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Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 
arbetar för att barn, ungdomar och vuxna oav-
sett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att 
nå målen för sin utbildning.

Vi ger rådgivning i specialpedagogiska frågor 
till huvudmän inom skolväsendet, som för 
vuxna omfattar kommunal vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna och utbildning i 
svenska för invandrare. Frågorna kan handla 
om strategier, förhållningssätt och konsekven-
ser av funktionsnedsättning eller om kompe-
tensutveckling. Vi erbjuder även kostnadsfria 
fortbildningar. I vår rådgivning ingår frågor om 
läromedel, och vi producerar läromedel inom 
områden där den kommersiella marknaden inte 
täcker behoven. Folkhögskolor, universitet och 
högskolor kan söka statsbidrag från oss för att 
göra utbildningarna tillgängliga för studerande 
med funktionsnedsättning. 

Den här skriften presenterar tillgänglighets-
lösningar som kan ge vuxna med ADHD ökade 

Förord

möjligheter till studier. Skriften gavs ut i en 
första version år 2008 och den har tryckts i 
12 000 exemplar. Efterfrågan är fortsatt stor 
och därför har vi tagit fram den här omarbetade 
och uppdaterade versionen.  Skriften vänder sig 
främst till anordnare av utbildning för vuxna, 
skol ledare, lärare, studie- och yrkesväg ledare 
och politiker. Förhoppningen är att skriften ska 
bidra till att fler vuxna med ADHD ska kunna 
studera och utbilda sig utifrån sina intressen 
och förutsättningar.

I arbetet med den här omarbetade och upp-
daterade skriften har vi haft hjälp av berörda 
intresseorganisationer. SPSM står emellertid 
som ensam ansvarig för innehållet. 

Redaktör och skribent har varit Annika 
Wallin, Blira Konsult AB. Eva-Lotta Andersson 
som arbetar med statsbidrag till vuxenutbildning 
har varit ansvarig på SPSM, och texterna har 
granskats av sakkunniga inom myndigheten.

Specialpedagogiska skolmyndigheten april 2012.

Leif Näfver
Chef för Statsbidragsavdelningen

Denna skrift kan med fördel läsas tillsammans med Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande 
information om stödinsatser (omarbetad 2012). Den innehåller information om lagar och regler på området utbildning för vuxna samt infor-
mation om olika stödinsatser och vem som har ansvar för dem. 
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Genom studier och utbildning kan människor 
utvecklas, få nya kunskaper och stärka sin iden-
titet i samspel med andra. Utbildning ger indi-
viden makt och frihet att göra sina egna livsval 
och ökar möjligheten att delta i demokratiska 
processer och samhällsliv. Utbildning är också 
en viktig förut sättning för att få arbete och lön. 

Alltför många vuxna med ADHD har dåliga 
erfarenheter av tidigare skolgång. En stor andel 
har inte fått det stöd som de har rätt till i grund-
skola och gymnasieskola. Uteblivet stöd kan 
resultera i misslyckanden, att den studerande 
halkar efter, tröttnar och ger upp. En ofullstän-
dig skolgång ökar risken för att senare hamna i 
arbets lös het och utanför skap.

Vuxenstudier för alla
Vuxen studier handlar ofta om att komplettera 
tidigare utbildning eller om att utbilda sig i 
ett nytt yrke, ta till vara begåvning och bygga 
vidare på intressen. Studierna kan vara en andra 
chans om utbild nings  anordnaren erbjuder en 
tillgänglig studiesituation och individuella lös-
ningar. 

Att studiesituationen görs tillgänglig för vux-
na med ADHD är viktigt både för den enskilda 
individen och ur ett samhällsperspektiv. Genom 
att skapa utbildnings miljöer som är tillgängliga 
för alla erbjuds samtliga studerande mångfald, 
erfarenhetsut byten och nya perspektiv. Även 
arbetsmarknaden och samhället i stort gynnas 
av att fler får tillgång till utbildning.

Utbildning är viktigt



6   SPSM   Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD

Om ADHD

Beskrivningar av funktionsnedsättningar och 
diagnoser tar ofta fasta på begränsningar. I mötet 
med den studerande är det viktigare att prata om 
det som fungerar och utgå från förmågor och 
styrkor. Eftersom personer med ADHD kan vara 
mycket olika sinsemellan måste man ta reda på 
vilket stöd som passar den enskilda personen.

Tre typer av ADHD
ADHD brukar ibland inordnas under samlings -
namnet neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar. ADHD är en förkortning av engelskans 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, som på 
svenska översätts med uppmärksamhetsstörning 
med överaktivitet, och kan delas in i tre grupper: 

1.  ADHD av kombinerad typ innebär stora svå-
righeter med uppmärksamhet, överaktivitet 
och impulsivitet.

2.  ADHD med huvudsakligen hyperaktivitet-
impulsivitet är ovanlig hos vuxna. Oftast 
handlar det om yngre barn som genomgående 
har en hög aktivitetsnivå men som klarar av 
att vara uppmärksamma på viktiga saker i sin 
omgivning. 

3.  ADHD med huvudsakligen bristande upp-
märksamhet innebär stora uppmärksam-
hets- och koncentrations svårigheter men inte 
överaktivitet. Omgivningen kan till och med 
uppfatta personen som passiv. Det kan tyckas 
motsägelsefullt att även individer som inte alls 
är överaktiva ändå benämns med diagnos-
termen ADHD där ordet hyperaktiv ingår. 
Därför föredrar många att använda förkort-
ningen ADD, Attention Deficit Disorder, för 
denna grupp. ADD är vanligare hos flickor 
och kvinnor än hos pojkar och män.

Tidigare har även den närbesläktade diagnosen 
DAMP använts i Sverige. DAMP står för Deficits 
in Attention, Motor Control and Perception och 
inbegriper upp märksam hetsstörning i kombina-
tion med problem med motorik och perception. 
Numera säger man ofta ADHD med motoriska 
svårigheter.

Svårigheterna kan förändras
Hos en del personer med ADHD kan funktions-
nedsättningen gradvis förändras eller minska 
under uppväxten. För många kvarstår svårighe-
ter som ger funktionsned sättningar i vuxen ålder. 
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Det är framför allt uppmärk sam hets störningen 
som hänger kvar och som orsakar de största pro-
blemen i vardagen. Överaktiviteten och impulsi-
viteten kan avta med stigande ålder.

Bristande uppmärksamhet
ADHD handlar framför allt om svårigheter att 
rikta, behålla och skifta uppmärksamheten. En 
person med ADHD kan växla från hyperfoku-
sering då han eller hon blir totalt uppslukad av 
en uppgift, till att lätt bli distraherad och tappa 

tråden. Det är vanligt att personer med ADHD 
ändrar fokus mitt i ett samtal och att nya intryck 
får honom eller henne att plötsligt byta aktivitet 
utan att slutföra det som pågick. 

Impulsivitet
Personer med ADHD kan ha svag impulskontroll 
och därmed handla fort och oövertänkt. I under-
visningssammanhang kan det hända att man inte 
tänker sig för utan svarar utan att ha fått frågan, 
eller avbryter mitt i en föreläsning. 
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Hyperaktivitet
Många barn med ADHD har en motorisk över-
aktivitet men den brukar minska med åldern. 
Hos vuxna kan den motoriska överaktiviteten ta 
sig uttryck som inre rastlöshet, återkom mande 
smårörelser (till exempel vicka på foten), att 
prata oavbrutet eller att alltid behöva ha något 
att göra. Hyperaktiva personer går på högvarv 
och kan ha svårt att anpassa aktivitetsnivån 
utifrån situationen.  En del personer med ADHD 
får inget gjort trots att de är igång hela tiden.  
De kan ha svårt att sitta stilla, vänta på att andra 
ska bli klara, stå i kö och att hantera situationer 
när något hakar upp sig eller krånglar. 

Minne
Arbetsminnet är förmågan att hålla flera saker i 
minnet samtidigt under en kortare tid. En ned-
sättning i arbetsminnet gör att många personer 
med ADHD har svårt att uppfatta muntlig 
information och att ta instruktioner i flera led. 
Det här kan ta sig uttryck i form av missade 
tider och att man glömmer bort att ta med sig 
saker. Omgivningen kan miss förstå detta som att 
personen inte lyssnar, är slarvig och ”drömmer 
sig bort”. Det är också vanligt att personer med 

ADHD har svårt att lära sig saker utantill som 
till exempel facktermer och formler. En del kan 
ha svårt att komma på ord: Personen kan veta 
exakt vad det är frågan om utan att hitta namnet 
eller komma på vad ordet heter till exempel på 
engelska.

