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1 Bakgrund 

1.1 Arbetets upplägg 

Det föreliggande examensarbetet är en gemensam produkt som framkommit genom att 

vi; Maria Senbom och Ann-Sofi Persson tillsammans analyserat och diskuterat de resultat 

som framkommit i studien. Ann-Sofi Persson har haft ansvar för att redovisa resultat 

kopplat till vilka funktioner i hjärnan som fungerar annorlunda hos individer med 

attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) och autismspektrumtillstånd (AST). 

Maria Senbom har ansvarat för resultat kopplat till vilka implikationer som föreslås som 

gynnsamma för inlärning och undervisning i skolmiljön för elever med ADHD och AST. 

Dessutom har vi delat upp metoden i ansvarområden, där Ann-Sofi Persson skrivit 

metodteori, metodval och analys. Beskrivning av urval gjordes gemensamt utefter 

ansvarsområden. Maria Senbom har skrivit genomförande, bearbetning, trovärdighet och 

etik. Sammanfattning, bakgrund, analys, diskussion samt slutord har skrivits gemensamt. 

Maria Senbom har ansvarat för den engelska översättningen av sammanfattningen. Ann-

Sofi har sammanställt ordlista samt referenslista. 

1.2 Problemformulering 

Under utbildningen till specialpedagoger uppstod problemformuleringen till föreliggande 

examensarbete då intresse väcktes vid en föreläsning av psykolog Petra Gagner angående 

hjärnans funktioner vid NPS. I möten med pedagoger ute i skolorna upptäcktes en 

kunskapslucka mellan den medicinska forskningen och den pedagogiska praktiken 

gällande barn med ADHD och/eller AST. I skolan saknades det en djupare förståelse och 

bakgrund till hur och varför elever med dessa diagnoser krävde anpassningar, vilket 

upplevdes påverka implementeringen av anpassningar i verksamheten. Då tillfälle gavs 

att göra en förstudie användes det till att undersöka om aktuell forskning visade om det 

fanns avvikande eller annorlunda funktioner i hjärnan hos elever med ADHD och/eller 

AST samt om det kunde påverka inlärningen. Förstudiens resultat pekade på att hjärnans 

funktioner fungerar annorlunda vid ADHD och/eller AST och att dessa funktioner 

påverkar inlärningen. Resultatet gav på så sätt en tydligare ingång för litteraturstudien i 

föreliggande examensarbete. Valet att göra en litteraturstudie fann vi genom att 

Wolfsvinkel m.fl. (2013) betonar det ökande samhällsbehovet för att generera teorier och 
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hur en grundlig, väldokumenterad och välargumenterad litteraturstudie är avgörande för 

nya vetenskapliga insikter. Föreliggande litteraturstudie är ett försök att generera teori för 

hur den specialpedagogiska verksamheten kan dra nytta av forskningsresultaten gällande 

hur hjärnans funktioner fungerar i samband med inlärning vid ADHD och/eller AST. 

Studien bidrar på så sätt till att fylla den upptäckta kunskapsluckan och kan på så vis 

hjälpa till att stilla den nyfikenhet som Timperley (2013) redovisar angående vad lärare 

behöver lära sig och vad som krävs för att de ska kunna göra det, i syfte att förbättra de 

elevresultat som betraktas värdefulla i det omgivande samhället. 

I yrkesrollen som specialpedagog innefattar det att stödja pedagogerna i deras arbete med 

att skapa rätt förutsättningar i skolmiljön för elever med ADHD och/eller AST. Detta 

innebär bland annat handledning av pedagoger, kunna ge stöd till lärarna när de 

strukturerar elevernas arbetsmiljö, samt skapa förståelse för elevernas förmågor och 

svårigheter. Högskoleförordningen (SFS 1993:100) skriver att en specialpedagog ska visa 

på en förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska 

svårigheter och kunna tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika 

lärmiljöer. Det är på så vis inte endast det pedagogiska perspektivet som ska behandlas 

av specialpedagogen, utan även andra vetenskapliga perspektiv så som till exempel den 

medicinska aspekten, kan vara lika viktiga för att bidra till utvecklandet av lärmiljöer för 

elever med ADHD och/eller AST. Dessutom ingår oftast specialpedagogen i elevhälsan, 

vilken enligt Skollagen 25§ (SFS 2010:800) ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska dessutom arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande, samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens 

mål. Med stöd av ovanstående framträder litteraturstudiens försök att fylla 

kunskapsluckan mellan den medicinska aspekten och den pedagogiska praktiken som 

ytterst relevant för yrkesprofessionen specialpedagog. Specialpedagogen bör ha kunskap 

om sambandet mellan hjärnans funktioner och inlärning hos elever med ADHD och/eller 

AST för att kunna presentera rätt anpassningar i lärmiljön, göra rätt bedömning i 

pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram, genomföra observationer samt motivera 

till utvecklingsarbete som leder till bättre lärmiljö kring dessa elever. 

Högskoleförordningen (SFS 1993:100) konstaterar också att specialpedagoger ska visa 

förmåga på att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för 

kollegor, föräldrar och andra berörda. De ska även ha förmåga att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer och på ett självständigt samt kritiskt sätt kunna analysera 
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och identifiera samt medverka i det förebyggande arbetet. Specialpedagoger ska även ha 

förmåga att självständigt samt kritiskt genomföra pedagogiska utredningar och då 

analysera svårigheter på organisations-, grupp- samt individnivå. Därtill ska de visa 

förmåga att genomföra, delta och utforma åtgärdsprogram i samverkan med andra 

berörda samt utveckla verksamhetens lärmiljöer för att stödja elever och barn. 

Specialpedagoger ska även ha förmågan att genomföra utvärdering och uppföljning men 

även kunna leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet, där målet är att kunna möta 

behoven hos alla elever och barn (Högskoleförordningen, SFS 1993:100). Dessa 

förmågor som Högskoleförordningen SFS 1993:100 beskriver talar även de för en stor 

yrkesrelevans i försöket att fylla den upptäckta kunskapsluckan mellan den medicinska 

aspekten och den pedagogiska praktiken för individer/elever med ADHD och/eller AST. 

Genom till exempel professionella samtal mellan specialpedagoger och pedagoger skapas 

möjligheter för pedagoger att till fullo förstå varför elever med ADHD och/eller AST 

behöver anpassningar i pedagogik och skolmiljö. I förlängningen kan detta bidra till att 

bland annat pedagoger får en djupare förståelse för elevernas styrkor och svårigheter, 

samt hur de ska kunna anpassa sin undervisning utifrån dessa elevers förutsättningar och 

behov. Hylander och Guvå (2017) menar att en viktig uppgift för specialpedagoger, är att 

i stället för att förändra eleverna försöka förändra lärarnas och skolans förhållningssätt 

till elever i svårigheter. Jahnke (2019) skriver att forskningsproblemet måste vara relevant 

ur flera perspektiv vetenskapliga, samhällsrelevanta, professionsrelevanta, politiskt 

relevanta samt att det finns en aktualitet. Rapporten från OECD (2007) framhåller vikten 

av att skapa ett möte mellan den medicinska hjärnforskningen och den pedagogiska 

forskningen. I rapporten framkommer det att dessa två behöver kopplas samman för att 

hjärnforskningen ska veta vad de behöver forska mer kring och den pedagogiska 

praktiken kan ta hjälp av forskningen för att förstå hjärnan och utveckla sin undervisning. 

Det behövs en tvärvetenskap som sammanför dessa olika perspektiv samt för tankar och 

idéer mellan medicin, biologi och pedagogik. Pedagogisk neurovetenskap kan på så vis 

bidra till att skapa en verklig lärande vetenskap (OECD, 2007). Med beaktande av 

ovanstående är föreliggande litteraturstudie samhällsrelevant, vetenskapligt intressant, 

professionsrelevant samt kopplar ihop den medicinska forskningen och den pedagogiska 

forskningen. Detta kan ge implikationer för det specialpedagogiska fältet och på så vis ge 

fördjupad kunskap kring elevernas behov, men även för att lärare, skolledning, samhället 
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och våra politiker ska kunna fatta kloka beslut kring skolgången för elever med ADHD 

och/eller AST. 

1.3 Förstudie - en forskningsöversikt 

Under kursens gång uppstod möjligheten att göra en förstudie till föreliggande 

examensarbetet. Det resulterade i ett nedslag i tidigare forskning om ADHD och/eller 

AST. Syftet med studien var att ta reda på hur hjärnans funktioner fungerar vid ADHD 

och/eller AST, samt om och hur det kan påverka inlärningsförmågan. Relevanta artiklar 

angående ADHD och/eller AST valdes ut, med avgränsningar utifrån kriterierna: endast 

vetenskapligt granskade artiklar, forskning utgiven mellan år 2010–2020, åldrarna 6–16 

år, utan intellektuell funktionsnedsättning (IF). Dessa avgränsningar gjordes för att 

datamaterialet skulle vara relevant samt ha aktualitet och kunna besvara syftet för studien.  

Både nationell samt internationell forskning är representerad.  Åtta relevanta 

forskningsartiklar valdes ut mot ovangivna kriterier, vilka presenteras i nedanstående 

avsnitt.  

Artiklarna blev en liten inblick i hur forskningsläget ser ut kring hjärnans funktioner i 

förhållande till inlärning för barn med ADHD och AST. Studiernas metod, etik och 

teoretiska förankring togs i beaktande. Studiernas resultat analyserades sedan utefter om 

avvikelser i hjärnans funktioner hos individer med ADHD och AST kunde påvisas, samt 

om förändringarna påverkade inlärningen. I nedslaget i forskningen kring AST och 

hjärnans funktioner framkom indikationer på att hjärnans funktioner påverkar 

inlärningsförmågan för barn med AST. Goh och Peterson (2012) visar hur inlärning och 

minne fungerar för personer med AST och beskriver den pedagogiska aspekten som 

utgörs av elevens förmåga till inlärning och att minnas det inlärda. Deras studie visar att 

personer med AST sannolikt har vissa förändringar vid synapsbildning och dess funktion. 

Dessa mekanismer kan i sin tur leda till utbredda, bestående funktionsstörningar i flera 

nervsystem och därmed potentiell försämring av förvärvet av ett brett spektrum av 

färdigheter, inklusive sociala, kommunikativa, motoriska och intellektuella färdigheter. I 

likhet med Bölte m.fl. (2014) hänvisar Rosello m.fl. (2018) till skillnader i de exekutiva 

funktionerna hos personer både med AST och ADHD, vilka påverkar 

inlärningsbeteenden och understryker därmed vikten av att utforma insatser som passar 

deras speciella utbildningsbehov. Bölte m.fl. (2014) och Lukito m.fl. (2020) visar båda 

på förändringar i hjärnans funktioner och nervbanor som påverkar beteende och inlärning, 
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Rosello m.fl. (2018) däremot lyfter fram vikten av anpassningar i den pedagogiska 

miljön. Sammantaget skapar dessa studier en helhetsbild om hur hjärnans funktioner 

påverkar inlärningsförmågan hos barn med AST. I forskningen kring ADHD och hjärnans 

funktioner visade det sig sammantaget att hjärnan har en stor påverkan på 

inlärningsförmågan för barn med ADHD. Yu (2014) framhåller att hennes resultat tyder 

på att dopaminsubstansen spelar en viktig roll i förvärv av ny finmotorik och att övertryck 

i det frontostriala kretsloppet (nervvägarna till storhjärnan) kan leda till brister i 

finmotoriken hos barn med ADHD, samt svårigheter med att vänja sig vid nya miljöer. 

Medin m.fl. (2019) fann bland annat att minskad volym i hippocampus hos barn med 

ADHD ger en påverkad inlärningsprocess och kan leda till ytterligare ADHD-symtom. 

Baumeister m.fl. (2018) lyfter att neurofeedback training (NF) riktar sig direkt mot de 

neurala dysfunktionerna genom att presentera mått på hjärnaktivitet som återspeglar de 

nedsatta funktionerna i hjärnan och lär träningspersonen att reglera och ändra sin 

hjärnaktivitet i önskad riktning. Boon (2020) hävdar att hennes studier ger statistiskt 

signifikanta bevis för att det finns anatomiska skillnader mellan de med ADHD och 

kontrollgruppen i hjärnregioner som styr integrering av fysisk rörelse, bearbetning av 

mentala uppgifter och reglering av känslor samt uppmärksamhet. Dessutom förtydligar 

Boon (2020) att det behöver säkerställas att elever med ADHD får skräddarsydd 

pedagogik som de behöver för att lyckas i skolan. Boon (2020) poängterar också att det 

är viktigt att förstå skillnaderna i hjärnanatomin vid ADHD för lärare, lärarutbildare och 

inkluderande utbildningspolitiker. Dessa skillnader visar att ADHD har biologiska 

samband samt förhistoria och inte är en manifestation av sociala faktorer, dålig 

beteendekontroll eller föräldraskap. Boon (2020) slår fast att skolelever med ADHD 

behöver få tillgång till riktad finansiering enligt handikapplagen, precis som andra elever 

med funktionshinder. Det kommer att säkerställa att eleverna får skräddarsydd pedagogik 

som de behöver för att lyckas i skolan. Sammantaget bevisade denna forskningsöversikt 

att det är relevant att undersöka vad forskningen säger om hjärnans funktioner och om 

det finns ett samband med de pedagogiska implikationerna som föreslås i forskningen 

gällande individer/elever med ADHD och/eller AST. Detta för att fylla den upptäckta 

kunskapsluckan mellan den medicinska aspekten och den pedagogiska praktiken, genom 

att försöka formulera en teori för hur den specialpedagogiska verksamheten kan dra nytta 

av forskningsresultat.  
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1.4 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande examensarbetet är att genom en litteraturstudie försöka generera 

teori för hur den specialpedagogiska verksamheten kan dra nytta av forskningsresultaten 

gällande hur hjärnans funktioner fungerar i samband med inlärning vid ADHD (attention 

deficit hyperactivity disorder) och/eller autismspektrumtillstånd (AST). 

Frågeställningar:  

• Vilka funktioner i hjärnan fungerar enligt forskning och monografier annorlunda 

hos individer med ADHD och/eller AST? 

 

• Vilka implikationer föreslås i forskning samt monografier som gynnsamma för 

inlärning och undervisning i skolmiljön för elever med ADHD och/eller AST? 

 

• Vilka samband kan dras mellan hjärnans funktioner och de pedagogiska 

implikationerna som föreslås för individer/elever med ADHD och/eller AST? 

 

1.5 Nyckeltermer 

Föreliggande litteraturstudie tar inte utgångspunkt i någon lärandeteori, utan använder 

Grounded Theory (GT) som metodteori. Forskaren ska enligt GT gå in i materialet med 

öppet sinne och därmed kan inga centrala begrepp på förhand bestämmas. Begreppen 

ADHD, AST, hjärnans funktioner och inlärning kan dock ses som nyckeltermer eller 

centrala begrepp i sökandet efter forskningsartiklar och monografier, eftersom de pekar 

mot syftet och frågeställningarna i föreliggande litteraturstudie. Därför kommer dessa 

begrepp att utvecklas och definieras för att skapa förståelse. 

ADHD står för attention deficit hyperactivity disorder, där kärnsymtomen innefattar 

uppmärksamhetssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet. 

Uppmärksamhetsvårigheterna är kopplade till koncentrationssvårigheter, vilket innebär 

att de har svårt att hålla fokus. Impulsivitet innebär svårigheter med att lyssna på andra 

och hantera ostrukturerade situationer som kräver eftertanke. Individer med ADHD har 

ofta svårkontrollerade samt starka känsloreaktioner. Överaktivitet innebär svårigheter 

med att reglera aktivitetsnivån under en aktivitet, antingen blir nivån för hög eller för låg. 

Det är även svårt för individer med ADHD att sitta still och varva ner, samtidigt som det 

kan varvas med utmattning samt passivitet. Hos barn visar sig den överaktivitet som 

fysiska rörelser (Riksförbundet Attention, 2021). Roslund (2018) skriver att individer 
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med ADHD har svårt med impulskontroll och det gör att så fort de får en tanke agerar de 

utefter denna tanke oberoende av vad konsekvenserna blir.  

AST är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som tar sig uttryck i hur en person 

samspelar och kommunicerar med andra, samt hur de uppfattar omvärlden (Autism & 

Aspergerförbundet, 2020). De kärnsymtom som beskrivs för AST delas in i två 

huvudgrupper:  

• Varaktiga begränsningar i förmågan till social kommunikation och 

socialt samspel i flera olika sammanhang  

• Begränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter.  

Symptom för autism ska finnas redan i tidig barndom, även om diagnosen ibland ställs 

betydligt senare (Autism & Asperbergerförbundet, 2020). Carlsson Kendall (2015) menar 

att personer med AST har ett annorlunda sätt att tänka, vilket kan leda till individerna har 

svårt att förstå andra, men också att andra har svårt att förstå dem. De tre största 

problemområdena inom AST utgörs enligt Carlsson Kendall (2015) av central koherens 

(förståelse av sammanhang), mentalisering (förståelse för hur andra människor tänker och 

känner) och exekutiva funktioner (förmåga inom planering och genomförande). Personer 

med AST kan ibland uppfattas som socialt klumpiga, då de har svårt att förstå osynliga 

sociala regler (Autism och Aspergerförbundet, 2020). Många personer med AST 

utvecklar även specifika specialintressen och kan bli väldigt uppslukade och belästa inom 

just det området. Personer med AST har ofta en ojämn begåvningsprofil som kan vara 

svår att kartlägga och som kan variera utifrån dagsform. Detta kan leda till för höga eller 

för låga krav från antingen personen själv eller från omgivningen. Det finns även en 

rutinbundenhet hos många med AST och därför kan de reagera kraftigt även på små 

förändringar. Det finns även en stor andel av individer med AST som har en över- eller 

underkänslighet för sinnesintryck som ljud, ljus, dofter och känsel. Autism och 

Aspergerförbundet (2020) skriver också att det finns stora individuella skillnader i hur 

svårigheterna och styrkorna visar sig hos personer med AST, vilket också Carlsson 

Kendall (2015) menar gör att man måste utgå ifrån den person man möter. 
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Hjärnans funktioner  

 

 Bild: Istock,  

 

Vår vilja, förstånd, identitet samt våra minnen har sitt säte i hjärnan skriver Adler och 

Adler (2006) och där finns nutid, dåtid samt framtid som vävs samman till en helhet. En 

förutsättning för lärande är att våra känslor finns närvarande för uppmärksamhet, 

motivation samt för att lagring i minnena ska ske. Det gäller både den emotionella och 

förnuftsmässiga hjärnan. En välfungerande hjärna korrigerar sig i 

informationsbearbetning samt arbetar flexibelt med olika alternativ i samspel och 

kommunikation med andra.  

Adler och Adler (2006) förklarar att hjärnan kan ses som kommandocentralen i kroppen. 

Hjärnan är indelad i två halvor som specialiserar sig på olika saker efterhand under 

uppväxten. Hemisfärens (hjärnhalvornas) samarbete är starkt utvecklat och deras 

kommunikation sker genom fler än 100 miljarder nervtrådar som binder ihop 

hjärnhalvorna.  

Hjärncellerna är huvudaktörerna i hjärnan som är fler än 100 miljarder i antal och ingår i 

ett komplicerat samspel (Adler & Adler, 2006). Dessa hjärnceller kan ingå i kontakt med 

15 000 andra nervceller. När de avger impuls till en annan cell sker det via synapsen som 

är deras kontaktställe. Nervcellerna sänder bara ut information i en riktning åt gången 

men tolv miljarder celler är aktiva konstant antingen med att ta emot eller sända 

information. 
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CNS (Centrala nervsystemet) är en central funktion i hjärnan menar Adler och Adler 

(2006) och hit hör även ryggmärgen. Centrala nervsystemet sänder samt tar emot 

impulser via PNS (perifera nervsystemet) till delar av kroppen och ju mer hjärnan 

används desto fler förbindelser utvecklas.  

Hjärnan består av storhjärnan, mitthjärnan, lillhjärnan samt hjärnstammen. 

Hjärnstammen är sätet för flertalet livsviktiga funktioner såsom, andning, 

hjärtverksamhet och vakenhet. Den innehåller också strukturer för samordningar, rörelse, 

reflexer, sömn och drömmar. Sätet för hjärnstammen är punkten där hjärnan övergår i 

ryggmärgen och från hjärnstammen är lillhjärnan utväxt. Här finns centrum för balansen 

och samordningen av de automatiserade (inövade) muskelrörelserna. Lillhjärnan kan 

även plocka fram ord ur minnet (Adler och Adler, 2006). Mitthjärnans säte är ovanför 

hjärnstammen, den kommer till användning när känslor ska uttryckas. Här finns också 

det limbiska systemet som är centrum för hjärnans känslor. Storhjärnan består av två 

halvor som är sammanbundna med ett nervtrådsband. Storhjärnan ansvarar för minnen, 

associationer, hur vi känner samt tänker. I den högra delen finns det skapande tänkandet 

och i vänster finns sätet för det logiska tänkandet (Adler och Adler, 2006). Nervcellerna 

i hjärnan omvandlas från kemiska till elektriska signaler och sedan tillbaka igen. Den 

elektriska impulsen från en avsändarcell frigör signalsubstans som sänds till receptorer 

på mottagarcellen som då aktiveras och sänder vidare till nästa cell. Hjärnbarken som är 

storhjärnans yttersta skikt är några millimeter tjockt och i denna del finns tillvaron och 

medvetenheten. Alla medvetna tankar, känslor samt vårt intellektuella minne finns i 

hjärnbarken. Sinnesupplevelser registreras i hjärnan via medvetenheten i hjärnbarken 

som är en sambandscentral för sinnesupplevelserna lukt, smak, hörsel samt syn (Adler 

och Adler, 2006).  

Inlärning 

Ordet inlärning innebär att lära sig något och är synonymt med lärande. Freltofte (2004) 

skriver att inlärning är en process hos barnet. Denna process kopplar hon ihop med 

motivation. För om barnet inte är inställd på att lära sig något kommer processen inte ske. 

Selghed (2011) beskriver inlärning som en aktivitet hos individen själv som leder till att 

uppfattningar om fenomen samt händelser i dess omvärld förändras. Han klargör även att 

lärandet är en process precis som Freltofte (2004) skriver. Lärande kan i skolan beskrivas 
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som samspel mellan lärande och undervisning enligt Kroksmark (2000). Han förtydligar 

att avsikten med undervisningen är att eleven ska lära sig något specifikt.  

2 Metod  

I det här kapitlet redogörs studiens metod, men även teorin som ligger bakom densamma. 

Som avslutning på kapitlet förs ett resonemang kring hur studien förhållit sig till de 

forskningsetiska principerna. Sammanfattningsvis kan man säga att denna studie är en 

systematisk induktiv litteraturstudie med en kvalitativ ansats genomförd enligt Grounded 

Theory (GT).  

2.1 Metodteori 

Inledningsvis beskrivs Grounded Theory (GT) som allmän forskningsmetod, därefter 

redogörs för hur GT kan användas i en litteraturstudie. De teoretiska utgångspunkterna i 

GT kan ses som Main Concern (huvudkategori), kategoriskapande och teorigenererande. 

2.1.1 Grounded Theory  

Enligt Thornberg och Forslund Frykedal (2020) erbjuder Grounded Theory (GT) en 

flexibel men systematisk vägledning för insamling samt analys av data. Vidare beskriver 

Thornberg och Forslund Frykedal (2020) att Grounded Theory som på svenska kallas 

grundad teori (GT) är en metodansats som passar bra när forskare utgår ifrån det 

empiriska materialet och inte utifrån en teori. GT bygger på data som sedan används för 

att kunna utarbeta teoretiska modeller. GT intresserar sig för sociala händelser och är ett 

systematiskt tillvägagångsätt för att analysera och samla in datamaterial men är samtidigt 

en flexibel metod. Enligt Thornberg Forslund Frykedal (2020) ville Glaser och Strauss 

som är grundarna till GT visa hur forskaren kan utgå ifrån data under analysen och på det 

sättet utveckla en egen teoretisk modell. Forskaren skulle undersöka världen och 

materialet som samlats in med fördomsfria samt öppna ögon.  

Glaser och Strauss (1967) skriver att det är viktigt att i social forskning främja upptäckten 

av teori från data som systematiskt tagits fram och analyserats. Grounded Theory 

förklaras av Glaser och Strauss vara en upptäckande process, där teori genereras från data 

och kan användas som metod för jämförande analys. GT är på så vis ett sätt att 

systematiskt skapa en teori av det insamlade datamaterialet och låta teorin växa fram. 
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Forskaren ska ställa data mot varandra för att jämföra likheter och skillnader mellan dem 

och när sedan forskaren bedömer att nya data inte tillför mer information har en teoretisk 

mättnad nåtts (Glaser och Strauss, 1967). Sedan deras boklansering har flera versioner av 

GT framtagits (Thornberg Forslund Frykedal, 2020). 

Repstad (2007) beskriver hur kvalitativ forskning ofta hamnar inom GT och har en stark 

betoning på att teorin ska växa fram med en tydlig förankring i det empiriska materialet. 

Datainsamling, analys och teoribildning sker parallellt under hela forskningsprocessen 

och hela tiden ska fokus hållas på kontakten med det insamlade materialet och på det 

sättet är det en öppen metod. Repstad (2007) skriver att uttrycket ”mättnad” kan 

användas, vilket innebär att forskaren känner sig mätt på information och det är dags att 

sluta insamlingen, eftersom forskaren känner att inget nytt förstås eller tillförs av 

ytterligare data. Thornberg och Forslund Frykedal (2020) beskriver att den centrala 

principen i GT är att det teoretiska urvalet styr hela processen. Det gör att datainsamlingen 

och analys pågår parallellt. Forskaren behöver ha ett flexibelt förhållningssätt till sin 

datainsamling och under insamlingen analyserar forskaren materialet. Detta styr och 

vägleder den fortsatta datainsamlingen. Bryman (2018) menar att det finns två 

grundläggande drag i GT. Den första är inriktad på en teori där data skapar grunden och 

den andra är att insamling och analys av materialet sker parallellt med varandra i en 

växelverkan. Bryman (2018) hävdar att den viktigaste processen utgörs av kodningen av 

materialet, där man sammanställer samt organiserar det som verkar vara av teoretisk vikt 

och användning av GT sker på så vis i flera steg. Thornberg och Forslund Frykedal (2020) 

menar att forskaren ska ställa en analytisk fråga till sitt insamlade material: Vad är det 

som händer här? Forskaren ska utgå ifrån en huvudfråga (Main Concern) och som enligt 

Thornberg och Forslund Frykedal (2020) har sin utgångspunkt i materialets handlingar 

samt perspektiv.  Forskaren ska inte på något sätt ta materialets perspektiv som givna, 

utan här ska istället utvecklas en tolkande förståelse till det insamlade materialet. 

Thornberg och Forslund Frykedal (2020) skriver att kodning innebär upptäckter av koder 

i det insamlade materialet och benämns som ”substantiv kodning”.  Det finns här två steg 

vilka är ”öppen kodning” samt ”selektiv kodning”. ”Öppen kodning” innebär att det 

insamlade materialet noggrant läses igenom. Forskaren ställer öppna frågor till sitt 

material och markerar under arbetets gång relevanta delar och bildar på så sätt en kod. 

Det andra steget benämns istället som selektiv kodning och innebär att forskaren väljer 

ut och använder de koder/kategorier som framstår som viktigast eller de kategorier som 
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är mest frekventa. Thornberg och Forslund Frykedal (2020) vill att forskaren här inriktar 

sig på kärnkategorin i sitt empiriska material. Kategorier och begrepp fångar upp samt 

beskriver de viktiga delarna av det insamlade materialet. Här hittas kopplingar mellan 

kategorierna som de bildar relationer med. Det mest centrala i selektiv kodning är 

kärnkategorin och den är en grundläggande process. Analysen vägleds och avgränsas av 

kärnkategorin. Här kan forskaren ställa frågor som, ”vad innehåller kärnkategorin?”, 

”vilka kategorier och koder är intressanta att undersöka vidare?”, ”vilka frågor väcks och 

hur vägleder frågorna analysen?”. 

Thornberg och Forslund Frykedal (2020) anser att den viktigaste principen i analysarbetet 

är sökandet efter den ovannämnda beskrivna ”Main Concern”, men analysprocessen 

måste också under hela processen vara välförankrad i det insamlade empiriska materialet 

och denna förankring får inte tappas bort. Författarna redovisar också att en viktig princip 

är att kunna växla mellan objektivitet och sensitivitet. Sensitivitet innebär förmågan att 

kunna läsa av eller känna subtila antydningar och nyanser i det insamlade materialet. 

Objektivitet innebär förmågan att ha en viss distans till det insamlade materialet och 

resultatets framväxt.  

Att finna relationer mellan olika begrepp och kategorier benämns av GT som teoretisk 

sensitivitet och de utvecklar begrepp som leder till utvecklingen av forskarens egen 

teoretiska modell som grundas i det empiriska materialet. Här ska forskaren inneha ett 

öppet sinne samt vara kritisk och ledigt inställd till tidigare studier och teorier (Thornberg 

& Forslund Frykedal 2020).  Thornberg och Forslund Frykedal (2020) beskriver att under 

hela processen bör tankar, frågor samt goda idéer skrivas ner på så kallades ”Memos” för 

att det inte ska glömmas bort. ”Memos” skrivs genom hela analysprocessen i ett speciellt 

lättåtkomligt dokument. Dessa ”Memos” är en förutsättning att texten så småningom blir 

sammanhållen.  

2.1.2 Användningen av Grounded Theory i Litteraturstudier 

GT kan enligt Wolfwinkel m.fl. (2013) användas vid litteraturstudier. De har därför 

utarbetat en guide som de kallar för Grounded Theory Literature Review Method 

(GTLRM) för att forskare eller nybörjare ska kunna genomföra en noggrann 

litteraturstudie utifrån GT. Wolfwinkel m.fl. (2013) betonar att det är en guide för att 

hjälpa till att systematisera granskningsprocessen och ge ett optimalt resultat men även 
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bidra till teoretiska framsteg. Wolfwinkel m.fl. (2013) påpekar också att alla steg inte 

passar för alla forskare, så steg kan uteslutas bara de är motiverade. De uppmanar forskare 

att använda flexibilitet bara det inte stör granskningens kvalitet.  Guiden bygger på fem 

steg: 

Steg ett: Define, i detta steg sker definitionen av kriterierna för den systematiska 

litteratursökningen. Det är kriterier för vilken litteratur som ska inkluderas eller uteslutas 

t.ex. databaser, vilket tidsspann som publicering ska ha skett eller ämnesområde. Sedan 

går man över till att finna lämpliga avgränsade sökord som kan få fram de mest relevanta 

texterna om ämnet. Sammantaget ska dessa kriterier göra att om man använder dem igen, 

ska sökresultatet får samma träffar som innan. I detta första steg skapas alltså 

urvalskriterierna.  

