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Läs- och skrivsvårigheter hos elever med och 
utan neuropsykiatriska svårigheter: 

Kan man läsa med myror i byxorna? 
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Disposition

• ADHD

• Autism 

• Förhållningssätt

• Tal- och skriftspråk (läsandets språkliga grund )

• Om ADHD och läsning – läsa med myror i byxorna?

• Om autism och läsning

• Tvillingstudier. Dyslexi och neuropsykiatriska svårigheter

• Praktiska och teoretiska konsekvenser - ESSENCE



Vad är ADHD? 

• Två symptomkluster: uppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet

• Ffa genetiskt/ärftligt 

• Beteendedefinierad, utvecklingsrelaterad och funktionsnedsättande

• Hyperfokus och driv 

• Variabilitet, Exekutiva funktioner och väntan

• Kompensation, förståelse och medicinering 

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



Vad är autism? 

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

• Beteendedefinierad, funktionsnedsättande om diagnos

• Annorlunda tänkande

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

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

• Nästan aldrig ”ren” när den diagnostiseras: oro/ångest, depression, sömn, mat, 
motorik



Tal- och skriftspråk

Avkodning x språklig förståelse = Läsförståelse



	

Åsberg Johnels, 2014 



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

Dys vs ADHD vs Dys+ADHD

Pennington et al. (1993) ej replikerad

Generellt sett additivt överlapp



“This [study] has important implications for educators, clinicians,

and families who may wonder whether a child with

comorbid ADHD/RD can be successfully treated by 

only remediating word reading difficulties or by 

only addressing ADHD symptoms. These children

appear to benefit most from treatment of both disorders.”

Tamm et al



Implikationer

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



Implikationer

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

korta avgränsade arbetspass 

högt tempo

tät feedback 

Hjälp med kompensation

Möjlighet till rörelse

…förutom det som nämns i ”SPELL”



Läsförmåga hos barn med ASD
Stor variation/heterogenitet i AST gruppen (Åsberg et al 2010, Nation et al 2006,  Norbury & 
Nation, 2011; White et al 2006)

	



”… it was possible to to identify oral language weaknesses in those that 5 years
later presented as ’poor readers’ or ’hyperlexics’” 



Tvillingstudier, dyslexi och NPF



• Lässvårigheter och andra NPF-symptom är ärftliga - determinism?

• Tidigare tvillingstudier har visat på ett i huvudsak genetiskt betingat 

överlapp mellan, främst, symptom för uppmärksamhet-

svårigheter och ordläsningssvårigheter (Pennington, 2006)

* Vad det än är för gener som ”orsakar” ADHD och dyslexi 

så delas dessa i betydande utsträckning med varandra

• Kan ge viktiga ledtrådar kring underliggande gemensamma riskfaktorer 
(Willcutt et al., 2010)

• Kan ge viktiga ledtrådar kring långsiktiga konsekvenser av dessa symptom



CATSS - The Child and Adolescent Twin Study in Sweden (CATSS)

I skrivande stund finns data  från drygt 1800st 9-åriga tvillingpar analyserade.

* Exkluderat barn med registrerad IF, blindhet, hörsel. 

* Dyslexi hos 128 barn (prevalens 7.6 %, grundskola, ej hörselnedsättning)

* Könsratio 1.6:1

* Ärftlighet 50-80% 



Dorothy Bishop

Bishop

”Comorbidity is the rule rather than the 
exception” (Gilger & Kaplan, 2001).



Dorothy Bishop

Varför viktigt att uppmärksamma överlapp mellan utvecklingsrelaterade problem? 
1. Vanligt: Regel, inte undantag (Gillberg et al., 2010)!
2. Teoretiskt viktigt: Hur bäst förstå orsakerna? hur bäst kategorisera (om vi ska 

kategorisera)? 
3. Praktiskt:
• Stöd baserat på en bred kartläggning av styrkor och svårigheter är att föredra. 
• Risk att barn faller mellan stolarna, eller bara får stöd för vissa behov
• Ökad specialisering – med organisatoriska ”stuprör” på olika nivåer – kan 

försvåra

+ Räknesvårigheter, 
talstörning, intellektuell 
funktionsnedsättning, osv



Tack! 
Jakob Åsberg Johnels
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