Trötthet och stress
För många personer med ADHD blir varje dags 
aktiviteter som nya. Det beror på en nedsatt 
förmåga att automatisera. När inget går på rutin 
krävs mycket energi för att genomföra en van-
lig dag. För personer med ADHD tar det också 
mycket kraft att försöka sålla bland alla intryck, 
hålla fokus och koncentration. Därför blir 
många lätt uttröttade och har hög stresskänslig-
het.

Ojämn aktivitetsnivå
Aktivitetsnivån hos personer med ADHD kan 
vara mycket ojämn och dagsformen varierar. Ena 
dagen är personen passiv och den andra aktiv. 
En dag kan han eller hon lösa en matematik-
uppgift för att nästa dag inte klara av att göra 
samma sak.
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Tid och planering
Det är vanligt att personer med ADHD saknar 
känsla för tid. De kommer för sent eller för 
tidigt. En del har svårt att avgöra hur lång tid 
en sak kommer att ta och vet inte när de ska ta 
sig från plats A till B för att hinna i tid. Många 
behöver stöd i att strukturera, planera, priorite-
ra, begränsa uppgifter, sortera, göra urval, sätta 
igång med eller avsluta aktiviteter.

Motivation
Personer med ADHD kan ha ett extra stort be-
hov av stimulans för att orka genomföra aktivi-
teter. Många ”tål inte att ha tråkigt” och det är 
vanligt att man söker ”kickar” av olika slag. För 
att upprätt hålla motivationen kan det behövas 
variation i studieuppgifterna och strategier med 
belöningar under arbetets gång. Det är viktigt att 
få uppleva den tillfredsställelse som infinner sig 
när man har slutfört något. Korta arbetspass gör 
det lättare att orka prestera. 

Motivationen kan också öka om den stude-
rande får hjälp att se hela sammanhanget. Utan 
överblick är det svårt att se meningen och målet 
med enskilda uppgifter och studierna i stort.

Orienteringsförmåga
Funktionsnedsättningen kan innebära en nedsatt 
förmåga att orientera sig och att hitta i nya och 
okända miljöer. Det kan gälla såväl själva utbild-
ningen som i det fysiska rummet. Den studeran-
de kan behöva hjälp att orientera sig i kursplaner 
och studieuppgifter och stöd för att lära sig hitta 
i lokalerna.

Kreativitet och energi
Många personer med ADHD har mycket energi 
och det kan vara en tillgång. Det är också vanligt 
att personer med ADHD är kreativa, nytänkande 
och associerar mer fritt än andra. Många upp-
lever sig som orädda och nyfikna på ett positivt 
sätt.
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Samtidiga tillstånd

Det är relativt vanligt att personer med ADHD 
även har andra diagnoser som depression, 
ångest, autismspektrum tillstånd, OCD (tvångs-
syndrom) och Tourettes syndrom. ADHD kan 
även medföra läs- och skrivsvårigheter eftersom 
nedsättningar i arbetsminne och koncentrations-
förmåga försvårar läs- och skrivinlärningen.

Autismspektrumtillstånd
Autismspektrumtillstånd (autism, Aspergers 
syndrom och andra autismliknande tillstånd) är 
funktionsned sättningar som framförallt påver-
kar förmågan till ömsesidigt socialt samspel och 
ömsesidig kommunikation med andra. Personer 
med autismspektrumtillstånd kan ha svårt att 
intuitivt förstå avsikten bakom andras hand-
lingar och att tolka hur andra känner och tänker. 
En del personer kan också ha svårt att uppfatta 
ironi eller andra sociala undertexter. Det är 
vanligt att personer med autismspektrumtillstånd
 ogillar förändringar och trivs bäst med tydlig 
struktur och rutiner. Samtidigt är det många 
som har svårt att skapa den här strukturen på 
egen hand. En del har problem med bristande 
tidsuppfattning och annorlunda dygnsrytm och 
behöver stöd med planering och organisering. 
För mer information: www.autism.se och 
www.autismforum.se

Depression
En depression kan påverka tankar, känslor, 
beteende och även det fysiska välbefinnandet. 
Personer med depression upplever nedstämdhet, 
nedsatt intresse och minskad livsglädje. Det är 
också vanligt med sömnproblem, viktändring, 
brist på energi, skuldkänslor, sämre minne, 
minskad koncentrations- och tankeförmåga 
samt obeslutsamhet. Depression brukar delas 
in i lindrig, medelsvår och svår depression. Vid 
lindrig depression klarar man fortfarande av 
att studera eller arbeta. Det gör man inte vid 
medelsvår och svår depression. För mer infor-
mation: www.rsmh.se

Läs- och skrivsvårigheter
En del personer med ADHD har läs- och skriv-
svårigheter. ADHD medför en nedsättning i 
arbets minnet och det kan påverka förmågan att 
läsa och skriva. För att kunna bilda ord krävs 
det att bokstävernas ljud kan hållas kvar i rätt 
ordning i minnet till dess att ordet har identifie-
rats. De identifierade orden måste sedan hållas i 
arbetsminnet tills de har satts samman och bildat 
en mening som kan tolkas och bli begriplig. En 
nedsättning i arbetsminnet kan försvåra den här 
processen. Att läsa och skriva kräver dessutom 
uthållighet och koncentration. För mer informa-
tion: www.dyslexi.org
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Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna 

 med psykisk ohälsa

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna  med läs- och skriv- svårigheter/dyslexi  

OCD
OCD (Obsessive Compulsive Disorder), även 
kallat tvångssyndrom, omfattar tvångs tankar 
och ritualer. Tvångstankarna är ofrivilliga, 
återkom mande och ihållande impulser, tankar 
eller fantasier. Dessa upplevs som främmande, 
meningslösa och orsakar kraftig ångest, äckel el-
ler oro. Exempel på tvångstankar är: tänk om jag 
inte låst dörren, tänk om det börjar brinna eller 
tänk om jag får aids. Ritualer, som även kallas 
tvångs handlingar, kan vara upprepad kontroll 
av lampor, spis eller intensiv handtvätt. Det kan 
också vara mentala, osynliga ritualer som att 
räkna, rabbla ramsor eller undvika situationer 
som framkallar tvångsimpulserna. Personer med 
OCD utför ritualerna för att dämpa ångesten. 
För mer information: www.ocdforbundet.se och 
www.attention-riks.se

Tourettes syndrom
Tourettes syndrom kännetecknas av tics, det vill 
säga återkommande ofrivilliga rörelser eller läten 
som förekommer i en viss mängd och under en 
längre tid. Ibland kan dessa undertryckas, men 
oftast är de svåra att styra viljemässigt.  Ticsen 
kan förvärras av stress. För mer information: 
www.attention-riks.se

Den som vill veta mer kan läsa SPSM:s skrifter Att göra 
studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspek-
trumtillstånd (omarbetad 2012), Att göra studiesituatio-
nen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi (2011) och Att göra studiesituationen tillgänglig 
för vuxna med psykisk ohälsa (2010). 

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna  med autismspektrumtillstånd
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En bra studiesituation för personer med ADHD 
innebär framför allt

•  delaktighet i beslut om vilket stöd som behövs 
och hur det ska utformas

•  struktur, avgränsade uppgifter och tydliga mål 
som kan brytas ned i delmål så att den stu-
derande kan göra klart en sak i taget och se 
resultat

•  strategier för att hålla koncentrationen, som 
till exempel uppgifter som kompenserar för 
bristande uthållighet genom att erbjuda va-
riation

•  kontinuerlig och tät återkoppling så att den 
studerande vet att han eller hon gör rätt och 
har uppfattat uppgiften rätt

•  tillgång till kognitiva hjälpmedel i form av 
minnesstöd, tidsstöd, planering och påminnel-
ser.

Individuellt stöd
Graden av funktionsnedsättning, och hur den tar 
sig uttryck, kan variera stort mellan olika perso-
ner. Därför måste en studie plan och individuellt 
stöd utformas i samråd med den studerande och 
utgå från hans eller hennes önskemål samt från 
de krav som finns för att nå målet för studierna.

 Det är viktigt att den studerande är delaktig i 
besluten om vilket stöd som ska sättas in och får 
möjlighet att säga hur han eller hon vill ha det. 

