttre motivation gör sitt skolarbete 

endast utifrån att uppnå ett mål, en belöning eller undvika ett straff. Den inre 

motivationen är konsekvent det som över tid har en positiv inverkan på studieresultat. 

Lärare har stor inverkan på elevernas studieengagemang. Deras elevsyn och 

bemötande har avgörande betydelse för elevers motivation till skolarbete. Elever som 
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stöttas till att självständigt ta sig an arbetsuppgifter blir mer motiverade än de elever 

som undervisas av kontrollerande lärare. De elever som upplever sig kompetenta och 

de som ges möjlighet att styra över sitt lärande har större motivation till sitt arbete 

(Sosic-Vasic, et al., 2015; Taylor, et al., 2014; Wery, et al., 2013). 

 

Adhd – kognitiv brist en utmaning i skolarbetet 

Omkring fem procent av eleverna inom grundskola och gymnasium har den kognitiva 

funktionsvariationen adhd (Attention, 2017). Det som karakteriserar adhd är problem 

med uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. De tre har ett nära samband 

med brister hos ef.   

I skolan märks detta främst genom koncentrationssvårigheter, lättstördhet och 

svårigheter att slutföra uppgifter som upplevs som ointressanta. Andra symtom är 

starka och svårkontrollerade känsloreaktioner och svårigheter med att hantera 

ostrukturerade situationer som kräver reflektion och eftertanke. Vanligt är också 

besvär med att reglera aktivitetsnivån i relation till aktuell situation. En del personer 

med adhd har bara några få symtom medan andra har flera (Attention, 2017; 

Skolinspektionen, Rapport 2014:9). 

Studier visar att personer med adhd har mer eller mindre betydande brister inom ef; 

den kognitiva flexibiliteten, i arbetsminnet och inhibitionen.  Detta påverkar den egna 

regleringen av uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. En störning i de tre 

medför stora svårigheter med att lyckas att utföra vanliga skoluppgifter och hantera 

det sociala sammanhang som skolarbete innebär.  Det märks inte minst då ef gör att vi 

kan arbeta disciplinerat och målinriktat. Forskning påpekar också att lärare ofta 

betraktar elever med adhd och med bristande självreglering som besvärliga att 

undervisa och att lärare har lägre förväntningar på dessa elevers studieengagemang 

(Biederman, et al., 2004; Diamond, et al., 2012). 

En stor del av forskningen kring adhd har fördjupat sig i området adhd i relation till 

språksvårigheter. Den beskriver hur brister i ef får negativa konsekvenser för inte 

minst i skriftlig framställan, något som blir allt viktigare att behärska i skolans högre 

årskurser. Arbetsminnet och förmåga att reglera detta har en direkt inverkan på all 

form av skriftlig framställan. Arbetsminnet och dess bearbetningshastighet är nedsatt 

hos elever med adhd och påverkar såväl talförmågan som läseffektiviteten och skriftlig 
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framställan på olika språknivåer. Långsam bearbetningshastighet leder till långsam 

skrivhastighet och sämre skrivflyt. Elever med adhd behöver i regel belasta 

arbetsminnet i större omfattning redan vid lättare språkliga uppgifter jämfört elever 

utan adhd och får därmed svårare att producera skriftlig framställan (DeBono, et al., 

2012). 

Senare studier föreslår att motivation kan vara en viktig del i forskningen kring adhd 

och dess konsekvenser. Forskare betonar att underskott av motivation hos personer 

med adhd är nära kopplat till uppmärksamhet och svårigheterna att slutföra uppgifter. 

Bristen på motivation är kritisk för reglering av uppmärksamheten hos elever med 

adhd när det gäller att genomföra utmanande och ointressanta arbetsuppgifter 

(Torrente, et al., 2011).  

Personer med adhd bör inte endast betraktas utifrån svårigheter med uppmärksamhet, 

impulsivitet och överaktivitet utan fokus bör också riktas mot deras problem med 

motivationsreglering. Tonåringar med adhd uppvisar rastlöshet och dras till det som 

upplevs riskfyllt och spännande. De startar gärna upp flera projekt samtidigt men har 

svårt att slutföra någon av det som påbörjats. Såväl ungdomar som föräldrar, lärare 

och forskare är överens om att det största problemet elever med adhd brottas med vid 

skolarbete är att kunna starta och slutföra uppgifter som inte upplevs motiverande. 

Dock visas att konsekvenser av brister i självregleringen av motivationstillstånd kan 

lindras av personligt relevanta belöningar som levereras omedelbart och regelbundet 

(Modesto-Lowe, Chaplin, Sovajian & Meyer, 2013). 