Steg två: Search, här sker den faktiska sökningen genom de identifierade kriterierna. 

Sökningen kan vara tidskrävande och kanske inte ger relevanta resultat eller alldeles för 

många träffar. Om dessa saker sker, kan forskaren gå tillbaka till det första steget och 

söka efter nya sökord eller kriterier. 

Steg tre: Select, här granskas och väljs den litteratur eller forskningsartiklar bort som inte 

uppfyller kriterierna trots att de framkom vid sökning med den valda sökfrasen. Det sker 

genom genomläsning av titlarna, sammanfattning eller mer av texterna och här hittas även 

den för studien relevanta empirin. De bortvalda artiklarna läggs åt sidan och de relevanta 

sparas. Denna process sker tills inga fler relevanta artiklar framkommer och sökningen 

förklaras mättad.  

Steg fyra: Analyze, här börjar det själva analytiska arbetet med att tillämpa GT som ses 

som kärnan i litteraturgranskningsarbetet. Wolfwinkel m.fl. (2013) föreslår att analysen 

sker genom att slumpmässigt välja text som läses och under tiden markeras det som är 

intressant eller ger insikter som kan vara relevanta för syftet och forskningsfrågorna. Alla 

de utvalda texterna kommer att så småningom genomgå denna procedur minst en gång. 

Varje ord, stycke eller mening som har markerats representerar någon relevant uppgift 

detta kallas att forskaren genomför en ”öppen kodning” och innebär att hitta de begrepp 

samt klargöra de dolda aspekterna genom noggrann läsning av de utvalda texterna. Målet 

med den ”öppna kodningen” är att identifiera en uppsättning kategorier av studiens 

resultat. Sedan följer den ”Axiella kodningen” som innebär sambandet mellan 

kategorierna och deras underkategorier som här identifieras. Slutligen genomförs den 
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”selektiva kodningen” som används för att integrera och förfina de kategorier som 

identifieras. Här ska fokuset vara att hitta en huvudkategori (main concern). Även om 

”axiell kodning” är att hitta relationen mellan kategorierna och deras underkategorier är 

”selektiv kodning” processen för att identifiera och utveckla relationer mellan de 

viktigaste kategorierna. När det inte framkommer fler kategorier eller underkategorier så 

har en teoretisk mättnad uppstått. Den väsentliga uppgiften är att utveckla ett enda 

resonemang med vilket en uppsättning fenomen förklaras potentiellt. Det ska förankras i 

så många relevanta empiriska fakta som möjligt och leda till att ”main concern” hittas, 

som då utlöser en berättelse som ska berättas, en teori.  

Steg 5, Present, detta steg ska användas till att tänka igenom litteraturstudiens 

presentation, vilket är en viktig process. Riktlinjer som anges för presentationen är: En 

inledning som beskriver studiens fält, nyckeltermer bör definieras, följt av metodkapitel, 

resultat/analys samt slutligen ett diskussionskapitel som summerar och förklarar studiens 

fynd och dess konsekvenser för tidigare teorier samt framtida forskning.  

Wolfwinkel m.fl. (2013) slår fast att en bra litteraturstudie måste hitta ”main concern” 

och anmärkningsvärda aspekter av den studerade litteraturen, även om de inte är särskilt 

teoretiska så är ändå teoribyggnad ett av de viktigaste resultaten, när man använder GT i 

litteraturstudier. GT är ett hjälpmedel i byggnaden av en teori när du utgår ifrån en 

litteraturgranskning.  Nackdelen som Wolfwinkel m.fl. (2013) nämner vid användning av 

deras metod är att man måste ta del av omfattande litteratur om GT som går tillbaka ända 

till 1967, men de anser att den investeringen kommer att löna sig.  

2.2 Metodval 

Syftet med föreliggande examensarbetet är att genom en litteraturstudie försöka generera 

teori för hur den specialpedagogiska verksamheten kan dra nytta av forskningsresultaten 

gällande hur hjärnans funktioner fungerar i samband med inlärning vid attention deficit 

hyperactivity disorder (ADHD) och/eller autismspektrumtillstånd (AST).  

Enligt Agnafors och Levinsson (2019) ska forskaren i första hand titta på vad studiens 

syfte är, sedan undersöks vilken metod som kan anses lämpligast för just det specifika 

ändamålet. För att få ett tillförlitligt resultat måste metoden väljas med omsorg och ge en 

empiri som är relevant för syftet med forskningen. Valet av metod menar Kvale och 

Brinkmann (2014) beror på vilken forskningsfråga som ställs och kvalitativa samt 
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kvantitativa metoder kan ses som verktyg som kräver olika sorts kompetens hos 

forskaren. Då syftet med föreliggande examensarbetet är att genom en litteraturstudie 

försöka generera teori för hur den specialpedagogiska verksamheten kan dra nytta av 

forskningsresultaten gällande hur hjärnans funktioner fungerar i samband med inlärning 

vid ADHD och/eller AST, lämpar sig en kvalitativ forskningsansats väl. Bryman (2018) 

förklarar att en litteraturundersökning bygger på monografier, tidskrifter samt rapporter 

som noggrant genomlästs. Där forskaren efter att ha funnit sina nyckelbegrepp söker efter 

forskning i olika databaser. 

Kvalitativ forskning innefattar en djupare förståelse för de mänskliga beteende och de 

orsaker som styr människornas beteende. En kvalitativ undersökning kändes därför 

relevant för studien, då syftet var att genom en litteraturstudie försöka generera teori för 

hur den specialpedagogiska verksamheten kan dra nytta av forskningsresultaten gällande 

hur hjärnans funktioner fungerar i samband med inlärning vid ADHD och/eller AST. I 

kvalitativ forskning undersöks varför och hur, därför har forskaren ett behov av ett mindre 

urval menar Bryman (2018). Repstad (2007) skriver att kvalitativ metod används för att 

hitta egenskaper och framträdande drag hos ett fenomen samt framhåller att mätning inte 

spelar så stor roll när metoden används, forskaren går på djupet och inte bredden. Han 

förklarar även att kvalitativa metoder representerar en grundförändring som går ut på, att 

när människor får en fördjupad förståelse av egna och andras handlingar, kommer de 

genom den insikten och medvetenheten att kunna handla annorlunda jämfört med 

tidigare. Repstad (2007) framhåller att kvalitativa undersökningar kan ge större insikter 

och en djupare förståelse för de mellanmänskliga processerna än vad mer traditionella 

kvantitativa frågeundersökningar gör. Kvalitativa forskningsresultat kan ibland beskrivas 

som svåra att generalisera, då de är bundna till den situation som kartlagts. Den kvalitativa 

forskningen har inte heller lika strikta anvisningar och riktlinjer för hur 

tillvägagångssättet vid insamling och analys av data sker (Bryman, 2018). Bryman (2018) 

menar dock att den kvalitativa studien är generaliserbar utifrån det teoretiska tänkandet 

och att det är de teoretiska slutsatserna av en kvalitativ studie som avgör hur 

generaliserbar studien är.  

2.2.1 Systematisk litteraturgenomgång  

Bryman (2018) förklarar att en systematisk litteraturgenomgång är en vetenskaplig, 

replikerbar samt transparent process, vilket innebär att studien tydligt ska visa hur den 
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genomförts för att andra ska kunna utföra den på samma vis. I forskningsurval samt 

litteratururval beskrivs därför på ett noggrant sätt vilka avgränsningar som gjorts och 

vilka sökord samt sökmotorer som använts i denna litteraturstudie. Bryman (2018) 

klargör att med en systematisk litteraturgenomgång kan man presentera en uttömmande 

litteraturgenomgång. Bryman (2018) skriver att metoden systematisk 

litteraturgenomgång sker i fem olika steg. Första steget är att formulera forskningsfrågan 

samt syftet. Andra steget är att söka efter relevant litteratur och forskning som passar in 

på forskningsfrågor och syfte. Denna sökning ska grunda sig på termer och nyckelord i 

relevans för syftet som i första steget definierades samt nedskrivas tydligt så att den blir 

replikerbar skriver Bryman (2018). Det tredje steget innebär att granska sina tänkbara 

kandidater som har hittats med hjälp av nyckelorden. Det sker genom att abstrakten i 

forskningsartiklarna granskas, men oftast sker även en genomläsning av hela artikeln eller 

boken för att bestämma om den är relevant eller irrelevant för studien. I steg fyra sker 

kvalitetsbedömningen av materialet som blev utvalt i steg tre. Det femte steget innebär 

att plocka fram resultatet i varje undersökning samt monografi och sammanställa dessa 

till ett resultat som sedan analyseras med målet att försöka skapa en tydlig 

sammanfattande slutsats. 

2.3 Urval 

Inför föreliggande litteraturstudie har ett målstyrt urval gjorts, då det är viktigt att ha 

datamaterial som är relevant för studiens syfte och som kan ge förståelse och betydelse 

(Bryman, 2018). Bryman (2018) konstaterar att målstyrda eller målinriktade urval är 

vanliga i kvalitativ forskning. I ett målstyrt urval är det forskningsfrågorna som 

formulerats som är i fokus när urvalet väljs ut. Urvalet väljs på ett strategiskt sätt för att 

kunna besvara forskningsfrågorna, därmed hamnar urvalet sedan i fokus för 

litteraturstudien. Urvalet kan gälla dokument, individer, organisationer osv. förklarar 

Bryman (2018). Repstad (2007) skriver att huvudkriteriet i urvalet ska utgå ifrån relevant 

samt viktig information, så att syfte och forskningsfrågorna kan besvaras.  

2.3.1 Forskningsurval gällande hjärnans specifika funktion vid ADHD och AST 

Elva artiklar valdes slutligen ut med fokus på hjärnans funktioner vid ADHD och AST, 

då det efter dessa artiklar upplevdes som att materialet blev ”mättat”. Sökningarna skedde 

på sökmotorn PubMed eftersom det är den största medicinska sökmotorn och har tillgång 
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till den allra senaste forskningen. Där är dessutom alla artiklar som publicerats ”peer 

reviewed” (kvalitetsgranskade av ämnesexperter). Sökningarna infattade nationell samt 

internationell forskning med avgränsningarna barn i ålder 6–16 år med ADHD och AST 

utan intellektuell funktionsnedsättning (IF). Enbart forskning som publicerats de senaste 

5 åren användes och hänsyn till de forskningsetiska råden togs under urvalsprocessen av 

forskningsartiklarna. Dessa avgränsningar gjordes för att datamaterialet ska representera 

relevant, aktuell och etisk korrekt forskning. Sökorden som användes var ADHD, AST, 

brain function, learning, sensibility i olika kombinationer. Urvalsprocessen genomgick 

flera steg innan de slutliga 11 forskningsartiklarna valdes ut (se bilaga 1). 

2.3.2 Litteratururval gällande hjärnans funktion vid ADHD och AST 

Sju monografier valdes slutligen ut med fokus på hjärnans funktioner vid ADHD och 

AST, då det efter dessa monografier upplevdes som att materialet blev ”mättat”.  

Litteraturen valdes ut genom sökning på internet via sökmotorn google för att få en 

överblick över fältet. Men urval samt lån skedde huvudsakligen via biblioteken i Blekinge 

samt Kristianstad universitet. Sökorden som användes var ADHD, Autism och hjärnan. 

All litteratur var skriven på svenska men innefattar även internationella författare. 

Avgränsningar: max 15 år gammal litteratur, ingen intellektuell funktionsnedsättning (IF) 

samt barn i åldern 6–16. Dessa avgränsningar gjordes för att datamaterialet skulle 

representera relevant och aktuell litteratur. Litteraturens sammanfattningar lästes igenom 

för att urskilja vilka böcker som uppnådde de ställda avgränsningarna. Därefter lästes 

valda delar av innehållet, för att slutligen avgöra vilken litteratur som var relevant för 

forskningsfrågan. Urvalsprocessen genomgick på så vis flera steg innan de slutliga 7 

monografierna valdes ut (se bilaga 1). 

2.3.3 Forskningsurval gällande vilka implikationer som föreslås som gynnsamma 

för inlärning och undervisning i skolmiljön för ADHD och AST 

14 forskningsartiklar valdes ut med fokus på vilka implikationer som föreslås som 

gynnsamma för inlärning och undervisning i skolmiljön för ADHD och AST, då det efter 

dessa artiklar upplevdes som att materialet blev ”mättat”. Sökningar gjordes på 

sökmotorerna ERIC, PubMed samt Sage Journals Online, då de omfattar forskning med 

utbildningsvetenskap, psykologi, medicin, humaniora och samhällsvetenskap vilket 

medförde relevant forskning för studien. Sökningar innefattar internationell forskning 
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och sökorden som användes var autism, ASD, ADHD, teaching, learning, best practice, 

strategies, classroom och school i olika kombinationer. De avgränsningar som gjordes 

var att forskningen skulle vara publicerad mellan 2015–2021, alla artiklar var ”peer 

reviewed”, åldersgrupp 6–16 år samt att artiklar som berörde AST och ADHD i 

kombination med intellektuell funktionsnedsättning uteslöts, dessutom skulle 

forskningen vara etiskt utförd och relevansen för artiklarna skulle peka mot det syfte som 

litteraturstudien har. Dessa avgränsningar gjordes för att representera relevant, aktuell 

och etisk forskning. Urvalsprocessen genomgick på så vis flera steg innan de slutliga 14 

forskningsartiklarna valdes ut (se bilaga 2). 

2.3.4 Litteratururval gällande vilka implikationer som föreslås som gynnsamma 

för inlärning och undervisning i skolmiljön för ADHD och AST 

Fem monografier valdes ut med fokus på vilka implikationer som föreslås som 

gynnsamma för inlärning och undervisning i skolmiljön för ADHD och AST, då det efter 

dessa monografier upplevdes som att materialet blev ”mättat”. Litteraturen valdes ut 

genom manuell sökning på Google, Blekingeläns gemensamma sökmotor för biblioteket 

samt högskolan Kristianstads bibliotek. De sökord som användes var, autism, AST, 

ADHD, strategier, klassrumsmiljö, NPF/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

skola. Avgränsningarna som gjordes var att litteraturen skulle hamna inom de senaste 10 

åren, samtidigt som den var nära kopplad till det svenska skolväsendet och behandlade 

pedagogik för AST och ADHD i åldrarna 6–16 år. Dessa avgränsningar gjordes för att 

datamaterialet skulle representera relevant och aktuell litteratur. Litteraturens 

sammanfattningar lästes igenom för att urskilja vilka böcker som uppnådde de ställda 

avgränsningarna. Därefter lästes valda delar av innehållet för att urskilja vilken litteratur 

som var relevant för forskningsfrågan. Urvalsprocessen genomgick på så vis flera steg 

innan de slutliga 5 böckerna valdes ut (se bilaga 2). 

2.4 Genomförande och Bearbetning 

I genomförande och bearbetning av det insamlade datamaterialet har kvalitativ 

innehållsanalys med en induktiv ansats, samt GT använts. Litteraturstudien genomfördes 

och bearbetades i enlighet med de fem steg som Wolfwinkel m.fl. (2013) presenterar 

angående GT. Det första steget blev på så vis att definiera kriterier för de artiklar och 

monografier som skulle inkluderas eller exkluderas i studien, samt vilka databaser som 
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skulle användas. Andra steget innefattade sökningar utefter sökorden och kriterierna på 

de databaser som valts ut. Då en förstudie gjorts och nyckelord från artiklar och sökningar 

framkommit där, så krävdes inga justeringar av sökord eller kriterier. I tredje steget lästes 

sammanfattningar av de artiklar och monografier som framkommit i sökningarna. I detta 

steg uteslöts artiklar och monografier som ej var relevanta för det syfte som ställts för 

studien. Uteslutningsprocessen gick på så vis i flera steg, då sammanfattningen av artikel 

eller monografi ibland inte var tillräckligt för att identifiera relevansen. Genomläsning av 

utvalda delar gjordes och vidare uteslutning av artiklar och monografier skedde (se 

processen i bilagor 1–2). Fjärde steget innebar analysering av de texter som framkommit 

genom urvalsprocessen. I detta steg lästes artiklarna i sin helhet och resultat och insikter 

gällande frågeställningarna markerades. Den kvalitativa innehållsanalysen var i detta steg 

viktig för att på ett systematiskt sätt läsa och förstå, samt tolka texten rätt. När alla texter 

genomlästs minst en gång, så låg markeringarna till grund för fortsatt analys enligt öppen 

kodning, där begrepp och kategorier identifierades. Här skiljde sig forskningen kring 

hjärnan och de pedagogiska implikationerna så mycket åt, att de analyserades var för sig. 

Forskningen kring hjärnan skapade på så vis en viss typ av kategorier och begrepp, medan 

forskningen kring de pedagogiska implikationerna skapade andra (se bilagor 3–6). 

Därefter söktes det enligt den selektiva kodningen efter samband mellan kategorierna som 

framkommit för att identifiera en huvudkategori (Main Concern). Dessa resultat från 

kategorier och begrepp jämfördes sedan för att söka efter samband mellan de två olika 

aspekterna. Detta för att kunna försöka generera teori för hur den specialpedagogiska 

verksamheten kan dra nytta av forskningsresultaten gällande hur hjärnans funktioner 

fungerar i samband med inlärning vid ADHD och/eller AST. Steg fem innefattar hur 

litteraturstudiens resultat presenteras på ett tydligt sätt. Under kapitel bakgrund, 

presenteras och definieras därför de nyckelbegrepp som ligger till grund för studien i 

enlighet med riktlinjerna. Eftersom litteraturstudien ämnar se sambanden mellan två 

forskningsområden, så valdes resultatet att presenteras i löpande text för att på så vis 

skapa förståelse och sammanhang.  

2.5 Analys 

I analysen av det insamlade materialet användes en kvalitativ innehållsanalys med en 

induktiv ansats samt ”Grounded Theory” (teoribildning på empirisk grund, GT). De 

teoretiska utgångspunkterna i GT kan ses som Main Concern, kategoriskapande och 
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teorigenererande, vilka legat till grund för analysen av materialet. Under bearbetningen 

av materialet framträdde analysens kategorier, vilka sammanställdes och jämfördes för 

att dra slutsatser med koppling till frågeställningarna i föreliggande litteraturstudie. 

Eriksson Barajas m.fl. (2013) menar att i kvalitativ forskning så kan dataanalysen syfta 

till att beskriva, förstå och tolka materialet och att de slutsatser som återfinns i 

undersökningen ska bygga på resultaten och diskussionen. 

2.5.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Bryman (2018) menar att en kvalitativ innehållsanalys är det vanligaste sättet att 

analysera dokument. I materialet söker man efter bakomliggande teman som kan 

analyseras.  Lindgren (2013) lyfter fram innehållsanalys som ett sätt att systematiskt 

reducera ett textflöde för att skapa teman som visar intensiteten, närvaron samt 

frekvensen av textens intressanta aspekter. Denna beskrivning av metoden har varit 

konstant från innehållsanalysens uppkomst ända fram till idag. Lindgren (2013) skriver 

också att innehållsanalysen är inriktad på att kartlägga vad som sägs, avbildas eller står 

och inte om hur det går till när betydelser skapas. Det är alltså en process av för analys 

av textens betydelse där mönster identifieras.  Bryman (2018) skriver att innehållsanalys 

är en metod där man systematiskt och replikerbart sammanställer innehållet utifrån 

kategorier. Bryman (2018) framställer innehållsanalys som ett angreppsätt för studien där 

texter är ett verktyg för att frambringa fakta. 

2.5.2 Induktiv ansats 

Den induktiva ansatsen brukar enligt Bryman (2018) användas vid kvalitativ forskning 

och innebär att forskningen utgår från empirin. Repstad (2007) förklarar att om man har 

en induktiv ansats ligger tonvikten på materialet, vilka skapar teman under analysen. 

Bryman (2018) skriver att teorin bildas av resultatet när man använder en induktiv ansats 

i sin forskning. Eriksson Barajas m.fl. (2013) menar att den induktiva ansatsen fokuserar 

på att tolka och skapa mening och förståelse för hur människor upplever omvärlden. 

2.5.3 Trovärdighet 

Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013) är det i kvalitativ forskning passande att använda 

begrepp som trovärdighet och tillförlitlighet istället för validitet och reliabilitet som är 

mer passande för kvantitativ forskning. Eriksson Barajas m.fl. (2013) skriver att 
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tillförlitligheten och trovärdigheten i rapporten avgörs av hur noggrant och systematiskt 

forskningsprocessen utförts. Resultatets tillförlitlighet är på så vis starkt kopplat till hur 

datainsamlingen och analysen gjorts. En systematisk litteraturgenomgång användes som 

enligt Bryman (2018) säkerställer att studie gjorts på ett trovärdigt sätt. Bryman (2018) 

framhåller att systematiska litteraturgenomgångar kan tillföra värdefull vetenskapligt 

belägg när de används i områden som sammankopplar medicin med praktik. På liknande 

sätt skriver Patel och Davidson (2019) att den kvalitativa studiens validitet och reliabilitet 

utgörs av hela forskningsprocessen. Denna litteraturstudie har som syfte att försöka 

generera teori för hur den specialpedagogiska verksamheten kan dra nytta av 

forskningsresultaten gällande hur hjärnans funktioner fungerar i samband med inlärning 

vid ADHD och/eller AST. För att nå syftet med studien har sammanlagt 25 

forskningsartiklar samt 12 monografier valts ut efter angivna angränsningar, vilka sedan 

har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys genom GT. Kvale och Brinkmann 

(2014) skriver att studiens resultat måste analyseras och kontrolleras under hela 

forskningsprocessen för att bli trovärdig. Under bearbetning av datamaterialet i studien 

har resultatet därför återkommande kontrollerats och diskuterats för att ge en så neutral 

bild av forskningsläget som möjligt. Bryman (2018) menar att det råder tvivel om vad 

GT egentligen går ut på, men skriver att den kan vara en inflytelserik strategi för den 

kvalitativa innehållsanalysen.  Dessutom framhåller Bryman (2018) att hur väl forskaren 

följer principerna och kärnprocesserna i GT varierar från studie till studie. Men genom 

att låta teorier växa fram ur det insamlade datamaterialet sker en viktig process av 

utveckling i forskningen gällande metoden kvalitativ dataanalys.  Bryman (2018) skriver 

att i GT används en induktiv ansats eftersom den kopplar ihop forskning och teori. 

Dessutom förklarar Bryman (2018) att begreppet ”teori” bör användas med försiktighet i 

samband med den induktiva ansatsen även om forskare oftast kommer fram till en teori.   

2.6 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver tydligt vilka regler som krävs för hur forskningen kan 

bedrivas etiskt. Det handlar bland annat om att de som medverkar i forskningen ska ha 

individskydd och att det ska vara etiskt motiverat att bedriva forskningen, vilket uppfyller 

forskningskravet. Materialet ska även endast används i forskningssyfte och att 

deltagarnas uppgifter ska behandlas konfidentiellt. Vetenskapsrådet (2017) skriver också 

att forskningen är av stor vikt för samhället och medborgarna genom de förbättringar av 
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exempelvis hälsa, miljö och livskvalitet, som den kan leda till. Det är dock viktigt att 

skydda försökspersoner och informanter från skador eller kränkningar i samband med 

utförandet av forskning. Då en litteraturstudie gjorts finns inga informanter eller 

försökspersoner som behöver skyddas, däremot säkerställs det att de redan utförda 

forskningsresultat som ingår i studien är forskningsetiskt utförda, genom att i kriterierna 

för urvalet preciserar att forskningen i artiklarna måste vara etiskt utförda. 

Vetenskapsrådet (2017) menar att det går att sammanfatta deras riktlinjer i åtta punkter 

vilka tagits hänsyn till. I avseendet du ska tala sanning om din forskning, så redovisas 

alla forskningsartiklar som framkommit genom urvalsprocessen i föreliggande studie. 

Artiklarnas resultat och slutsatser presenteras utan att påverkas av egna åsikter och inga 

resultat undanhålls. Datamaterialet har inte medvetet förvrängts och ingen fakta som 

framkommit under analysen har medvetet uteslutits. Forskningsartiklarnas resultat har 

dock tolkats, samt till stor del översatts från engelska, vilket kan medföra att vissa 

intentioner med ord och meningar kan ha gått förlorade, vilket kan medföra en risk för 

felaktig tolkning.  Beträffande att medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för 

studier, framkommer genom litteraturstudiens syfte och forskningsfrågor vilka 

utgångspunkter som använts. Samtliga urval av artiklar och litteratur som redovisas i 

resultatet har diskuterats och granskats utifrån ställda kriterier för att så långt som möjligt 

bibehålla objektivitet. Enligt Thornberg och Forslund Frykedal (2020) skapas objektivitet 

genom att ha en viss distans till det insamlade materialet och resultatets framväxt, vilket 

vi tagit fasta på. Fullständig objektivitet är dock svårt att skapa då de artiklar som valts ut 

bland annat valts utefter relevans, det kan medföra en risk för att forskningsartiklar som 

för annan part känts relevant kan ha sorterats bort i urvalsprocessen. Dessutom kan 

sökorden som valts påverkat vilka forskningsartiklar som framkommit och därmed missat 

att ringa in forskningsartiklar där motsägande argument kan förekomma. Sökorden är 

dock noga utvalda efter förstudien, för att tydligt kopplas till syfte och relevans för studien 

och är ett försök att skapa fullständig täckning för forskningsområdet. Metoderna för 

litteraturstudien har klarlagts genom ett metodkapitel och är starkt kopplat till den typ av 

studie som utförts. Resultatet presenterades i textform där kategorier framträdde genom 

analys utefter GT, vilka sammanställdes i tabellform så att metoder och resultat öppet 

redovisas. Det finns inte några kommersiella intressen och andra bindningar kopplade 

till studien och dess utförande. Alla resultat från forskningsartiklar samt monografier som 

studerats i denna studie har refererats och därmed finns inga intentioner på att stjäla 
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forskningsresultat från andra. Anteckningar och resultat från olika forskningsartiklar 

samt monografier har varit tydligt åtskilda och därmed har god ordning i forskningen 

hållits. Då en litteraturstudie utförts har det inte funnits människor, djur eller miljö som 

kunnat ta skada av vår studie. Studien ämnar utgå från att vara rättvis i bedömning av 

andras forskning. 

3 Resultat 

3.1 Inledning 

ADHD och Autismspektrumtillstånd är vanliga svårigheter som drabbar barn och 

ungdomar och har en väldigt hög grad av samsjuklighet (Komorbiditet). Uppskattningsvis 

drabbas 11% av barn i åldrarna 4–17 av ADHD samt 1,5 % av AST (Uddin, m.fl. 2017). 

ADHD och AST uppträder ofta samtidigt och Ashwood m.fl. (2015) menar att 

kombinationen mellan ADHD och AST visar på en ökad skillnad mellan kognitiva och 

adaptiva förmågor, jämfört med hur det ser ut vid endast en ADHD-diagnos. Enligt 

Aschwood m.fl. (2015) finns ett betydande samband mellan minskad adaptiv funktion 

och autismssymtom. Karalunas m.fl. (2018) visar på att det finns indikationer för att 

kognitiva försämringar i arbetsminnet, svarshämmande och bearbetningshastighet, såväl 

som låga arbetshastigheter, kan återfinnas hos både ADHD och AST. I resultatet 

presenteras dock först ADHD och AST var för sig, då forskning och litteratur till stor del 

är upplagd på detta vis. I slutet av resultatdelen om hjärnans funktioner finns dock ett 

avsnitt med kombinationen AST som huvuddiagnos med tilläggsdiagnos ADHD, där 

komorbiditetens svårigheter framkommer. I slutet av resultatdelen gällande de 

pedagogiska implikationerna beskrivs istället insatser som gynnar både ADHD samt 

AST.  

3.2 Litteraturöversikt: Hjärnans funktioner vid ADHD  

ADHD är en svårighet och beror på omgivningen krav samt individens förmågor. 

Förmågan sitter självklart i hjärnan och är på det viset biologisk (Klingberg 2007). Om 

man enligt Klingberg (2007) ställer sig frågan finns ADHD? Så svarar Klingberg (2007) 

att det inte går att ställa en sådan fråga. Han skriver att det finns vuxna och barn med 

koncentrationssvårigheter och dessa svårigheter är ärftliga i hög grad och relaterade till 

skillnader i biologin. Klingberg (2007) uttrycker att bara för det är biologiskt behöver det 
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inte kategoriseras som sjukt eller friskt. Det är en glidande skala som kan jämföras med 

t.ex. blodtryck, temperatur, läsförmåga eller muskelstyrka 

Klingberg (2007) hävdar att svårigheterna för individer med ADHD beror på att 

arbetsminnet som har funktionen att medvetet hålla samt processa information under en 

kortare tidsperiod i hjärnan brister. Det går att påvisa samband mellan 

koncentrationsförmågan och arbetsminnet. Det vill säga att om individen inte kan komma 

ihåg en instruktion så är det svårt att hålla kvar koncentrationen och dessa brister i 

arbetsminnet skapar även svårigheter att kunna organisera och genomföra uppgiften. 

Klingberg (2007) klargör dock att arbetsminnet inte är hela förklaringen till svårigheter 

vid ADHD, men förklarar många av svårigheterna som innefattar begreppet 

koncentrationssvårigheter. Klingberg (2007) menar även att arbetsminnets brister verkar 

öka med barnets ålder, det går dock inte att vetenskapligt förklara varför det sker. 

Arbetsminnet sitter i pannloben, frontalloberna vars säte är främre delen av storhjärnans 

hjärnbark samt hjässloben som finns i en del av hemisfären och har hand om känsel, öga, 

handkoordination, rumsuppfattning samt objektigenkänning. Dessa hjärnområden är 

mindre hos barn med ADHD än neurotypiska barn. Transmittorsubstanssystemet som är 

ett dopaminsystem som står för nervsignalsöverföring, visar sig även det fungera 

annorlunda hos individer med ADHD än individer utan ADHD (Klingberg, 2007). 