Att skapa en bra studiesituation

En del studerande har en tydlig bild av vad de 
behöver medan andra är osäkra. Det kan vara en 
bra idé att föreslå några olika stöd och låta den 
studerande prova för att sedan utvärdera efter 
ett par veckor.

Struktur i studiesituationen
Många studerande med ADHD är hjälpta av att 
aktiviteter och uppgifter synliggörs och struktu-
reras. Till exempel kan läraren ge alla instruktio-
ner både i tal och skrift. När arbets min net sviker 
är det praktiskt för den studerande att kunna gå 
tillbaka och läsa vad han eller hon skulle göra. 
Kortfattad information i mindre portioner är 
oftast bäst.

 Eftersom studerande med ADHD lätt tappar 
tråden vid föreläsningar kan läraren underlätta 
genom att dela ut åhörarkopior i förväg, skriva 
upp viktiga uppgifter på ett blädderblock eller 
använda datorpresentationer. Ett visuellt struktu-
rerat stöd gör det lättare att lyssna. 

 Uppgifter bör vara tydligt avgränsade och 
definierade: Hur ska uppgiften göras? Vilka sidor 
ska läsas? Hur många sidor ska upp satsen bestå 
av? Vem ska jag samarbeta med?

 Ett precist schema kan också vara värdefullt 
för många. Schemat visar hur mycket tid som 
beräknas för varje uppgift. 

 En de behöver stöd för att komma igång och 
avsluta uppgifter. Därför kan det vara bra med 
ett system för påminnelser så att den studerande 
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vet när det börjar bli dags att starta eller avsluta. 
Stödet kan till exempel ges i form av påminnelser 
kontinuerligt under hela dagen för att veta vilket 
studiematerial man ska ta med sig till nästa lek-
tion och vart man ska gå. För en del är det bra 
att ha en dubbel uppsättning studielitteratur – en 
bok att ha i skolan och en hemma – för att inte 
ständigt behöva glömma böckerna på det ena 
eller andra stället.

Extra pedagogiskt stöd
Den som har ADHD kan behöva extra peda-
gogiskt stöd, till exempel för att planera hem-
uppgifter. Ofta räcker det inte med att upp-
mana den studerande att ”gå hem och skriva 
en att-göra-lista” eller att ”sortera alla papper 
inför provet”. Personen kan behöva stöd för att 
genomföra det i praktiken. Den studerande kan 
också behöva stöd med studieteknik och lärar-
ledd läxhjälp.
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Anteckningsstöd
För en del studerande med ADHD kan det vara 
omöjligt att lyssna på en föreläsning eller andra 
instruktioner och samtidigt anteckna. En lösning 
kan vara att den studerande får antecknings-
stöd. En eller flera kurskamrater kan ta den här 
uppgiften. Den studerande kan spela in lek-
tionsinnehåll på digitalt fickminne, mp3-spelare, 
pekplatta eller mobiltelefon och få möjlighet att 
fotografera av tavlan. Det kan också vara bra att 
läraren delar ut presentationer och instruktioner 
i skriven form på papper, USB-minne eller via 
e-post.

Motivation och koncentration
Personer med ADHD kan ha svårt att upprätt-
hålla motivationen och många behöver om-
växlande uppgifter. Det kan också vara idé att 
skapa uppgifter som har inbyggda belöningar, 
till exempel kan varje avklarat moment prickas 
av på en lista. Det är viktigt att den studerande 
får komma i mål och se framgång. Motivationen 
kan också öka om läraren ger tät återkoppling 
till den studerande. 

Det är vanligt att personer med ADHD kan 
hålla koncentrationen bättre om de samtidigt får 
”hålla på med något med händerna” som till ex-
empel att handarbeta, rita eller använda datorn. 
På detta sätt avleds överskottsenergi och många 
får lättare att hålla fokus på undervisningen.

Det kan vara bra att planera in bensträckare 
under lektionerna eftersom personer med ADHD 

kan ha svårt att sitta stilla länge och behöver 
röra på sig för att minska känslan av rastlöshet.

Miljön är också av stor betydelse. Vissa per-
soner med ADHD behöver lugn och ro. Andra 
blir trötta och passiva när det är alltför stillsamt. 
En del personer blir störda i sin koncentration 
av ljus- eller ljudintryck. De kan ha nytta av att 
bära keps inomhus för att skärma av ljus och 
hörlurar för att skärma av ovidkommande ljud. 
Det är en fördel om alla som arbetar på skolan 
informeras om att detta är okej och ska respek-
teras.

Ofta underlättar det att studera i mindre sam-
manhang istället för att gå i en stor klass.

 
Möjlighet till vila och extra tid
Studerande med ADHD kan behöva ha tillgång 
till avskilda platser för vila och återhämtning. 
I prov situationer kan det vara extra viktigt att 
sitta på en lugn plats. Förlängd provtid kan be-
hövas. Även förlängd studietid kan vara nödvän-
dig ibland.  

Viktigt med bra bemötande
Många vuxna med ADHD berättar att de gång 
på gång har fått höra ”skärp dig nu” och ”du 
kan om du bara vill”. Men så enkelt är det inte. 
Om den studerande ska uppleva sin studietid 
som positiv måste han eller hon bemötas med 
respekt, förståelse och känna sig accepterad 
och delaktig. Ett sådant gott bemötande un-
derlättas av att omgivningen har kunskap om 
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funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. 
Skolledning, lärare och stödpersoner behöver 
för djupade teoretiska kunskaper men även 
studiekamrater, personal i biblioteket, mat salen, 
kaféet och vaktmästeriet behöver information. 
Om den studerande inte vill berätta om sin diag-
nos går det ändå att tala allmänt om att alla har 
olika förutsättningar och behov.

Kognitiva hjälpmedel
En del personer med ADHD uppskattar kogni-
tiva hjälpmedel som ger stöd för att hålla reda 
på tider, planera sin dag, få påminnelser eller 
att hitta från en plats till en annan. Stödet kan 
till exempel bestå av ett schema på väggen som 
tydligt visar aktiviteter och klocklag. Stöd kan 
också finnas i en avancerad mobiltelefon med 
funktioner som kalender och larm. Sms-påmin-
nelser eller andra liknande tjänster kan ibland 
synkroniseras med planeringsverktyg som finns 
på internet. De flesta mobiltelefoner ger även 
möjlighet att spela in och fotografera av infor-
mation. För den som inte vill eller kan använda 
sin mobiltelefon på detta sätt finns alternativ i 
form av vanliga kameror, fickminnen, handdato-
rer, pekplattor, mp3-spelare, olika datorprogram 
och klockor med minnesstöd. 

För studerande med läs- och skrivsvårighe-
ter finns ett stort utbud av alternativa verktyg i 
form av bland annat e-böcker, rättstavningspro-
gram och läsprogram med talsyntes. 

Lärare och utbildningsanordnare kan vända 
sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten och 
Hjälpmedelsinstitutet för att få mer information.

Livet utanför skolan är också viktigt
Diagnosen ADHD hör ihop med hög uttröttbar-
het och därför behöver en del lägre studietakt, 
men det är inte alltid studierna som tar mest en-
ergi. För läraren är det bra att känna till att livet 
utanför skolan kan ta mycket kraft och att det 
kan gå ut över studierna. Många personer med 
ADHD har en dygns rytm som medför svårighe-
ter att komma i säng i tid och svårigheter att ta 
sig upp på morgonen.

Mattelektion...   nu

visa
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Utbildning för vuxna
Alla som arbetar med studier och utbildning 
för vuxna behöver kunskap om vilka stöd som 
finns och om de lagar och regler som gäller för 
att möjliggöra studierna för personer med funk-
tionsnedsättning. Utbildningsanordnare inom alla 
utbildningsformer måste också erbjuda en till-
gänglig miljö. Tillgänglighet gäller såväl de fysiska 
förhållandena som kommunikation, information, 
pedagogik och den studiesociala miljön. Läs mer 
om detta i SPSM:s skrift Att göra studiesituatio-
nen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsätt-
ning. Övergripande information om stödinsatser 
(omarbetad 2012).