Det finns idag forskning som visar en tydlig koppling mellan Antonovskys Kasam och 

hur den kan lindra konsekvenserna av den kognitiva funktionsvariationen adhd. Den 

tar fasta på att adhd i många fall skapar beteendemässiga störningar med följden dåliga 

relationer, aggression och inlärningsproblem. Dessa beteendeupplevelser kan leda till 

ångest och depression vilket i sin tur skapar en låg grad av Kasam. Resultat från 

långtidsstudier visar att unga med adhd och låg grad av Kasam utvecklar större 

svårigheter kopplade till deras adhd. På samma sätt visar forskning att unga med adhd 

och hög grad av Kasam utvecklar mindre svårigheter kopplade till deras adhd (Edbom, 

et al., 2009). 
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En sammanfattning av litteraturgenomgången 

I nedanstående figur sammanfattas tidigare forskning, avseende vad som bidrar till 

skolframgång. 

 

 

Figur 1. Det som bidrar till skolframgång, enligt tidigare forskning. (Källa: författaren.) 

 

Av figur 1 framgår att exekutiva funktioner ligger till grund för utveckling av den 

språkliga funktionen. De båda är i sin tur nödvändiga för en stark känsla av 

sammanhang hos eleven (Kasam) samt motivation. Vidare visar forskningen att dessa 

fyra delar är var för sig och tillsammans avgörande för den kognitiva förmågan och 

möjliggör skolframgångar. 
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Metod  

Denna studie syftar till att öka förståelsen för fenomenet vad som har positiv inverkan 

på elever med adhd avseende deras studieresultat. Ett antal frågor behövde besvaras 

innan arbetet sattes igång: På vilket sätt ska detta fenomen undersökas? Vilka 

frågeställningar bör formuleras? Hur bör data samlas in och med vilken metod är mest 

lämplig för att analysera data? Genom att läsa liknande studier och ta del av 

metodlitteratur (Fejes, A., Thornberg, R. 2015, Rienecker, L., Stray Jörgensen, P. 2015) 

konstaterades, i samråd med handledare, att en kvalitativ metodansats torde vara den 

mest ändamålsenliga.  

Med hjälp av bibliotekarie upprättades en plan för genomgång av aktuell forskning.  En 

förförståelse byggdes upp genom att läsa vetenskapliga peer-reviewed-artiklar 

publicerade senare än år 2000 samt annan litteratur som bedömts relevant för 

uppsatsens syfte och frågeställning.  

Litteraturgenomgången kompletterades genom att låta utbildningsansvariga, med 

praktisk erfarenhet av elever med adhd, delta i en enkätundersökning där de besvarade 

relativt öppna frågor relaterade till denna grupp elevers skolframgångar.  

Med en kvalitativ analysmetod tolkades insamlade data från respondenterna med 

utgång från studiens syfte, frågeställning samt de begrepp som behandlats i 

litteraturgenomgången.  

  

Datainsamling - enkätundersökning 

Med syftet att identifiera, undersöka och synliggöra faktorer, som har positiv inverkan 

på elever med adhd avseende deras studieresultat, hämtades data från fyra 

respondenters enkätsvar.  

Urvalet utgjordes av utbildningsansvariga vid gymnasieskolor med yrkes-

introduktionsprogram speciellt anpassade till elever med adhd. Med sökmotorn 

Google.se och med urvalskriteriet ”gymnasieskolor anpassade till adhd och med 

yrkesintroduktionsprogram” hittades 27 skolor från hela Sverige. Av dessa 27 valdes 

fyra strategiskt ändamålsenliga skolor utifrån ett ej slumpmässigt bekvämlighetsurval 

(Denscombe, M. 2014). De utvalda skolorna är geografiskt spridda: Svealand, 

mellersta och norra Norrland. Två av skolorna är friskolor, två är kommunala.  
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Utbildningsansvariga på respektive utvald skola kontaktades telefonledes och 

informerades om uppsatsens syfte, metod och tidplan. Samtliga ansåg studien 

meningsfull och tackade ja till att medverka. Utbildningsansvariga har i regel 

fulltecknade agendor och blir ofta tillfrågade att delta i olika undersökningar. 

Respondenterna föredrog därför enkätfrågor framför intervjuer då dessa kunde 

besvaras på egen hand och vid lämpligt tillfälle utan planering.  

Ett enkätformulär (Bilaga 1.) skickades ut via e-post till de fyra utbildningsansvariga. 

Enkätundersökningen bestod av fyra relativt öppna frågor som tillsammans beskrev 

de olika skolornas verksamhet och vad respektive respondent ansåg har positiv 

inverkan på elevernas studieresultat. 

Respondenterna gavs inget sista svarsdatum utan fick lämna svar då de behagade. 

Endast en av dem behövde påminnas om att inkomma med svar. 

Som beredskap vid eventuella oklarheter gjordes en överenskommelse med 

respondenterna om att få reda ut dessa via efterföljande telefonsamtal. Inget av detta 

blev nödvändigt. 

 

Bearbetning av data  

Materialet bearbetades allteftersom respondenter inkom med data. Tre respondenter 

lämnade data genom att direkt besvara enkätfrågorna. En respondent lämnade data 

genom att indirekt, via intern verksamhetsrapport, besvara enkätfrågorna. Den interna 

verksamhetsrapporten var omfattande men strukturerad och data kopplad till 

enkätfrågorna kunde utan svårigheter tas fram.  