Choi (2018) redogör för att de tre kärnsymtomen på ADHD som är impulsivitet, 

ouppmärksamhet samt hyperaktivitet beror på en viss del på ärftlighet men kan 

framförallt kopplas ihop med brister av dopamin och noradrenalin som är 

sammankopplade med de tre ovanstående kärnsymtomen. Det har upptäckts fastslår Choi 

(2018) att generna som styr signalsubstanserna dopamin och noradrenalin är förändrade 

hos individer med ADHD och hör även ihop med den mindre belöningsrespons som 

individer med ADHD har.  

Uppmärksamhet samt arbetsminnet finns i pannloben och i hjässloben förklarar Carlsson 

Kendall (2015). Vid brister i dessa funktioner förloras möjligheten att organisera egna 

arbetsuppgifter, kontrollera sitt beteende samt sina tankar. För att kunna fokusera på något 

behövs förmågan att kunna hålla uppmärksamheten även när saker händer runt omkring 

dig, denna förmåga brister hos barn med ADHD förklarar hon. Dessutom hänger 

arbetsminnet ihop med förmågan att kunna kontrollera uppmärksamheten, för att kunna 

hålla kvar saker i arbetsminnet behöver vi fokusera på det vi vill komma ihåg. 
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Arbetsminnet används även för att minnas instruktioner och det som är planerat att göra 

senare alltså är arbetsminnet avgörande, då hjärnan ska kombinera information samt lösa 

problem (Carlsson Kendall, 2015). De exekutiva funktionerna är ett neuralt nätverk som 

gör det möjligt att integrera nutid och dåtid detta för att kunna styra handlingar i framtiden 

men även sitt beteende förklarar Carlsson Kendall (2015). Detta sker genom organisation 

och omorganisation av uppmärksamheten samt av tanke och intention, vilket även hänger 

ihop med arbetsminnet. Alltså sammantaget brister förmågan att kunna reglera sitt eget 

beteende i en oförutsägbar och föränderlig omgivning fastslår Carlsson Kendall (2015). 

Detta gör att barn med ADHD har svårigheter att styra sin uppmärksamhet (arbetsminnet, 

pannloben och hjässloben) bromsa sina impulser och egna känslomässiga reaktioner samt 

lösa olika sorts problem (exekutiva funktionerna, neuralt nätverk). 

De exekutiva funktionerna upplyser Roslund (2018) är hjärnans styrfunktion och inre 

ordningskapare samt en modulerande medlare som i nuet arbetar med att få ihop allting. 

Alltså förmågan att kunna rikta uppmärksamheten, analysera och sortera intryck eller 

modulera känslor och handlingar. Sätet för dessa exekutiva funktioner är prefrontala 

cortex som sitter i pannlobens hjärnbark och ansvarar för funktionen att anpassa rörelser. 

Roslund (2018) beskriver de exekutiva funktionerna som en avancerad och komplex 

maskin med uppdraget att ändra vår framtid på bästa sätt. Roslund (2018) utvecklar det 

genom att förklara att bristerna inom de exekutiva funktionerna som individer med 

ADHD upplever kan beskrivas genom fem huvudroller. Första rollen är 

självmedvetenhetsfunktionen (metakognition). Det är funktionen som hjälper till att 

reglera impulser, hantera beteendet samt förmågan att kunna betrakta oss själva utifrån 

samt få oss medvetna om de yttre och inre omständigheter t.ex. känslor, något närmar sig 

osv. Andra rollen är självhämning (inhibition) som är förmågan till självbehärskning att 

kunna stoppa en impuls. Tredje rollen är det verbala och ickeverbala arbetsminnet. Det 

verbala innebär att vi kan ”prata med oss själva” förklarar Roslund (2018). Detta sker i 

det språkliga (verbala) arbetsminnet. Det ickeverbala arbetsminnet gör att vi kan förstå 

samt uppfatta vad tid är. Arbetsminnet gör att vi kan se saker ”för vårt inre öga” detta 

sker genom att minnesbilder spelas upp över vad som hänt oss tidigare. Det verbala 

arbetsminnet står även för vår moral, rätt och fel. Upplevelser av bristen på tid, är en stor 

svårighet för individer med ADHD och beror på brister i arbetsminnet som är den 

funktionen som hanterar begreppet tid. Roslund (2018) redogör för att individer med 

ADHD alltid lever i nuet, allt är nu. En typ av närsynthet i tid som innebär att individer 
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med ADHD bara ser och upplever det som i tid ligger närmast. Roll nummer fyra är 

självuppskattning, den motiverande samt emotionella självregleringen. Den sista och 

femte rollen bland hjärnans strukturer (exekutiva funktioner) som brister vid ADHD är 

planering samt problemlösning. Denna brist på förmåga innebär en väldigt stor svårighet 

eftersom nuet fyller hela individens synfält. Sammanfattningsvis poängterar Roslund 

(2018) att de exekutiva funktionerna är ett styrsystem för att de olika regionerna i hjärnan 

ska fungera ihop, men hos individer med ADHD så brister ordningskaparen/medlaren och 

skapar stora svårigheter för individer med ADHD. Dessa svårigheter som brister i de 

exekutiva funktionerna är självreglering, planering samt organisering och hänger ihop 

med hjärnans motivations- och belöningssystem.  

Detta belöningssystem finns i accumbenskärnan, vars säte är i de djupaste delarna av 

basala ganglierna (hjärnans två halvor). I accumbenskärnan finns signalsubstansen 

dopamin (Roslund, 2018). Vid ADHD brister dopaminets mängd och det gör att 

motivation samt uthållighetsförmågan blir bristfällig klargör Roslund (2018). Eftersom 

hjärnans styrfunktioner inte hinner stoppa impulser lever individer med ADHD ut sina 

känslor och därför kan omgivningen uppleva personer med ADHD som intensiva, 

aggressiva och oförutsägbara. Beteendet hävdar Roslund (2018) är inte barnets mening 

och orsakas av att de inte har förmågan att välja sitt beteende. Individer med ADHD 

upplever alla känslor starkare än individer utan ADHD. Dessa svårigheter med att hämma 

impulser som individer med ADHD upplever, finns i amygdala och kan förklaras av att 

både amygdala och accumbenskärnan är mindre i storlek hos individer med ADHD samt 

att tjockleken på hjärnbarken är tunnare hos dessa individer. Även hippocampus är 

mindre hos individer med ADHD (Roslund, 2018). 

Vid ADHD är ”skärmsläckaren” alltid på enligt Roslund (2018) det kan förklaras av att 

DMN (standardlägets nätverk) av de sammanknutna regionerna i hjärnan alltid går på 

högvarv och stör samt avleder hjärnaktiviteten hela tiden. Samtidigt som skärmsläckaren 

alltid är på, är nätverket som hanterar uppmärksamheten bristfällig, dessutom är nätverket 

som hanterar känsloupplevelser på en hög nivå. Detta kan förklara varför de exekutiva 

svårigheterna i hjärnas styrsystem uppstår hos individer med ADHD samt klargör vilka 

komplexa svårigheter dessa individer får handskas med dagligen. Deras hjärnas 

styrsystem utsätts ständigt för ett sabotage. (Roslund, 2018).  
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ADHD är högst genetisk fastslår Gillberg (2018) med en ärftlighet på 70–90 procent. 

Generna är antingen muterade eller defekta vid ADHD och är kopplade till 

signalsubstanssystemet, det är grundproblematiken i begreppet ADHD hävdar Gillberg 

(2018) och är kopplat till hjärnans funktion och beror på så vis inte på det psykosociala. 

Ytterligare aspekter som Gillberg (2018) lyfter fram är att vissa delar av hjärnan är mindre 

volymmässigt eller fungerar sämre hos individer med ADHD. Detta gäller framförallt 

basala ganglierna, hjärnbalken, pannloberna samt lillhjärnan. Eftersom 

belöningssystemet fungerar bristfälligt gör det att individer med ADHD upplever mycket 

i livet som ointressant och tråkigt, detta kan leda till risktagande eller sökandet efter 

spänning av olika slag förklarar Gillberg (2018). 

Kutscher (2010) poängterar att individer med ADHD lever utan bromsar, alltså inte har 

förmågan att reglera sitt beteende. Kutscher (2010) förklarar att det är hjärnan som styr 

självkontroll och planering av beteende. Detta obromsade beteende sitter inte i en särskild 

del men är relaterade till arbetsminnet.  Kutscher (2010) skriver även att språk- och 

minnesfunktionerna i hjärnan hjälper till att hålla reda på vart vi vill komma, var vi har 

varit och hur vi ska kunna följa en plan på ett flexibelt sätt. Det är på så vis kopplat till de 

exekutiva funktionerna och där även de hämmade funktionerna finns. Kutscher (2010) 

nämner också att arbetsminnet brister hos individer med ADHD och det ger svårigheter 

med bland annat planering, problemlösning samt att förutse saker. Det gör att individer 

med ADHD är fångade i nuet och att framtiden överrumplar dem. Bristerna i arbetsminnet 

gör att individer med ADHD även har svårt att återuppleva både tidigare härliga känslor 

men också hemska känslor som någonting har frambringat.  Detta gör att de upplever en 

avsaknad av motivation samt en frustrerande distansering. När det gäller de hämmande 

funktionerna slår Kutscher (2010) fast att signalsubstanserna dopamin samt noradrenalin 

har en framträdande roll i pannloberna och att dessa substanser inte är tillräckligt 

verksamma hos individer med ADHD.  Sammanfattningsvis redogör Kutscher (2010) för 

att det är förmågan att reglera det egna beteendet som sitter i hjärnans främre delar som 

brister hos individer med ADHD, det gör att individerna inte bara agerar ohejdat utan 

även att deras exekutiva funktioner brister, då den hämmande funktionen ”sover på 

jobbet”. Alltså fastslår Kutscher (2010) att uppväxtmiljön inte påverkar de karakteristiska 

kännetecknen för ADHD utan det enda föräldrarna kan ha bidragit med är sina egna gener 

vilka de inte kan påverka.  
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I Kutscher (2016) beskrivs att uppmärksamhet, språk samt minne (arbetsminne) är 

nödvändiga färdigheter för bearbetningen av hörselintryck. Dessa färdigheter och dess 

processer har sitt säte i hjärnstammen samt tinningloberna vars säte är limbiska systemet 

där sinnesintrycken registreras samt bearbetas. Dessa färdigheter brister hos individer 

med ADHD vilket gör att svårigheter men hörselintrycksbearbetning uppstår.  

3.3 Litteraturöversikt: Hjärnans funktioner vid Autism 

Choi (2018) hävdar att autism är en neuropsykiatrisk diagnos eftersom nervsystemet i 

hjärnan (DMN) bearbetar sinnesintryck och information annorlunda än individer utan 

AST. Individer med AST har tre områden som brister redogör Choi (2018) för, det är 

kommunikation, socialt samspel samt avvikande beteende/perception. Dessa individer 

har alltså svårigheter att använda sig av det ickeverbala språket som innefattar 

ansiktsuttryck, ögonkontakt samt gester. Diagnosen AST beror även på gener som 

uppfattas vara den dominerade orsaken till om ett barn får AST-problematik eftersom 

diagnosen har en stor ärftlighet. Choi (2018) påtalar också att utvecklingen av autistiska 

barns hjärnor kraftigt avviker. Vissa delar av hjärnan utvecklas långsammare medans 

andra delar av hjärnan växer snabbare. Choi (2018) framställer att en ledtråd till AST kan 

vara kopplingen mellan AST och magtarmproblem som många individer med AST 

upplever. Magtarmproblemen är så pass vanlig i relation till AST att den räknas som en 

samsjuklighet. Därför påstår Choi (2018) att dialogen mellan hjärnan och tarmen är 

relaterad till diagnosen AST. Den avvikande tarmfloran har ett tydligt framträtt samband 

med den avvikande hjärnutvecklingen som individer med AST har. 

Gillberg (2018) slår fast att AST är stark kopplad till gener och har en ärftlighet på 70–

90 %. Hos individer med AST har synapsbildning -funktioner och nedbrytning i hjärnan 

visat sig vara muterad eller defekt gällande flera av generna. Dessutom uttrycker Gillberg 

(2018) att AST oftast är sammankopplad med annan problematik bland annat ADHD och 

andra neurologiska eller medicinska sjukdomar. Det visar sig också att förklaringen till 

AST ligger i brister av nervcellernas uppbyggnad i generna som är nödvändiga för att rätt 

nervtrådar kopplas ihop med varandra klargör Gillberg (2018). Det har även upptäckts att 

genavvikelser i melatoninsystemet som delvis styr sömnen och dygnsrytmen samt 

systemet för uppbyggnaden av hörselbanorna uppvisar brister vid AST och leder till 

auditiva perceptionsstörningar. Dessutom är glutamatbalansen (GABA) rubbad i hjärnan 

vid AST.  Gillberg (2018) hävdar dock att det är genavvikelserna kanske i samband med 
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miljöfaktorer av olika slag som ger den kliniska symtombilden hos AST exempelvis 

infektioner i hjärnan under första levnadsåret, prematurfödsel, m.m.  

Den mänskliga kommunikationen bygger på de grundläggande förmågorna verbal samt 

icke verbal färdighet förklarar Kutscher (2016). Individer med AST har svårigheter med 

åtminstone den ickeverbala färdigheten. Det vill säga drivet och viljan att använda språket 

i det sociala samspelet med andra. Individer med AST uppvisar även brister när det gäller 

att uttrycka idéer och tankar i skrivet och/eller talat språk det innebär även förmågan att 

artikulera tydligt.  Även svårigheter med att kommunicera via gester ex teckenspråk har 

att göra med brister i denna förmåga lyfter Kutscher (2016) fram. De ickeverbala 

inlärningssvårigheterna sitter i hjärnans icke dominerade sida (oftast höger) beskriver 

Kutscher (2016) och innebär att individen inte kan se helheter utan bara delarna. Det 

innebär även svårigheter att kunna omsätta vilja och driv till handling och/eller ha 

förståelse för ”oskrivna regler” och symboler. Dessa brister bidrar också till svårigheter 

med att kunna hålla fokus och avgöra vad som är oviktigt eller viktigt. Bristerna med den 

ickeverbala färdigheten innebär att individer med AST även har svårigheter med att 

förstå, att både jag och du har ett medvetande och att andras hjärnor inte känner eller 

tänker som jag känner och tänker. Sammantaget av allt ovanstående kan göra att dessa 

individer med AST inte tycker det är någon vits att kommunicera med någon annan 

förklarar Kutscher (2016).  

Carlsson Kendall (2015) redogör för att individer med AST har tre gemensamma 

problemområden. Det första är mentalisering som innebär att kunna förstå hur andra 

tänker och känner samt förstå det verbala och ickeverbala språket.  Det andra är de 

exekutiva funktionerna och det tredje problemområdet är förmågan att se helheter och 

sammanhang även kallas Central koherens. Sammanfattningsvis åskådliggör Carlsson 

Kendall (2015) att AST kännetecknas av ett annorlunda sätt att tänka.  

Roslund (2018) klargör att ”hjärnans skärmsläckare” är kopplad till det storskaliga 

hjärnnätverket. Nätverket hanterar bland annat dagdrömmeri samt flygande tankar. Detta 

nätverk behövs för självreflektions, kreativitet samt tänkande och ger då förmågan att 

förstå hur andra människor tänker och känner. Roslund (2018) slår fast att när det gäller 

det sociala samspelet med andra människor är denna förmåga nödvändig. Hjärnnätverket 

brister hos individer med AST detta gör att förmågan till inlevelse samt förståelse för 
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andra människors tankar och känslor är i princip omöjlig för dessa individer uttrycker 

Roslund (2018). 

De sensoriska perceptuella avvikelserna är kärnan i AST fastslår Bogdashina (2012), de 

lever i en annan perceptuellvärld än icke autistiska. Dessutom poängterar hon att AST är 

en störning i sinnena och inte en socialavvikelse. Alltså hävdar Bogdashina (2012) att 

individer med AST har en dysfunktion i hjärnan som gör att de tar emot intryck från 

omvärlden på ett annat sätt än icke individer med AST, därför kan AST definieras som 

en sensorisk dysfunktion. Denna dysfunktion gör att hjärnan inte kan samordna intrycken 

för att sedan göra om de till begrepp. Cirka 75–80 % av informationen som tas in från 

omvärlden sker via synen och den onormala perceptionen kan göra att individer med AST 

upplever en hög stressnivå som då kan leda till tvångsmässiga eller maniska upprepning 

förklarar Bogdashina (2012). Dysfunktionen i hjärnan kan förklara att individer med AST 

inte vill ta ögonkontakt, titta dit man pekar, utvecklar språkliga egendomligheter eller vill 

lukta och känna på föremål. Individer med Ast kan inte heller förlita sig på sina sinnen 

som smak, lukt, hörsel samt sin syn från omgivningen eftersom samtliga kan vara 

bristfälliga. Onormal perceptionen är det största problemet som individer med AST 

upplever och är orsaken till alla deras emotionella samt sociala svårigheter anser 

Bogdashina (2012). Bristen på empati hos individer med AST beror på det sensoriska 

nervsystemet som är överkänsligt och inte låter sig ta till lugnande taktil information i 

form av kramar eller beröring skriver Bogdashina (2012). 

Sensoriska och perceptuella upplevelser hos individer med AST kan ha en stor spännvidd 

som beror på hur hjärnan tolkar informationen som kommer från något av sinnena. Dessa 

svårigheter kan vara hyper (hög) eller (låg) hyposenstivitet skriver Bogdashina (2012).  

Dessutom kan de ske på olika sätt hos samma individ vid olika tillfällen. Hypersensitivitet 

kan jämföras med allergier och innebär att bland annat mat, lukter, kläder och händelser 

kan upplevas outhärdliga för dessa individer med AST det blir som ett övergrepp mot 

deras person. Deras erfarenheter hävdar Bogdashina (2012) bygger på deras verkliga 

upplevelser, men tolkas annorlunda gällande ljud, känsel eller syn. Dessutom framhåller 

hon att individer med AST inte kan hjälpa att de ser, hör eller upplever ”fel”, de vet inte 

ens att de gjort det. Människor i deras omvärld måste ha förståelse samt acceptans för 

deras upplevelser. Bogdashina (2012) poängterar att bara för att en individ har AST 

upplever inte alla med AST de sensoriska - perceptuella förnimmelser på samma sätt, 
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vilket gör det ännu mer problematiskt. Individer med AST tycks inte kunna välja bort 

information även om den inte fyller något syfte, det ger konsekvensen att all sensorisk 

information sker i minsta detalj fastslår Bogdashina (2012).   

3.4 Forskningsöversikt: Hjärnans funktioner vid ADHD 

 Ghiassian m.fl. (2016) fastslår att deras studie visar på förändringar i den grå 

materiavolymen i hjärnan vid ADHD, särskilt i främre hjärnregionen.  Individer med 

ADHD har också ett förändrat vilotillstånd samt ett ändrat nervtrådsaktivitetsmönster, 

nervbanorna gällande sensomotoriska system samt uppmärksamhet visar även de på 

förändringar. Studien fann dessutom förändringar på striatum (del av storhjärnan) och 

lillhjärnan jämfört med deras kontrollgrupp (Ghiassian m.fl., 2016).  

Uddin m.fl. (2017) fann att gråmaterialvolym och ytarean särskiljer vid ADHD. 

Dessutom visar deras studie att den vita substansen (nervtrådar) i hjärnbryggan som är 

hjärnstammens kraftigaste del, är minskad hos individer med ADHD. Förändringar syns 

även på andra hjärnregioner som pannloben, synbarken (nackloben) samt det yttersta 

skiktet på hjärnan skriver Uddin m.fl. (2017). Den frontala cortexen som innehåller flest 

dopaminfibrer i hjärnbarken samt insulinnivån visade förändringar hos gruppen med 

ADHD. Deras studie upptäckte också att amygdala, hippocampus, ventral striatum som 

hanterar de kognitiva funktioner och är en del av storhjärnan samt hypotalamus som har 

sitt säte på undersidan av mellanhjärnan och ansvarar för det perifera nervsystemet, 

påvisar förändringar vid ADHD.   

Van Hulst m.fl. (2016) fann i sin studie att barn med ADHD symtom har minskad aktivitet 

i ventral striatum gällande förväntan på belöning.  Barnen visar även på en ökad 

känslighet för belöning. Van Hulst m.fl. (2016) slår fast att hypoaktivitetens säte är i 

ventral striatum. Vidare beskriver Van Hulst m.fl. (2016) att deras fynd förklarar att barn 

med ADHD har förändringar i dopaminvägen för belöningsbearbetning, vilken är en 

grundläggande orsakshetsfaktor i utvecklingen av beteendemässiga symtom. Studien 

visar också att barn med ADHD har minskad hjärnaktivitet under belöningsbehandlingen 

samt en ökad belöningskänslighet i det dagliga livet. Denna upptäckt slår fast att 

neurobiologi och beteende samverkar och kan användas positivt i belöningsbehandling 

menar Van Hulst m.fl. (2016) både beteendemässig men även på biologisk nivå. 
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Kushki m.fl. (2019) studie visar att vid ADHD finns det skillnader i hjärnbarken, 

arbetsminnet, frontalloben samt i nervbanornas förbindelser av dessa ovannämnda 

regioner. 

Kramers m.fl. (2020) studie gällande ADHD upptäckte specifika betydande relationer 

mellan psykisk ohälsa och inlärningsstörningar vid läsning samt matematiksvårigheter 

(PS) och uppmärksamhet. Kramer m.fl. (2020) beskriver även att individer som har en 

godare psykisk hälsa kräver mindre tid samt mindre kognitiva resurser för att utföra 

lågnivåuppgifter, eftersom de har möjlighet till större uppmärksamhet. PS-brist är en 

konsekvent svårighet som är förknippad med uppmärksamhetsbrist/ 

hyperaktivitetsstörning (ADHD) och har samband mellan 

informationsbearbetningshastighet och ADHD. Bland individer med ADHD verkade PS 

svårigheterna vara kopplade till symtom på ouppmärksamhet, detta eftersom inget 

samband mellan hyperaktivitet och PS upptäcktes. Kramer m.fl. (2020) fann även att de 

ADHD-relaterade bristerna i relation till PS ligger i arbetsminnet men kan även kopplas 

till beteenden samt hämningsbrist. Denna studie hävdar Kramer m.fl. (2020) visar att 

ouppmärksamhet har den drivande rollen i relationerna mellan ADHD och PS-brist.  

Adamo m.fl. (2018) beskriver att i ADHD-forskningen har hög reaktionstid (RTV)) visat 

sig vara en av de starkaste neurokognitiva svårigheterna och den har en genetisk 

kopplingen med diagnosen ADHD.  Däremot visade Adamo m.fl. (2018) studie att 

belöningssystem förbättrade reaktionstiden hos barn med ADHD. De fann även en 

koppling mellan den längre reaktionstiden och barnens ouppmärksamhet samt 

hyperaktivitet-impulsivitet. Dessa resultat kan hjälpa till att förstå den neurobiologi som 

ligger till grund för diagnosen fastslår Adamo m.fl. (2018).  

Ett viktigt fynd i deras studie menar Muthuraman m.fl.  (2019) är att gråsubstans 

anslutningsmönster gällande de sensomotoriska upplevelserna i alfa-, beta- och 

gammafrekvensbanden (storhjärnbarkens, olika elektriska/kemiska nervimpulser) är 

enkelriktade i ADHD-gruppen, men dubbelriktade i anslutningarna hos kontrollbarnen. 

Riktningen var utflödet i nervbanorna från gråsubstansen till hjärnbarken och de var även 

svagare än kontrollgruppens. De förändrade funktionerna i anslutningsmönstren kunde 

kopplas till de exekutiva svårigheterna. Dessutom fann Muthuraman m.fl.  (2019) att 

individer med ADHD visade på svagare värden för central koherens jämfört med 

kontrollgruppen. Muthuraman, m.fl.  (2019) kan även koppla de förändrade theta och 



 

40 

alfaaktiviteterna med många av de avvikelser som individer med ADHD upplever t.ex. 

mognadsförsening, ökad prestandainstabilitet samt hypoaktivitet. Resultaten är 

sammankopplade och återspeglar olika symtom där orsaken brister i de neurala 

svängningarna, huvudsakligen i theta- och alfabanden. Den förhöjda theta-effekten i vila 

kan kopplas ihop med informationsbehandlingssvårigheterna i ADHD, medan den 

minskade alfaaktiviteten gav sämre aktivitetsnivå förklarar Muthuraman, m.fl.  (2019).  

Jung m.fl. (2019) undersökte i sin studie förändrade mönster av den vita substansen i 

hjärnan hos pojkar med ADHD samt AST.  De fann att ADHD-gruppen hade en förändrad 

anslutning i hjärnområdena i limbiska, visuella uppmärksamhetssystemet (ventral 

stratium) samt standardläge nätverket. Därför fastslår Jung m.fl. (2019) att den förändrade 

anslutningen förklarar svårigheten som ADHD individer upplever att "dela 

uppmärksamhet med andra människor", som är ett kärnsymptom hos ADHD. Jung m.fl. 

(2019) fann även en förändrad anslutning i frontalloben i svanskärnan som är en del av 

storhjärnan vilken ansvarar för samordning av sinnesintrycken. Förändringar i 

anslutningsmönstren upptäcktes även i synbarken, centrala verkställande nätverket och 

arbetsminnet i ADHD gruppen. Bristerna i anslutningen av frontalloben kan störa eller 

fördröja mognaden av regleringen av uppmärksamhet i ADHD förklarar Jung m.fl. 

(2019).  

Gonzalez-Gadea m.fl. (2016) slår fast att nervprocessen (neurala korrelater) som ansvarar 

den sociala belöningsbearbetningen brister hos individer med ADHD. Nervcellernas 

bearbetning av information gällande sociala interaktioner brister och påverkar då den 

sociala belöningsbearbetningen hos barn med ADHD. Den förvirrar hjärnas 

belöningsbearbetning gällande de kognitiva strategier som behövs för att lösa uppgifter, 

snarare än bristerna i den sociala förmågan (SDM förmåga) hos dessa barn. Därför hävdar 

Gonzalez-Gadea m.fl. (2016) att deras resultat gällande avvikelser i hjärnans strukturer 

av belöningsbearbetningen kan förklara bristerna i den sociala kognitionen (sättet vi 

tänker om andra) som barn med ADHD visar.  

3.5 Forskningsöversikt: Hjärnans funktioner vid AST 

Uddin m.fl. (2017) fann i deras studie förändringar i den grå substansen i bakre cingulate 

cortex (limbiska loben i hjärnbarken), där mediala temporala har hand om visuellt minne 

och hjälper till att bilda flera typer av minnen, språkförståelse och känslor samt medial 
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prefrontal cortex som är nödvändigt för de kognitiva funktionerna. Sammantaget kunde 

detta användas för att särskilja barnen med AST från kontrollgruppen. Studien visar även 

att det finns förändringar i storlek och form i det bakre cingulatet, detta tyder enligt Uddin 

m.fl. (2017) att denna kortikala mittlinjeregion kan vara en plats för dysfunktion under 

hela livslängden vid AST.  

Förändringar i grå materiavolymen går att förknippa med autismspektrumstörning visar 

Ghiassians m.fl. (2016) studie. Detta särskilt i de främre hjärnregionerna och de 

funktioner som har hand om tid, så som hippocampus, caudat, amygdala men även också 

andra basala ganglikärnor samt lillhjärnan. Individer med autism uppvisar även nedsatta 

funktionsanslutningar i nervbanorna när det gäller individernas vilotillstånd. Förändrad 

DMN-funktionsanslutning har t.ex. kunnat kopplas ihop med individer med 

autismspektrum enligt deras studie.   

Kushki m.fl. (2019) förklarar att deras resultat gällande de AST-liknande funktionerna, 

och i viss mån ouppmärksamhetsdragen, finns över ett spann för den typiska 

utvecklingen. Detta stöds menar forskarna av den betydande orsakssambandet mellan 

dessa störningar och dess variationer i social kommunikationsförmåga samt 

ouppmärksamhet. Kushki m.fl. (2019) hävdar att detta är förenligt med uppfattningen att 

de genetiska faktorerna kan interagera med miljöförhållanden för att leda till AST-

liknande egenskaper. Kushki m.fl. (2019) anser att det bör utarbetas modeller av 

neuropsykiatriska funktionsvarianter som fokuserar på kontinuerliga variationer i 

egenskaper istället för att kategorisera diagnoser. Kushki m.fl. (2019) poängterar att deras 

studie bevisar att diagnosen AST kanske inte existerar som en unik definierad diagnostisk 

konstruktion utan belyser behovet av att upptäcka andra grupperingar som kan vara 

närmare anpassade till biologi eller ge svar på behandlingsmetoder. Kushki m.fl. (2019) 

uttalar dock en viss skepticism till sin metod som de uppfattar är den enda i sitt slag, då 

deras datainsamling bestod av kluster (gruppering av datamängder för att upptäcka 

avvikelser).  Kushki m.fl. (2019) bevisar nämligen att det ändå finns regioner i hjärnan 

som skapade datagrupperingar som visade på förändringar i studien. Dessa involverade 

uppmärksamhet, social funktion, känslobehandling, hämmande kontroll samt språk. 

Många av dessa regioner förklarar Kushki m.fl. (2019) har tidigare varit inblandade i 

studier av när morfologi (läran om organens, vävnadernas, cellernas form samt 

uppbyggnad) i AST och att de hittade oordningsspecifika skillnader i den vänstra 
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mellersta temporala supramarginal gyrus (bearbetar ljud), samt prefrontal cortex vid AST 

men även en minskad volym i den främre cingulate cortex.  

Efter tester på ouppmärksamhet fann Kramer m.fl. (2020) i sin studie ingen datakoppling 

mellan autismspektrumstörning och ouppmärksamhet. Dock framträdde 

ouppmärksamhetssvårigheter om individen hade både AST och ADHD.  Däremot visade 

studiens data ett betydande samband mellan AST och psykisk ohälsa samt 

inlärningssvårigheter förklarar Kramer m.fl. (2020).  

Jung m.fl. (2019) undersökte i sin studie förändringar i mönster av den vita substansen 

(dyskonnektivitet) hos pojkar med ADHD samt AST. Där AST-gruppen visade 

förändring i hjärnområden som är ansvarig för att individen kan tänka på andra eller sig 

själv samt kommer ihåg det förflutna och planerar för framtiden (limbiska, visuella, 

standardläge).  Studien bevisar dock även att somatomotor (delen i hjärnan som är 

ansvarig för rörelser i kroppen), standardnätverket fronta parietalnätverket samt 

uppmärksamhetsnätverket har avvikelser. Dessutom fann Jung m.fl. (2019) att AST-

gruppen visade på en ökad funktionell nervanslutning i den vänstra mellersta occipital 

sulcus (sammansatt struktur i hjärnan) samt precentral sulcus (spåren på hjärnans yta). 