Utbildning för vuxna i Sverige omfattar

• Skolväsendet för vuxna med kommunal 
vuxenut bildning (komvux), särskild utbildning 
för vuxna (särvux) och utbildning i svenska för 
invandrare (sfi)

•  folkbildningen med kurser och studiecirklar 
vid folkhögskolor och studie förbund

•  högskole- och univer sitets utbildningar

•  arbetsmarknads politiska program 
(arbetsmarknadsut bildning)

•  utbildningar inom Yrkeshögskolan

•  utbildningar som bedrivs i privat regi.

Skolväsendet för vuxna
Enligt skollagen (SFS 2010:800) är målet för 
skolväsendet för vuxna, att vuxna ska stödjas och 
stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att 
utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte 
att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. 
Utbildningen ska också främja personlig utveck-
ling.  Utgångs punkten för utbildningen ska vara 
den enskildes behov och förutsättningar.
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Kommunal vuxenutbildning ska ge kunskaper 
motsvarande grundskolan (grundläggande nivå) 
eller gymnasieskolan (gymnasial nivå). De som fått 
minst utbildning ska prioriteras och för varje elev 
ska det finnas en individuell studie plan. Planen ska 
innehålla uppgifter om den enskildes utbildnings-
mål och planerad omfattning av studierna.

Särskild utbildning för vuxna vänder sig till 
vuxna med utvecklingsstörning och till personer
med förvärvade hjärnskador. Utbildningen ska 
motsvara den nivå som kan uppnås i grundsärsko-
lan eller i gymnasiesärskolan. De som fått minst 
utbildning ska prioriteras och för varje elev ska det 
finnas en individuell studie plan. Planen ska inne-
hålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål 
och planerad omfattning av studierna.

 Utbildning i svenska för invandrare ska ge 

grundläggande kunskaper i det svenska språket. 
Kursplanen får anpassas för personer med ut-
vecklingsstörning, med hörselnedsättning och för 
personer som är döva.

Folkhögskola
Folkhögskole studier är ofta ämnesövergripande 
och bedrivs i projektform med utgångspunkt i 
deltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. 
Till skillnad från andra skolformer är folkhögsko-
lor inte bundna av centralt fastställda läroplaner. 
Varje folkhögskola bestämmer själv över sin verk-
samhet och profil. I Sverige finns 150 folkhög-
skolor. Av dessa drivs 107 av folkrörelser, organi-
sationer och stödföreningar, 43 drivs av regioner 
och landsting. För mer information se Folkhög-
skolekatalogen och www.folkhogskola.nu.
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Studieförbund
Studieförbundens verksamheter utgår från del-
tagarnas erfarenheter, behov och för kunskaper. 
Utöver studie cirklar bedriver studieför bunden 
även en betydande kultur verksamhet, bland an-
nat i de över 250 kommuner som saknar statliga 
kultur institutioner. I Sverige finns tio stats-
bidragsberättigade studieförbund.

Högskola 
Utbildning på högskola och universitet innebär 
högre eftergymnasiala studier. Sammanlagt finns 
det drygt 50 högskolor, universitet och enskilda 
utbildningsanordnare som ger akademisk utbild-
ning i Sverige. Universitetens och högskolornas 
huvudsakliga uppgifter är att bedriva utbildning, 
forskning och att samverka med det omgivande 
samhället, till exempel genom att samarbeta med 
företag och myndigheter. En stor del av den stat-
ligt finansierade forskningen sker vid universiteten 
och högskolorna. 

Arbetsmarknadsutbildning 
Arbetsmarknadsutbildning ges i form av kortare 
yrkesinriktade utbildningar som ska vara tydligt 
relaterade till efterfrågan på arbetsmarknaden. 
Arbetsförmedlingen upphandlar kurserna från till 
exempel utbildningsföretag eller högskolan.

Folkbildning
Den gemensamma värdegrunden om alla 
människors lika värde och tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning är ett 
särskilt motiv för statens stöd till folkbildning-
en, enligt förordningen om statsbidrag till 
folkbildningen (1991:977). Till folkbildningen 
räknas folkhögskolor och studieförbund.

Yrkeshögskolan
Yrkeshögskolan består av två eftergymnasiala 
utbildningsformer, Yrkeshögskoleutbildning 
(Yh-utbildning) och Kvalificerad yrkesutbild-
ning (Ky-utbildning). Från 2013 kommer alla 
utbildningar inom yrkeshögskolan att vara 
Yh-utbildningar. Utbildningarna inrättas utifrån 
arbetsmarknadens behov. 

Privata utbildningar
Det finns även eftergymnasiala utbildningar som 
bedrivs i privat regi av till exempel utbildnings-
företag eller stiftelser. Flera av dem finansieras 
genom att den studerande betalar en avgift. Även 
privata utbildningar omfattas av ansvars- och 
finansieringsprincipen (se sid 19) och av förbudet 
mot diskriminering som har samband med funk-
tionsnedsättning.
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Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 
kan ge stöd i olika former till kommunal 
vuxenut bildning (komvux), särskild utbildning 
för vuxna (särvux) och utbildning i svenska för 
invandrare (sfi). Myndigheten har rådgivare 
runt om i landet som ger specialpedagogiskt 
stöd och kan förmedla kunskap om pedagogiska 
konsekvenser av olika funktionsnedsättningar. 
I rådgivningen ingår även frågor om läromedel, 
bland annat finns läromedelsutställningar på ett 
antal orter. Dessutom kan myndigheten anpassa 
läromedel utifrån olika behov och erbjuda kom-
petensutveckling i form av kurser och konferen-
ser. Anordnaren kan ta kontakt med SPSM för 
vidare information.

Folkhögskolor, universitet och högskolor kan 
söka statsbidrag från SPSM. Bidragen ska på 
olika sätt möjliggöra för anordnarna att göra 
sina utbildningar tillgängliga för studerande med 
funktions nedsättning.

Vuxna med funktionsnedsättning och deras 

Utbildningsanordnarens ansvar 
för stöd och finansiering

Ansvars- och finansieringsprincipen
En av de grundläggande principerna inom 
svensk funktionshinderspolitik är den så kall-
lade ansvars- och finansieringsprincipen. Den 
innebär att varje verksamhet i samhället ska 
utformas och bedrivas så att den blir tillgäng-
lig för alla medborgare, inklusive personer 
med funktionsnedsättning. Kostnaderna och 
de nödvändiga anpassningsåtgärderna ska 
finansieras inom den ordinarie verksamheten.

Källa: Regeringens proposition 1999/2000:79, 
Nationella handlingsplanen för handikappoli-
tiken, sidan 16.

anhöriga kan få bidrag för bland annat internat 
och resor när de deltar i vissa korta studier, de 
kallas ofta korta kurser på folkhögskola, hos 
studieförbund och inom komvux. Även de som 
studerar inom särskild utbildning för vuxna (sär-
vux) kan få bidrag under vissa förutsättningar.
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På Södra Vätterbygdens folkhögskola går totalt 
300 kursdeltagare. 115 av dem läser på Allmän 
linje och fl era har någon form av ADHD. 

– En del av kursdeltagarna som har ADHD 
går i vanliga klasser men de fl esta tillhör någon 
av våra två mindre grupper på Allmän linje. Den 
ena gruppen är till för personer med neuropsyk-
iatrisk funktionsnedsättning. Den andra vänder 
sig till personer med psykisk ohälsa. Där fi nns 
deltagare som till exempel har ADHD i kombi-
nation med depression eller ångest.

Det är ganska vanligt med sådana kombi-
nationer och en förklaring till det kan vara att 
personer med ADHD ofta möts av bristfällig 
förståelse i samhället. En del har också trass-
liga och tyngande livs situationer till följd av de 
svårigheter med planering och impulsivitet som 
funktionsnedsättningen kan innebära. 

Assistenterna fi nns med under dagen
På Södra Vätterbygdens folkhögskola är 
utgångspunkten att en person inte är sin 
funktionsned sättning. 

– När det kommer någon som har ADHD 
stirrar vi oss inte blinda på diagnosen. Istället 

Tydlighet och motivation är ledord 
i undervisningen

På Södra Vätterbygdens folkhögskola fi nns det fl era kursdeltagare som har ADHD. Patrik 
Luth som är linje  ledare på Allmän linje, och har särskilt ansvar för kursdeltagare med funk-
tionsnedsättning, berättar hur pedagogerna arbetar för att skapa struktur, motivation och 
tydlig information. 

pratar vi med varje individ om hans eller hennes 
erfarenheter och vilket stöd som kan behövas.