Inledningsvis lästes data upprepade gånger för att skapa en god överblick av 

materialet. Nästa steg blev att hitta likheter inom materialet och på så sätt också hitta 

variationer och skillnader. Utifrån likheterna i materialet skapades grupper av olika 

kategorier. Detta arbete gjordes om och om igen till dess att kategoriseringen blev rätt. 

Härefter namngavs kategorierna varvid olika utbildningsfaktorer synliggjordes. 

Slutligen analyserades respektive utbildningsfaktor med utgång från studiens syfte och 

frågeställning samt de begrepp som behandlats i litteraturgenomgången (Fejes, A., 

Thornberg, R. 2015). 
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Etiska överväganden  

Utifrån Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer informerades 

respondenterna att de när som helst och utan motivering kunde avbryta sin 

medverkan, att deras bidrag endast skulle användas inom ramen för detta 

examensarbete och att det inte skulle lånas ut för kommersiellt bruk eller andra 

ickevetenskapliga syften. De fick veta att deras svar skulle behandlas anonymt, att 

varken skolor eller personuppgifter skulle kunna identifieras av utomstående under 

arbetet samt att alla uppgifter och svar skulle raderas efter det att examensarbetet 

godkänts 

 

Resultat och analys 

Enkätundersökningen resulterade i ett antal utbildningsfaktorer som respondenterna 

anser är viktiga för elever med adhd och deras studieresultat. Denna del inleds med 

Tabell 1. som ger en översiktlig sammanställning av resultatet. Härefter följer en 

beskrivning och analys av respektive utbildningsfaktor. Den börjar med de faktorer 

som samtliga respondenter angivit och avslutas med de som endast en respondent 

angivit.  

Tabell 1. Viktiga utbildningsfaktorer för elever med adhd avseende studieresultat. Antal respondenter 

som angivit respektive faktor  

Utbildningsfaktorer som har positiv inverkan på elever 

med adhd och deras studieresultat 

Baserat på data från 

Enkät  Verksamhetsrapport  

Juste bemötande 3 1 

Individuell plan för studier och social utveckling 3 1 

Tydlig pedagogik 3 1 

Hög lärartäthet 3 0 

Kontinuerlig beteendeträning och lifecoaching 2 1 

Regelbunden praktik 2 1 

Kontinuerlig kompetensutveckling inom npf för personal 2 1 

Extra resurs i form av kvalificerat assistentstöd, kurator, 

specialpedagog, speciallärare, praktiksamordnare, 

studie- och yrkesvägledning 

1 1 

Samverkan mellan skola, landsting och arbetsförmedling  1 

Fulla skoldagar utan håltimmar 1 0 
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Juste bemötande  

Studiens resultat visar att samtliga respondenter betonar vikten av juste bemötande. 

Hur kan detta tolkas? En möjlig förklaring skulle kunna vara att respondenterna 

menar att lärares bemötande har stor betydelse för elevernas motivati0n till 

skolarbete; att juste bemötande kan vara ett uttryck för en positiv elevsyn där lärare 

visar att de tror på elevernas förmåga och ställer lämpligt höga förväntningar på dem 

liksom att de uppmuntrar dem till att arbeta självständigt. Det är också troligt att 

respondenterna menar att ett juste bemötande innebär att lärare tar hänsyn till 

elevernas funktionsvariationer på ett sådant sätt att de känner tillit till personalen. Ett 

juste bemötande skulle också kunna tolkas som att lärare ger eleverna stor frihet att 

själva styra sitt lärande.  

Lärmiljöer, präglad av positiv elevsyn och ett juste bemötande, där lärare tror på 

elevernas förmåga och uppmuntrar dem till att arbeta självständigt, där lärarna ställer 

lämpligt höga förväntningar på eleverna och samtidigt tar hänsyn till deras 

funktionsvariationer, har enligt forskare en positiv inverkan på elevers motivation till 

att anstränga sig i sitt skolarbete (se Sosic-Vasic, et al., 2015; Taylor, et al., 2014; Wery, 

et al., 2013). 

 

Individuellt anpassad studieplan. 

Anges av samtliga respondenter. Möjligen anser de att elever är individer med olika 

funktionsvariationer och att individuellt anpassade studieplaner är en självklar och 

naturlig del i att skapa skolframgångar. En tolkning skulle kunna vara att individuellt 

anpassade studieplaner är ett uttryck för att lärare sätter eleven i centrum, att den är 

huvudpersonen, och att allt utgår från dennes behov och önskemål i relation till de 

kunskapskrav som ska uppfyllas för att få godkända betyg. Det skulle också kunna vara 

ett uttryck för att lärare och elever tillsammans upprättar en plan för vad som ska 

göras, hur det ska göras och när det ska göras. Liksom att denna plan speglar elevens 

målsättning och innehåller arbetsuppgifter som eleven så långt som möjligt finner 

intressanta och meningsfulla. En ytterligare tolkning skulle kunna vara att 

respondenterna menar att individuellt anpassade studieplaner ger eleven en 

överskådlig bild av vad som behöver göras för att kunna slutföra sin utbildning. Att 
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eleven och läraren kan använda planen som ett verktyg i vardagen för att hela tiden ha 

koll på att de gör rätt saker för att eleven kan nå sitt mål med utbildningen. 