Detta kan kopplas ihop med somatomotor och standardnätverket.  Jung m.fl. (2019) 

upptänkte även att den ökade funktionella nervanslutningen till insulin och orbital cortex 

som är centrum för känslor, värderingar samt sociala förmågor kan förklara de svårigheter 

med känsloförståelse och andra sociala symtom som individer med AST upplever.  

Gonzalez-Gadea m.fl. (2016) fastslår att deras resultat i studien visar på en oförändrad 

reaktion av belöningar i AST. Dessutom uppvisade dessa barn brist i social 

belöningsbearbetning (fERN modulering) tillhörande hjärnans aktivering för de sociala 

belöningarna förklarar Gonzalez-Gadea m.fl. (2016). Barnen med AST visar även på 

brister i det sociala normativa principerna samt gällande att göra sociala val. Deras studie 

fann även brister i det neurala systemet för förväntad belöning gällande de sociala 

faktorerna. Detta onormala mönster kan bero på svårigheter att bilda 

belöningsrepresentationer för sociala stimuli hos individer med AST. Vidare förklarar 

Gonzalez-Gadea m.fl. (2016) att den självcentrerade hanteringen av de sociala valen kan 

förklaras med svårigheterna att förstå andras tankar och känslor. Bristerna i 

hjärnbehandlingen av det sociala samarbetet som studien visar på, kan ge insikter om att 
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hjärnmekanismer ligger till grund för dessa svårigheter hos AST barn fastslår Gonzalez-

Gadea m.fl. (2016).  

Adamo m.fl. (2018) slår fast att deras resultat visar att belöningssystem inte får några 

positiva effekter när det gäller barn med AST gällande RTV (reaktionstiden). Vidare 

beskriver Adamo m.fl. (2018) att det istället till och med kan förvärra den kognitiva 

förmågan hos dessa barn, då deras resultat visade på en försämrad prestation efter 

belöning. Därför hävdar Adamo m.fl. (2018) att barnets drivkrafter kan störas av 

målstimulanser.  

Khan m.fl. (2015) menar att de med sin studie lägger fram nya slående bevis för de 

anatomiska, funktionella samt biokemiska avvikelserna i lillhjärnan som vid AST spelar 

en central roll.  Khan m.fl. (2015) fann avvikande mikroglial (små täta celler i grå och vit 

substans) aktivering, det visar på inflammation inte bara i flera hjärnregioner, utan 

huvudsakligen i vänstra delen av lillhjärnan. Det kan förklara att selektivitet förekommer 

hos individer med AST.  Resultatet i Khan m.fl. (2015) studie slår fast att lillhjärnans 

bark, den gråsubstansen i dess ytterskikt spelar en viktig roll i innehavandet av 

AST. Studiens data visar också på en dominerande underförbindelse i hjärnans nervceller. 

Data redogör även för en stor brist i thalamo-kortikalt (system av neurala kretsar) 

anslutningsmönster, det skapar variationen av hälsostatusen hos barn och ungdomar med 

AST. Alltså bevisar studien att det avvikande anslutningsmönstret i AST skiljer sig 

mellan lillhjärnan och thalamus förklarar Khan m.fl. (2015).  De sensomotoriska 

svårigheterna i AST kan kopplas till ofullständigt anslutningsmönster till de kognitiva 

funktionerna. Detta antingen med över- och underaktivitet i hjärnanslutningarna i 

lillhjärnan som ansvarar för de sensoriska och motoriska funktionerna. Resultatet visar 

på den speciell funktion lillhjärnan har för individer med AST poängterar Khan m.fl. 

(2015).   

3.6 Forskningsöversikt: Hjärnans funktioner vid AST som 

huvuddiagnos i kombination med ADHD 

Van Hulst m.fl. (2016) fann i sin studie en minskad aktivitet i ventral striatum under 

förväntan av belöning samt en ökad känslighet för belöning hos barn med AST i 

kombination med ADHD symtom, men inte vid enbart AST. Vidare lyfter Van Hulst m.fl. 

(2016) fram att barn med AST i kombination med ADHD symtom visade en hypoaktivitet 
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i ventral striatum. Studien fann även att barn med AST som uppvisar ADHD-relaterade 

symtom har en automatisk regleringsmekanism för att kompensera för brist på deras 

känslouttryck. Van Hulst m.fl. (2016) förklarar att dessa barn därför kan visa ett fokuserat 

beteende på kortsiktig belöning som en mekanism för att normalisera dopaminet i 

neurotransmission i striatum.  

Wang m.fl. (2019) upptäckte i sin studie att barn med AST i kombination med ADHD 

uppvisar svårartade sociala brister samt brister i anslutningen till bakre cingulate cortex i 

standardlägesnätverket samt ökad anslutning mellan hjärnverket och utflödet av 

nervsignaler i somatonätverket detta jämfört med AST barnen utan ADHD. Wang m.fl. 

(2019) fann även att styrkan i anslutningarna vid standardlägesnätverket kan kopplas ihop 

med svårighetsgraden av de autistiska egenskaperna hos barnen med AST, detta särskilt 

hos barnen med AST kombinerat med ADHD. Wang m.fl. (2019) slår fast att de 

uppvisade bristerna av anslutningarna i det storskaliga hjärnnätverket är kärnan hos 

samexistensen av autistiskspektrumstörning och ADHD. Dessutom skriver Wang m.fl. 

(2019) att anslutningarna inom hjärnnätverk samt mellan hjärnnätverket och utflödet av 

nervsignalerna i somatonätverket förklarar existensen av den kombinerade företeelsen av 

AST och ADHD.  

3.7 Litteraturöversikt: Pedagogiska implikationer vid ADHD  

Personer med ADHD uppvisar problem med att styra och reglera uppmärksamhet och 

aktivitet (Sjölund m.fl. 2017). De svårigheter som uppstår i skolan hos elever med ADHD 

visar sig bland annat i form av att komma ihåg muntliga instruktioner och organisera 

skoluppgifter. ADHD innebär också brister inom områdena arbetsminne, koncentration, 

tidsuppfattning, impulskontroll och aktivitetsreglering. Arbetsminnet är avgörande för 

hur mycket information som kan hanteras samtidigt, därför måste det avlastas genom t.ex. 

hur-gör-jag-listor och skriftliga instruktioner med tillhörande bilder. Det finns även ett 

samband mellan arbetsminnet och förmågan att kontrollera uppmärksamheten. Då eleven 

inte klarar att minnas informationen ger det även som påföljd att koncentrationen och 

uppmärksamheten brister. Eftersom elever med ADHD har svårigheter att själva planera 

och strukturera skoluppgifter krävs det hjälpmedel i form av t.ex. checklistor och 

tankekartor.  
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Kutscher (2010) skriver att personer med ADHD har stora svårigheter inom 

organisationsförmåga och att denna förmåga därför måste kompenseras i skolan. Enligt 

Kutscher (2010) är desorganisation en dysfunktion som är inbyggd hos personer med 

ADHD, eleverna med ADHD vet på så vis vad de ska göra, men kan inte praktisera det. 

Kutscher (2010) pekar på fem grundläggande verktyg som hjälper elever att organisera 

sitt skolarbete. Först och främst måste eleven ha en anteckningsbok att skriva upp 

hemuppgifter i. Läraren måste stötta eleven så att hemuppgifterna verkligen blir 

nedskrivna. Eleven behöver också ha en månadsplanering för att göra tiden mer 

lättöverskådlig och greppbar. För att eleven ska kunna ha ordning på sina papper så 

behövs en mapp med fickor på båda sidorna. Den ena fickan kan användas för att snabbt 

stoppa in papper som kommer från skolan och sorteras in senare, samtidigt som den andra 

fickan används för papper som ska till skolan och lämnas in. Det är även gynnsamt för 

eleven att endast ha en pärm att förvara sina papper i, då det blir enklare att hålla reda på 

var pappret ska in. Elever med ADHD behöver även stöd för att dessa moment i 

organisationsförmågan tillämpas. Kutscher (2010) redogör för flera olika andra strategier 

som hjälper elever med ADHD under skoltiden. Han menar att pedagogerna måste vara 

pålästa och ha förståelse för de svårigheter som finns hos elever med ADHD. Hjälp ska 

erbjudas i den stund den behövs, för att minska på negativ respons. Läraren behöver se 

över vilken plats i klassrummet som svarar till elevens behov, undervisningen bör 

presenteras på ett livligt sätt för att hjälpa elever med ADHD att hålla fokus. Vidare kan 

läraren se till att ofta skapa ögonkontakt, använda fraser som ”det här är viktigt” samt 

använda någon signal för att få eleven uppmärksam. Elever med ADHD behöver också 

kortare instruktioner och läraren behöver även kontrollera att de förstått vad de ska göra. 

Hyperaktiva barn kan få tillfälle att röra på sig genom att dela ut papper eller liknande. 

Kutscher (2010) menar också att ordbehandlare har många fördelar för elever med 

ADHD. På så vis kan de fokusera på tankar och idéer i stället för på bokstävernas form. 

Rättstavningsprogram m.m. ger eleven omedelbar respons och tillfälle att fundera över 

sin stavning eller grammatik med konkreta förslag på hur det kan rättas till. 

3.8 Litteraturöversikt: Pedagogiska implikationer vid AST 

Sjölund m.fl. (2017) menar att en autism- eller ADHD-diagnos inte ger hela bilden av 

vad dessa elever behöver för anpassning i skolan. Diagnosen ger en fingervisning kring 

vilka svårigheter eleven kan ha och vilka anpassningar som kan behöva göras. Därför 
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krävs enligt Sjölund m.fl. (2017) individuella anpassningar för att skolan ska bli begriplig 

och hanterbar. Sjölund m.fl. (2017) klargör att man vid autism ofta får svårigheter vid 

problemlösning, eftersom det kräver att man arbetar med flera kognitiva förmågor 

samtidigt.  

Bogdashina (2012) förklarar att miljöer runt barn med autism måste sinnesintryck-

anpassas, då deras upplevelser av sinnesintryck kan se annorlunda ut. Eftersom individer 

med autism bearbetar stimuli från miljön på ett annorlunda sätt, måste pedagoger urskilja 

dessa svårigheter och förstå hur dessa skillnader hänger samman med inlärningsproblem. 

Individer med autism har olika perceptionssvårigheter, vilket gör att man måste utgå från 

de specifika personerna för att veta vilka anpassningar som behöver göras. Lärare måste 

lära sig att känna igen de sensoriska skillnaderna vid autism för att kunna välja ut de 

metoder som är mest lämpade. Eftersom alla sinnen hör ihop, kan brister inom ett område 

leda till svårigheter inom ett annat. Det är därför viktigt att ta reda på vilka sinnen som 

har brister och vilka som kan ses som styrkor att bygga vidare på. Det finns otaliga 

mönster i kombinationer av upplevelser av olika intryck, där det kan förekomma hyper 

(överskott) eller hypo (underskott) av syn, hörsel, taktil, lukt, smak, proprioception 

(kroppsuppfattning) och vestibulärt (balans). Bogdashina (2012) skriver att hur en person 

upplever världen också påverkar hur den lagrar och uppfattar information. Därför är det 

viktigt att veta vilka svårigheter i bearbetning av information som kan förekomma vid 

olika kognitiva stilar. Vid autism kan det förekomma annorlunda funktioner i 

uppmärksamhet, minne, begreppsbildning, kategorisering/generalisering, olika sätt att 

tänka och föreställningsförmåga. En viktig komponent i de kognitiva funktionerna är att 

kunna rikta sin uppmärksamhet och bortse från onödig information. Personer med autism 

har ofta en nedsatt förmåga inom detta och därför måste de guidas i hur 

selekteringsprocessen ser ut, vilka delar som är värda mest uppmärksamhet och hur de 

kan behålla vakenheten. Annars finns det risk att de fastnar i yttre stimuli eller i specifika 

delar i informationen där de saknar helhetsbilden och kärnan av informationen. Många 

personer med autism har ett högt utvecklat minne, men kan ha svårt att få tillgång till sin 

lagrade information. I dessa fall kan de behöva ges ledtrådar i form av intonation, ord 

eller gester. De flesta med autism har ett associativt minne (serie-minne) som är icke-

linjärt och frambringas genom olika associationer till sinnesintryck. Detta skiljer sig från 

det mer typiska verbala minnet som är linjärt. Detta gör att personer med autism ofta har 

en längre bearbetning av ord och process i hantering av information, det tar helt enkelt 
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längre tid att plocka fram kunskapen. På så vis är det viktigt att ge extra tid för personerna, 

för att de ska kunna svara på en fråga eller göra nya kopplingar inom ett område. Då 

individer med autism ofta tänker i bilder kan det vara svårt att förstå ord såsom t.ex. av, 

till, och, för m.m. eftersom de kan vara svårare att skapa en inre bild av. Abstrakta begrepp 

kan på samma vis vara svåra att bemästra och kan kompenseras med visuella liknelser. 

Individer med autism gynnas också av struktur och rutiner, därför bör dessa inte brytas i 

onödan och förberedelser krävs vid schemabrytande aktiviteter. Undervisning behöver 

anpassas efter barnets förmågor och lärandet måste utgå från de sinnen som barnet lättast 

ta till sig. Barnets inlärningsstil måste kartläggas för att instruktionsmetoderna ska gynna 

det specifika barnet. Någon som tänker i bilder behöver visuella hjälpmedel, ljudband kan 

användas för de auditivt starka, några lär bättre genom rörelse och så vidare. Bogdashina 

(2012) menar att det autistiska barnet generellt lär sig bäst genom konkret information, 

men sedan beror det på barnet om det bästa sättet är genom visuell, auditiv eller taktil 

information. 

3.9 Litteraturöversikt: Pedagogiska implikationer för ADHD och 

AST 

Sjölund m.fl. (2017) anser att elever med autism lättare skapar mening genom bilder än 

ljud, därför lär de sig lättare genom bildspråk. För elever med ADHD fyller bilderna en 

annan funktion, där hjälper de till att avlasta bland annat arbetsminnet och skapar en 

struktur som är lätt att följa. För att skapa sammanhangsförståelse behöver elever med 

autism och ADHD få visualiserade instruktioner som är överskådliga och uppdelade i 

tydliga steg. Visuellt stöd kan också ges genom t.ex. seriesamtal, rit-prat, sociala 

berättelser, sociala manus, plus- och minus-listor, att-göra-listor, hur-göra-listor, bild-

schema och tankekartor. Seriesamtal, rit-prat och sociala berättelser kan bland annat 

hjälpa till att skapa sammanhangsförståelse och bidra till förmåga till problemlösning. 

Elever som har svårt med analysförmågan och den metakognitiva förmågan kan vara 

hjälpta av att visualisera genom plus- och minus-listor för att lättare kunna jämföra och 

dra slutsatser. Hur-göra-listor bidrar till automatisering, organisation, minne och 

planering, medan tankekartor i sin tur avlastar arbetsminnet och skapar 

sammanhangsförståelse. 
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Sjölund m.fl. menar att lärmaterial måste anpassas för att elever med autism och ADHD 

ska ha möjlighet att inhämta kunskap och förstå innebörden. Eftersom eleverna kan ha 

bristande central koherens så får de svårt att foga samman de olika delarna i texten för att 

skapa en begriplig helhet. Material med onödiga bilder och utsmyckningar kan skapa 

förvirring, då eleverna ser alla delar som lika viktiga. Material som är överskådliga, har 

tydliga sammanfattningar och bilder som är direkt stöd till texten är därför bättre att 

använda. Det är även viktigt att arbeta utefter elevens egna intressen för att skapa 

motivation och mening. Sjölund m.fl. (2017) menar också att relationen mellan lärare och 

elev är ytterst viktig för elever med ADHD och autism. Pedagogerna behöver ge positiv 

feedback när eleven är på rätt väg och vid ansträngning, inte bara när eleven är färdig 

med uppgiften. Sjölund m.fl. (2017) förespråkar också ett lågaffektivt bemötande, där 

pedagoger bibehåller ett lugn för att inte orsaka affektsmitta. Eleven måste få tillgång till 

en nödutgång som innebär en plats där eleven kan lugna ner sig om stressen skulle bli för 

stor. Denna plats kan också fungera som en tillflykt då eleven behöver tid för 

återhämtning. 

Både personer med ADHD och autism har svårigheter inom exekutiva funktioner 

(Sjölund m.fl. 2017). Viktiga komponenter inom de exekutiva funktionerna innefattar 

bland annat problemlösning, minne, tidsuppfattning, generalisering, flexibilitet, skapa 

överblick och förstå orsak och verkan. De exekutiva funktionerna styrs från pannloben 

och hjälper till att samordna information och arbeta målinriktat. Elever med autism och 

ADHD behöver därför ofta påminnelsestöd i skolan och har svårt att ta till sig muntliga 

instruktioner. Carlsson-Kendall (2015) beskriver på ett liknande sätt hur de exekutiva 

funktionerna utvecklas i frontalloberna och utgör den samordnande funktionen i hjärnan. 

Där förklaras också att frontalloberna inte är färdigutvecklade förrän i vuxen ålder, vilket 

gör att barn inte klarar samma självstyrning som vuxna. En av de viktigaste exekutiva 

funktionerna enligt Carlsson-Kendall (2015) är organisationsförmågan, då brister inom 

detta område försvårar hanteringen av komplexa situationer. 

Carlsson-Kendall (2015) menar att uppgifter måste vara lagom svåra för att eleven ska 

behålla sin naturliga nyfikenhet och känna glädje över att ha lyckats lösa dem. Elever 

med autism och ADHD gynnas av anpassningar i undervisningen och Carlsson-Kendall 

(2015) lyfter fram en rad olika praktiska exempel på hur det kan se ut i skolan. Pedagogen 

behöver på ett medvetet sätt tänka ut vilken placering i klassrummet eleven bör ha. Det 
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kan t.ex. handla om avskildhet bakom skärm, närhet till pedagog eller att tydligt markera 

var elevens plats är. Eleven behöver förberedelser där pedagogen går igenom dagen, 

rutiner klargörs och ger en förförståelse för vad de olika momenten innebär. 

Tidshjälpmedel i form av timer eller timglas, tysta tecken och information om 

förändringar hjälper eleven att känna trygghet inför vad som ska hända. Eleverna kan 

påminnas genom ögonkontakt, hand på axeln eller positiv förstärkning. Inlärningen sker 

bäst då den fysiska arbetsmiljön har anpassats, men även inlärningsstrategier behöver 

anpassas för att underlätta kunskapsinhämtningen. I undervisningen bör man därför 

använda sig av olika visuella hjälpmedel för att förstärka det man vill förmedla. Detta kan 

ske genom t.ex. lathundslappar, bilder och skriftligt på tavlan. Kraven i uppgifterna 

behöver anpassas, uppgiften ska vara tydligt uppdelad och arbetspassen ska vara korta 

och med rörelsepaus efter. För att eleverna ska ha stöd för minnet under arbetets gång kan 

smartboards, checklistor och minneslappar användas. Eleverna gynnas av att få arbeta 

med händerna och konkret material är att föredra framför allt i matematik och 

naturvetenskap. Carlsson-Kendall (2015) framhåller också vikten av relationsskapande 

mellan elev och pedagog för att nå elever med autism och ADHD. Pedagogen behöver ge 

en tydlighet i strukturen och visa olika studietekniker och hur man tar sig an ett problem. 

Eleverna behöver även få utrymme att koppla lärandet till verkligheten för att gynna den 

teoretiska inlärningen, genom t.ex. filmer, experiment, bilder, berättelser, teater, rita och 

berätta. Pedagogen bör även ha en tydlig arbetsgång där informationen ibland kan behöva 

förenklas och de viktigaste delarna plockas ut för att sålla i informationsmängden. 

Eleverna måste även få tillräckligt med tid för att befästa kunskaperna. 

Jensen (2017) skriver att för elever med ADHD och autism kan en taktil (känsla vid 

beröring av objekt) eller kinestetisk (rörelsesinne och muskelsinne) inlärning förenkla 

kunskapsinhämtningen då sinnesintrycken blir mer varierade. Elever minns generellt mer 

om de både ser och hör informationen samtidigt, men de minns ännu bättre om de själva 

är aktiva och berättar. För att öka interaktionen med elever som har svårt med 

kommunikationen är det bra att använda kroppen, peka och välja mellan föremål. Jensen 

(2017) påvisar också vilka pedagogiska strategier som gynnar elever med ADHD och 

AST. För elever som till exempel har svårt att förstå information i tal respektive text 

måste kunskapen erbjudas i ett annat format. Eleven måste även få redovisa den kunskap 

den besitter på ett för den anpassat sätt, och kan behöva stöttning inom minne, 

informationsförståelse, informationsbearbetning samt kommunikation. För att avlasta 
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arbetsminnet kan eleverna behöva hjälp att organisera sin skoldag och få extra tid på sig, 

dessutom kan strategier eller mallar för stegvis problemlösning underlätta. Information 

behöver ges på fler sätt än endast verbalt, då det som sägs glöms lättare. Eleverna behöver 

få höra muntliga instruktioner uppdelade stegvis och de ska alltid finnas även i skriftligt 

format. Vid problem med avkodning, läsförståelse eller språkförståelse ska väsentliga 

begrepp tydliggöras med bilder, samt utveckla metakognitiva förmågor med hjälp av t.ex. 

förförståelse. Elever med autism har ofta svårigheter inom central koherens vilket kan ge 

hinder inom textförståelse, uppsatsskrivning och informationsbearbetning. Eleverna 

behöver då stöttning i att plocka ut de väsentliga delarna i texten och kategorisera som 

hjälp vid inlärningen. Vid ADHD behöver större uppgifter delas upp och arbetas 

metodiskt uppifrån och ner för att även få med detaljer. Skriftliga instruktioner och 

checklistor hjälper eleven att få ut det viktigaste i uppgiften.  

Jensen (2017) förespråkar även de digitala verktygen och ser lär-appar som ett bra 

komplement till undervisningen. I apparna finns oftast en tydlig struktur, klart mål, 

succesiv ökning av svårighetsgrad och inbyggda belöningar. Apparnas förutsägbarhet 

tilltalar elever med autism, samtidigt som de ofta erbjuder tillräckligt med varierad 

stimulans för att motivera elever med ADHD. Jensen (2017) beskriver ingående vilka 

anpassningar elever med autism och ADHD behöver ha i skolan. Brister i de exekutiva 

funktionerna kan utgöra hinder för lärande och behöver därför kompenseras. Eleverna 

behöver stöttning i sina exekutiva funktioner, där tidsuppfattning, tidsplanering, 

planering, beslutsförmåga, prioritering och organisationsförmåga utgör viktiga delar. 

Svårigheter inom de exekutiva funktionerna kan minskas i en strukturerad miljö, därför 

krävs fasta rutiner, uppdelade uppgifter och stegvisa instruktioner. Tidshjälpmedel såsom 

tim-stock eller påminnelser i mobilen, bildstöd, samt skriftliga instruktioner och uppgifter 

nedbrutna i steg hjälper till att skapa målstyrning för eleven. För att gynna elevernas 

förmåga till uppmärksamhet behöver överflödiga stimuli kunna stängas ute, därför bör 

hörselkåpor finnas tillgängliga och eleven ska ha möjlighet att arbeta mot en vägg eller 

bakom en skärm. En del elever behöver dock öka sin vakenhet och det kan göras med 

t.ex. musik i hörlurar, minipauser, mindre arbetssteg eller växla arbetsuppgifter. Elever 

med autism har ofta nedsatt kognitiv flexibilitet och behöver en tydlig struktur och noga 

förberedelser på förändringar. Jensen (2017) skriver också att elevens kognitiva 

uthållighet måste beaktas för att eleven ska klara kunskapskraven och hålla sig alert både 

under en lektion och en hela skoldagen. Rutiner och mallar och liknande 
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informationsstruktur i alla ämnen gör att eleven slipper förbruka energi på att förstå hur 

man ska gå till väga. Vissa elever behöver ha kortare pass, medan vissa kan gynnas av 

längre pass inom samma ämne för att slippa övergångar. Lär-stoffet kan också behöva 

anpassas utifrån nedsatt hörförståelse och textförståelse. Elever med nedsatt 

initiativförmåga kan lättare komma i gång om de ser första steget i en handlingskedja, 

samtidigt som onödig information skalats bort. Bildstöd kan också hjälpa elever som har 

svårt att be om hjälp, då de på så vis bara kan peka på det de behöver hjälp med, såsom 

hitta rätt material, få en återhämtningspaus, förstå uppgiften eller jobba med en kamrat. 

Om eleven inte är hyperaktiv kan den gynnas av yttre stimuli såsom musik eller att rita 

samtidigt som de lyssnar. 

Jensen (2017) redogör för hur motivationen påverkar inlärningen och att eftersom elever 

med autism ofta har en nedsatt föreställningsförmåga, så måste de få en klar redogörelse 

för vad uppgiften innebär, i form av exempel eller med hjälp av bilder. Ett annat sätt är 

att arbeta in elevens specialintresse i uppgiften och på så vis öka motivationen. Elever 

med ADHD behöver oftast kortare arbetspass och något som fyller på deras motivation 

under arbetets gång. De behöver känna att de lyckas och att de snart är nära målet. 

Jensen (2017) menar att elever med ADHD och AST måste anstränga sig mer för att klara 

av skolan, eftersom miljön runt omkring dem belastar deras resurser i form av intryck, 

sociala koder, förstå förväntningar och tolka instruktioner m.m. Därför behöver elever 

med ADHD och AST ha en kompenserande skolmiljö, energivård, navigeringsstöd och 

kompenserande pedagogik. I den kompenserande skolmiljön behöver det perceptions-

saneras så att ljud, ljus och synintryck inte påverkar eleverna på ett negativt sätt. För att 

förhindra att eleverna störs av intryck ska möbleringen utgå från elevens svårigheter, 

vissa elever störs t.ex. av ljud bakifrån och bör därför placeras långt bak i klassrummet, 

medan en del behöver skärma av från visuella distraktioner och gynnas av att sitta längts 

fram i klassrummet. Eleverna behöver också ha en visuellt tydlig miljö där det klart 

framgår var en sak går att finna, eller var en sak ska återplaceras. För elever med nedsatt 

förmåga att hantera sinnesintryck krävs en reträttplats för återhämtning för att orka hela 

skoldagen. Skolmiljön måste även anpassas så att den inte drar mer energi än nödvändigt, 

därför måste det kartläggas vad som drar energi, hur rast-miljön kan bidra till 

återhämtning, hur skoldagen kan planeras för att eleven ska kunna använda sin kognitiva 

förmåga när den är som bäst. Elever med ADHD kan ibland vara som tröttast under 
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förmiddagarna eftersom noradrenalinet ökas under dagen och bidrar till en ökad vakenhet 

kring lunch. Om en elev med ADHD medicineras kan dock vakenhetsmönstret se 

annorlunda ut och den bästa tiden för inlärning sker istället under förmiddagen. Därför 

måste schemat läggas utefter elevens individuella förmåga. Skoldagen måste också 

intrycks- och aktivitets-anpassas för att eleverna ska bibehålla sin energi och använda den 

vid inlärningstillfällen. Den kompensatoriska pedagogiken kan bland annat innebära att 

leda eleverna rätt genom ramar, underlätta att fokusera, stärka elevernas motivation, 

förankra kunskapen och ta bort hinder för att redovisa kunskap (Jensen, 2017). Elever 

med ADHD och AST kan ha svårt att lyssna längre stunder eller uppfatta vad som sägs 

när många pratar samtidigt. Elever med AST kan på grund av denna nedsatta förmåga att 

filtrera ljud ha svårt att ta till sig undervisningen i ett klassrum.  

En del elever har svårt att hitta motivationen och för elever med ADHD gör låga nivåer 

av dopamin det svårare för hjärnan att arbeta mot ett mål (Jensen, 2017). Dessa elever 

kan dock fokusera längre stunder då deras belöningssystem drar i gång eller vid 

situationer som optimerar yttre stimuli. Både elever med ADHD och AST har därför 

betydligt bättre fokus och koncentration då de får arbeta med saker de är intresserade av. 

Jensen (2017) framhåller vikten av att se elevernas styrkor och jobba vidare utifrån dem. 

Elever med ADHD och AST behöver möta förstående pedagoger som bemöter dem 

utifrån deras behov och bygger vidare på deras intresse. Återkoppling och positiv 

förstärkning motiverar eleverna till att fortsätta och visar att de är på rätt väg. På grund 

av nedsatt inre belöningssystem, så krävs det att man i undervisningen arbetar med 

belöningar utifrån. Därför fungerar belöningssystem med stjärnor eller poäng som samlas 

för att göra något roligt extra bra för elever med ADHD och deras arbetsminne förbättras. 

Lärmiljön behöver också anpassas i form av t.ex. orienteringsskyltar, foton och text 

utanför olika klassrum, bild och text på hyllor (Sjölund m.fl. 2017). Sjölund m.fl. anser 

att elevens skoldag behöver tydliggöras genom frågorna ”varför ska jag göra det?”, ”vad 

ska jag göra?”, ”var ska jag vara?”, ”med vem ska jag vara?”, ”när ska jag göra det?”, 

”hur ska jag göra det?”, ”hur länge ska jag göra det?”, ”hur mycket ska jag göra?” och 

”vad händer sedan?”. Detta nämner även Carlsson-Kendall (2015) och Jensen (2017) som 

en framgångsfaktor för att eleverna ska få förutsättningar för kunskapsinhämtning.  



 

53 

3.10 Forskningsöversikt: Pedagogiska implikationer vid ADHD 

Milander m.fl. (2020) beskriver ADHD som ett symtomkluster av hyperaktivitet, 

uppmärksamhetsbrist, impulsivitet och en kombination av dessa. Milander m.fl. (2020) 

påvisar i sin studie ett samband mellan inlärningsrelaterade färdigheter för barn med 

ADHD i åldrarna 6–7 år. Förekomsten av ADHD-symtom har enligt studien en 

signifikant effekt på resonemang, numeriska förmågor, gestaltning, koordination och 

minne. Milander m.fl. (2020) slår fast att resultaten av denna studie är av stor vikt för 

lärare, då en elev som uppvisar ADHD-symtom måste förstås utifrån dessa 

inlärningsrelaterade färdigheter. För att eleven ska få en framgångsrik skolmiljö krävs att 

lärarna är medvetna om att barn med ADHD-symtom kan ha begränsningar när det gäller 

inlärningsrelaterad kompetens och därför behöver förebyggande strategier. 