Diagnosen kan emellertid vara viktig för att 
folkhögskolan ska få tillgång till resurser från 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, utbild-
ningsförvaltning och socialsekreterare. 

– Med rätt resurser kan vi skapa bra förut-
sättningar för de här personerna. Till exempel 
har vi assistenter här på skolan. De arbetar 
främst i de mindre grupperna men kan även ge 
ett visst stöd till de kursdeltagare som går i stora 
klasser. Assistenterna hjälper till med påmin-
nelser och struktur under dagen och kan även 
ringa hem till kursdeltagare som behöver väck-
ning på morgonen. Vi försöker vara lyhörda för 
hur mycket stöd som varje kursdeltagare vill ha. 
I perioder när det går bra tar vi ett steg tillbaka 
men är beredda att gå in igen om det behövs. 

Lagom dos av lugn och ro
Lektionerna på Södra Vätterbygdens folkhög-
skola är oftast 80 minuter långa utan rast. De 
pedagoger som möter kursdeltagare med ADHD 
arbetar medvetet för att variera undervisningen 
och tillgodose behovet av om växling.

INTERVJU
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– Vi försöker ta hänsyn till deras dagsform 
och vara lyhörda för hur koncentrerade kursdel-
tagarna är. Om någon inte orkar längre än 40 
minuter är det okej att ta rast. En del behöver 
gå ut en stund medan andra bara behöver ta en 
mental paus och tänka på något annat. 

I de mindre grupperna är en uttalad målsätt-
ning att skapa lugn, ro och trygghet. Klassrum-
men är små och kursdeltagarna kan välja att 
sitta vid bord i avskärmade bås eller vid ett runt 
bord i mitten av klassrummet.

– Utmaningen är att skapa lugn och ro utan 
att det blir för lugnt. En del personer med 
ADHD behöver intryck i lagom mängd för att 
inte få tråkigt och tappa koncentrationen.

Det hänger på motivationen
Patrik Luth säger att när en person med ADHD 
har problem i studiesituationen så behöver det 
inte handla om brist på kapacitet utan kan sna-
rare bero på bristande motivation.

– Många personer med ADHD är mycket 
motivationsstyrda. Om de är motiverade kan 
det gå utmärkt i skolarbetet i fl era veckor. När 
det sedan trasslar till sig i privatlivet, eller något 
annat händer som stjäl deras fokus, kan de tappa 
orken och motivationen helt och hållet.

Det är också vanligt att personer med ADHD 
har svårt att motivera sig i ämnen som de tycker 
är tråkiga eller svåra. 

– Om vi märker att någon av våra kursdel-
tagare har svårt att hitta sin inre motivation 
försöker vi få dem att hitta en yttre motivation 
och påminner om målet med studierna. 

Viktigt med tydlig information
Pedagogerna på folkhögskolan försöker vara 
tydliga med vad som krävs och förväntas av 
kursdeltagarna. Överhuvudtaget är det viktigt 
att ge klara besked. 

– Många som har ADHD är känsliga för 
bristfällig information. Om något är otydligt blir 
de mer påverkade än andra kursdeltagare. Om 
personer med ADHD får samma information 
vid tre tillfällen men så skiljer det sig lite vid det 
fjärde tillfället så kan det skapa frustration och 
förvirring.

Därför är ambitionen att all information på 
skolan ska vara tydlig och ha framförhållning. 

– Vi vill skapa en medvetenhet i hela organi-
sationen så att alla våra kollegor ger kortfattad 
information i god tid. Vi försöker också samord-
na den information som kommer från skolled-
ningen och köket med vår egen. Det är inte alltid 
så lätt men vi jobbar på det.



22   SPSM   Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD

John tillhör en mindre grupp för kursdeltagare 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
men har de fl esta av sina lektioner i en vanlig 
klass på Allmän linje. 

– Jag har lätt för att lära och vill läsa i snab-
bare takt, men matte och något som vi kallar för 
studietid har jag i den mindre gruppen.

Studietid innebär avsatt tid för att planera ar-
betsuppgifter och gå igenom vad som ska priori-
teras, med stöd av lärare och assistenter. Plane-
ring är det som John har svårast för. När han 
gjorde sin ADHD-utredning fi ck han ett resultat 
som visar att han har ungefär sju procent av en 
”vanlig” människas förmåga att planera.  

– Till exempel har jag svårt att veta när jag 
ska gå upp för att hinna till skolan. Jag får ofta 
göra saker i sista sekunden och har problem med 
att hålla ordning på tider och saker. 

Lärarna på folkhögskolan är medvetna om 
det här och påminner honom kontinuerligt under 
dagen om vad han ska göra här näst, vart han 
ska gå och vilka böcker han ska ta med sig.

– Efter en dryg termin kan jag fortfarande 
inte mitt schema, och att skriva saker på kom-
ihåg-lappar hjälper inte eftersom jag tappar bort 
dem. Om jag ska skriva upp saker gör jag det i 

John är studiemotiverad och behöver 
stöd med planering

John är 17 år och har påbörjat sin andra termin på Södra Vätterbygdens folkhögskola. Han 
har alltid haft lätt för att lära och är studiemotiverad. Hans ADHD märks framför allt i svårig-
heter med planering och med att utestänga intryck.

min mobiltelefon för den lyckas jag oftast hålla 
reda på.

Dagsformen varierar
John klarade sig ganska bra i grundskolan men 
i högstadiet och gymnasiet började problemen 
hopa sig. 

– Då krävdes det mer egen planering och det 
mesta blev oreda. Jag fi ck problem med ångest 
och motivationen försvann. Det kändes som om 
lärarna inte såg mig som individ. Alla elever var 
en stor hög som skulle pressas genom samma 
lilla hål och lärarna var på mig på ett negativt 
sätt hela tiden. Om jag försökte säga att jag inte 
kunde koncentrera mig just då fi ck jag bara höra 
något om min höga frånvaro. Jag orkade inte gå 
dit utan skolkade hur mycket som helst.

John säger att vissa dagar fungerar det bara 
inte. Han vet inte varför det blir så. Koncentra-
tionen försvinner, motivationen är som bortblåst 
och hjärnan blir överbelastad av alla intryck. 

– Jag hör precis allting. Alla stolskrap, alla 
samtal som pågår runtomkring mig och alla 
andra ljud som fi nns i rummet. Till slut mår jag 
fysiskt dåligt och kan behöva gå ut. 

Han har försökt att använda hörlurar med 

INTERVJU
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musik för att skärma av men de omgivande lju-
den har trängt igenom. 

– Ibland är det inte bara ljuden som stör utan 
jag kan bli spänd av vetskapen om att det sitter 
folk runt mig som kan börja låta eller röra sig. 
Då sitter jag som på vakt. 

Lärarna på folkhögskolan vet att dagsformen 
varierar hos personer med ADHD och har en 
förstående attityd. 

– Här har de en annan mentalitet och lärarna 
är mycket vänligare. Det handlar inte om att 
de ställer lägre krav men de är toleranta om jag 
behöver gå ut en stund och inte kan prestera hela 
tiden. 

Lär sig bäst genom diskussion
För John fungerar studierna bäst när han har 
någon att interagera med. 

– När jag sitter ensam och ska läsa störs min 
koncentration av det som sker runt omkring mig. 
När jag pratar med någon kan jag hålla fokus på 
den personen och det vi diskuterar. 

Matematik är ett ämne där kursdeltagarna 
inte diskuterar lika mycket som på andra lek-
tioner. Därför tycker John att det är bra att 
läsa matten i den lilla gruppen där han kan få 
mer stöd av läraren. Ännu bättre vore det om 
mattelektionerna var 30-40 minuter långa för då 
skulle han orka hålla koncentrationen. Övriga 
lektioner kunde gärna få vara 90 minuter med 

möjlighet till en rast i mitten. John behöver ha 
gott om tid för att hinna komma igång och sedan 
hinna avsluta det han håller på med.

– 60-minuterslektioner passar inte mig. Jag 
orkar inte fokusera hela vägen och känner ofta 
att jag inte hinner bli färdig utan får avsluta med 
en massa lösa trådar hängande i luften.

Tänker på konsekvenserna
Eftersom John har lätt att suga åt sig kunskaper 
behöver han inte lägga särskilt mycket tid på 
läxor. Tidigare var han socialt mycket aktiv på 
sin fritid men är nu inne i en period då han helst 
tar det lugnt hemma med fl ickvännen och ägnar 
sig åt sitt stora intresse som är musik.