Då elevens behov och önskemål sätts i centrum, då hen vet vad som ska göras, hur det 

ska göras och när det ska göras, att det som ska göras upplevs intressant, meningsfullt 

och genomförbart, då skapas delaktighet, kontroll och förutsägbarhet. Då eleverna kan 

relatera till de utmaningar de utsätts för, om de är begripliga och meningsfulla, menar 

forskning öka graden av kasam (känsla av sammanhang) vilket forskningen också 

anser ha en stark inverkan på elevernas motivation till skolarbete. Graden av kasam 

skulle kunna sägas spegla elevernas motivation till att arbeta hårt för sina 

skolframgångar (se Antonovsky, et al. 1979; Ben-Naim, et al., 2016; Deci, et al., 2000; 

Torrente, et al., 2011; Wery, et al., 2013). 

 

Tydlig pedagogik  

Samtliga respondenter anser att tydlig pedagogik underlättar skolarbetet för elever 

med adhd. Detta skulle kunna vara ett uttryck för att lärarna strävar efter att så långt 

som möjligt hjälpa eleven med att kunna överblicka sin situation i klassrummet och i 

relation till de kunskapskrav som denne ska uppnå. En annan möjlig förklaring skulle 

kunna vara att lärarna genom en tydlig pedagogik gör undervisningen mer förutsägbar 

och mindre ostrukturerad. En annan tolkning skulle kunna vara att respondenterna 

menar att tydlig pedagogik hjälper eleverna att förstå vad som ska utföras och hur det 

ska utföras liksom att då lärarna har en tydlig pedagogik kan eleverna lättare förstå att 

deras kompetens är tillräcklig för uppgiften. En ytterligare tolkning skulle kunna vara 

att då lärare använder en tydlig pedagogik görs eleven delaktig eftersom den då på ett 

överskådligt sätt kan koppla de aktuella arbetsuppgifterna till elevens övergripande 

studieplan. 

Att befinna sig i en förutsägbar situation och veta vad som ska utföras, hur det ska 

utföras och att förstå att ens egna kompetens är tillräcklig för att kunna utföra det som 

ska utföras ger en känsla av kontroll och delaktighet. Att ha kontroll och att vara 

kompetent minskar stress och ökar möjligheten för eleven att lättare hantera 

lärsituationer som kräver uppmärksamhet, målmedvetenhet, planering, reflektion och 

eftertanke. Att kunna förutse vad som ska ske och ha känslan av att vara tillräckligt 

kompetent är enligt forskningen grunden till kasam och har som tidigare nämnts 

betydelse för elevens motivation till att anstränga sig tillräckligt för att nå 
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skolframgångar (se Attention, 2017; Antonovsky, et al. 1979; Ben-Naim, et al., 2016; 

Deci, et al., 2000; Wery et al. 2013). 

 

Hög lärartäthet 

Tre av fyra respondenter anger hög lärartäthet som en viktig utbildningsfaktor. En 

möjlig förklaring skulle kunna vara att de anser att hög lärartäthet medför att läraren 

inte står ensam att hantera besvärliga utmaningar i klassrummet. Vilket i sin tur torde 

medföra att lärarna lättare kan upprätthålla ett pedagogiskt och inkluderande 

bemötande där alla elever i klassrummet blir uppmärksammade. Det skulle också 

kunna tolkas som att respondenterna menar att med flera lärare i klassrummet kan en 

positiv och kraftgivande dynamik skapas. En dynamik som kan uppmuntra eleverna i 

deras skolarbete. En annan tolkning kan vara att hög lärartäthet medför en större 

flexibilitet i klassrumssituationen där lärare snabbt kan ge eleverna hjälp och med olika 

pedagogiska varianter.  En ytterligare möjlig förklaring skulle också kunna vara att 

med hög lärartäthet kan att eleverna själva inse att det finns tillräckligt med personal 

som kan hjälpa dem och att de kan vara säkra på att de ofta och vid rätt tidpunkt kan 

få peppning.  

Elever med adhd har svårigheter att upprätthålla motivationen för uppgifter som 

utmanar och inte känns meningsfulla. Att inte behöva vänta på hjälp, utan i stället 

snabbt och med rätt anpassning få stöd av en lärare, kan ha en stärkande effekt på 

elevens motivation till att fortsätta arbeta med det som känns svårt. Att få kvalificerad 

hjälp vid rätt tidpunkt ökar möjligheten att lyckas i skolarbetet. Genom att lyckas ökar 

motivationen och chansen till att lyckas igen vilket på sikt ökar graden av kasam som i 

sin tur ökar motivationen ytterligare (se Antonovsky, et al. 1979; Modesto-Lowe, et al., 

2013; Torrente, et al. 2011). 