Zelenka (2017) anser att Universal Design for Learning (UDL) är en framgångsrik 

strategi i undervisningen för elever med ADHD. Zelenka (2017) menar att eftersom UDL-

klassrummet har tydligt definierade regler och förväntningar, en organiserad miljö och 

strukturerade rutiner ger det en tydlighet som gynnar elever med ADHD. Placeringen i 

klassrummet är också viktig och elever med ADHD främjas av att sitta långt fram i 

klassrummet i närheten av läraren. Aktiviteterna bör vara stimulerande, intressanta, 

meningsfulla och involvera många praktiska projekt snarare än att vara stillasittande 

arbete med kateteder-undervisning. Elevens energinivåer måste observeras och aktiviteter 

under dagen planeras utifrån detta. Läraren behöver tillhandahålla schema och rutiner där 

det finns en bra balans mellan aktiviteterna och en möjlighet till återhämtning. 

Skolmaterial bör ha tydligt markerade platser, genom t.ex. färgkodning av var materialet 

hör hemma. I undervisningen ska läraren ge tydliga, kortfattade instruktioner som både 

finns skriftliga och med bildstöd. Vissa komplicerade uppgifter kan behöva förenklas och 

upprepas för att eleven ska förstå dem fullt ut. Felfritt lärande har visat sig vara effektivt, 

då elever med ADHD har svårt att lära om en felaktig kunskap. Därför bör läraren sträva 

efter att eleven lär rätt från början och minskar på misstagen. För att öka motivation och 

engagemang, samt hitta rätt väg till kunskap bör eleven få olika uppgifter att välja på, 

men som alla pekar mot samma slutliga kunskap. Uppgifterna kan behöva förkortas eller 

justeras för att eleven ska orka hålla fokus, när eleven visar framgångar med de kortare 

uppgifterna kan de sedan långsamt ökas på. Digital teknik kan främja lärandet framförallt 

i läsundervisning och matematik, men även mer lättsamma lärtillfällen genom olika spel 

visar på framgång för elever med ADHD. Kamratlärande i lär-par visar på ökad 
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motivation och ger utrymme för både kunskapsinhämtning och socialinteraktion. Zelenka 

(2017) framhåller också vikten av gemensamma regler och positiv förstärkning när 

reglerna följs. 

Lasko (2020) menar att ADHD blir allt vanligare i klassrummen, vilket gör att skolor 

måste träna och stödja sina lärare att bygga en stark relation med eleverna med ADHD. 

För att lärarna ska kunna använda sig av de strategier och tekniker som finns för att nå 

elever med ADHD måste de börja med att bygga relationer. Detta koncept kan bli 

utmanande när beteenden kommer i vägen för lärande, och lärare saknar självförtroende 

att undervisa och stödja elever med ADHD. För att nå eleverna med ADHD menar Lasko 

(2020) att läraren måste se elevens styrkor och bygga vidare på dessa. Läraren bör också 

se elever med ADHD som en tillgång och inkludera dem i lärandet. Eleverna med ADHD 

behöver valbarhet i sina uppgifter och de bör kunna välja om de vill sitta bak i 

klassrummet där de kan få möjlighet att röra sig när de vill. Vid undervisningstillfällena 

måste lärarna komma ihåg att ge dessa elever möjlighet att fokusera på en sak i taget, 

samtidigt som de ger dem stöd när det behövs.  

Elever med ADHD har ofta skolsvårigheter förknippade med deras hyperaktivitet och 

deras brister i uppmärksamhet och impulsivitet (Harrison, m.fl. 2019). Därför anser 

Harrison m.fl. (2019) att lärare måste skapa insatser för att öka sannolikheten för 

framgång för elever med ADHD. Harrison m.fl. (2019) beskriver fyra typer av insatser 

som påverkar elever med ADHD i klassrumsmiljön, i form av beteende, instruktion, 

självhantering och anpassningar i miljö. På så vi flyttas fokus från att endast hantera 

beteendeproblematik till att även inkludera hur själva inlärningen för elever med ADHD 

kan se ut. På så vis tar det itu med både de akademiska och beteendemässiga 

utmaningarna som diagnosen innebär och möjliggör strategier för att lära eleverna att 

hantera sitt eget beteende och lärande. 

Sfrisi m.fl. (2017) hävdar att det är uppenbart att elever med ADHD ofta lär sig 

annorlunda än sina kamrater utan ADHD. Resultatet i studien pekar på att när elever med 

ADHD undervisas med hjälp av sina inlärningsönskemål tenderar de att göra akademiska 

vinster. Därför är det viktigt att lärare är mer kreativa för att tillgodose elevernas behov i 

klassrummet. Eleverna i studien föredrog olika inlärningsstilar såsom visuella, taktila och 

auditiva. Majoriteten ville bli motiverade av andra, ha ett tyst, lugnt och varmt klassrum 

med traditionella möbler. Eleverna föredrog också att uppgifter delades upp i flera steg 
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med specifika riktlinjer och/eller tar pauser medan de slutförde uppgifterna. De flesta av 

eleverna föredrog att arbeta i par eller grupp, gärna tillsammans med en lärare. Studien 

pekar även på att eftermiddagen var den bästa tiden på dagen för eleverna att lära sig nytt 

material. Sfrisi m.fl. (2017) anser att lärarna behöver använda flera strategier och 

varierade inlärningsstilar i undervisningen för att nå elever med ADHD. Lärarna kan till 

exempel använda sig av kinestetiska inlärningsstilar som gör att eleverna kan gå upp och 

röra sig medan de lär sig ny information. Elever med ADHD lär sig bäst när de vet vad 

som ska hända och när de kan förvänta sig vissa aktiviteter. Även om förändringar kan 

inträffa är det bäst att informera eleverna om dessa ändringar i så god tid som möjligt. Ett 

annat resultat för denna studie var att eleverna med ADHD föredrar att få tid på sig att 

tillmötesgå ett krav. Eleverna behöver mer tid att bearbeta informationen och fundera 

över deras svar kan hjälpa dem att känna sig mer självsäkra och svara korrekt. 

Tegtmejer (2019) vill i sin studie ge mer utrymme till att fokusera på klassen som helhet 

och samspelet mellan eleverna, istället för den enskilda eleven med ADHD. I studien 

återfinns sex grundläggande strategier som lärare använde för att bemöta elever med 

ADHD. Strategierna innebar användning av struktur och tydlighet, ignorering, stöd för 

aktivt deltagande, ge extra tid och uppmärksamhet, användning av skärmar och andra 

fysiska/organisatoriska resurser och användningen av upprepade skriftliga små 

meddelanden och fysisk kontakt. Tegtmejer (2019) menar att det är klokt att ignorera 

störande beteende hos elever med ADHD, eftersom instruktionsflödet med resten av 

eleverna kan fortgå utan ständiga avbrott. Tegtmejer (2019) hävdar att det kan vara 

kontraproduktivt att avbryta lektionen genom återkommande tillsägelser eller 

förstärkningar. Samtidigt finns det vissa tillfällen då en tillsägelse måste äga rum, men 

genom att i större utsträckning endast ignorera oönskat beteende kan lektionen fortgå och 

beteendet blir osynligt.  

3.11 Forskningsöversikt: Pedagogiska implikationer vid AST  

Ett inkluderande klassrum har presenterats som en lösning för att tillmötesgå de behov 

som finns hos barn som diagnostiserats med AST (Stokes m.fl. 2016). Stokes m.fl. (2016) 

menar att platsinkludering kanske inte alltid är det bästa alternativet för elever med AST 

och därför inte alltid leder till förbättrad inlärning och dessutom kan vara skadligt om inte 

rätt anpassningar har skapats. Därför är inkluderande undervisning i klassrumsmiljön en 

lösning, men det kan finnas andra sätt som kan vara lika effektiva eller till och med 



 

56 

effektivare. Det är därför viktigt att lärares uppfattningar om de mest effektiva 

undervisningsstrategierna identifieras för att förbättra implementeringen av 

evidensbaserade tillvägagångssätt i vanliga klassrum. Ett annat område som ofta nämndes 

som fördelaktigt var användningen av lärarassistenter och specialister i klassrummet. 

Rapporten visar också att elevernas individuella behov måste beaktas för att veta vilka 

inlärningstekniker som fungerar. Elever med AST behöver också ha tillgång till en säker 

plats där de kan komma undan från intryck och återhämta sig för att undvika sammanbrott 

(Stokes m.fl., 2016). Stokes m.fl. (2016) ser också att relationen mellan läraren och eleven 

framhålls som viktig för att undervisningen ska fungera. Eleverna behöver ha tydliga 

förväntningar för att de ska veta hur de ska agera. För att relationen mellan lärare och elev 

skulle fungera så bra som möjligt visade Stokes m.fl. (2016) att användning av beröm och 

belöningar leder till förbättringar i beteende och motivation. Det framkommer också att 

läraren behöver vara flexibel och göra ändringar i miljön eller uppgiften baserat på 

barnets behov för att öka elevens deltagande. Att utveckla förtroende och skapa band 

rapporteras vara viktigt för att eleverna ska känna sig bekväma. Läraren behöver vara 

lugn och ha en positiv attityd för att minska elevernas stress. I klassrumsmiljön behövs 

ett accepterat bemötande av olikheter som en bra metod för att få eleverna att inte känna 

sig annorlunda och därmed även öka deras chanser att lyckas. För att undervisningen ska 

kännas motiverande och leda till ett större engagemang ses elevens egna intressen som 

en bra utgångspunkt. I undersökningen som Stokes m.fl. (2016) utförde framkom även 

en del strategier som fungerat för enskilda individer, såsom t.ex. musik som lugnar, arbete 

utifrån specialintresse, användning av läsplatta vid skrivning och verbala varningar. 

Stokes m.fl. (2016) visar i sin rapport att rutiner, regelbundenhet, tydliga förväntningar, 

klara regler och förberedelser är viktiga för att eleverna ska ha förutsättningar för att klara 

av skoldagen. Det framkommer också att bra kommunikations-strategier är av stor vikt 

för att göra skoldagen begriplig för elever med AST. Därför är det viktigt att använda ett 

pragmatiskt språk där eleven t.ex. får stegvisa instruktioner med iscensatta svar eller 

uppgifter. Elevernas instruktioner ska vara korta, tydliga, och återkommande. Stokes 

m.fl. (2016) påvisar också att visuella hjälpmedel, struktur, konkreta instruktioner, 

checklistor med tidshjälpmedel och sociala berättelser är det som upplevs fungera bäst i 

klassrumsmiljön. Många av dessa strategier överensstämmer väl med uppfattningen om 

AST, eftersom var och en av dessa strategier kompenserar för utmaningar inom exekutiva 

funktioner. Specifika strategier som enligt Stokes m.fl. (2016) rapporterats vara effektiva 
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inkluderade att utveckla barnens pragmatiska språk, använda visuella hjälpmedel i 

undervisningen och att barn använder visuella dagböcker. De olika typerna av visuella 

hjälpmedel kunde t.ex. vara färgade scheman, bildstöd, beteende-kartor med 

nyckelbeteende, handsignaler, nummerkartor, miniräknare och humörskalor. Sociala 

berättelser visade sig vara hjälpsamma i specifika situationer för att förklara förändringar 

eller påvisa att ett visst beteende inte var önskvärt.  

Bebko m.fl. (2017) finner till viss del positiva resultat i hur elever med AST kan använda 

sig av minnesträning för att öka sin kunskapsinlärning. Dessa resultat menar Bebko m.fl. 

(2017) ger implikationer på hur minnesträning kan användas i undervisningen i skolan. 

Att förbättra minnesfunktionerna hos barn med AST har många viktiga påföljder. Minnet 

kan spela en viktig roll för att kompensera för språk och sociala funktionsnedsättningar, 

samtidigt som det krävs för att memorera sociala regler. Effektiv 

minnesstrategianvändning kopplas till lärande och ger bättre förutsättningar att 

kompensera svårigheter även inom andra områden. I studien användes förstärkning när 

barnet använde sin repetitionsstrategi och eleven påvisades också hur deras strategi 

påverkade prestationen. För att optimera sannolikheten för framgång utfördes en-till-en 

individualiserad strategiträning med bland annat bildkort och beteendeförstärkare. 

Henry och Solari (2020) menar att elever med AST ofta har svårigheter med inlärning 

som inte är kopplad till IQ. De anser att utveckling av läsförståelse och dess 

underliggande komponentfärdigheter är två stora delar som ofta ger utmaningar för elever 

med AST. Henry och Solari (2020) hävdar att eftersom läsförståelse är en grundläggande 

färdighet som är mycket central i skolan, är det viktigt att tidigt identifiera hur eleverna 

kan bemästra dessa delar. Orala språkkunskaper är relaterade till och förutsägande för 

läsförståelse hos individer med AST. Oralt språk består av flera språkliga domäner 

inklusive strukturella färdigheter, såsom t.ex. ordförråd, semantiska och grammatiska 

färdigheter, samt språkfärdigheter såsom t.ex. berättande. Då strukturella färdigheter 

oftast befästs i tidig barndom och bildar grunden för högre språkkunskaper, kan elever 

med AST, som ofta uppvisar försämringar och förseningar i talat språk, ha svårt att plocka 

upp den semantiska kontexten i en berättelse och att lösa tvetydigheter i en text. De 

muntliga språksvårigheter som återfinns hos elever med AST kan ha kopplingar till deras 

brister i theory of mind (mentalisering) och social-kognitiva brister, eftersom man under 

skönlitterär läsning använder sin förförståelse och sina egna sociala upplevelser för att 
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tolka känslorna som upplevs av huvudpersonerna. Att förstå karaktärernas perspektiv i en 

berättelse och göra förutsägelser utifrån dessa synpunkter kräver sociala slutsatser om 

berättelsen. Henry och Solari (2020) ser i sin studie klart positiva effekter av att använda 

ingripande strategier för att öka språk- och hörförståelse hos elever med AST. De 

strategier som användes var delade läs-uppgifter där det fanns läsinstruktioner, visuella 

stöd, upprepad läsning av texter och olika former av uttryck och lärande. Många elever 

med AST kan också ha nytta av visuella nycklar och bildstöd under instruktioner. Dessa 

visuella stöd ger elever med AST möjlighet att förstå eller svara på en fråga. I strategierna 

ingick även uppdelandet av inlärningen, då en bok först lästes som helhet, men sedan 

även lästes som separata delar för att slutligen läsas som helhet igen. Eleverna blev på så 

vis bekanta med processen att komma ihåg detaljer i följd från berättelsen och tillämpa 

denna kunskap för att skapa en fullständig mental representation av texten. För att 

tydliggöra strukturen i boken fick eleverna instruktion om att dela upp berättelsen i dess 

början, mitt- och slutkomponenter och granska viktiga delar av berättelsen (t.ex. 

inställning, huvudpersoner). Att koncentrera sig på dessa komponenter gjorde det möjligt 

för eleverna att utveckla strategier för att komma ihåg viktiga detaljer i historien. Dessa 

resultat är särskilt uppmuntrande för elever med AST, som har en tendens att fokusera på 

detaljer i berättelser snarare än den övergripande "kärnan" eller huvudidén. Henry och 

Solaris (2020) studie tyder på att elever visade en klar förbättring av muntlig 

språkförmåga och ordförråd vid användning av dessa strategier. Elever visar ökad 

produktion av nya ord och uttrycksfulla kunskaper när målord lärs ut direkt och indirekt 

och när eleverna har flera erfarenheter av att höra och använda ordet. Eftersom ordförråd 

ofta är en indikator på generaliserade muntliga språkförmågor och är viktig för 

läsutvecklingen, visar det vilka strategier som kan underlätta dessa förmågor och på så 

vis ger en signifikant ökning i berättande samt återberättande förmåga. Detta visar att 

strategin var effektivt för att förbättra elevernas förmåga att noga komma ihåg berättande 

detaljer.   

Enligt Cox m.fl. (2018) måste skolor hjälpa elever med funktionsnedsättningar att göra 

anpassningar inom undervisningen genom instruktioner baserat på elevens behov och ha 

fokus på elevens styrkor. Elever med AST har enligt Cox m.fl. (2018) ofta svårigheter 

inom matematiska metoder som problemlösning och flexibilitet, men har på samma gång 

inneboende styrkor relaterade till matematik som kan hjälpa dem utveckla rutiner och 

system. Elever med AST visar t.ex. många gånger styrkor inom områden där det finns 
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tydliga regler för konstruktion, samt en stark förmåga att se detaljer. Då matematiken blir 

mer abstrakt, ökar svårigheterna för elever med AST och matematisk problemlösning är 

ett område i matematik som är särskilt svårt. Schemabaserade instruktioner (SBI) är 

utformade för att hjälpa eleverna att begreppsmässigt förstå ordproblemen genom visuellt 

stöd och lärarmodeller för att ge förståelse för det logiska tänkandet som är kopplat till 

att lösa problemet. SBI innefattar att identifiera schemat, slutföra motsvarande 

schematiska diagram, identifiera en lösningsplan, genomföra planen och kontrollera om 

det är rimligt. Cox m.fl. (2018) ser i sin studie tydliga tendenser för att SBI med visuellt 

stöd gynnar förståelsen och arbetet inom matematik för elever med AST. Eleverna lärde 

sig att förstå problemstrukturen, identifiera relevant information, använda flera strategier 

för att lösa proportionella ordproblem och förklara deras matematiska resonemang.  

Gunn och Delafield-Butt (2016) skriver att inkludering kräver att lärare anpassar sig till 

barns inlärningsstil. De framhåller även vikten av att alla elever accepteras och en respekt 

för skillnader mellan dem måste ligga som grund för inkludering. Klassrumsmiljön ska 

syfta till att bygga på likheter bland barn för att möta inlärningsbehov och övervinna 

barriärer för lärande. Gunn och Delafield- Butt (2016) menar att det kan ses som en 

utmaning att arbeta med elever med AST. De ser dock i sin studie att det finns positiva 

vinster med att utgå från de specialintressen som en del av dessa elever uppvisar. I 

pedagogiska sammanhang innebär erkännande av barnets intresse och anpassning till dem 

att eleven kan visa ett brett spektrum av förmågor, talanger och prestationer. På detta sätt 

kan det främja relationen mellan lärare och elev, samt skapa engagemang och ökar barnets 

självkänsla och skol-framgång.  

Thomeer m.fl. (2017) undersöker effekterna av befintliga evidensbaserade strategier för 

att förbättra social kompetens och dagliga funktioner hos elever med högfungerande 

autism. Studien utgår från både elev-nivå och klassrumsnivå och visar hur skolpersonal 

måste ta hänsyn till den komplexa symtombild som uppvisas hos elever med 

högfungerande autism. För att elever ska kunna tillgodogöra sig den kunskap som 

förmedlas i skolan krävs ett visst mått av sociala färdigheter. Studien visar på att det första 

steget för att utveckla ett framgångsrikt lärande är att bedöma elevens nuvarande 

färdigheter och brister i klassrummet och i skolmiljön. Elevens styrkor och svagheter 

kartläggs och en plan med tydligt mål utgår från den. Sociala berättelser framkommer 

som en framgångsfaktor när det gäller att förstå och utveckla sociala färdigheter. 
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Berättelserna måste inkludera användning av grafik, direkt språk och vara individuellt 

anpassade till en elevs behov. Denna teknik kombineras ofta med andra beteendemässiga 

ingrepp, såsom t.ex. uppmaning och förstärkning, för att stärka dess effekt. 

Självhanteringsmodeller har visar positiv effekt, då den innehåller att välja målbeteende, 

definiera målbeteende och självbedömning. Dessutom verkar högre nivåer av elevers 

engagemang och självständighet öka effekten och kan resultera i en mer effektiv 

användning av skolresurser. Till en början bör en vuxen guida eleven och ge 

direktinstruktioner för att eleven ska kunna slutföra uppgifterna, men när eleven börjar 

behärska teknikerna själv, kan den vuxne låta eleven utföra dem. Thomeer m.fl. (2017) 

använde strategier som innebar bland annat sociala färdighets-grupper, terapeutiska 

aktiviteter och ett beteendeförstärkningssystem. I skolan användes strategierna 

tillsammans med direktinstruktion, modellering, rollspel, prestationsåterkoppling och 

förstärkning. Thomeer m.fl. (2017) menar att det finns viss positiv effekt av dessa 

strategier, men att det krävs vidare studier för att ge mer belägg för slutsatserna. 

3.12 Forskningsöversikt: Pedagogiska implikationer vid ADHD 

och AST 

Mayes m.fl. (2017) påvisar en ökad förekomst av dysgrafi (specifik störning av förmågan 

att skriva) hos elever med ADHD och AST. Eleverna har en ökad brist i 

grafomotorisk förmåga (kombination av de förmågor som krävs för att kunna skriva för 

hand) i förhållande till andra förmågor. Tillämpningar och strategier för att hantera detta 

problem är svåra att finna, Mayes m.fl. (2017) menar att det kan finnas strategier för att 

förbättra skrivandet och handstilen, men att svårigheterna ofta ändå består. Eftersom 

dysgrafi är vanligt vid ADHD och AST kan ansträngningar för att förbättra handstil 

fortsätta i skolan, men samtidigt ska dysgrafi ses som en neurologiskt baserad svaghet 

och därför ska anpassningar göras.  Vid uppgifter som har som mål att lära, mäta kunskap 

eller producera text ska undervisningen dra nytta av elevens styrkor. Elever med dysgrafi 

bör därför ha tillgång till tangentbord och ordbehandlingsprogram för att kompensera 

elevens bristande förmåga att uttrycka sig i skrift. På så vis kan elevens tankar och idéer 

lättare komma fram i undervisningen. Andra strategier kan vara att framhålla 

inlärningsaktiviteter som inte är beroende av skrivandet, minska mängden skriftliga 

uppgifter och anpassa prov med kompletterande flervalsfrågor, sant/falskt-frågor och 

fylla i tomma frågor istället för öppna. Eleven behöver tillhandahållas anteckningar, 
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strukturer och studie-mallar, samt få muntliga stavningsprov och användning av 

programvara för taligenkänning för skriftliga uppgifter. Betygsättningen ska också ske 

baserat på innehåll och inte snygghet. Enligt Mayes m.fl. (2017) kan det även finnas viss 

positiv effekt av stimulerande läkemedel för att förbättra handstil hos barn med ADHD.  

Sanz-Cervera m.fl. (2017) ser indikationer på att barn med AST och/eller ADHD uppvisar 

brister i sensorisk bearbetning, vilket kan leda till olämpliga beteendemönster samt 

svårigheter vid inlärning. I detta perspektiv så behöver specifika interventionsprogram 

utvecklas för att förbättra de sensoriska utmaningar som barn med dessa diagnoser står 

inför. För barn med AST bör dessa aktiviteter ges för att förbättra problem med auditiv 

och taktil bearbetning, medan barn med ADHD bör förbättra svårigheterna för 

proprioception (kroppsuppfattning), taktil och visuell bearbetning. I kombinationen 

ADHD och AST ökar svårigheterna och därför krävs att strategier utarbetas för 

bearbetning av kroppsuppfattning, balans- och rörelse, taktila, auditiva och visuella 

svårigheter. Insatserna behöver ta hänsyn till de funktionsproblem som barnen upplever 

och därför behöver deras individuella strategier implementeras. 

4 Analys 

4.1 Analys: Hjärnans funktion vid ADHD 

Genom bearbetningen av datamaterialet enligt de fem steg som Wolfwinkel m.fl (2013) 

beskriver för GT vid litteraturstudier framträdde biologi och gener samt arbetsminne – 

exekutiva funktioner som kategorier för hjärnans funktioner vid ADHD. Vid bearbetning 

av kategorierna framkom sensorisk bearbetning, signalsubstanser och nervsystemet som 

underkategorier till arbetsminnet. Genom att jämföra kategorierna framträdde 

arbetsminne som en Main Concern, som ringar in samtliga kategorier. 

4.1.1 Biologi och gener 

Att ADHD beror på avvikande funktioner i hjärnan bekräftas av alla forskare och 

författare i monografierna, alltså är ADHD biologisk. Klingberg (2007) poängterar dock 

att bara för att det är biologiskt är det ingen sjukdom. Kutscher (2010) klargör det genom 

att beskriva att ADHD beror på hjärnfunktionen och inte uppväxtmiljön. Gillberg (2018) 

redogör för att generna som är kopplade till signalsubstanssystemet i hjärnan (dopamin, 
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noradrenalin, glutamat och melatonin) är muterade eller defekta hos individer med 

ADHD, men slår även fast att ADHD har en stor ärftlighet. Adamo m.fl. (2018) hittade i 

sin studie samband mellan genernas avvikelser och reaktionstiden (RTV) som enligt dem 

är den starkaste neurokognitiva svårigheten hos individer med ADHD. Adamo m.fl. 

(2018) fann även att reaktionstiden har samband med ouppmärksamheten, 

hyperaktiviteten samt impulsiviteten.  

4.1.2 Arbetsminne - Exekutiva funktionerna 

De exekutiva funktionerna som är ett neuralt nätverk beror på brister i arbetsminnet 

hävdar Carlsson Kendall (2015) och Kutscher (2010). Dessa brister innebär enligt 

Carlsson Kendall (2015) svårigheter med att reglera sitt beteende, impulser, samt 

känslomässiga reaktioner. Muthuraman m.fl. (2019) fann i sin studie förändrade 

anslutningsmönster från närregionerna i thalamus (gråsubstansen) till hjärnbarken och det 

kan kopplas ihop med svårigheterna med de exekutiva funktionerna individer med ADHD 

upplever. 

Koncentrationsförmågan beror på brister i arbetsminnet. Bristen gör att individer med 

ADHD inte kan komma ihåg instruktioner vilket i sin tur ger svårigheterna med att kunna 

organisera och genomföra uppgifter skriver Klingberg (2007). Carlsson Kendall (2015) 

framhåller också att koncentrationen brister hos individer med ADHD och att det beror 

på bristerna i arbetsminnet. Carlsson Kendall (2015) skriver att förutom svårigheter med 

att planera och genomföra uppgifter, ger bristen svårigheter för individer med ADHD att 

kunna kontrollera sitt beteende. Kramer m.fl. (2020) slår även han fast att arbetsminnet 

har brister och det kopplar de till ouppmärksamheten hos individer med ADHD. Men det 

kan även skapa psykisk ohälsa och inlärningsstörningar för dessa individer. Roslund 

(2018) förklarar att DMN nätverket är bristfälligt och skapar koncentrationssvårigheter, 

men bekräftar även han, att arbetsminnet brister. Det gör att individer med ADHD, endast 

lever i nuet. Uddin m.fl. (2017) fann i sin studie förändrad gråmateriavolym i amygdala, 

hippocampus och ventral stratium hos individer med ADHD. Dessa regioner i hjärnan 

hanterar de kognitiva funktionerna och hänger samman med förmågan att rikta 

uppmärksamheten på det vi vill samt sortera bort allt oviktigt, vilket även det har samband 

med arbetsminnet fastslår Uddin m.fl. (2017). De upptäckte även att gråmateriavolymen 

samt ytarean på hjärnan särskiljer vid ADHD, samt förändringar på pannbenet (frontala) 

vilket kan förklara bristerna i arbetsminnet. Jung m.fl. (2019) fann i sin studie avvikelser 
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i temporala Caudatus samt parietalloben som förklarar bristen på uppmärksamhet hos 

individer med ADHD. De kunde även hitta samband med bristen på uppmärksamhet, 

problemlösning och arbetsminne, som individer med ADHD upplever, till det centrala 

verkställande nätverket (FPN). Kramer m.fl. (2020) fann i sin studie att brister i 

arbetsminnet är kopplade till impulsivitet samt beteendesvårigheter hos individer med 

ADHD. Kutscher (2010) förklarar att brister i arbetsminnet gör att individer med ADHD 

har svårt att återuppleva tidigare känslor och det skapar avsaknad av motivation samt gör 

dem distanserade. Ghissian m.fl. (2016) fann i sin studie förändringar av grå 

materiavolym i hjärnans främre region där arbetsminnets funktion finns. Roslund (2018) 

slår fast att svårigheterna individer med ADHD har med att styra impulser beror på 

bristerna i det limbiska systemet (amygdala,) vilken är mindre i storlek hos dessa 

individer. Roslund (2018) förklarar att den verbala och ickeverbala förmågans säte är i 

arbetsminnet. Den verbala förmågan innebär att vi kan ”prata med oss själva” men även 

moralen att kunna avgöra vad som är rätt eller fel. Den ickeverbala förmågan innebär att 

förstå, uppfatta tid samt se saker för vårt inre. Standardnätverket (DMN) består av 

sammanknutna regioner i hjärnan, detta nätverk går alltid på högvarv vilket stör och 

avleder hjärnaktiviteten. Det gör att dagdrömmeri (skärmsläckaren) alltid är på förklarar 

Roslund (2018). Även Jung m.fl. (2019) fann som Roslund (2018) att standardnätverket 

har förändrade anslutningar.  