– Jag gör egen musik, jobbar extra inom mu-
sikbranschen och producerar olika artister. 

I framtiden vill han vidareutbilda sig i något 
samhällsvetenskapligt ämne på universitetet.

– Jag är högpresterande och en stor del av 
min motivation kommer av att jag vill ha bra be-
tyg. Men jag kan också vara impulsiv och ibland 
hjälper det inte att lärarna stöttar för då struntar 
jag ändå i det jag ska göra. Bäst fungerar det när 
jag lyckas motivera mig själv. Jag tänker på kon-
sekvenserna och vad som kommer att hända om 
jag inte gör det jag ska. Då brukar jag kunna ta 
tag i en uppgift även om den är svår eller tråkig.
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Åsö Vuxengymnasium är ett av Sveriges största 
komvux med sina 3500 studerande och när-
mare 7000 studieplatser. Här går det att läsa ett 
70-tal olika ämnen och några yrkesutbildning-
ar. Vuxengymnasiet har fem intag under året 
vilket innebär att det är en ständig tillströmning 
av nya studerande. 

– Just nu är det ett tjugotal som vi vet har 
ADHD eller ADD men mörkertalet är stort 
eftersom alla inte berättar. Vi har också många 
studerande som har koncentrationssvårighe-
ter av andra skäl, och kombinationer av fl era 
neuro psykiatriska diagnoser.

Krister Aronsson säger att diagnoser ger en 
viss ledning om vari problemet ligger, men det 
allra viktigaste är att prata med den det gäller. 

– Två personer som båda har ADHD kan 
vara totalt olika. Det går inte att ta fram en 
mall och säga att ”det här stödet fungerar 
för personer med ADHD”. Man måste träffa 
personen först innan man tänker ut stödåtgär-
derna.

Studiecoacherna ger stöd 
i öppen verksamhet

Krister Aronsson har lång erfarenhet av att möta vuxna med någon form av ADHD. Han är en 
av två studiecoacher på Åsö Vuxengymnasium och arbetar i en öppen verksamhet som vänder 
sig till studerande med funktionsnedsättning.

Behovet av stöd är stort
Klasserna på Åsö Vuxengymnasium är stora med 
upp till 40 studerande. Som på de fl esta komvux 
pågår kurserna under 8 alternativt 20 veckor och 
det betyder att de studerande ofta byter grupp 
och lärare. Tempot kan vara högt och undervis-
ningen består vanligtvis av två föreläsningar per 
vecka och däremellan får man läsa på egen hand.

– Det här är inte idealiska förutsättningar 
för personer som har ADHD eller ADD. Många 
av dem har svårt med självstudier och får inget 
gjort när de sitter hemma. En betydande andel 
kommer inte heller till sin rätt i stora grupper 
med högt tempo.

I varje klass fi nns i regel en handfull studeran-
de som har behov av stöd på ett eller annat sätt 
och det är svårt för lärarna att räcka till för alla.

– Vi har haft seminarier och workshops kring 
olika diagnoser för att öka lärarnas kunskaper. 
När det gäller ADHD och ADD är det viktigaste 
att få lärarna att förstå att de studerande inte 
är lata. De kommer ofta för sent och glömmer 
uppgifter men det beror inte på nonchalans utan 
på funktions nedsättningen.

För att kunna ge kompletterande stöd har 

INTERVJU
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Åsö Vuxengymnasium två studie coacher och 
Krister Aronsson är alltså en av dem.

Många studerande kommer dagligen
Studiecoacherna förfogar över tre rum och är på 
plats från klockan 8.30 till 16.30 varje dag. Det 
är en öppen verksam het och alla studerande med 
funktionsnedsättning som vill ha stöd i studierna 
är välkomna dit när de vill. De kan sitta i studie-
rummet och coacherna fi nns till hands för att ge 
stöd i konkreta arbetsuppgifter. Många stude-
rande kommer dagligen. 

– Eftersom de går på olika scheman brukar 
de droppa in ganska jämnt fördelade över dagen 
men ibland blir det trångt.

Stödet till studerande med ADHD handlar till 
stor del om att skapa struktur och att ge bekräf-
telse. De kan behöva stöttning för att förstå vad 
de ska börja med och bli försäkrade om att de är 
på rätt väg och gör rätt.

– Många av dem som vi möter med ADHD 
eller ADD har blivit diagnostiserade sent i livet 
och har fått otillräckligt stöd under sin tidigare 
skolgång. När de börjar på komvux tror de inte 
på sin egen förmåga. Därför är det viktigt att 
synliggöra små och stora framgångar. De som får 
rätt stöd presterar bra och får ofta VG och MVG 
i fl era ämnen. 

Studiecoacherna hjälper också till vid skriv-
ningar om studerande behöver sitta avskilt och 
ha längre skrivtid.

 

Kan boka tid
Eftersom fl era av kurserna på Åsö Vuxengymna-
sium bara är åtta veckor är det svårt att hinna 
skapa någon klassgemenskap. För många stu-
derande med någon form av ADHD blir studie-
coacherna en fast punkt som ger tillhörighet. 

– De studerande möter nya lärare hela tiden 
men här träffar de oss som känner dem och 
deras problematik. Fast det är inte alla som är 
nöjda med den här lösningen. En del tycker att 
det är stigmatiserande att behöva gå till ett speci-
ellt rum för att få hjälp.

 Det går även att boka tid med studiecoacher-
na och fl era av de studerande med ADHD bru-
kar göra det. 

– Ofta vill de ha extra stöd med planering. Vi 
kan tillsammans gå igenom veckans aktiviteter 
och skriva ett schema som visar när det är före-
läsningar och hur studierna ska disponeras den 
övriga tiden. I en del ämnen använder läraren 
inte läroböcker och då kan vi behöva hjälpa till 
att sortera stenciler och organisera alla papper. 
En del önskar få hjälp med väckning på mor-
gonen och då ringer vi hem till dem. Det här är 
en stor skola och förutsättningarna är inte alltid 
optimala men vi försöker vara fl exibla och hitta 
lösningar som passar varje individ.
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Lena har tidigare arbetat som barnskötare, 
fritidsledare och utbildad fritidspedagog. Hon 
är gift och har tre barn i åldrarna tretton, elva 
och två. Sedan barnen kom har hon inte jobbat 
särskilt mycket. 

– Jag har varit föräldraledig och däremellan 
har jag varit sjukskriven långa perioder på grund 
av smärtor. Jag har psoriasisartrit och fi bromy-
algi och det inverkar på min ork att arbeta och 
studera.

För snart två år sedan bestämde sig Lena för 
att göra en omstart och sökte till Åsö Vuxengym-
nasium.

– För mig var det en utmaning bara att förstå 
mig på ansökningsblanketten. När det är mycket 
information på ett och samma papper blir det 
rörigt för mig. Som tur var fi ck jag hjälp att fylla 
i den.

Hjärnan stänger av
När Lena kom in på Åsö Vuxengymnasium vis-
ste hon inte om sin ADHD. Diagnosen fi ck hon 
först i slutet av förra terminen.

– Det var när min elvaårige son utreddes som 
jag började läsa på om ADHD. Jag kände igen 
mig i beskrivningarna av hans problem och bad 
om en egen utredning.

Lena klarade till och med matten 
tack vare bra stöd
Lena är 45 år och har nyligen fått diagnosen ADHD. Under hela sitt liv har hon undrat varför 
vissa saker inte vill fastna i minnet och varför det ofta har blivit så trassligt. Nu har hon på-
börjat sin tredje termin på Åsö Vuxengymnasium och med rätt stöd presterar hon riktigt bra.

Lenas svårigheter ryms till stor del inom det 
som kallas ADD. Hon har under sin skoltid stän-
digt fått höra att hon borde vara mer aktiv, prata 
mer på lektionerna och sluta drömma sig bort.

– Jag orkar inte ta in stora mängder informa-
tion och när jag tappar koncentrationen glider 
tankarna iväg. Ibland kan jag till och med somna. 
Hjärnan stänger av när det blir för mycket. Som 
vuxen har jag blivit bättre på att ta initiativ i klass-
rummet, men som barn hade jag behövt hjälp av 
lärarna genom att få frågor riktade direkt till mig.

Att Lena ändå fi ck diagnosen ADHD, och 
inte ADD, beror på att hon har ett stort mått av 
impulsivitet.