  

Kontinuerlig kompetensutveckling inom npf för personal 

Tre av fyra respondenter anser att kontinuerlig kompetensutveckling för lärare inom 

npf är viktigt för att elever med adhd ska kunna bli framgångsrika i sitt skolarbete. 

Detta skulle kunna tolkas som ett uttryck för att respondenterna menar att lärare 

regelbundet behöver hållas uppdaterade inom den senaste forskningen i ämnet och få 

lära sig nya moderna verktyg att använda i klassrummet. Respondenterna torde anse 
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att kompetensutveckling inom npf ger lärare fördjupade insikter om hur briser i 

exempelvis ef och språkfunktionen påverkar elevens kognitiva förmåga liksom hur de 

kan lindra konsekvenserna av dessa brister; med goda kunskaper inom npf kan läraren 

lättare förstå hur de bör anpassa undervisningen till respektive elevs 

funktionsvariation och på så sätt underlätta för denne att nå framgångar.  

Lärare som undervisar elever med adhd behöver fördjupade kunskaper inom 

neuropsykiatri. Forskningen visar tydligt att ef är grundfundamentet vid kognitivt 

arbete och att elever med adhd har mer eller mindre brister i denna mentala funktion 

(Biederman, et al., 2004; Diamond, et al., 2012). Forskningen visar också att 

språkstörning är starkt kopplat till brister inom ef (DeBono, et al., 2012) och att dessa 

två mentala funktioner över tid påverkar elevers känsla av sammanhang och 

motivation vid skolarbete (Torrente, F., Lischinsky, A., Torralva, T., López, P., Roca, 

M., & Manes, F. 2011).  

 

Regelbunden beteendeträning  

Tre av fyra respondenter framhåller betydelsen av att eleverna deltar i regelbunden 

beteendeträning. Att detta är en viktig del för att elever med adhd når skolframgångar.  

En möjlig förklaring skulle kunna vara att respondenterna menar att eleverna behöver 

få teoretiska kunskaper om sin funktionsvariation men också bli medvetna om hur 

denna praktiskt påverkar dem. Inte minst i deras skolarbete. Det skulle också kunna 

tolkas som att respondenterna menar att med regelbunden beteendeträning kan 

eleverna få förståelse för hur brister i de exekutiva funktionerna påverkar deras 

inlärning liksom hur bristerna kan påverka det sociala samspelet med kamrater och 

lärare. En annan tolkning skulle kunna vara att respondenterna vill uppmuntra 

eleverna till att genom regelbunden beteendeträning bygga upp egna strategier som 

hjälper dem att lättare hantera situationer som exempelvis kräver planering, 

målmedvetenhet, koncentration, reflektion och resonemang.  

Forskning framhåller att ef går att träna upp. Med regelbunden beteendeträning kan 

eleven skapa egna strategier som stärker självregleringen och hjälper henne att nå 

framgångar både i skolan, på fritiden och i arbetslivet (Diamond, 2012) 
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Regelbunden praktik och praktiskt arbete 

Tre av fyra respondenter lyfter fram regelbunden praktik och praktiskt arbete när det 

gäller vad som har positiva effekter på studieresultat för elever med adhd. En möjlig 

förklaring kan vara att de anser det vara viktigt att ta hänsyn till att elever med adhd 

tycks vara mer motiverade till praktiskt orienterade arbetsuppgifter, som snabbt ger 

konkreta synliga resultat, jämfört teoretiskt stillasittande arbete där resultaten inte är 

lika tydliga. Vid praktiskt arbete kan elever som har svårt för teoretiska studier lära på 

annat sätt och därmed ges större möjlighet till att nå framgångar.  

En annan tolkning skulle kunna vara att respondenterna menar att genom att 

regelbundet varva teori med praktiskt arbete kan eleverna ges större möjlighet att 

lättare förstå teoretiska begrepp och därmed ger praktiskt arbete en uppmuntrande 

effekt för teoretiska studier.  

Det är också möjligt att respondenterna menar att teoretiskt arbete kan för vissa elever 

med adhd kan upplevas som mindre meningsfullt och att praktik och praktiskt arbete, 

som är kopplat till elevens egna intressen, istället ger eleven möjligheter att få arbeta 

med uppgifter som upplevs mer meningsfulla.  

En ytterligare tolkning skulle kunna vara att respondenterna har den uppfattningen att 

praktik och praktiskt arbete kan inspirera och ge eleven idéer om vad den kan tänka 

sig att arbeta med i framtiden och på så sätt stärka elevens motivation till att anstränga 

sig vid teoretiskt skolarbete.  