4.1.2.1 Sensorisk bearbetning 

Kutscher (2016) förklarar att uppmärksamhet, språk och minne behövs för att bearbeta 

hörselintryck. Dessa förmågor brister hos individer med ADHD och beror på brister på 

hjärnstammen och tinningloberna. Bristen på uppmärksamhet kopplar Jung m.fl. (2019) 

i sin studie till brister i parietalloben som ansvarar för öga- hand-koordination, 

rumsuppfattning, objektsigenkänning, lokalsinne, kontrollerar och anpassa motoriska 

rörelser, matematik. Sammanfattningsvis kan de beskrivas med att de har hand om de 

kognitiva funktionerna. Van Hulst m.fl. (2016) fann i sin studie att hypoaktivitetens orsak 

finns i en del av storhjärnan (Ventral stratium) som ansvarar för de kognitiva 

funktionerna. Uddin m.fl. (2017) fann förändringar på synbarken (occipitala).  
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4.1.2.2 Signalsubstanser 

Jung m.fl. (2019) slår fast i deras studie att grundproblemet vid ADHD är svårigheter att 

dela uppmärksamheten med andra människor och denna svårighet beror på brister i den 

vita substansen i hjärnan. Ghiassian m.fl. (2016) fann i sin studie ändrade nervbanor i den 

gråa substansen, detta kunde sammankopplas med svårigheterna med det sensomotoriska 

samt ouppmärksamheten som individer med ADHD har. Choi (2018) klargör att dopamin 

och noradrenalin brister hos individer med ADHD och skapar deras impulsivitet, 

hyperaktivitet samt brister i uppmärksamhetsförmågan. Kutscher (2010) menar att 

förmågan att reglera det egna beteendet som sitter i hjärnans främre delar (pannloberna) 

brister, då signalsubstanserna inte är tillräckligt verksamma vilket skapar svårigheter för 

individer med ADHD att stoppa sina impulser. Muthurama m.fl. (2019) upptäckte 

däremot i sin studie att förändringarna i theta- och alfabanden av den grå substansens 

anslutningsmönster i storhjärnbarken var orsaken till hyperaktiviteten hos individer med 

ADHD.  Motivations och belöningssystemet hänger ihop med de exekutiva funktionerna 

beskriver Roslund (2018) och dess säte är accumkärnan, där dopaminet finns som skickar 

signaler mellan nervcellerna i hjärnan. Svårigheten hos individer med ADHD gällande 

motivations- och belöningssystemet beror på att mängden dopamin är mindre hos dessa 

individer klargör Roslund (2018). Gillberg (2018) skriver att individer med ADHD 

upplever livet som ointressant och tråkigt vilket beror på bristen i belöningssystemet. Van 

Hulst m.fl. (2016) fann i sin studie en förändring i dopaminvägen (mesolimbiska vägen) 

för belöningsbearbetningen, som kan kopplas till en grundläggande orsaksfaktor. De fann 

även en minskad aktivitet i ventral stratium under väntan på belöning, däremot gav 

belöningen ökad känslomässighet hos individer med ADHD.  

 Gonzales-Gadea m.fl. (2016) fann i sin studie, avvikelser i hjärnans strukturer och 

belöningsbearbetning. Detta förklarar bristerna i den sociala kognitionen (sättet vi tänker 

om andra) som individer med ADHD upplever. Den vita substansen (nervtrådar) i 

hjärnbryggan (ponerna) är minskade hos individer med ADHD slår Uddin m.fl. (2017) 

fast i sin studie. 

4.1.2.3 Nervsystemet  

Ghiassian m.fl. (2016) fann i sin studie ändrade nervbanor i den gråa substansen, detta 

kunde sammankopplas med svårigheterna med det sensomotoriska samt 

ouppmärksamheten som individer med ADHD har. De fann även ett förändrat 
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vilotillstånd, nervtrådsaktiviteter, förändringar på stratium (del av storhjärnan) samt 

lillhjärnan. Jung m.fl. (2019) upptäckte i sin studie att det centrala verkställande nätverket 

(FPN) kan sammanbindas till brister på uppmärksamhet, problemlösning och 

arbetsminnet. Kushki m.fl (2019) upptäckte skillnader i Cingulat cortex, dorsolateral 

cortex (arbetsminnet) prefrontala cortex (tid och plats funktion) frontal cortex (innehåller 

dopamin fibrer) samt förändringar i nervbanornas förbindelser i dessa regioner hos 

individer med ADHD i deras studie. Gillberg (2018) skriver att volymmängden i basala 

ganglierna (nervceller), hjärnbarken (nervfibrer i hjärnans ytskikt), pannloben samt 

lillhjärnan (system för motoriken) är mindre hos individer med ADHD.  Uddin m.fl. 

(2017) fastslår i sin studie att gråmateriavolymen samt ytarean på hjärnan särskiljer vid 

ADHD och att den vita substansen (nervtrådar) i hjärnbryggan (ponerna) är minskade hos 

dessa individer.  

4.2 Analys: Hjärnans funktion vid AST 

Genom bearbetningen av datamaterialet enligt de fem steg som Wolfwinkel m.fl. (2013) 

beskriver för GT vid litteraturstudier framträdde gener, standardnätverket (DMN) – 

exekutiva funktioner samt AST som huvuddiagnos i kombination av ADHD som 

kategorier för hjärnans funktioner vid AST. Vid bearbetning av kategorierna framkom 

sensorisk bearbetning och signalsubstanser som underkategorier till standardnätverket. 

Genom att jämföra kategorierna framträdde standardnätverket (DMN) som en Main 

Concern, som ringar in samtliga kategorier. 

4.2.1 Gener 

Gener är den dominerade orsaken till om ett barn får AST problematik eftersom 

diagnosen har en stor ärftlighet menar Choi (2018). Gillberg (2018) förklarar att 

ärftligheten är mellan 70–90 %. Synapsbildningen/funktionerna och nedbrytningen i 

hjärnan är muterade eller defekta, detta gäller flera av generna hos individer med AST 

förtydligar han. Dessutom beskriver Gillberg (2018) att nervcellernas uppbyggnad i 

generna som är nödvändiga för att rätt nervtråd kopplas ihop med varandra brister hos 

individer med AST. Det finns även genavvikelser i melatoninsystemet som ansvarar för 

sömn och dygnsrytm. Kushki m.fl. (2019) fann i sin studie att genetiska faktorer 

tillsammans med miljöförhållanden kan leda till diagnosen AST. Choi (2018) skriver att 

individer med Autism (AST) har en avvikande hjärnutveckling där vissa delar av hjärnan 
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växer långsamt och andra växer snabbt. Dessutom menar Choi (2018) att tarmfloran kan 

ha samband med den avvikande hjärnutvecklingen. 

4.2.2 Standardnätverket (DMN) - Exekutiva funktionerna 

Choi (2018) förklarar att DMN bearbetar sinnesintryck och information annorlunda hos 

individer med AST. Det skapar svårigheter för individer med AST att använda det 

ickeverbala språket som ansiktsuttryck, ögonkontakt samt gester. Men bristen innebär 

också att svårigheter med kommunikationen och det sociala samspelet uppstår samt 

skapar ett avvikande beteende och perception (Choi, 2018). Roslund (2018) beskriver att 

hjärnans skärmsläckares (dagdrömmeri) säte är i DMN och är sammankopplad med flera 

regioner i hjärnan. Förutom dagdrömmeri har den hand om flygande tankar. Eftersom 

denna förmåga brister hos individer med AST saknar de förmåga till inlevelser samt 

förståelser för andra människors tankar och känslor. Ghiassian m.fl. (2016) kunde i deras 

studie också finna kopplingar till AST i DMN-anslutningar i nervbanorna. De fann även 

att individer med AST bland annat har förändringar i den grå materiavolymen i lillhjärnan 

samt förändrad DMN- funktionsanslutning i nervbanorna. Sammantaget kan detta 

kopplas ihop med de sensoriska svårigheterna som individer med AST upplever. Kramer 

m.fl. (2020) fann i sin studie också att DMN visade förändringar hos individer med AST. 

Jung m.fl. (2019) fann i sin studie en förändrad funktionell nervanslutning i mellersta 

occipital sulcus (sammansatt struktur i hjärnan) samt precentral sulcus (spåren på 

hjärnans yta) detta kunde kopplas ihop med somamotor och förändringar på DMN hos 

individet med AST. Carlsson Kendall (2015) sammankopplar även hon AST till 

standardnätverket och förklarar att AST kännetecknas av ett annorlunda sätt att tänka. 

4.2.2.1 Signalsubstanser 

Enligt Gillberg (2018) är glutamatbalansen rubbad i hjärnan hos individer med AST. 

Uddin m.fl. (2017) fann i sin studie förändringar i gråsubstansen i bakre cingulate cortex, 

medial cortex (visuellt minne) språkförståelse och känslor samt i medial prefontal cortex 

som är nödvändig för de kognitiva funktionerna hos individerna med AST. Ghiassian 

m.fl. (2016) fann förändringar i gråmateriavolymen i de främre regionerna som ansvarar 

för tidsuppfattning och arbetsminne, detta i regioner som hippucampus, caudat, 

amygdala, basala ganglikärnorna (sammankopplade nervceller) samt lillhjärnan. 
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4.2.2.2 Sensorisk bearbetning 

Gillberg (2018) förklarar att uppbyggnaden av hörselbanorna i hjärnan brister och det 

leder till auditiva perceptionsstörningar hos individer med AST. Kushki m.fl. (2019) fann 

i sin studie att regioner i hjärnan påvisade förändringar gällande uppmärksamhet, social 

funktion, känslobehandling, hämmande kontroll samt språk. Jung m.fl. (2019) ser 

liknande resultat i sin studie gällande avvikelser i uppmärksamhetsnätverket hos individer 

med AST. Kramer m.fl. (2020) fann dock i sin studie ingen datakoppling mellan 

autismspektrumstörning och ouppmärksamhet, vilket motsäger de fynd som Jung m.fl. 

och Kuskhi m.fl. gjort. Kushki m.fl. (2019) fann även skillnader i vänstra mellersta 

temporala supramarginal gyrus (bearbetar ljud) och prefontal cortex samt en minskad 

volym i det främre Cingulate cortex hos individer med AST. Uddin m.fl. (2017) studie 

visade på förändringar i gråsubstansen i bakre cingulate cortex, medial cortex (visuellt 

minne) språkförståelse och känslor samt i medial prefontal cortex som är nödvändig för 

de kognitiva funktionerna hos individerna med AST. Den visade även skillnader i storlek 

och form i det bakre cingulatet. Kramer m.fl. (2020) fann i sin studie att somamotor 

(rörelse i kroppen), frontoparietalnätverket samt det ventrala uppmärksamhetsnätverket 

visade förändringar hos individer med AST. Gonzales- Gadea m.fl. (2016) studie fann att 

hjärnbehandlingen av det sociala samarbetet brister, vilket förklarar att individer med 

AST uppvisar självcentrering och har svårigheter med att förstå andra. 

Kutscher (2016) förklarar att en stor svårighet hos individer med AST är den ickeverbala 

färdigheten alltså drivet, viljan att samspela med andra, vilket även medför svårigheter 

med att uttrycka idéer och tankar i både skrivet och/eller talat språk samt att förstå gester. 

Svårigheten sitter i hjärnans icke dominerande del och innebär även att individer med 

AST inte kan se helheter utan bara delarna/detaljer samt inte har någon förståelse för 

oskrivna regler, symboler, hålla fokus eller skilja på vad som är viktigt/oviktigt. Kramer 

m.fl. (2020) fann i sin studie att gruppen med AST visade förändringar i hjärnområden 

som är ansvariga för att individen kan tänka på andra eller sig själv samt komma ihåg det 

förflutna och planera för framtiden (limbiska visuella standardläget). Bogdashina (2012) 

menar att individer med AST har sensoriska samt perceptuella svårigheter som beror på 

hur deras hjärna tolkar sinnenas information. Det kan göra att de är antingen blir 

hypersensitiva eller hyposensitiva. Dessa svårigheter ska tolkas som allergier, då de kan 

orsaka individen mycket obehag. Dessutom menar Bogdashina (2012) att individer med 

AST lever i en annan perceptuell värld. Det beror på en dysfunktion i hjärnan som gör att 
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de tar in intryck från omvärlden på ett annat sätt. Dysfunktionen gör att hjärnan inte kan 

samordna intrycken och göra om de till begrepp. Vidare beskriver Bogdashina (2012) att 

individer med AST inte kan lita på sina sinnen eftersom samtliga kan vara bristfälliga. 

Onormal perception är orsaken till alla deras emotionella problem samt sociala 

svårigheter slår hon fast. Khan m.fl. (2015) fann i sin studie att de sensomotoriska 

svårigheterna i AST kan kopplas till brister i hjärnanslutningarna i lillhjärnan som 

ansvarar för dessa funktioner. Gonzales- Gadea m.fl. (2016) upptäckte i sin studie att det 

neurala systemet för belöning, gällande de sociala förmågorna brister hos individet med 

AST. Jungs m.fl. (2019) studie visar på ökade förändrade nervanslutningar till insulin och 

orbital cortex som är centrum för känslor, värderingar samt sociala förmågor, detta 

förklarar de svårigheter som individer med AST upplever. 

4.2.3 AST som huvuddiagnos i kombination av ADHD 

Kramer m.fl. (2020) fastslår i sin studie att uppmärksamhetssvårigheter uppstår hos 

individer med AST enbart i kombination av ADHD. Van Hulst m.fl. (2016) upptäckte i 

sin studie minskad aktivitet i ventral stratium som har hand om de kognitiva funktionerna 

under förväntad belöning samt en ökad känslighet hos individer med AST i kombination 

med ADHD. Wang m.fl. (2019) slog fast i sin studie att AST i kombination men ADHD 

uppvisade svårartade sociala brister samt brister i anslutningen till bakre cingulate cortex 

(hjärnan bakom pannloben), som har hand om uppmärksamhet och impulskontroll men 

även förmågan att kunna agera flexibelt. Brister i standardnätverket upptäcktes också, i 

utflödet av nervsignalerna till somatornätverket jämfört med barn med AST utan ADHD. 

Dessutom fann Wang m.fl. (2019) att styrkan hos anslutningarna i standardnätverket är 

kärnan för sambandet AST och ADHD, men även utflödet av nervsignaler från 

Somatomotonätverket förklarar den kombinerade existensen av AST och ADHD.  

4.3 Analys: Pedagogiska implikationer vid ADHD 

Genom bearbetningen av datamaterialet enligt de fem steg som Wolfwinkel m.fl (2013) 

beskriver i GT för litteraturstudier framträdde miljö, visuella hjälpmedel, struktur, 

bemötande och uppgifters upplägg som kategorier för vad som föreslogs gynna lärandet 

för elever med ADHD och/eller AST. Genom att jämföra kategorierna framträdde en 

Main Concern, vilken kan definieras som anpassad skolmiljö, då den ringar in alla de 

föreslagna insatserna. 
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4.3.1 Miljö 

Milander m.fl. (2020) och Harrison m.fl. (2019) menar att elever med ADHD behöver 

förebyggande strategier i skolmiljön för att ge rätt förutsättningar för inlärning. Tegtmejer 

(2019) pekar på användning av skärmar och andra fysiska och organisatoriska resurser 

som lämpliga strategier att använda i klassrummet för att skapa en gynnsam lärmiljö för 

elever med ADHD. Kutscher (2010) och Zelenka (2017) betonar vikten av placeringen i 

klassrummet. Zelenka (2017) uppger att elever med ADHD främjas av att sitta långt fram 

i klassrummet, medan Lasko (2020) anser att dessa elever ska få välja om de vill sitta bak 

i klassrummet där de kan få möjlighet att röra på sig. Liknande resonerar Sfrisi m.fl. 

(2017) som förespråkar att elever med ADHD ska få möjlighet att röra på sig i 

klassrummet samtidigt som de lär sig ny information, samtidigt som Kutscher (2010) 

menar att elever med hyperaktivitet ska få olika tillfällen att röra på sig. Sfrisi m.fl. (2017) 

framhåller även att ett tyst, lugnt, varmt klassrum med traditionella möbler är gynnsamt 

för inlärningen för elever med ADHD.  

4.3.2 Visuella hjälpmedel 

Zelenka (2017) och Sjölund m.fl. (2017) framhåller vikten av bildstöd och skriftliga 

instruktioner för att avlasta arbetsminnet för elever med ADHD. Sjölund m.fl. (2017) 

understryker också att checklistor och tankekartor främjar arbetsgången för dessa elever. 

Tegtmejer (2019) menar att användning av skriftliga meddelanden är en gynnsam strategi 

för att hjälpa elever med ADHD att hålla fokus. Zelenka (2017) lyfter fram färgkodning 

av material som hjälpsamt för att dessa elever lättare ska kunna orientera sig i 

klassrummet. Kutscher (2010) menar att elever med ADHD behöver ha en 

anteckningsbok att skriva upp hemuppgifter i, samt en månadsplanering för att göra tiden 

mer lättöverskådlig och greppbar.  

4.3.3 Struktur 

Zelenka (2017), Sfrisi m.fl. (2017) och Tegtmejer (2019) anser att struktur och tydlighet 

är ytterst viktigt för elever med ADHD. Zelenka (2017) och Sfrisi m.fl. (2017) tillägger 

även att klara förväntningar gynnar elever med ADHD, samt att det enligt Zelenka (2017) 

också behövs klara regler, rutiner och tydligt schema. Kutscher (2010) menar att elever 

med ADHD måste få hjälp att strukturera sin skoldag med hjälp av speciellt utformade 

mappar och pärmar.  
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4.3.4 Bemötande 

Zelenka (2017) och Lasko (2020) betonar vikten av positiv förstärkning och uppmuntring 

för att höja motivationen för elever med ADHD. Tegtmejer (2019) hävdar däremot att det 

kan vara kontraproduktivt att skapa avbrott genom förstärkning, då det kan störa studieron 

för klassen. Tegtmejer (2019) skriver att ignorering av störande beteende kan ses som en 

gynnsam strategi. På liknande vis resonerar Kutscher (2010) som också framhåller att det 

gynnar dessa elever att minska på den negativa responsen. Enligt Sfrisi m.fl. (2017) 

behöver pedagogerna arbeta utefter olika inlärningsstilar och kamratlärande, samt låta 

eleverna få extra tid att bearbeta information. Lasko (2020) fastslår att det är viktigt att 

pedagogerna ser elevernas styrkor och bygger vidare på dessa, samtidigt som de arbetar 

relationsskapande för att optimera lärandet. Kutscher (2010) och Lasko (2020) poängterar 

att pedagoger måste ha förståelse för de svårigheter som finns hos elever med ADHD och 

hjälp ska erbjudas i den stund den behövs. Harrison m.fl. (2019) menar å sin sida att 

elever med ADHD kan lära sig strategier för självhantering och beteende och på vis 

förbättra sitt eget lärande.  

4.3.5 Uppgifternas upplägg 

Sfrisi mfl. (2017), Zelenka (2017) och Kutscher (2010) framhåller alla att elever med 

ADHD behöver korta uppdelade uppgifter och instruktioner. Zelenka (2017) menar även 

att eleverna behöver mötas av stimulerande, motiverande och förenklade uppgifter 

samtidigt som felfritt lärande förespråkas för att gynna inlärningen. Lasko (2020) betonar 

vikten av att låta eleverna fokusera på en sak i taget för att skapa en bra förutsättning för 

lärande. Sfrisi m.fl. (2017) poängterar att dessa elever även måste få fler pauser för att 

lyckas behålla fokus. Milander m.fl. (2020) menar att dessa elever även behöver 

anpassade uppgifter på grund av svårigheter inom numerisk förmåga, minne, gestaltning, 

resonemang och koordination. Kutscher (2010) förespråkar användandet av 

ordbehandlare, då det är ett bra komplement för att underlätta läs- och skrivuppgifter. 

4.4 Analys: Pedagogiska implikationer vid AST  

4.4.1 Miljö 

Stokes m.fl. (2016) och Gunn och Delafield-Butt (2016) ser i sina studier att elever med 

AST kan gynnas av att vara inkluderade i klassrummet. Samtidigt menar både Stokes 
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m.fl. (2016) och Gunn och Delafield-Butt (2016) att platsinkludering inte alltid är den 

bästa lösningen, utan den måste utgå från rätt undervisningsstrategier för att elever med 

AST ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och må bra. Sjölund m.fl. (2017) uppger 

att individer med autism har svårt att filtrera sinnesintryck, vilket Stokes m.fl. (2016) 

också menar gör att elever med AST behöver ha ett rum för återhämtning för att låta 

sinnesintrycken vila. Bogdashina (2012) utvecklar liknande tankegångar då hon skriver 

att miljöer runt elever med AST måste sinnesintrycks-anpassas för att inte påverka 

inlärningen på ett negativt sätt. 

4.4.2 Visuella hjälpmedel 

Henry och Solari (2020) framhåller vikten av visuella nycklar och bildstöd vid 

intruktioner då det hjälper elever med AST att tillgodogöra sig kunskap. Språkliga 

svårigheter hos elever kan enligt Henry och Solari (2020) avhjälpas med olika visuella 

hjälpmedel och strategier i läs- och hörförståelse. Cox m.fl. (2018) påvisar också att de 

matematiska svårigheter elever med AST ofta möter beror på det abstrakta tänkandet och 

därför krävs visuella hjälpmedel för att skapa förståelse. Stokes m.fl. (2016) framhåller 

vikten av att ge eleverna visuella hjälpmedel i form av tidhjälpmedel, konkreta 

instruktioner och färgade scheman m.m. för att uppväga svårigheter inom de exekutiva 

funktionerna. För att gynna sammanhangsförståelse och utveckla den sociala förståelsen, 

ger Stokes m.fl.  (2016) och Thomeer m.fl (2016) sociala berättelser och ritprat som 

förslag. Bebko m.fl. (2017) använder i sin minnesträning bildkort för att ge en visuell 

förstärkning av minnet. Enligt Bogdashina (2012) så gynnas elever med AST av bilder 

och visuella liknelser för att få tillgång till hela sitt minnesregister. 

4.4.3 Struktur 

Stokes m.fl. (2016) menar att många av de strategier som behöver användas för att gynna 

lärandet för elever med AST hänger nära samman med de exekutiva funktionerna. 

Eleverna behöver därför schema, rutiner, tydliga förväntningar och checklistor för att 

kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. Cox m.fl. (2018) framhåller också 

att elever med AST genom rutiner och system kan utarbeta strategier för att lättare 

genomföra matematisk problemlösning. Henry och Solari (2020) använder sig av 

återkommande upplägg av läs-uppgifter för att ge eleverna en struktur och egen strategi 

för hur de skapar förståelse för berättelser. 
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4.4.4 Bemötande 

Stokes m.fl. (2016) och Gunn och Delafield-Butt (2016) menar att elevernas individuella 

behov måste beaktas för att veta vilka inlärningstekniker som fungerar. Enligt Stokes 

m.fl. (2016) är relationen mellan pedagog och elev är ytterst viktig för att undervisningen 

ska fungera. Pedagogen behöver ge uppgifter baserat på elevens behov och intresse, ha 

klara förväntningar på eleven, samtidigt som belöningar och beröm fungerar 

motivationshöjande. Liknande resonerar Gunn och Delafield-Butt (2016) som menar att 

relationen mellan pedagog och elev främjas genom att utgå från elevens specialintresse, 

vilket också ökar engagemanget från eleven. Bogdashina (2012) skriver att pedagogerna 

måste utgå från elevernas olika kognitiva inlärningsstilar för att möta deras behov. 

4.4.5 Uppgiftens upplägg 

Stokes m.fl. (2016) och Henry och Solari (2020) är eniga kring att instruktioner för elever 

med AST behöver vara korta, tydliga, stegvisa och återkommande för att ge en gynnsam 

inlärning. Cox m.fl. (2018) ser positiva resultat av att använda schemabaserade 

instruktioner inom matematik för elever med AST. Bebko m.fl. (2017) ser viss positiv 

effekt av att elever med AST får individualiserad minnesträning för att på så vis öka sin 

kunskapsinhämtning. På liknande vis resonerar Thomeer m.fl (2017) som menar att 

elever med AST till en början kan behöva direktinstruktioner av en vuxen innan de 

bemästrar strategierna på egen hand. Bogdashina (2012) förklarar att elever med AST 

ofta lär sig bäst genom konkret material, men att det sedan beror på barnet om det gynnas 

av taktil, auditiv eller visuell information. Elever med AST behöver också få längre tid 

på sig att hantera information och frågor, då det tar längre tid för dem att plocka fram sin 

kunskap. 

4.5 Analys: Pedagogiska implikationer vid ADHD och AST 

I en del av den forskning och litteratur som tagits del av i denna studie är det inte separerat, 

vilka anpassningar och insatser som är gynnsamma just för ADHD eller AST. Nedan 

följer en analys av de insatser som föreslås som gynnsamma för både ADHD och AST, 

eller kombinationen av båda dessa diagnoser. 
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4.5.1 Miljö 

Sjölund m.fl. (2017) och Jensen (2017) kommer fram till att miljön för elever med ADHD 

och AST ska vara visuellt tydligt och att de ska ha tillgång till reträttplats eller nödutgång 

om stressen blir för stor. Carlson Kendall (2015) och Jensen (2017) menar att det krävs 

genomtänkt möblering och individanpassad placering i klassrummet, samt att eleverna 

måste få möjlighet att skärma av från visuella distraktioner. Jensen (2017) poängterar att 

det är viktigt att perceptionssanera i alla olika miljöer för att hushålla med den energi 

eleverna har. På liknande sätt resonerar Sans-Cervera m.fl. (2017) som framhåller vikten 

av att hjälpa eleverna att skapa strategier för sensorisk bearbetning. 

4.5.2 Visuella hjälpmedel 

Sjölund m.fl. (2017), Carlsson Kendall (2015) och Jensen (2017) föreslår skriftliga 

instruktioner, bildstöd och olika typer av tidshjälpmedel som gynnsamma för elever med 

ADHD och AST. Både Sjölund m.fl. (2017) och Carlsson Kendall (2015) hänvisar också 

till olika typer av minneslappar för att underlätta för elever med ADHD och AST. Sjölund 

m.fl. (2017) utvecklar resonemanget och beskriver plus-minuslistor, att-göra-listor och 

hur-göra-listor och tankekartor som bra visuella hjälpmedel för minnet. Ritprat, 

seriesamtal och sociala berättelser hjälper dessutom elever med ADHD och AST att skapa 

sammanhangsförståelse, stärka problemlösningsförmågan, samt utveckla de sociala 

färdigheterna enligt Sjölund m.fl. (2017).  

4.5.3 Struktur 

Sjölund m.fl. (2017), Carlsson Kendall (2015) och Jensen (2017) är alla eniga om att 

checklistor, samt struktur över skoldagen är ytterst viktigt för elever med ADHD och 

AST. Vidare beskriver de att elevens skoldag behöver tydliggöras genom frågor såsom 

”varför ska jag göra det?”, ”vad ska jag göra?”, ”var ska jag vara?”, ”med vem ska jag 

vara?”, ”när ska jag göra det?”, ”hur ska jag göra det?”, ”hur länge ska jag göra det?”, 

”hur mycket ska jag göra?” och ”vad händer sedan?”. Jensen (2017) menar också att 

eleverna behöver möta samma rutiner och mallar i alla ämnen för att slippa förbruka 

energi på att försöka förstå vad som ska göras. 
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4.5.4 Bemötande 

Carlsson Kendall (2015), Sjölund m.fl. (2017) och Jensen (2017) framhåller vikten av att 

bygga relationer för att nå elever med ADHD och AST. Sjölund m.fl. (2017), Jensen 

(2017) och Mayes (2017) är eniga om att det är gynnsamt att utgå från dessa elevers 

styrkor och arbeta efter det. Jensen (2017) och Sjölund (2017) menar också att det bra att 

utgå från elevens intresse. Sjölund m.fl. (2017), Jensen (2017) och Carlsson Kendall 

(2015) tillägger att det även behövs positiv förstärkning när eleven är på rätt väg för att 

öka motivationen. Dessutom behöver elever med ADHD och AST, enligt Sjölund m.fl. 

(2017) och Carlsson Kendall (2015), längre tid på sig att bearbeta information och befästa 

kunskaper. Sjölund m.fl. (2017) poängterar även att pedagoger behöver använda sig av 

ett lågaffektivt bemötande för att undvika affektsmitta. Carlsson Kendall (2015) fortsätter 

med att beskriva att pedagogerna kan påminna eleverna genom t.ex. att ha ögonkontakt 

eller lägga en hand på axeln, samt visa vilka olika studietekniker som kan passa för 

eleven. Sjölund m.fl. (2017) menar att elever med ADHD och AST också måste ges tid 

för återhämtning.  

4.5.5 Uppgifternas upplägg 

Sjölund m.fl. (2017), Jensen (2017) och Carlsson Kendall (2015) menar att elever med 

ADHD och AST behöver få uppdelade och anpassade uppgifter för att lättare tillgodogöra 

sig kunskap. Jensen (2017) utvecklar resonemanget och poängterar att eleverna måste 

erbjudas undervisning i olika format och uppgifterna behöver ske stegvis. På liknande vis 

resonerar Carlsson Kendall (2015) som skriver att undervisningen bör vara kopplat till 

verkligheten där eleven kan få rita, berätta, spela/se på teater, experimentera och eleverna 

gynnas även av att få arbeta med konkret material. Mayes (2017) framhåller vikten av att 

minska skriftliga uppgifter och istället erbjuda muntliga redovisningar för elever som har 

svårigheter med skrivförmågan, samt att digitala verktyg såsom datorprogram och 

tangentbord måste erbjudas.  

4.6 Slutsatser 

4.6.1 Slutsatser: Hjärnans funktioner vid ADHD och AST 

De slutsatser som kunde dras gällande vilka funktioner i hjärnan som enligt forskningen 

samt litteratur fungerar annorlunda hos individer med ADHD och/eller AST är att:  
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• Det finns många funktioner i hjärnan samt dess nervsystem som fungerar 

annorlunda hos individer med ADHD och/eller AST, deras svårigheter framträder i 

mötet med omgivningen. Därför kan neuropsykologisk forskning bidra med många 

ledtrådar till vad som borde ändras i skollagstiftningen, pedagogiken, didaktiken 

och skolan allmänna organisation. 

 

• Det är sammantaget hjärnans regioner och dess samspel med varandra som 

brister på olika sätt. Hos individer med ADHD är det i huvudsak arbetsminnet, men 

det går att sammankoppla med de exekutiva funktionerna, sensorisk bearbetning, 

signalsubstanser samt nervbanorna. Hos individer med AST är det i huvudsak 

standardnätverk (DMN) som går att sammankoppla med de exekutiva 

funktionerna, sensorisk bearbetning samt signalsubstanserna.  

 

• Diagnoserna beror alltså på att hjärnans funktion brister och är då biologisk, men 

ska inte för den sakens skull räknas som en sjukdom. Generna spelar en stor roll 

för om en individ får ADHD och/eller AST. 

 

• Även om flera av funktionerna som brister i hjärnan är de samma hos individer 

med ADHD och/eller AST, så ger det sig olika uttryck och skapar olika svårigheter. 

Kopplingar kunde dock upptäckas hos individer som har AST som grunddiagnos i 
kombination med ADHD, då hyperaktiviteten framträdde samt att det sociala 

samspelet försvårades ytterligare för dessa individer. 

4.6.2 Slutsatser: Pedagogiska implikationer vid ADHD och AST 

Både genom de forskningsartiklar och de monografier som granskats föreslogs ett stort 

antal implikationer som var gynnsamma för inlärning och undervisning i skolmiljön för 

elever med ADHD och/eller AST. Vid betraktande av den Main Concern som framträtt i 

form av anpassad skolmiljö, måste de förslagna pedagogiska implikationerna sättas i ett 

större sammanhang. I jämförandet av kategorierna framgick att de flesta av 

anpassningarna och stöden gynnade både elever med ADHD och AST men på olika vis. 