 – Jag drar ofta förhastade slutsatser och folk i 
min omgivning kan tycka att jag överreagerar på 
olika saker.

Stukat självförtroende
Lena har varit deprimerad i perioder. Hon har 
inte förstått varför det har blivit så rörigt i livet.

– Jag har undrat varför jag alltid gör om 
samma misstag, varför jag har så svårt att orga-
nisera papper, passa tider, komma ihåg att ringa 
tillbaka, hålla en budget och varför jag inte kan 
lära mig vissa saker. Ofta har jag kommit till slut-
satsen att jag måste vara dum i huvudet och det 
har satt spår i mitt självförtroende.

INTERVJU
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Lena får tårar i ögonen och säger att diagno-
sen var en lättnad. 

– Jag har ju inte haft den så länge men jag 
börjar förstå varför jag fungerar som jag gör. Jag 
har också fått medicin och upplever stor skill-
nad. Medicinen saktar ned tankarna så att jag 
kan tänka på några saker i taget. Utan den snur-
rar alla tankar på högvarv som ett stort virrvarr.

Behöver stöd med struktur
Lena tycker att det är svårt att skapa ordning 
och veta hur hon ska gripa sig an uppgifter. Där-
för går hon gärna till studiecoacherna och sitter i 
deras studierum. Där kan hon få stöd.

– Om jag läser själv fattar jag inte vad jag ska 
göra. Jag ser inte vad som är information och 
vad som är själva uppgiften.

Hon berättar om ett tillfälle då hon skulle 
analysera dikter. Hon hade laddat ned dikterna, 
sökt information om metaforer och om förfat-
tarna och skrivit ut alltihop.

– Sedan satt jag där omgiven av papper som 
låg precis över allt och jag hade ingen aning om 
hur jag skulle börja. Inne i mitt huvud var det 
lika rörigt som det var i rummet runt omkring 
mig.

I den stunden kom en av studiecoacherna och 
såg Lenas belägenhet. Tillsammans numrerade 
de frågorna och redde ut i vilken ordning allt 
skulle göras. Sedan kunde Lena lösa uppgiften 
utan problem.

Matte svåraste ämnet
Om Lena får det stöd hon behöver går det bra 
i studierna. Hon har till exempel fått MVG i 
svenska och VG i datakunskap. Hon har även 
lyckats få godkänt i grundläggande matematik 
vilket hon ser som en bragd.

– Matte är mitt absolut svåraste ämne och jag 
har under åren utvecklat en kraftig mattefobi. 

Den här gången gick det vägen tack vare att 
läraren hade kunskap om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, var pedagogisk och hade 
stort tålamod.

– Hon anpassade frågorna och gjorde dem 
tydligare. Och hon blev inte sur när jag frågade 
igen och igen och igen. När det gäller matte ram-
lar saker lätt ur min skalle.

Lena berättar om svårigheter som är klassiska 
för personer med ADHD. För henne är det till 
exempel helt omöjligt att banka in multiplika-
tionstabellen, regler för grammatik och fackter-
mer.

– Just nu läser vi hinduism och buddhism. 
Även om jag är mycket motiverad och tycker att 
det är intressant så vill de nya orden inte fastna. 
Jag är inte bra på att lära mig saker utantill och 
det gör det svårt för mig att prestera på prov. 
Jag skulle behöva ha med mig gånger tabellen, 
ord listor och liknande för att slippa tänka på det 
och kunna koncentrera mig på det väsentliga.
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Under visningen på IDA-gruppen bedrivs i folk-
högskolans lokaler och gruppen kan ses som en 
fi lial till en av kommunens gymnasieskolor. 

– Såväl hemkommunen som närbelägna kom-
muner köper utbildningsplatser i IDA-gruppen, 
säger Hillar som är föreståndare för utbildning-
en.

Han tycker att det fi nns många positiva saker 
med att ha utbildningen förlagd i folkhög skolans 
lokaler. En fördel är att Botkyrka folkhögskola 
är ganska liten, med ungefär 100 studerande, 
och de andra som går här är vuxna. Det gör att 
miljön inte är lika stökig och skränig som på 
stora gymnasieskolor. Det gynnar elever med 
någon form av ADHD. 

– En annan fördel är vårt samarbete med All-
män linje här på skolan. Målet är att våra elever 
ska studera hela eller delar av sitt sista år tillsam-
mans med kursdeltagare på Allmän linje. Då hör 
de fortfarande till gymnasieprogrammet IDA och 
får stöd härifrån men de kan få omdömen från 
folkhögskolan i de ämnen som de har studerat 
på Allmän linje.

Administration kring IDA-gruppen sköts 
i samarbete med folkhögskolan. Det har hela 

Stöd för att öka 
läs- och skrivlusten
IDA-gruppen1 är ett gymnasiealternativ för unga med någon form av ADHD som är förlagd 
på Botkyrka folkhögskola. Hillar Rais startade IDA-gruppen år 2001 och har sedan dess arbe-
tat för att skapa en funktionell studiemiljö och öka elevernas läs- och skrivlust.

tiden fungerat bra och IDA-gruppen smälter väl 
in på skolan. 

– Jag har aldrig hört ett enda negativt snack 
om våra elever från någon.

Olika årskurser i gruppen
IDA-gruppen består av åtta elever som går i 
olika årskurser. De fl esta har diagnoserna ADD 
eller DAMP men varje läsår brukar det också 
fi nnas en eller ett par som har ADHD.

– Vi har lärt oss att gruppen mår bäst om 
det bara fi nns en elev som är utåtagerande eller 
väldigt aktiv. Annars blir det för stökigt för de 
andra.

När någon i gruppen är färdig med utbild-
ningen, eller börjar läsa på heltid på Allmän 
linje, tas en ny elev in på IDA.

– De som vill börja här måste ha fått klar-
tecken från sin kommun om fi nansieringen.  
Sedan får han eller hon komma hit och prova 
på att gå i gruppen i sex till åtta veckor. Den 
sökandes studie- och yrkesvägledare måste ha en 
reservplan om det inte skulle fungera. Men hit-
tills har vi inte behövt avvisa någon.

INTERVJU

1  Förkortningen IDA stod ursprungligen för Individuell DAMP-grupp.
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Bild och ljud ger stöd vid läsning
På IDA arbetar alltid två lärare och en stödper-
son. Ofta delas eleverna i halvklass och lärarna 
har hand om fyra elever var. Det gör att alla 
elever kan få mycket stöd.

– Stöd och struktur är viktigt. Vi har ett tyd-
ligt schema över dagen men även varje uppgift 
behöver ha givna ramar. Till exempel kan våra 
elever bli helt handlingsförlamade när de ska 
skriva uppsats om ett valfritt ämne. Om vi sätter 
sju föremål framför dem och säger ”de här sa-
kerna ska ingå i era berättelser” blir det lättare. 
Det blir inga jättelånga historier men de skriver i 
alla fall. 

Hillar har under fl era år jobbat med att hitta 
sätt för att öka elevernas läs- och skrivlust. 

– Jag har tagit fram en metod. Den går ut 
på att vi väljer en spännande bok som också är 
fi lmatiserad och inläst som ljudbok. Nu senast 
valde vi Greven av Monte-Cristo. Eleverna får 
först se halva fi lmen, sedan lyssna på några kapi-
tel i ljudboken och därefter läser vi lärare högt. 
Sedan är det bara slutet kvar och det får de läsa 
själva. 

Hillar har förstått att eleverna lättare kommer 
in i texterna om de redan har sett miljöerna på 
fi lm. Då får de den biten gratis. En annan tröskel 
kan vara ovanliga namn men när de har hört 
namnen om och om igen känner de snabbt igen 
dem i texten och kan komma vidare. 

 – På det här sättet har våra elever läst riktigt 
svåra böcker och har tyckt att det varit roligt. 

Individuella lösningar
Hillar vet att alla dagar inte behöver betyda 
framgång. Koncentrationsförmågan och uthållig-
heten hos eleverna kan variera kraftigt. 

– Ibland blir det rörigt. De kanske bara sitter 
och snackar istället för att räkna i sina matte-
böcker. Då kan jag be dem att lägga undan böck-
erna och så gör vi ett helt annat matteproblem 
på tavlan istället.

För en del räcker det inte med varierande och 
fl exibel undervisning. Vid några tillfällen har 
Hillar ordnat med praktikplatser så att elever 
har kunnat praktisera tre dagar i veckan.  