Möjligen menar respondenterna också att praktik och praktiskt arbete lättare kan 

locka fram dolda styrkor hos eleven, såsom exempelvis kreativitet, men också på ett 

mer naturligt sätt låter eleven öva sin problemlösningsförmåga jämfört teoretiskt 

arbete. 

Forskningen visar att många elever med adhd vill uppnå snabba konkreta resultat. Den 

betonar också betydelsen av att dessa elever behöver meningsfulla arbetsuppgifter för 

att upprätthålla motivationen och därmed orka slutföra arbetsuppgifter (Modesto-

Lowe, Chaplin, Sovajian & Meyer, 2013). Elever med adhd, som ges möjlighet att ofta 

lyckas med det den påbörjat, bygger upp graden av kasam och kan på sikt lindra 

svårigheterna som är kopplade till deras funktionsvariation (Edbom, et al., 2009). 
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Extra resurser i form av kvalificerat assistentstöd, kurator, skolpsykolog, 

specialpedagog, speciallärare, praktiksamordnare, studie- och 

yrkesvägledning 

Två av respondenterna har angett att extra resurser i form av kvalificerat assistentstöd, 

kurator, skolpsykolog, specialpedagog, speciallärare, praktiksamordnare, studie- och 

yrkesvägledning, har betydelse för elevers skolframgångar. Möjligen kan detta 

förklaras av att detta är lagstadgad resurser som elever har rätt till under sin skolgång. 

Det skulle också kunna tolkas som att respondenterna vill tillhandahålla ett 

tvärprofessionellt elevhälsoteam där olika kompetenser nyttjas för att kunna skapa och 

rikta träffsäkra insatser gentemot elever i behov av särskilt stöd (se Norwich, 2016; 

Socialstyrelsen, 2003).   

 

Samverkan mellan skola, landsting och arbetsförmedling 

Endast en av de fyra respondenterna framhåller samverkan mellan skola, landsting och 

arbetsförmedling som viktig för skolframgångar. Det behöver inte göra den mindre 

viktig. En tolkning skulle kunna vara att denna respondent menar att samverkan 

mellan skola, landsting och arbetsförmedling under utbildningen, ger eleven större 

möjlighet att hitta en lämplig praktikplats alternativ provanställning, som kan och är 

villig att ta hänsyn till elevens eventuella nedsättning i arbetsförmåga, efter slutförda 

studier. Vetskapen av detta kan ha en positiv inverkan på elevens känsla av att vara 

delaktig i planeringen av hens framtid vilket då också stärker hens motivation 

 

Fulla skoldagar utan håltimmar 

Fulla skoldagar utan håltimmar har liksom samverkan mellan skola, landsting och 

arbetsförmedling lyfts fram av endast en respondent och skulle kunna vara ett uttryck 

för att lärare och annan skolpersonal, så långt det är möjligt, försöker skapa 

meningsfull strukturerad sysselsättning för eleverna under hela dagen. Såväl under 

lektioner som på raster och fritid.  

 

 

 



21 
 

Sammanfattning av analys 

Tabell 2. Viktiga utbildningsfaktorers koppling till forskning 

Utbildningsfaktor  Koppling till begrepp i 

litteraturgenomgången 

Juste bemötande  Kasam och motivation 

Individuell plan för studier och social 

utveckling 

Kasam, motivation 

Tydlig pedagogik Kasam, motivation 

Hög lärartäthet Kasam, motivation 

Kontinuerlig beteendeträning och 

lifecoaching 

Exekutiva funktioner 

Regelbunden praktik Kasam, motivation 

Kontinuerlig kompetensutveckling inom 

npf för personal 

Exekutiva funktioner, språklig 

funktion 

Extra resurs i form av kvalificerat 

assistentstöd, kurator, specialpedagog, 

speciallärare, praktiksamordnare, studie- 

och yrkesvägledning 

Saknar koppling 

Samverkan mellan skola, landsting och 

arbetsförmedling 

Kasam, motivation 

Fulla skoldagar utan håltimmar Saknar koppling 

 

Analysen visar att de utbildningsfaktorer som respondenterna i praktiken lyfter fram 

som positiva för elever med adhd avseende deras studieresultat kan i de flesta fall 

kopplas till känslan av sammanhang och motivation (se figur 2). Dessa faktorer har 

dock sitt ursprung i det fundament som bygger vår kognitiva förmåga; nämligen de 

exekutiva funktionerna som också ligger till grund för den språkliga funktionen. 

Respondenterna betonar även betydelsen av goda kunskaper inom npf. Skolpersonal 

ges regelbunden kompetensutveckling i området och en rimlig tolkning är att de 

personer som möter eleverna tänker och agerar med utgång från denna kompetens. 
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Figur 2. Det som bidrar till skolframgång, enligt studiens informanter 

Sammanfattningsvis kan sägas att de respondenter som medverkat i denna studie 

tycks i stora drag planera och genomföra sina respektive verksamheter i paritet med 

det som forskningen menar är grunden till skolframgångar (se tabell 2). 
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Slutsats 

Fungerande exekutiva funktioner och språklig funktion, en hög grad av känsla av 

sammanhang samt motivation är utbildningsfaktorer som aktuell forskning menar 

ligger till grund för kognitiv förmåga och skolframgångar.  