Kategorierna skildrar olika typer av insatser och stöd, men är samtidigt till viss del bundna 

till varandra för att fungera. Det finns på så vis många pedagogiska implikationer som 

framhålls som gynnsamma för elever med ADHD och/eller AST, men deras påverkan 

och effekt utgår till stor från elevens förmågor och svårigheter, samt omgivande faktorer 

och kan därför inte ses som en direkt lösning som passar på alla elever med ADHD 

och/eller AST. Eleverna har ofta olika grader av svårigheter samt styrkor vilket påverkar 

deras kunskapsinhämtning och gör det omöjligt att generellt säga vad som passar just en 

individ med ADHD och/eller AST. De pedagogiska implikationer som föreslås kan därför 

ses som en ingång till vad som kan hjälpa eleverna inhämta kunskap i skolmiljön och ge 

förslag på vad som behöver ses över och anpassas. Den pedagogiska forskningen kring 
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de implikationer som föreslås är på så vis svår att bevisa på det viset som den medicinska 

forskningen gör, då många omkringliggande faktorer måste beaktas och får därför ses 

som ett underlag för att förklara hur anpassningar kan kompensera svårigheter och 

underlätta kunskapsinhämtning i skolmiljön. 

Följande anpassningar föreslås som gynnsamma för inlärning och undervisning och kan 

därför behöva uppmärksammas i skolmiljön: 

• I skolmiljön föreslogs olika perspektiv på inkludering i klassrumsmiljön, 

anpassningar inom sinnesintryck och perception, rum för återhämtning och 

genomtänkt placering av plats. 

  

• I kategorin visuella hjälpmedel låg fokus på tidshjälpmedel, konkreta 

instruktioner, färgkodning, bildkort, visuella nycklar, bildstöd i schema och 

instruktioner, tankekartor, studie-mallar och visuella liknelser för att främja 

inlärningen. Där nämndes också vikten av ritprat, seriesamtal och sociala 

berättelser för att främja både den sociala biten och sammanhangsförståelsen.  

 

• När det gällde struktur så förespråkades schema, rutiner, tydliga förväntningar, 

checklistor och tydlighet som gynnsamma för inlärningen.  

 

• I kategorin bemötande var några av de mest återkommande framgångsfaktorerna 

relationsbyggandet, utgå från elevens styrkor och intresse, positiv förstärkning, 

extra tid att bearbeta information och flexibilitet. Vikten av att utgå från olika 
kognitiva stilar, en-till-en-träning i vissa sammanhang, vuxenstöd och 

kamratlärande nämndes också. 

 

• Uppgifternas upplägg ska vara tydligt uppdelat med korta instruktioner, 

stimulerande, motiverande och förenklade. I uppgifterna bör även konkret 

material användas. Här lyfts även olika strategier fram för att bemästra de 

svårigheter elever med ADHD och AST kan möta i specifika ämnen. I matematik 

krävs det andra strategier för t.ex. abstrakt tänkande för elever med AST och nya 

strategier för att utveckla numerisk förmåga för elever med ADHD. Vidare 

beskrivs hur eleverna behöver få arbeta i olika format och få tillgång till bl.a. 

tekniska hjälpmedel. 

 

4.6.3 Slutsatser: Samband mellan hjärnans funktioner och de pedagogiska 

implikationerna som föreslås för individer/elever med ADHD och/eller AST 

Det går att efter jämförandet av empiri och analys se tydliga kopplingar mellan vad som 

beskrivs i den medicinska forskningen som avvikelser och brister i hjärnan hos individer 

med ADHD och/eller AST, med de pedagogiska implikationer som föreslås i den 

pedagogiska forskningen. Slutsatser som drogs av analysen gällande hjärnans funktioner 

samt de pedagogiska implikationerna visar att det finns tydliga avvikelser i hjärnan samt 
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nervsystemet hos individer med ADHD och/eller AST, vilket bland annat ger 

konsekvenser för deras kunskapsinhämtande i skolmiljön. Forskningen visar bland annat 

på förändrad gråmateriavolym i amygdala, hippocampus, ventral stratium hos individer 

med ADHD, vilka till stor del hanterar de kognitiva funktionerna och därmed förmågan 

att rikta uppmärksamheten, vilket även påverkar arbetsminnet. Forskningen framhåller 

också arbetsminnet som den största svårigheten för individer med ADHD. Den 

pedagogiska forskningen samt monografierna visar att många av de insatser som idag 

används för att ge eleverna stöd i undervisningen kan kopplas till just arbetsminnet. Då 

elever med ADHD i skolmiljön blir hjälpta av bland annat uppdelade uppgifter och 

instruktioner, schema, struktur, bildstöd och checklistor, som alla kan ses som en del i att 

avlasta just arbetsminnet. I forskningen kring hjärnans funktioner framkommer att bland 

annat dopamin och noradrenalin gör att elever med ADHD har en hyperaktivitet som gör 

att deras förmåga att sitta still och fokusera på t.ex. en skoluppgift brister. Denna brist 

beskrivs genom de pedagogiska implikationerna kunna kompenseras genom anpassad 

skolmiljö, där elever med ADHD ges möjlighet att få utlopp för sin hyperaktivitet. Det 

framkommer även att placeringen i klassrummet behöver planeras, så att eleven kan röra 

på sig under lektionen, samt få flera korta pauser under arbetspassen för att kunna behålla 

fokus i skolan. Detta visar samband mellan den hyperaktivitet som beskrivs i den 

medicinska forskningen och de pedagogiska implikationer som föreslås. Individer med 

ADHD har, enligt analysen av den medicinska forskningen, svårigheter med att reglera 

det egna beteendet vars säte finns i hjärnans främre delar och beror på brister i 

signalsubstanserna. Detta kan kopplas samman med att det i skolmiljön föreslås att dessa 

elever måste få hjälp i den stund de behöver den. Brist på dopamin gör även att 

motivations- och belöningssystemet brister, vilket ger en stark koppling till att det föreslås 

att pedagoger behöver använda sig av positiv förstärkning, uppmuntring samt 

motiverande uppgifter för att höja motivationen hos elever med ADHD. 

Forskningen kring hjärnans funktioner visar att det finns förändringar i bland annat den 

gråa substansen i hjärnan som påverkar visuellt minne och språkförståelse, vilket skulle 

kunna kopplas till den pedagogiska aspekten där elever med AST beskrivs ha stöd av 

bilder både för att plocka fram minnen, men även för att förstå olika begrepp och skapa 

förståelse för ord. Individer med AST påvisas ha brister i det limbiska visuella 

standardläget  vilket innebär att de har svårigheter med att komma ihåg det förflutna eller 

planera för framtiden. Detta kan sammanbindas med de föreslagna pedagogiska 
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implikationerna, vilka beskriver elevernas behov av rutiner, struktur och förberedelser 

inför aktiviteter och uppgifter. I forskningen kring hjärnans funktioner finns belägg för 

att individer med AST bearbetar information och sinnesintryck på ett annorlunda sätt, 

vilket bland annat kan ses som förändringar i lillhjärnans grå materiavolym och i 

anslutningarna i standardnätverket. Detta ger en direkt koppling till att individer med AST 

måste få en skolmiljö som är sinnesintrycks-anpassad för att inte vara överväldigande. 

Standardnätverkets brister gör även att individerna med AST har svårigheter med det 

icke-verbala språket, kommunikation, sociala samspelet samt skapar ett avvikande 

beteende. Detta kan kopplas samman med de pedagogiska implikationerna i skolmiljön 

som visar att elever med AST är hjälpta av visuella hjälpmedel för att skapa 

sammanhangsförståelse, där bland annat ritprat och sociala berättelser framhålls som 

viktiga för den sociala utvecklingen.  

4.7 Centrala begrepp 

Genom analysen där samband söktes mellan hjärnans funktioner och de pedagogiska 

implikationerna som föreslås för individer/elever med ADHD och/eller AST, framkom 

gemensamma centrala begrepp. Central koherens, exekutiva funktioner samt sensorisk 

bearbetning var återkommande begrepp inom både den medicinska och den pedagogiska 

forskningen. 

Vid central koherens samordnas intryck, tankar, känslor, minnen, kunskaper och motiv 

i hjärnan. Dessa intryck ger förmågan att se helheter och skapa sammanhang. Vid 

bristande central koherens framkommer svårigheter att sätta samman olika typer av 

information från minnen och nutida händelser, se och förstå samband och helheter 

(Carlsson Kendall, 2015). Individer med AST fastnar på så vis ofta i detaljer utan att 

kunna skapa en helhet, vilket innebär att det är svårt att skapa en överblick, se samband 

och generalisera (Sjölund m.fl., 2017). Det är därför viktigt att låta eleven få längre tid på 

sig att bearbeta information, frågor och formulera svar. Det är också vanligt att personer 

med AST har nedsatt förmåga till flexibilitet, eftersom det kräver central koherens och 

därmed måste få förberedelser på varför t.ex. rutiner ändras och vad som kommer att ske 

istället. Brister i central koherens kan även innebära hinder inom textförståelse, 

uppsatsskrivning och informationsbearbetning, då dessa innefattar förmågan att genom 

delar skapa förståelse för helheten (Jensen, 2017). 
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Exekutiva funktioner kan beskrivas som hjärnans inre styrfunktion samt 

ordningsskapare och innebär olika typer av förmågor kopplade till hjärnans exekutiva 

system som reglerar planering och genomförande av handlingar (Roslund, 2018). Dessa 

funktioner är placerade i prefontal cortex och påverkar målstyrd hantering av problem 

och uppgifter som vi ställs inför. De exekutiva funktionerna är ett neuralt nätverk som 

gör det möjligt för individerna att integrera nutid och dåtid för att kunna styra handlingar 

i framtiden och sitt beteende. Detta sker genom organisation och omorganisation av 

uppmärksamheten samt av tanke och intention, vilket även hänger ihop med 

arbetsminnet. Sjölund m.fl. (2017) skriver att brister i de exekutiva funktionerna ger 

svårigheter såsom självreglering, planering samt organisering, vilka även hänger ihop 

med hjärnans motivation och belöningssystem. Viktiga komponenter inom de exekutiva 

funktionerna innefattar bland annat problemlösning, minne, tidsuppfattning, 

generalisering, flexibilitet, skapa överblick och förstå orsak och verkan. Hos individer 

med AST och ADHD framkommer tydliga indikationer på förändringar i hjärnans 

funktioner med koppling till de exekutiva funktionerna. Enligt Sjölund m.fl. (2017) kan 

dessa förändringar bidra till svårigheter att bearbeta information, sortera intryck, 

annorlunda perceptionsförmåga samt impulskontroll och därmed påverka 

inlärningsbeteenden. Elever med ADHD och AST behöver på så vis stöttning i sina 

exekutiva funktioner, där tidsuppfattning, tidsplanering, planering, beslutsförmåga, 

prioritering och organisationsförmåga utgör viktiga delar. Svårigheter inom de exekutiva 

funktionerna kan även minskas i en strukturerad miljö, där det finns fasta rutiner, 

uppdelade uppgifter och stegvisa instruktioner. 

Sensorisk bearbetning är en grundläggande funktion för att ta emot och tolka intryck 

från omvärlden. Bogdashina (2012) skriver att det vid en dysfunktion i lillhjärnan kan 

innebära att hjärnan inte kan samordna intrycken för att sedan göra om de till begrepp. 

Individer med AST uppvisar här ofta en hyposensivitet eller hypersensivitet, vilket gör 

att deras sinnesintrycksbearbetning ofta skiljer sig från hur individer utan AST uppfattar 

världen. Brister i sensorisk bearbetning kan därför leda till olämpliga beteendemönster, 

samt svårigheter vid inlärning (Sanz-Cervera m.fl., 2017). Många av de pedagogiska 

implikationer som föreslås i forskning och monografier, menar därför att detta ska 

förebyggas genom att sinnesintrycksanpassa miljöer. I den medicinska forskningen 

redogörs för hur den gråa hjärnsubstansen används vid sensorisk samt muskulär aktivitet 

genom minne, känslor, hörsel, syn, tal samt självkontroll (Khan m.fl., 2015). Samtidigt 
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tolkar supramarginala gyrusen känsliga sensoriska data och hjälper till att identifiera 

hållningar och gester från andra människor samt spelar en central roll för empati mot 

andra människor.  

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Bryman (2018) menar att det råder tvivel på vad GT egentligen går ut på men skriver 

samtidigt att den är en inflytelserik strategi för kvalitativ dataanalys. Wolfwinkel m.fl. 

(2013) påvisar även hur metoden kan användas vid en litteraturstudie för att generera 

teorier och hur en grundlig, väldokumenterad och välargumenterad litteraturstudie är 

betydande för nya vetenskapliga insikter. I studien användes de fem steg som Wolfwinkel 

m.fl. (2013) presenterar angående GT, vilka var till stor hjälp vid bearbetning och analys. 

Stegen var utförligt beskrivna och lätta att följa samt att möjlighet till flexibilitet fanns. 

Vid definition av kriterier för de artiklar och monografier som skulle inkluderas eller 

exkluderas i studien, kunde redan utförd förstudie ligga till grund, vilket underlättade 

processen. Databaserna upplevdes vara tillförlitliga då de var anpassade för 

ämnesområdena och gav många träffar på sökorden som valts. Svårigheten uppstod dock 

i att träffarna inte alltid låg i linje med vårt syfte och frågeställningar och innebar att 

många sammanfattningar var tvungna att genomläsas innan ett urval kunde göras. Även 

vid genomläsning av sammanfattningar som uppfattades som relevanta för vår studie, 

framkom sedan genom läsning av hela artikeln att de ändå var irrelevanta för studien. 

Därmed blev det en lång process innan ett slutligt urval kunde göras och sökningarna var 

”mättade”. Forskningsartiklarna valdes ut för att ge en relevant och aktuell bild av vad 

forskningen säger inom det valda området. Monografier valdes för att bredda förståelsen 

och komplettera forskningsartiklarna, samt ge en tydlig koppling till det svenska 

skolväsendet. Det var en fördel med att använda oss av GT som analysmetod, då vi i 

litteraturstudien har försökt ta oss an materialet med ett öppet sinne och så objektivt vi 

kunnat, genom att på förhand ställa avgränsningar för vilka artiklar och monografier som 

skulle inkluderas och exkluderas. Det finns dock fortfarande en viss risk att vårt material 

färgats genom vår tolkning och vilka kategorier som framkommit genom vår analys. Vårt 

mål var dock att så neutralt och objektivt som möjligt presentera vad forskning och 

monografier visar i anknytning till syftet med litteraturstudien. Vi har i materialet en 
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förhållandevis samstämmighet i resultatet, vilket kan bero på vilka sökord som användes. 

Sökorden var dock utvalda för att fånga in hela forskningsområdet och var inte medvetet 

utvalda för att hitta artiklar och monografier som stödde våra egna tankar. Genom detta 

försökte vi undvika bias i materialet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att studiens 

resultat måste analyseras och kontrolleras under hela forskningsprocessen för att bli 

trovärdigt, vilket i denna studie därför gjordes genom Wolfinkels m.fl. (2013) GTLRM 

och Brymans (2018) fem steg i systematisk litteraturgenomgång. 

Bryman (2018) menar att systematiska litteraturgenomgångar kan tillföra värdefullt 

vetenskapligt belägg när de används i områden som sammankopplar medicin med 

praktik. För att skapa förståelse och sammanhang användes därför löpande text i resultatet 

där det framkom vilken forskare och författare som uttryckt vad. Vi valde att inte ställa 

de mot varandra då kategorierna skulle framkomma genom analysarbetet. Ett alternativ 

hade varit att endast presentera resultatet genom kategorier i tabellform, men detta hade 

inte bidragit till vår önskan om att skapa förståelse och samband mellan de olika fälten. 

Innehållsmässigt skiljer sig inte resultat och analys särskilt mycket åt, eftersom resultatet 

ligger till grund för skapandet av kategorierna som framkom genom analysen. Analysen 

skapade på så vis en förståelse för kärnan i vilka hjärnfunktioner som hade bristande 

funktioner samt vilka pedagogiska implikationer som föreslagits. 

För att nå syftet med studien och försöka generera teori, kändes valet av att göra just en 

litteraturstudie som given. Om studien istället skulle innefattat intervjuer, enkäter eller 

observationer hade det kunnat innebära svårigheter med att skapa tillräckligt med 

underlag för att kunna generera teori. Intervjuer, enkäter och observationer hade även 

kunnat färgas mer av våra egna tolkningar och uppfattningar. När det gäller 

sökvalsprocessen hade det även kunnat ge ett annorlunda urval om vi använt andra sökord 

eller sökmotorer. Dessa var dock noga utvalda för att inbegripa hela forskningsfältet samt 

frambringa relevant och aktuell forskning och litteratur.  

Studien är inte tillräckligt omfattande för att kunna vara generaliserbar, men trots detta 

föreslås att föreliggande examensarbete kan bidra med implikationer till praktiken. Detta 

då sambandet mellan hjärnans funktioner och gynnsamma implikationer trots allt kunde 

påvisas.  Studien kan på så vis ge specialpedagoger, pedagoger, rektorer och beslutsfattare 

en värdefull kunskap, om hur hjärnans avvikande funktioner påverkar 

inlärningsförmågan hos elever med ADHD och/eller AST. Denna kunskap har en given 
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plats i den specialpedagogiska verksamheten och kan därmed ge personalen inom skolan 

möjlighet att utforma en gynnsam lärmiljö för dessa elever. 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet som framkom under studien visar att grunden till ADHD samt AST är 

biologisk betingad och att generna spelar en stor roll.  Klingberg (2007) beskrev det med 

att ADHD beror på hjärnans bristande funktioner och är på det sättet biologisk, men är 

för den sakens skull inte en sjukdom. Sjölund m.fl. (2017) och Carlsson Kendall (2015) 

beskriver bitvis hur de ser länkar mellan hjärnans funktioner och de svårigheter som 

elever med ADHD och AST kan ställas inför i skolmiljön. Detta stöds av de 

forskningsartiklar och den litteratur vi tagit del av, samtidigt som forskningen och 

litteraturen kring hjärnans funktioner ger en ännu mer nyanserad bild och fördjupad 

kunskap kring hur de olika delarna hänger samman. Forskningen och litteraturen 

beskriver hjärnans annorlunda funktioner som brister och avvikelser mot en ”frisk” 

kontrollgrupp. Vi ser det dock inte som en bristande funktion i hjärnan, utan enbart som 

en annorlunda uppbyggnad, vilket kan visa sig som en styrka i vissa avseende, men även 

som ett hinder i andra sammanhang. Med det i åtanke anser vi att ordet funktionsvariation 

ger större förståelse för att en diagnos som ADHD eller AST inte enbart innebär 

svårigheter och bör på så vis användas i specialpedagogiska sammanhang. Det finns oftast 

gott om styrkor och förmågor som kan vidareutvecklas och ligga till grund för att hitta 

strategier för att kompensera de svårigheter som möts. Däremot vill vi inte förringa de 

svårigheter som individer med ADHD och AST kan uppleva i olika miljöer och sociala 

sammanhang.  

Under analysen framkom det att arbetsminnet är den största orsaken till svårigheterna 

med ADHD, det drabbar eleverna gällande planering samt att kunna genomföra en 

uppgift. När det gäller arbetsminnet är det därför extra viktigt att pedagogerna i skolan 

förstår att det är arbetsminnet som brister hos elever med ADHD och att anpassningar 

måste ske genom t.ex. checklistor, bildstöd och förkortade instruktioner, vilket Zelenka 

(2017) också framhåller. De är inte slarviga, glömska, ouppmärksamma eller brister i sin 

koncentration för att de inte vill göra uppgifter eller inte vill komma ihåg att ta med till 

exempel läxorna hem, de har helt enkelt enligt hjärnforskningen inte den förmågan. 
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I analysen av vår studie framkom att individer med AST har avvikelser i hjärnans 

utveckling och det i likhet med ADHD beror på biologiska orsaker. Standardnätverket 

har en stor inverkan vid AST då nätverket bearbetar sinnesintryck och information 

annorlunda och skapar svårigheter med inlevelseförmågan samt förståelse för andra 

människors tankar och känslor. Nätverket spelar även roll i att de inte förstår det 

ickeverbala språket, skapar svårigheter med kommunikationen och det sociala samspelet, 

samt ger ett avvikande beteende och perception vilket även Choi (2018) skriver. 

Bogdashina (2012) anser att miljöer runt elever med AST måste sinnesintrycks-anpassas 

för att inte påverka inlärningen på ett negativt sätt. Bildstöd vid instruktioner och 

information framhålls som gynnsamt lärandet för elever med AST av bland annat Henry 

och Solari (2020). Carlsson Kendall (2015) sammanfattar AST med att de kännetecknas 

av ett annorlunda sätt att tänka. 

Forskningsartiklarna vi tagit del av belyste enskilt olika förändringar, brister eller 

svårigheter såsom t.ex. nervbanor, struktur, volymmängd i olika hjärnregioner, 

skolmiljöns påverkan, skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter. I litteraturen kring 

vilka implikationer som föreslås för elever med ADHD och AST framkom många likheter 

och de gynnades av liknande insatser, men på olika vis. Den omgivande skolmiljön 

behövde t.ex. anpassas för både elever med ADHD och AST. För elever med ADHD, 

handlade det dock främst om att de skulle lyckas behålla fokus och inte bli avledda i sin 

koncentration (Sjölund m.fl., 2017), medan för elever med AST, så bidrog en anpassad 

skolmiljö till att intrycken inte blir för påträngande (Bogdashina, 2012). Liknande 

resonerar Sjölund m.fl. (2017) kring användning av bildstöd, där elever med AST lättare 

lär sig genom bildspråk och därför underlättar bildstöd vid inlärningen, medan bildstöd 

för elever med ADHD istället handlar om att avlasta arbetsminnet. Det finns många 

likheter i hur anpassningar i miljö och bemötande gynnar elever med ADHD och AST, 

men det finns också distinkta skillnader. En elev som t.ex. inte är hyperaktiv kan gynnas 

av få yttre stimuli för att aktivera startmotorn och komma igång med en uppgift (Jensen, 

2017). Samtidigt som en elev som är hyperaktiv kan behöva reducera yttre stimuli för att 

kunna fokusera på en uppgift.  

Det framkommer tydligt i analysen att elever med ADHD och AST behöver anpassningar 

i såväl miljö, visuella hjälpmedel, struktur, bemötande samt uppgifters upplägg för att 

kunna tillgodogöra sig kunskap i skolan. Genom de forskningsartiklar och den litteratur 
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vi tagit del av, gick det även att utläsa att de olika insatserna var delvis beroende av 

varandra för att fungera. Om inte anpassningar i miljö och bemötande gjordes, kunde inte 

eleverna heller till fullo tillgodogöra sig hjälpmedel såsom t.ex. checklistor, visuella 

schema och studie-mallar, då yttre stimuli från miljön störde för mycket, vilket både 

Carlsson Kendall (2015) och Bogdashina (2012) skriver. När det gäller AST som 

huvuddiagnos i kombination med ADHD bör pedagoger tänka på att dessa elever 

sammantaget har fler svårigheter än elever med enbart ADHD eller AST. Här gäller det 

att vara extra påläst och kunnig om hjärnans funktioner och dennes inlärningssätt samt 

förmågor för att kunna bemöta och anpassa på rätt sätt för dessa elever. Eftersom de har 

alla svårigheter från AST samt ADHD och hyperaktiviteten då försvårar extra mycket för 

dessa individer. Wang m.fl. (2019) beskriver att AST i kombination med ADHD 

uppvisade svårartade sociala brister vilket framkom i deras studie. 

Forskningen och litteraturen, gällande hjärnans specifika funktioner vid ADHD samt 

AST, tog inte hänsyn till att individer är unika och att de bristande funktionerna kan ge 

olika uttryck. Den medicinska forskningen är på så vis mer definitiva i sitt anspråk på 

vilka avvikelser som finns i hjärnan. Detta ger dock inga direkta kopplingar till vilka 

grader av svårigheter som sedan uppstår i mötet med omgivningen, utan har en mer 

allmän hållning där det påvisas vad som ger upphov till svårigheterna. Därmed ger det 

ingen tydlig bild av den individuella spännvidden som ändå syns i vårt möte med dessa 

elever. Därför bör man ha kunskap om hjärnans funktion, men samtidigt utgå från hur 

eleverna själva upplever sina svårigheter. Därmed är det viktigt att lyssna på eleverna och 

låta dem komma till tals, samt se över vilka pedagogiska implikationer som kan vara 

gynnsamma. Med det sagt finns det dock övergripande anpassningar som är gynnsamma 

för alla elever och bidrar till en inkluderande verksamhet, vilket är en del av 

specialpedagogens roll att utarbeta. Många av de anpassningar som beskrivs i de 

forskningsartiklar och den litteratur som vi tagit del av, förklaras som något som alla 

elever kan vara gynnade av och därför kan användas som en grund i undervisningen i 

stort. 

Kushki (2019) ville inte identifiera AST som diagnos utan anser att det istället bör 

utarbetas modeller av neuropsykiatriska funktionsvarianter som fokuserar på egenskaper 

istället för att kategorisera diagnoser. I studien framkom dock att de fynd som hittades i 

hjärnans funktioner ändå var förenliga med tidigare forskning, samt den forskning vi tagit 
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del av angående AST. Kushki ligger på så vis närmare individualisering än de andra 

forskarna inom den medicinska aspekten och för våra tankar mer till den pedagogiska 

forskningen som framför olika gynnsamma pedagogiska implikationer, beroende på vilka 

svårigheter elever med AST upplever. På så vis gav denna artikel en liten koppling mellan 

det pedagogiska synsättet, samt de fynd som ändå görs angående avvikande funktioner i 

hjärnan. I den pedagogiska forskningen framkom också ett mer varierat resultat kring 

vilka pedagogiska implikationer som var gynnsamma för elever med ADHD och AST, 

då större hänsyn togs till individer och omgivande miljö. Det fanns t.ex. förslag på var i 

klassrummet en elev med ADHD bör placeras, men forskningen visade då på olika förslag 

var denna placering bör vara. Det som dock kunde utläsas var att placeringen hade stor 

betydelse. Litteraturen kring den pedagogiska aspekten poängterade också att elever med 

ADHD eller AST måste bemötas utifrån sina behov och få individuella anpassningar, 

vilket bland annat Carlsson Kendall (2015) skriver.  

Vi blev förvånade över att det i Adamos m.fl. (2018) studie påvisas att den kognitiva 

förmågan hos barn med AST kan förvärras samt ge försämrad prestation efter belöningar. 

Detta visar sig inte i vare sig forskningen eller litteraturen kring de pedagogiska 

implikationer som föreslås gynna elever med AST. De pedagogiska implikationerna som 

föreslås är det motsatta och menar att belöningar är viktiga för att motivera elever med 

AST, vilket syns i Stokes m.fl. (2016) studie och i samtliga monografier. I vårt möte med 

elever med AST, är vår erfarenhet att eleverna gynnas av belöningar precis som det 

beskrivs i de pedagogiska implikationerna som framkommit i denna litteraturstudie.  

Jung m.fl. (2019) och Kushki m.fl. (2019) fann i sina resultat att avvikelser i hjärnan 

påverkade uppmärksamhet för individer med AST. Kramer m.fl. (2020) motsäger de fynd 

som Jung m.fl. och Kuskhi m.fl. fann. Kramers m.fl. fynd stödjer på ett vis den 

pedagogiska forskningen i det avseende att de svårigheter elever med AST upplever ofta 

framkommer i mötet med omgivningen. Vi ser då en koppling till att en del av den 

ouppmärksamhet som beskrivs att elever med AST har i skolan, till de avvikelser i 

sinnesintrycksbearbetning som Bogdashina (2012) beskriver eller Roslunds (2018) tankar 

kring ”skärmsläckaren”. 

5.2.1 Ett försök att generera teori 

Genom att sammanbinda analyserna från forskningsresultaten och monografierna 

försöker vi generera teori för hur den specialpedagogiska verksamheten kan dra nytta av 
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forskningsresultaten gällande hur hjärnans funktioner fungerar i samband med inlärning 

vid ADHD och/eller AST. Då pedagogiken är komplex och individuell, samt att alla 

hjärnans delar påverkar varandra var det svårt att generera gångbar teori som inbegriper 

alla aspekter. Vi använder även begreppet teori med försiktighet i enlighet med hur 

Bryman (2018) resonerar kring att bilda teori genom en induktiv ansats utifrån GT. Vårt 

försök till att generera teori blev dock: att kunskap inom neurovetenskapen skapar 

förståelse om varför anpassningar måste göras och säkerställer att dessa implementeras i 

den pedagogiska praktiken för att främja inlärningen. 