– Praktikplatsen får en summa per dag för att 
de har eleven där och för att en mentor har lite 
extra ansvar för eleven. De andra två dagarna 
är eleverna i IDA-gruppen och då fungerar det 
bättre i skolan.

Hillar menar att det rent generellt är viktigt 
att eleverna får erfarenheter även utanför klass-
rummet. Därför gör IDA-gruppen en utfl ykt 
minst en gång i veckan för att gå på museum, 
göra studiebesök eller liknande. 

– Det ger omväxling, social kompetens, kun-
skaper och andra erfarenheter som är viktiga att 
ha med sig i livet.
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Sophia är välformulerad och berättar på ett ge-
neröst sätt om sin situation och sina erfaren heter.

– Folk ser inte på mig att jag har en diagnos 
och därför har jag ofta blivit misstrodd. De för-
står inte att jag gärna vill genomföra saker men 
att det inte alltid går, och då uppfattar de mig 
som lat.

 Sophias mamma som är förskollärare anade 
tidigt att Sophia hade koncentrationssvårig heter. 
Hon såg att dottern lekte med varje leksak i max 
tio minuter och sedan tappade intresset.

– I skolan halkade jag efter och fi ck problem 
med att lära mig läsa och skriva. Först i sexan 
lärde jag mig läsa och jag kan fortfarande ha 
svårt med stavningen. 

 Skolan försökte stötta genom att ge henne 
undervisning i mindre grupp. Sophia upplevde 
att lärarna tyckte att hon var jobbig som inte 
kom vidare trots deras insatser.

– De trodde nog att jag inte försökte men en 
av mina svårigheter är just att jag inte alltid hit-
tar orken. För mig kändes det inte heller bra att 

Sophia uppskattar variationen 
i IDA-gruppen
Sophia har alltid haft svårt att koncentrera sig och när hon var tolv år fi ck hon diagnosen 
ADD. Idag är hon 19 år och går tredje året i IDA-gruppen som är ett gymnasiealternativ för 
unga med någon form av ADHD. Utbildningen är förlagd på Botkyrka folkhögskola.

gå i den lilla gruppen. Jag tillhörde fortfarande 
min stora klass men hade ett speciellt schema 
och var nästan alltid i den lilla gruppen. Jag vis-
ste inte var jag hörde hemma. 

Specialklassen blev en vändpunkt
När Sophia var tolv år gammal fi ck hon diagno-
sen ADD. Trots att det nu fanns en förklaring till 
hennes svårigheter blev stödet inte bättre. Under 
det första året på högstadiet skolkade hon myck-
et och till slut sa rektorn att skolan inte hade 
resurser för att hjälpa henne. Genom socialtjäns-
ten fi ck Sophia plats i en specialklass för elever 
med neuropsykiatriska funktionsned sättningar 
och gick där under resten av sin högstadietid. 
Det blev en vändpunkt.

– Vi var fem elever och tre lärare. Plötsligt 
fungerade det! Jag fi ck bättre undervisning, lärde 
mig mer och fi ck skriva proven på längre tid. 
Från att inte ha kunnat något gick jag ut högsta-
diet med 220 poäng.

Stärkt av detta valde Sophia att börja på 

INTERVJU
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ett vanligt gymnasieprogram med målet att bli 
under sköterska. Efter sex månader slutade hon. 

– Det gick inte alls. Det var för stora klasser, 
olika lärare hela tiden och jag kände mig inte sedd. 
Ingen av lärarna tog sig tid att lära känna mig. 

Bra lärare och stark motivation
Nu går Sophia i IDA-gruppen och är inne på sitt 
tredje och sista år. Hon är starkt motiverad att 
bli klar med sina gymnasiestudier. 

– Här får jag gå i en mindre grupp och lä-
rarna är bra. De lyckas fånga min uppmärksam-
het och varierar undervisningen så att jag orkar 
lyssna. Lärarna här får mig att vilja gå till sko-
lan. De tror på mig och här törs jag också säga 
när jag inte förstår. 

Lärarna i IDA-gruppen vet att många perso-
ner med någon form av ADHD kan ha svårt att 
komma igång med uppgifter, och lika svårt att 
avsluta dem. För Sophia är det så.

– När jag väl har kommit igång fastnar jag 
lätt i detaljer. Jag känner mig aldrig klar, vill 
skriva mer och göra bättre och kör fast. Här i 
IDA-gruppen snor lärarna mina papper trots att 
jag protesterar. De säger att det inte gör något 
att jag inte är färdig och läser så långt jag har 
kommit. Det är bra.

Får stöd med läxor
IDA-gruppen har ett samarbete med folkhög-
skolan som gör att elever kan läsa några av sina 
kurser på Allmän linje. Nu under sitt sista år på 
utbildningen läser Sophia svenska och engelska 
på Allmän linje. Det går bra och hon gör det 
hon ska. Till skillnad från många andra med 
någon form av ADHD är hon bra på att hålla 
ordning och glömmer inte uppgifter eller skol-
böcker. Men när hon får läxor tar hon hjälp av 
IDA-gruppen som erbjuder lärarledd läxhjälp på 
skoltid. 

 – Jag har alltid haft svårt att göra läxor på 
egen hand. Jag hittar ingen ro. Jag går liksom in i 
ett annat läge när jag kommer hem. Det är svårt 
att förklara men hemma existerar inte skolan för 
mig.

 Sophia säger att hennes hjärna kan vara på 
topp i ungefär 30 minuter och det kan vara tufft 
att orka med lektionerna som oftast är 60 minu-
ter. 

  – Därför är det skönt att vi inte bara sitter 
i klassrummet. Varje torsdag gör vi en utfl ykt. 
Våra besök på museum har hjälpt mig att förstå 
historia till exempel. Det är bra att få använda 
hjärnan på ett annat sätt och inte bara sitta med 
papper och penna.



32   SPSM   Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD

Stöd vid möten med 
utbildningsanordnaren

Den här listan ska fungera som stöd vid möten med lärare och annan skolpersonal. Listan har 
gjorts med inspiration av ett formulär som tagits fram inom Projekt Empowerment som drevs 
av Riksföreningen Autism (numera Autism- och Aspergerförbundet) under perioden 2001-2004.

En lista att lämna till personal i skolan

■  1.  Lärare och personal ska få information 
  om ADHD.

■  2.  Tydliga skyltar och gärna foton på 
  personalen utanför deras rum.

■  3.  Inga surrande fläktar, störande ljud eller 
  flimrande starka lysrör.

■  4.  Information i god tid om vad som ska  
  hända. Det är jobbigt för mig om det 
  händer något oväntat.

■  5.  Både muntlig och skriftlig information, 
  som är rak och tydlig.

■  6.  Påminnelser och hjälp med planering.

■  7.  Kontrollera att jag verkligen har 
  uppfattat det ni har sagt.

■  8.  All undervisning på så få ställen som 
  möjligt.

■  9.  Anteckningsstöd på lektioner och möten.

■  10.  Tillgång till ett lugnt rum om jag blir 
  stressad och övertrött.

■  11.  Skriftlig information om vilken hjälp 
  jag kan få och vem jag ska prata med 
  för att få stöd.

■  12.  Öronproppar eller hörlurar för att 
  slippa ljud.

■  13.  Jag behöver ordning och reda.

■  14.  Hjälpmedel som ger mig struktur, till 
  exempel tids- och planeringshjälpmedel, 
  scheman eller listor på vad jag ska göra.

■  15.  Stöd och strategier för hur och när jag 
  ska börja ett arbete och avsluta det.

■  16.  Tala om precis vad jag ska göra och i 
  vilken ordning jag ska göra det, vad som 
  är viktigast att göra först om jag inte 
  hinner allt, vem jag ska fråga om något 
  blir fel och när jag kan fråga, när jag har 
  ansvar och när andra har ansvar.

■  17.  Jag vill på bestämda tider gå igenom hur 
  allt fungerar och ha stöd, samtal och hjälp 
  att lösa problem.

■  18.  Annat som är viktigt för mig:
  ________________________________________
  ________________________________________

Mitt namn: ___________________________________

Adress: _______________________________________

Telefonnummer: ______________________________

E-postadress: _________________________________

Detta material får lämnas ut till:
  ________________________________________
  ________________________________________

Jag har kryssat för det som är viktigt för mig på grund av min funktionsnedsättning.
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