En elev med adhd har mer eller mindre nedsättning bland dessa faktorer vilket kan 

skapa hinder för skolframgångar. 

Med stöd av data hämtad från utbildningsansvariga som medverkat i denna studie har 

följande försiktiga slutsatser formulerats: 

Konsekvenser av bristande kognitiv förmåga hos elever med adhd kan lindras och ge 

en positiv inverkan på deras studieresultat genom att   

➢ skolpersonal kontinuerligt utbildas inom npf; att de har förståelse för hur 

brister inom ef och språklig funktion i praktiken påverkar dessa elever i deras 

skolarbete, 

➢ skolpersonal genomför insatser som stärker elevernas känsla av sammanhang, 

➢ skolpersonal genomför insatser som stärker elevernas motivation för 

skolarbete. 
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Avslutande diskussion 

Låt mig återvända till den unga Cecilia som har adhd och som i inledningen vittnar om 

år av skolmisslyckanden. Något som gjorde att hon fullständigt tappade tron på både 

sig själv och framtiden. Hennes tid i skolan medförde att hon till slut stod utan både 

självkänsla och självförtroende. Alla misslyckanden gjorde att hon utvecklade social 

fobi som till slut tvingade henne att stanna hemma och inte gå till skolan. Hennes väg 

ut ur utanförskap och misslyckanden till värdighet, kompetens och gemenskap är lång. 

För många i hennes situation blir utanförskapet bestående med stort mänskligt lidande 

och enorma kostnader församhället.  

Cecilias adhd skapade allvarliga hinder avseende hennes skolarbete. Forskningen visar 

att hon med all sannolikhet har brister i de exekutiva funktionerna vilka har en 

fundamental roll i utbildningssammanhang.  En nedsättning i dessa funktioner medför 

en nedsatt kognitiv förmåga. Brister i denna förmåga måste tas på största allvar då 

forskning också visar att de exekutiva funktionerna är en utbildningsfaktor som har en 

tydlig koppling till andra avgörande utbildningsfaktorer såsom språkstörning, känsla 

av sammanhang och motivation. Skolinspektion (2015) och Skolkommission (2017) 

pekar på allvarliga kunskapsluckor bland skolor när det gäller adhd. Lärare har 

svårigheter att bemöta Cecilia på rätt sätt och därmed lindra konsekvenserna av 

hennes bristande kognitiva förmåga. Glädjande så finns det framgångsrika exempel på 

skolor som vänder misslyckanden till framgångar. De fyra respondenterna som deltog 

i denna studies enkätundersökning är utbildningsansvariga vid gymnasieskolor med 

yrkesintroduktionsprogram. Gemensamt för dem är att de i stora drag planerar och 

genomför utbildningsprogram med hänsyn till det som forskningen anser skapa 

skolframgångar, nämligen goda kunskaper om exekutiva funktioner, språklig funktion, 

känsla av sammanhang och motivation. Troligen hade Cecilias skolgång kunnat se 

annorlunda ut om hon haft tillgång till någon av dessa skolor. 

Jag vill påstå att många lärare och skolledare, mig själv inräknad, inte på ett fullt ut 

tillfredsställande sätt beaktar och tar hänsyn till eventuella brister i elevers mentala 

funktioner. Detta kan skapa luckor vid kartläggningen av den enskilda elevens behov 

vilket torde få betydelse för utformningen av den individuellt anpassade planen för 

studier. Om det saknas medvetenhet om de grundläggande kognitiva delarna och dess 

betydelse för känsla av sammanhang och motivation, så är det uppenbart att det finns 

stora risker för skolmisslyckanden. 
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Skolinspektionen (2015) och Skolkommissionen (2017) pekar idag gemensamt på 

praktiknära kunskapsbrister inom npf som möjligen kan bero på att skolpersonal inte 

har tillräckliga kunskaper om hjärnans kognitiva funktioner och hur de påverkar 

graden av känslan av sammanhang och motivationen för skolarbete. Min egen 

lärarutbildning hade ingen del som behandlade adhd och andra funktionsvariationer 

inom npf.  

Skolors elevhälsoteam bör ha tillgång till tvärvetenskapliga resurser inom npf för att 

kunna begripa och i praktiken ta hänsyn till elever med adhd och deras komplexa 

utmaningar vid skolarbete. Min egen erfarenhet säger mig att det är tveksamt om detta 

är en realitet i verkligheten. 

Alla har rätt till skolframgångar. Vi som på ett eller annat sätt är delaktiga i unga 

människors skolgång har ett stort ansvar att göra det som krävs för att alla elever ska 

kunna nå goda resultat och vinna stora framgångar i skolan.  