Genom att generera teori ville vi fylla den kunskapslucka som finns mellan den 

neurovetenskapliga aspekten och den pedagogiska praktiken för elever med ADHD och 

AST. I Högskoleförordningen (SFS 1993:100) står det att specialpedagoger kritiskt ska 

kunna granska vetenskapliga perspektiv på neuropsykologiska svårigheter, men även 

kunna tillämpa dessa kunskaper i olika lärmiljöer för dessa individer. Specialpedagogens 

roll innefattar på så vis kunskap om att utveckla lärmiljöer och bidra till att föra 

skolutveckling framåt genom att bland annat inta ett helikopterperspektiv för 

verksamheten. Specialpedagogen kan även ses som elevernas ambassadör och ska värna 

för deras intresse på ett objektivt och vetenskapligt sätt. För att kunna påverka t.ex. 

beslutsfattare och pedagoger krävs kunskap om hur och varför elever med ADHD 

och/eller AST måste få gynnsamma anpassningar i skolan. Kunskap kring bakomliggande 

orsaker till svårigheter och beteende ger på så vis en stabil grund att stå på i utvecklandet 

av gynnsamma anpassningar i skolmiljön. Deras svårigheter behöver prioriteras likaväl 

som andra mer synliga funktionshinder och ska inte ses som något självvalt, vilket även 

forskningen om hjärnans funktioner visar. De pedagogiska implikationerna som föreslås 

ger en stark koppling till den forskning kring avvikelser och brister i hjärnan hos individer 

med ADHD och/eller AST, vilket gör att anpassningar får ytterligare substans i sitt 

utförande. Repstad (2007) skriver att kvalitativa metoder kan bidra till en 

grundförändring. Denna grundförändring går ut på att när människor får en fördjupad 

förståelse av egna och andras handlingar och de kommer genom den insikten och 

medvetenheten kunna handla annorlunda jämfört med tidigare. Genom att koppla 

samman den forskning som finns angående hjärnans funktioner och de pedagogiska 

implikationerna ville vi bidra med just en sådan förändring i den specialpedagogiska 

verksamheten, för att nå vidare ut till pedagoger, skolledare, politiker och skolans 

allmänna organisation.  
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Då denna förståelse har skapats kan det ge förändrad pedagogik och didaktik, samt 

anpassningar i skolmiljö, då alla på så vis kan inse sitt eget ansvar och kan förändra sina 

egna handlingar utifrån denna nya insikt. Det ger i förlängningen bättre förutsättningar 

för att implementera föreslagna anpassningar i skolmiljön och därmed ge eleverna rätt 

förutsättningar för en framgångsrik skolgång och kunskapsinhämtning. Detta går helt i 

linje med Hylander och Guvå (2017) som konstaterar att specialpedagoger ska lägga 

fokus på att förändra lärarnas och skolans förhållningsätt till elever i svårigheter, istället 

för att försöka förändra eleverna. En önskan är att denna kunskap sätts i ett större 

sammanhang och ökar samhällsförståelsen för att dessa individers svårigheter är 

biologiskt betingad och på så sätt bidrar till rätt bemötande. Här har våra politiker och 

beslutsfattare ett stort uppdrag tillsammans med ämneskunniga t.ex. sjukvården, 

habiliteringen, barn och ungdomspsykiatrin att upplysa samhället som helhet. Boon 

(2020) slår fast att för att säkerställa att elever med ADHD får den skräddarsydda 

pedagogik som behövs för att lyckas i skolan är det viktigt att lärare, lärarutbildare, 

utbildningspolitiker förstår skillnaderna i hjärnans anatomi hos elever med ADHD samt 

att de får riktad finansiering enligt handikapplagen som andra elever med 

funktionsvariationer. I vår teori vill vi lyfta fram kunskapens betydelse för att skapa 

förståelse, men som vi beskrivit är ämnet mer komplext, då många omgivande faktorer 

påverkar hur denna kunskap ska kunna användas i praktiken för att främja inlärningen.  

5.2.2 Framtida forskning 

Denna litteraturstudie kan trots sin brist på generaliserbarhet användas som ett underlag 

för vidare och bredare studier om hjärnans funktioner och dess påverkan vid inlärning för 

elever med ADHD och AST. 

Vi upplever att materialet med denna studie blev mättat, men däremot skulle det vara 

önskvärt att undersöka vidare hur spännvidden mellan diagnoserna ADHD och AST kan 

tolkas, beskrivas och förstås ur ett specialpedagogiskt perspektiv kopplat till 

neurobiologin. På så sätt ökas förståelsen för de individuella förutsättningarna för dessa 

individer. Forskningen och litteraturen vi tagit del av visar entydiga resultat och 

förespråkar anpassningar i miljö, struktur, skoluppgifter och bemötande. Mycket handlar 

om kompensationer kring de exekutiva funktionerna. En del forskning och litteratur 

snuddar vid frågan angående hur eleverna bäst tar till sig kunskapen när dessa 

anpassningar gjorts, där tex. auditiv eller visuell information befästs. Jensen (2017) 
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nämner detta, men går inte in på djupet kring om det finns speciella inlärningsstilar som 

ofta är förekommande vid ADHD eller AST. Det skulle därför vara spännande att titta 

närmare på om dessa elever även behöver andra inlärningsmetoder och anpassningar 

inom pedagogiken, som är direkt kopplade till hjärnans funktioner. Det hade även varit 

intressant att få testa vår genererade teori för att undersöka om den ökade kunskapen inom 

neurovetenskapen gynnar den specialpedagogiska verksamheten, samt implementeringen 

av anpassningar i skolmiljön. 
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Bilaga 3          Analys-tabell – hjärnans funktioner vid ADHD och AST  
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Bilaga 4                   Analys-tabell: Pedagogiska implikationer vid ADHD 

 

Artikel Miljö Visuella 

hjälpmedel 

Struktur Bemötande Uppgiftens upplägg 

Harrison, J. R., 

Soares, D. A., 

Rudzinski, S., 

Johnson, R., (2019) 

Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorders and 

Classroom-Based 

Interventions …. 

Klassrums-

miljö 

  Självhantering 

Beteende 

Strategier 

Inlärning 

Zelenka, V., (2017) 

Universal 

Interventions for 

Students With 

ADHD—and All 

Students 

Långt fram i 

klassrummet  

Markerat 

skolmaterial 

 

Bildstöd 

Skriftliga 

instruktioner 

Färgkodning 

Regler 

Förväntningar 

Schema 

Rutiner 

Positiv förstärkning Stimulerande  

Motiverande  

Förenklade 

Förkortade 

Felfritt lärande 

Valbarhet 
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Milander, M., Schall, 

R., Bruin, E., Smuts-

Craft M., (2020)  

Prevalence of ADHD 

Symptoms and Their 

Association with 

Learning-Related 

Skills in Grade 1 

Children in South 

Africa 

 

Förebyggande 

strategier 

   Svårigheter inom numerisk 

förmåga, minne, gestaltning, 

resonemang, koordination 

 

Lasko, B., (2020) The 

Importance of 

Relationship Building 

with ADHD Students 

 

Valbar plats 

Bak i 

klassrummet 

  Förståelse 

Relationsskapande 

Uppmuntring 

Se styrkor 

Ge stöd 

Valbarhet 

En sak i taget 

Sfrisi, S.J., Deemer, 

S., Tamakloe, D., 

Herr, O.E., (2017) 

The Investigation of 

the Learning Style 

Preferences and 

Academic 

Performance of 

Elementary Students 

with ADHD 

Tyst 

Lugnt 

Varmt 

Traditionella 

möbler 

 Klara 

förväntningar 

Informera om 

förändringar 

Olika 

inlärningsstilar 

Få extra tid 

Bearbeta 

information 

Korta uppdelade uppgifter 

Pauser 
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 Motiverade av 

andra 

Lärarhjälp 

Tegtmejer, T., (2019), 

ADHD as a classroom 

diagnosis. An 

exploratory study of 

teachers’ strategies 

for addressing 

‘ADHD classroom 

behaviour’ 

 

Skärmar 

 

Skriftliga 

meddelande 

Struktur 

Tydlighet 

Ignorera oönskat 

beteende 

Extra tid 

Uppmärksamhet 

Fysisk kontakt 

 

Kutscher, M.L., 

(2010) ADHD att leva 

utan bromsar 

Individ-

anpassad 

Anteckningsbok 

för hemuppgifter 

Månadsplanering 

Pärm 

Mapp 

Förståelse 

Omedelbar hjälp 

Stöttning 

Signaler 

Ögonkontakt 

Korta instruktioner 

Ordbehandlare 
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Sjölund m.fl. (2017) 

Autism och ADHD i 

skolan 

 Hur-göra-listor 

Skriftliga 

instruktioner 

Bildstöd 

Checklistor 

tankekartor 
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Bilaga 5              Analys-tabell: Pedagogiska implikationer vid AST 

 

Artikel/Litteratur Miljö Visuella 

hjälpmedel 

Struktur Bemötande Uppgiftens upplägg 

Stokes, m.fl. (2016), 

Principals’ and 

Teachers’ Reports of 

Successful Teaching 

Strategies With 

Children With High-

Functioning Autism 

Spectrum Disorder 

Inkluderande 

Rum för 

återhämtning 

 

Tidshjälpmedel 

Konkreta 

instruktioner 

Visuella 

hjälpmedel 

Sociala 

berättelser 

Ritprata 

 

Schema 

Rutiner 

Tydliga 

förväntningar 

Checklistor 

 

Lugn  

Positiv attityd 

Skapa relationer 

Flexibel 

Beröm 

Belöningar 

Korta  

Tydliga 

Återkommande 

Stegvisa 
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Gunn, K. C. M., 

Delafield-Butt, J. T., 

(2016), Teaching 

Children With Autism 

Spectrum Disorder 

With Restricted 

Interests: A Review of 

Evidence for Best 

Practice 

 

 

Inkluderande   Utgå från elevens 

specialintresse 

Accepterande 

inställning 

Respekt för 

olikheter 

Relationsbyggande 

 

 

Bebko, J.M., Rhee, 

T., Ncube, B.L., 

Dahary H., (2017) 

Effectiveness and 

Retention of Teaching 

Memory Strategy Use 

to Children With 

Autism Spectrum 

Disorder 

 Bildkort  En-till-en Minnes-träning 

Henry, A.R., Solari, 

E.J., (2020) Targeting 

Oral Language 

and Listening 

Comprehension 

Development 

for Students 

with Autism Spectrum 

Disorder: 

 

 

 

 

 

Visuella nycklar 

Instruktioner 

bildstöd 

Återkommande 

upplägg på uppgift 

 Uppdelad 

Tydlig instruktion 
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A School-Based Pilot 

Study 

Thomeer, M.L., 

McDonald, C.A., 

Rodgers, J.D., Lopata, 

C., (2017) High-

Functioning Autism 

Spectrum Disorder: A 

Framework for 

Evidence-Based 

Practice 

 Sociala 

berättelser 

 Social -

färdighetsträning 

Vuxenstöd 

Direkt-instruktion i första 

skedet 

 

Cox, S.K., Root, J.R., 

(2018) Modified 

Schema-Based 

Instruction to Develop 

Flexible Mathematics 

Problem-Solving 

Strategies for 

Students With Autism 

Spectrum Disorder 

 Visuellt stöd 

Schema-

baserade 

instruktioner 

Rutiner och 

strategier för 

matematik 

Fokus på styrkor Matematiska strategier 

SBI 

Bogdashina, O., 

(2012) Sinnesintryck 

och 

omvärldsuppfattning 

vid autism och 

Aspergers syndrom 

Individuellt 

Sinnesintryck-

anpassat 

Visuella 

liknelser 

 Utgå från kognitiva 

stilar 

 

Extra tid 

Uppmärksamhets-guide 
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Bilaga 6   Analys-tabell: Pedagogiska implikationer vid ADHD och AST 

 

Artikel/litteratur Miljö Visuella 

hjälpmedel 

Struktur Bemötande Uppgiftens upplägg 

Sjölund, A., Jahn C., 

Lindgren, A., 

Reuterswärd, M., 

(2017) Autism och 

ADHD i skolan 

Visuellt tydligt 

Nödutgång 

Orienterings-

skyltar 

Skriftliga 

instruktioner 

Bild-schema 

Bilder 

Ritprat 

Skalor 

Seriesamtal 

Plus- och 

minus-listor 

Att-göra-listor 

Hur-göra-listor 

Tankekartor 

Sociala 

berättelser 

Tidshjälpmedel 

Checklistor 

Varför, vad, 

var, hur, med 

vem, när, hur 

mycket, hur 

länge, sen 

Längre tid att bearbeta info 

Relationsbyggande 

Låg Affektivt  

Tid för återhämtning 

Se styrkor 

Positiv feedback 

Utgå från intresse 

Uppdelade 

Anpassade 

 

 

Carlsson Kendall, G., 

(2015) Elever med 

neuropsykiatriska 

Genomtänkt 

placering 

Skriftliga 

instruktioner 

Vad, var, hur, 

med vem, när 

Relationsskapande 

 

Lagom svåra 
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svårigheter - vad gör vi 

och varför? 

  

Skärm 

Markera 

elevens plats 

 

Minnes-lapp 

Bilder 

Tidshjälpmedel 

Film 

 

 

checklista Studieteknik 

Ögonkontakt 

Hand på axel 

Positiv förstärkning 

Tid att befästa kunskap 

 

Uppdelade 

Konkret material 

Kopplat till verkligheten 

Förförståelse 

Rita och berätta 

Teater 

Experiment 

 

 

Jensen, L., (2017) 

Inkluderingskompetens 

vid adhd och autism 

 

Skärmar 

Perceptions-

sanera 

Individanpassad 

Placering 

Visuellt tydligt 

Reträttplats  

 

 

Timstock 

Bildstöd 

Skriftliga 

instruktioner 

Varför, vad, 

var, hur, med 

vem, när, hur 

mycket, hur 

länge, sen 

Rutiner 

Mallar 

Checklistor 

Relationskapande 

Utgå från styrkor  

Elevens intresse 

Positiv förstärkning 

Stegvis 

Uppdelad 

Olika format 

Mayes, S.D., Breaux, 

R.P., Calhoun, S.L., 

 Anteckningar  Utgå från styrkor Minska skriftliga uppgifter 
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Frye, S.S., (2017) 

High Prevalence of 

Dysgraphia in 

Elementary Through 

High School Students 

With ADHD and 

Autism 

 

Studie-mallar 

 

 

 

Tangentbord  

Datorprogram 

Muntliga uppgifter 

Flervalsfrågor  

 

Sanz-Cervera, m.fl. 

(2017) Sensory 

Processing in Children 

with Autism Spectrum 

Disorder and/or 

Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder in the Home 

and Classroom 

Contexts 

 

Strategier för 

sensorisk 

bearbetning 
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Bilaga 7                   Ordlista 

Accumbenskärnan:  som är en del av de basala ganglierna i det limbiska systemet. Det 

hjärnans belöningssystem men ansvarar även för olika känslolägen, ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. 

Amygdala: Mandelkärnan som är en dubbelriktad struktur i hjärnan som består av ett 

komplex av nervceller. Vars viktiga funktion är att hantera hjärnans emotionella nätverk.  

Arbetsminne: sitter i pannloben (frontalloben) ansvarar förmågan att i kortare tidsperioder 

processa och medvetande hålla information. Viktig förmåga vid läsförmåga, språkinlärning, 

matematik resonerande samt problemlösning. 

Basala ganglierna: är en grupp av sammankopplade nervceller i storhjärnan och 

hjärnstammen som består av strukturer hos de två hemisfärerna centralt i hjärnan. Deras 

funktion är bland annat utförandet av frivilliga rörelser samt andra handlingar. 

Central koherens: Vid Central Koherens samordnas intryck, tankar, känslor, minnen, 

kunskaper, motiv och centralt d.v.s. i hjärnan. Vid bristande central koherens framkommer 

svårigheter att sätta samman olika typer av information från minnen och nutida händelser, se 

och förstå samband och helheter, feltolkningar beroende på att delar eller detaljer i helheten 

missas. 

Centrala nervsystemet (CNS): har sitt säte i hjärnan och ryggmärgen och är ett nervsystem 

som har hand om signaler från huden som beröring, kyla värme men även från olika muskler 

som gör att vi kan röra på oss. 

Centrala verkställande nätverket (FPN): Frontoparietala nätverket, har hand om 

ihållandet av uppmärksamheten, arbetsminnet samt komplex problemlösning.  FPN är ett 

storskaligt hjärnnätverk som består av den dorsolaterala prefrontala cortex och posterior 

parietal cortex  

Cingulate Cortex (ACC): Hjärnan djupt inne bakom pannloben. Den styr självreglering, 

uppmärksamhet, focus samt impulskontrollen samt att kunna agera flexibelt. 

Dopamin: är det viktigaste signalsubstansen i nervsystemet.  

Dorsolaterala prefontala Cortex (DLPFC): finns i främre delen av pannloben och hanterar 

arbetsminnet. 

Dysgrafi: är specifik störning i förmågan att skriva. 

Exekutiva funktioner: hjärnans styrfunktion och Innebär olika typer av förmågor kopplade 

till hjärnans och psykets exekutiva system som reglerar planering och genomförande av 

handlingar samt för målstyrd hantering av problem och uppgifter som vi ställs inför. Det 

innefattar även uppmärksamhetsreglering, kognitiv flexibilitet, målsättande och 

informationshantering. Sätet för dessa förmågor är prefontal Cortex.  

Gener: är en enhet för information om ärftliga egenskaper som är ärvs från föräldrar till barn. 

Gråsubstans: är en nervcell och ser ut som grå vävnad och ansvarar för 

informationsbehandlingen. Den utgör en stor del av vårt nervsystem och finns i lillhjärnan, 

storhjärnan, hjärnstammen samt ryggraden. Grå hjärnsubstans används vid sensorisk samt 

muskulär aktivitet genom minne, känslor, hörsel, syn, tal samt självkontroll.   

Fornix hjärnvalv:  finns i storhjärnan och är en anatomisk struktur som via nervbanor 

ansluter Hippocampus till Hypotalamus.  
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Frontal Cortex: som innehåller flest dopaminfibrer och finns i hjärnbarken. Hanterar 

funktionen belöning, korttidsminne, uppmärksamhet, uppgifter, planering samt motivation. 

Frontalloberna: Vars säte finns i storhjärnans främre del, hjärnbarken= Cerebrala Cortex, 

Cortex Cerebri eller bara cortex. Det är ett yttre skikt av storhjärnan och består av gråsubstans 

som är nervceller kroppar. 

Frontostriatala kretsloppet: är nervvägar som sammanbinder frontala lobregioner med 

basala ganglier (striatum) kretsloppet förmedlar motoriska, kognitiva samt beteendefunktioner 

i hjärnan. Frontostriatal kretsloppet är en del av de verkställande funktionerna:  val, 

uppfattning av viktig information, manipulation av information i arbetsminnet, planering, 

organisation, beteendekontroll, anpassning till förändringar samt beslutsfattande sker där. 

Hemisfären: är namnet på Storhjärnans två halvor som förbinds av hjärnbalken, denna 

förbindelse överför information mellan de båda hjärnhalvorna och det behövs för att 

människan ska fungera optimalt. 

Hippocampus: vars funktion är att förflytta information från korttidsminnet till 

långtidsminnet samt förmågan att rumsligt orienterar sig, speciellt i nya områden. 

Hippocampus är en del av det limbiska systemet och består av gråsubstans.  

Hjärnbalken: Corpus Callosum) består av nervtrådar i ett band som förbinder 

hjärnhalvornas huvuddel med varandra i hjärnbarksområdet. Nervbandet består av ca 200–

800 miljoner nervtrådar som sprider nervimpulser.  

Hjärnbarken: är storhjärnans ytskikt och består av gråsubstans.  

Hjärnbryggan: sitter ihop med Lillhjärnan och är hjärnstammens kraftigaste mellandel, den 

innehåller ponskärnor som ta emot signaler från storhjärnan som kopplar om ponskärnorna 

och sänder de till motsatta sidas lillhjärnshalva genom den mellersta lillhjärnsarmen.  

Hjärnceller: neuron som är en elektrokemisk celltyp och ansvarig för överförandet och 

mottagandet av nervimpulser. 

Hjärnstammen: är delen av hjärnan som ser ut som en stjälk och sticker ned under 

storhjärnan och består av tre delar mitthjärnan, hjärnbryggan samt förlängda märgen. 

Hjärnstammens funktion är att reglera icke viljestyrda funktioner såsom vår andning, 

hjärtrytm och blodtryck. Hjärnstammen står även för den huvudsakliga kommunikationen 

mellan storhjärnan, lillhjärnan, ryggmärgen samt det perifera nervsystemet.  

Hjässlobenet: Parietalloben Finns i en av Storhjärnans hemisfärer och ansvarar för öga 

handkoordination, rumsuppfattning, känsel samt objektigenkänning, samordnar även 

sinnesintrycken från öga, öra, hud med varandra vilket möjliggör att hjärnan kan skapa en inre 

bild. 

Hypothalamus: är en region i hjärnan som sköter kontroll av ämnesomsättning, 

kroppstemperatur och blodtryck. Sätet är undersidan av mellan hjärnan och ansvarar även för 

Perifera nervsystemet (PNS) 

Ickeverbala arbetsminnet: förmågan att uppfatta och förstå vad tid är finns i arbetsminnet 

som har sitt säte i pannloben (frontalloben). 

Inhibition: självhämning att stoppa impulser, är en av de exekutiva funktionerna. Sätet är 

prefrontalcortex i frontalloben. 

Inkludering: Begreppet inkludering kan betyda många olika saker i olika sammanhang. I 

denna rapport tolkar vi begreppet som att eleven kan delta i undervisningen och tillgodogöra 

sig kunskap tillsammans med sin klass. 
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Insulin: Finns i flera regioner i hjärnan t.ex.  pannloben, Hippocampus, Hypotalamus. 

Insulinet hjälper cellerna att ta upp sockret som finns i blodet.  

Kinestetisk: Rörelsesinne och muskelsinne, där vi uppfattar bland annat kroppsställning, 

tyngd i kropp, huvud och lemmar. Det kinestetiska sinnet, är sinnet för uppfattning av den 

egna kroppen med receptorer som återfinns i muskler, leder och senor. Kinestetisk inlärning 

ger elever möjlighet att använda hela kroppsrörelsen för att bearbeta ny och svår information.  

Kognitiv: Här innefattas den intellektuella förmågan när det gäller kunskap, bearbetning av 

information, förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, lösa problem, använda siffror 

och språk med mera. Kognitiv förmåga har betydelse för hur man kan använda sig av sin 

intelligens eller begåvning. 

Kortikor: som är det yttersta skiktet på ett organ.  

Kortisol: är ett sterioidhormon som kommer från binjurarna vid stress med det är även ett 

viktigt hormon för ämnesomsättningen. 

Lillhjärnan: cerebellum har hand om motorkoordination, kroppsställning och balans och 

består av 80% av nervceller. Lillhjärnan är förbunden med hjärnstammen och sätet är baktill i 

kraniet vid skallens bas under storhjärnan. 

Limbiska systemet: Centrum för hjärnans känslohantering sådant och stimulera känslor av 

välbehag samt undvika känslor som ger obehag.  Det är ett system av komplexa nervceller 

som har sitt säte på insidan av hjärnans båda hemisfärer med delstruktur i vardera 

tinningloben. Limbiska systemet bestå av Amygdala, Gyros, Cinguli och Hippocampus. 

Mammilära kropparna: ett par små sfäriska hjärnstrukturer som finns i det limbiska 

systemet och är ansvarig för att reglera och generera känslor. 

Mediala temporala: Temporala loben som är en av de fyra stora loberna i hjärnbarken. Här 

bearbetas sensoriisk inmatning, språkförståelse, känslomässighet, samt visuellt minne.  

Metakognition:  är medvetenheten om de egna kognitiva färdigheterna alltså är det fråga om 

tankeprocesser om det egna tänkandet eller handlandet. Sätet för Metakognition är prefrontala 

cortex som finns i hjärnbarken i pannlobens främre del. 

Mesolimbiska: är dopaminsvägen.  

Mikroglia aktivering: Mikrogolia är små täta långsträckta celler som finns i den gråa samt 

vita substansen. När cellerna aktiveras blir de amöbalik. 

Mitthjärnan: Mitthjärnan är en av de tre av hjärnstammens delar och är belägen högst upp. 

Mitthjärnan ansvarar för de basala kroppsfunktioner som motorisk kontroll, hörsel, syn samt 

motorisk temperaturreglering.  

Neurala korrelater: som är en nervprocess som ansvarar för den sociala belönings 

bearbetningen.  

Neurokognitiva funktioner: handlar om uppmärksamhet, planering i flera steg, 

språkligförmåga, flexibilitet, lärande, minne, intryck, muskelrörelse samt koordination av 

sinnesintryck men även förmågan till inlevelser samt att uppfatta andras känslor.  Individer 

som brister i dessa funktioner brukar man beskriva som att de har neurokognitiva svårigheter.  

Neurala korrelater:  som är en nervprocess som hanterar psykiskt fenomen eller psykiska 

funktioner. 

Neurobiologi:  tillhör gruppen naturvetare och är ett specialområde inom biologi samt 

neurobiologer. Neurobiologer undersöker hjärnans uppbyggnad och funktion, på mer eller 
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mindre detaljnivå, och studerar hur olika celler i hjärnan ger olika funktioner samt hur olika 

delar av nervsystemet samspelar med varandra. 

Occipital Sulgus: hjäss-nackfåran (även kallad parieto-occipital fissuren) som är ett djupt 

sulcus (spår) i hjärnbarken. Har hand om funktionen planering att skapa och följa planen 

uppgiften kräver. 

Orbitofrontal cortex (OFC):  är en prefrontala cortex som är en region i frontalloben i 

hjärnan som hanterar den kognitiva processen och centrum för känslor, värderingar och 

sociala förmågor.  

Organ: en grupp vävnader som har liknade funktioner. 

Perception: är den samling processer i hjärnan som tolkar information från sinnena. Den 

uppfattning som finns i medvetandet under tiden man har sinnesintryck (syn-, hörsel-, lukt-, 

smak- och känselintryck) av det fenomen som man just då riktar uppmärksamheten mot: vad 

man ser, hör, känner lukten eller smaken av och så vidare. 

Perifera nervsystemet (PNS):  är nervtrådssystem ute i kroppen som skickar signaler till och 

från det centrala nervsystemet.  PNS är ett nervsystem som inte hör till hjärna eller ryggmärg.  

PNS och det centrala nervsystemet bildar tillsammans nervsystemet i kroppen hos 

ryggradsdjuren. 

Precentrala sulcusen: ligger parallellt med och framför den centrala sulcusen (spåren) på 

ytan av hjärnan och är et somamotor nätverk.  

Prefontala Cortex: prefrontalkortex eller prefrontala barken, vars funktion är att anpassa 

rörelser i rätt tid och på rätt plats. Finns i den främre delen av hjärnans pannlob. 

Proprioception: innebär människans förmåga att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas 

position, vilket är en del av kroppsuppfattningen. I detta inverkar även förmågan att hålla 

balansen och användandet av receptorer för att åstadkomma det. Receptorerna registrerar 

ledernas lägen genom att registrera spänningen i muskler och senor. Detta sker omedvetet i 

banor mellan ryggmärgen och lillhjärnan.  

Standardnätverket (DMN): är sammansatt av mediala prefontala Cortex, posterior 

Cingulate Cortex/precuneus och Vinkelgyros. DMN är ett storskaligt hjärnnätverk och är en 

samling av hjärnregioner med anslutningar av nerver  

Stimuli: Innebär retning av sinnesorgan, vilka i sin tur ger upphov till en reaktion. Det 

innefattar sinnesintryck såsom ljud, ljus, känsel, lukt och smak. 

Sociala kognitionen: sättet vi tänker om andra samt ett verktyg för att förstå sociala 

relationer. 

Somato -nätverk: är ett nervsystem som består av nerver som styr kroppens viljestyrda 

muskler, till exempel rörelser i armar och ben, de motoriska nerverna men även nerver som 

förmedlar känselimpulser från huden och musklerna till CNS, de sensoriska nerverna. 

Storhjärnan: består av två hjärnhalvor, sammanbundna med ett nervtrådsband. Storhjärnan 

har ansvar för associationer, minnen samt hur vi tänker och känner. Vänster halva hanterar det 

logiska tänkandet och den det skapande tänkande. 

Stratium:  eller corpus striatum är ett kluster av nervceller (kärna) i Basala gangliernas hos 

framhjärnan. Dess huvuduppgift är att kontrollera ofrivilliga rörelser, sensomotorisk 

samordning av sinnesintryck och muskelreaktioner. i subkortikal basala ganglierna hos 

framhjärnan. 
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Supramarginala gyrusen:   som är en del av den somatosensoriska associeringsbarken, den 

tolkar känsliga sensoriska data och spelar även roll i uppfattningen av rymden och 

extremiteterna. Dessutom hjälper den till att identifiera hållningar och gester från andra 

människor samt spelar en central roll för empati mot andra människor.  

Synbarken: Occipitalloben, nackloben eller Lobus Occipitalis som den också kallas. Dess 

funktion är att hantera visuella processer och intryck genom att bearbeta informationen från 

ögat så att vi kan förstå vad vi ser.  

Synaps: är en koppling/anslutning mellan två hjärnceller eller mellan en hjärncell och en 

målcell. Dessa målceller tillverkas bara när de behövs.  

Taktil: innebär överföring av information eller känsla vid beröring av objekt. Information 

som kan avläsas vid beröring av ett objekt är till exempel temperatur, hårdhet, tryck, 

ytegenskaper och form.  

Theory of Mind (ToM): Mentalisering och medvetandeteori, där det innebär att se sig själv 

utifrån och andra inifrån. Individen har medvetenhet om att andra människor har känslor, 

behov och föreställningar av samma typ som vi själva. Vidare utgår individen från egna 

erfarenheter, känslor och tankar kring liknande situationer för att skapa förståelse för hur 

andra tänker och känner i olika situationer. På så vis försöker individen medvetet föreställa 

sig hur andra tänker och känner. 

Talamus: ligger under Cortex (ytskiktet på ett organ) tar emot sensoriska upplevelser och 

som den ska förvandla till impulser som sedan överförs till hjärnbalken.  

Temperala Caudatus: Svanskärnan som är en del av storhjärnans dorsala del och tillhör 

Basala ganglierna.  

Thalamo kortikal: är en stor massa av grå substans som finns i den dorsala delen av 

framhjärnan. Nervfibrer skjuter ut från thalamus till hjärnbarken i alla riktningar, det skapar 

ett navliknande informationsutbyte. Thalamus har flera funktioner, ansvar för sändning av 

sensoriska och muskelsignaler till hjärnbarken, regleringen sömn, vakenhet samt 

medvetenhet. 

Tinningloberna: Temporallob eller lobus temporalis finns i en del av storhjärnan. Ansvarar 

för hörsel samt betydelselära i både syn och tal.  I Tiningloberna finns hippocampus och blir 

därför involverad även i minnesbildningen 

Transmittorsubstanssystem: även kallad signalsubstans, neurotransmittor är en molekyl 

som förmedlar nervsignaler på kemisk väg från en nervcell till en annan i nervsystemet och 

har sätet i hjärnstammen. Därifrån når de hela det centrala nervsystemet (CNS) och det 

perifera nervsystemet (PNS). Gluamat, acetylkolinn, adrenalin, GABA, nordadrenalin. 

Seronin samt dopamin.  

Vental stratium: är en del av storhjärnan som ansvarar för de kognitiva funktionerna.  

Verbala arbetsminnet: Förmåga att komma ihåg instruktionerna medan man utför en uppgift 

där de har betydelse för uppgiftens genomförande osv. har sitt säte i arbetsminnet som har sitt 

säte i pannloben (frontalloben). 

Vit substans:  vita nervtrådar som sköter kommunikation mellan nervceller. 

Vävnad: är nivån mellan organ och celler
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