Låt oss med iver fördjupa oss i aktuell forskning men även lära och inspireras av de 

skolor som skapar de rätta förutsättningarna för att elever likt Cecilia med adhd kan 

nå skolframgångar. 

 

Metoddiskussion med fokus på validitet och reliabilitet 

Uppsatsen syftar till att bli en liten men viktig del i förståelsen för vad som bidrar till 

skolframgång för elever med npf vid gymnasieskolans yrkesintroduktionsprogram. 

Den har inte ambitionen att vara heltäckande vare sig i litteraturgenomgången eller 

vid fältstudien. Den har snarare ambitionen att vara intresseväckande inspiratör. 

Däremot har uppsatsen intentionen att vara tillförlitlig och trovärdig på så sätt att 

transparens uppnås, att studien med säkerhet kan upprepas och att dragna slutsatser 

är rimliga och begripliga.  

Uppsatsen har en kvalitativ ansats. Mina egna erfarenheter av att under 15 år 

undervisat elever med adhd har med all sannolikhet haft betydelse vid såväl 

litteraturgenomgång som analys. Arbetet bedrevs i nära samarbete med handledare. 

Varje delmoment diskuterades innan genomförande. Litteratur som inkluderats är i 

det närmaste peer-reviewed-artiklar publicerade senare än år 2000 och som bedömts 

relevanta för uppsatsens syfte och frågeställning. De fyra respondenterna valdes ut 



26 
 

efter att inledande telefonsamtal bekräftat dess lämplighet att delta i undersökningen. 

Enkätfrågor utformades i samråd med handledare. Litteraturgenomgångens begrepp 

gav riktlinjer för databearbetning samt redovisning av resultat och analys. 

Sammanfattande visualiseringar av litteraturgenomgång och analys är tolkningar av 

det som framkommit från respektive del och framtogs i dialog med handledare. 

Diskussion och slutsats utgick från dessa tolkningar.  

 

Framtiden 

Min bedömning är att jag själv, mina kollegor, specialpedagog- och lärarutbildare 

behöver kunskaper som omfattar både neuropsykologi och pedagogik. Jag tror att 

praktiknära tvärvetenskapliga forskarinsatser skulle komma till stor nytta och bli en 

viktig del i hur framgångsrika utbildningar i framtiden bör bedrivas. Jag vill knyta an 

till Skolkommissionens slutbetänkande från april 2017. Den visar att en av 

anledningarna till kunskapsbrister bland yrkesverksamma är ineffektiv 

kunskapsöverföring från forskning. Det vore spännande med nya innovativa lösningar 

som gör att verksamma inom skolan kan bli självständiga aktörer i sin egen 

kompetensutveckling.  
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Bilaga 1. Frågeformulär enkät. 

 

Umeå 2017-09-06 
 
Hej XX! 
 
Du har blivit inbjuden att delta i studien Faktorer för Jobb. Jag som driver studien är 
student vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Jag har sedan 2010 
undervisat elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer vid gymnasiets 
yrkesintroduktionsprogram. Denna termin gör jag ett examensarbete som 
undersöker utbildningsfaktorer kopplade till unga vuxnas möjligheter att kunna söka, 
få och behålla ett arbete. Du har som representant för xxxx fått denna inbjudan då 
den verksamheten har bedömts vara en passande respondent. Studiens resultat 
kommer dels att ge praktiskt tillämpbara kopplingar mellan aktuell forskning och 
framgångsfaktorer för målgruppen, dels komma till användning som vägledning vid 
framtida forskning inom utbildningsvetenskap. 
    
Din medverkan är därför viktig och jag vore tacksam om du tog dig tid och besvarade 
följande frågor: 

1. Vad är syftet med er verksamhet? 
2. Hur bedriver ni er verksamhet? 
3. Vilka är verksamhetens fem viktigaste framgångsfaktorer? 
4. På vilket sätt har respektive framgångsfaktor betydelse för verksamhetens 

måluppfyllelse? 
 
Arbetet ska vara klart innan årsskiftet. Jag kommer att kontakta dig på telefon inom 
en vecka för att besvara eventuella frågor och höra om du vill medverka eller om du 
väljer att inte delta.  
Bästa hälsningar från Nils Holm 
Epost: nils.holm@umea.se, tel: xxx 
 
Viktigt för dig som deltar: 

• Handledare är Kent Löfgren som nås via epost kent.lofgren@umu.se. 
• Studien blir åtkomlig via Internet och kommer att presenteras i formen av ett 

examensarbete vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 
• Det färdiga examensarbetet skickas till dig som PDF-fil via e-post.  
• Du kan avbryta din medverkan när som helst och utan motivering. 
• Dina svar behandlas anonymt. Varken skolor eller personuppgifter kommer att 

kunna identifieras av utomstående under arbetet. Alla uppgifter och svar 
raderas efter det att examensarbetet godkänts.  

• Ditt bidrag kommer endast att användas inom ramen för denna studie. Det 
kommer inte att lånas ut för kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga 
syften. 

 

 

 


