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Abstrakt 
 

Syftet med vår studie är att utifrån specialpedagogers perspektiv undersöka hur extra 

anpassningar ser ut för elever i grundskolan med neuropsykiatrisk diagnos. Vidare syftar 

studien till att undersöka hur arbetet med extra anpassningar fungerar för elever i 

grundskolan med neuropsykiatrisk diagnos.  

 

Vår studie grundar sig på forskning om dels det specialpedagogiska stödet men också 

diagnosperspektivet. Begreppet extra anpassningar är en ung företeelse, lagen trädde i 

kraft så sent som 1 juli 2014. Området är därför på grund av tidsperspektivet outforskat. 

Forskningsområdena specialpedagogiskt stöd samt diagnos perspektivet ger oss en 

forskningshelhet av studiens ämnesområde.  

 

Studien grundar sig även på tidigare forskning som tar utgångspunkt i det relationella 

perspektivet som specialpedagogiskt synsätt. Vi tittar också på vilka extra anpassningar 

som specialpedagogen upplever görs i klassrummet. Vi har använt oss av intervjuer när 

vi samlat in vår empiri vilket gett oss en kvalitativ ansats att tolka respondenternas svar 

utifrån våra frågor samt ur ett relationellt perspektiv. Vår empiri är insamlad på sex 

grundskolor där vi efterfrågat att intervjua den på skolan som har rollen som 

specialpedagog. Resultatet visar på att skolorna har rutiner kring arbetet med extra 

anpassningar men att elevens delaktighet är bristfällig. Elevhälsan är en del i rutinerna 

kring extra anpassningar i form av kontinuerligt deltagande av specialpedagog på 

arbetslagsmöten. Resultatet av vilka extra anpassningar som förekommer visar att det 

finns brister i de kompensatoriska anpassningar som erbjuds samt att man i högre grad 

utesluter än tillför stimuli. Vårt resultat visade också på en avsaknad av sociala 

anpassningar trots att ett påtalat behov finns. 

  

Nyckelord 
 

Extra anpassningar, neuropsykiatrisk diagnos, relationellt perspektiv, specialpedagogik, 

särskilt stöd  
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1. Inledning 
 

Skolan är viktig för alla barn (Skolinspektionen 2014). I Lgr 11:s (Skolverket 2011) 

riktlinjer framkommer det att skolan ska samverka för att skapa en god lärandemiljö som 

är anpassad efter varje elevs behov, förutsättningar, erfarenhet och tänkande. Skollagen 

(SFS 2010:800) lyfter fram att om en elev till följd av funktionsnedsättning har svårt att 

nå de mål som krävs ska stöd ges för att så långt det är möjligt motverka konsekvenserna 

av funktionsnedsättningen. Vidare framgår det av Lgr 11 (Skolverket 2011) att skolan har 

ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen och att undervisningen 

därför inte går att utforma på samma sätt för alla elever. För de elever som riskerar att 

inte nå målen, kan man betrakta skolan som en av de viktigaste skyddsfaktorerna 

(Skolinspektionen 2014). Elever som fullföljer skolan till gymnasiet har goda möjligheter 

till arbete eller vidare studier. Fullföljer en elev inte sin utbildning löper hen däremot stora 

risker för arbetslöshet och utanförskap. Skolan kan därför anses ha ett särskilt värde för 

elever med funktionsnedsättning (Skolinspektionen 2014). 

 

En särskilt utsatt grupp av elever som kan vara i behov av särskilt stöd i skolan är elever 

med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Forskning visar att elever med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning riskerar att få sämre resultat på prov och 

examinationer och därmed låga betyg (Baric Bolic, Hellberg, Kjellberg & Hemmingsson 

2016). Skolinspektionens granskning (2014) av skolsituationen för dessa elever visar att 

kartläggning av elevers individuella behov och anpassningar i skolsituation behöver 

förbättras. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska extra anpassningar skyndsamt ges inom 

ramen för den ordinarie undervisningen om det finns oro för att en elev inte når målen. 

Efter Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2016) av skolornas arbete med extra 

anpassningar framgår att arbetet med extra anpassningar fortfarande är i en 

uppbyggnadsfas trots att lagändringen om införandet av anpassningar kom två år tidigare, 

juli 2014.  Granskningen visar att eleverna sällan får de extra anpassningar de behöver 

och att de är anpassade efter standardinsatser utan att vara kopplade till elevens specifika 

behov. Granskningen lyfter även att lärarna inte känner till rutinerna och saknar stöd i 

arbetet med extra anpassningar. Även elevhälsan upplever rutinerna som otydliga samt 

lyfter att det råder tidsbrist (Skolinspektionen 2016).  
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I vår yrkeserfarenhet har vi i vår roll som pedagoger både mött och arbetat med elever 

med neuropsykiatriska diagnoser. Vår samlade upplevelse är att skolan har svårt att möta 

den här elevgruppen utifrån deras behov.  

 

Det finns en pågående diskussion i samhället kring arvet kontra miljöns betydelse för 

barns beteende och utveckling där man tenderar att förklara störande beteende och sociala 

problem genom neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, Asperger och andra autism-

spektrumstörningar (Alegria & Canino 2008). Enligt en artikel som Skolverket (2016) 

publicerat menar Julie Allen, professor vid University of Birmingham, att efterfrågan på 

diagnoser ökar i svenska skolor och att det således är ett resultat av den press som lärare 

känner inför att få alla elever att klara kunskapskraven. Med diagnoser följer krav på 

resurser för att kunna hantera de olika problem som uppstår för elever med diagnoser 

(Skolverket 2016). För och nackdelar med medicinska diagnoser debatteras i media av 

olika berörda yrkesgrupper, om det är till fördel för barnet eller om diagnoser leder till 

ökad stigmatisering av barnet (Hallerstedt 2006). Vi har i den här uppsatsen inte för avsikt 

att ge oss in i den här debatten, dock anser vi att den är viktigt att nämna i sammanhanget. 

Oavsett vilket synsätt man har i den här frågan finns det en grupp av elever som är i behov 

av stödåtgärder i skolan. Vårt intresse ligger i att titta på de pedagogiska konsekvenserna 

för elever med neuropsykiatrisk diagnos. 

 

De erfarenheter vi har utifrån vårt yrke som lärare ger oss en liknande bild som 

Skolinspektionens granskningar (2016, 2014) redogör för. Vår yrkeserfarenhet liknar 

också Jakobssons (2002) samt Hellberg och Kjellbergs (2012) forskning att elever med 

samma diagnos kan visa stora skillnader i sin symptombild och behoven kan skilja 

markant mellan elever varpå individuella anpassningar borde vara en självklarhet i 

skolan. Utifrån detta resonemang blir vår studie högst relevant utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv.  
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2. Syfte  
 

Syftet med studien är att utifrån specialpedagogers perspektiv undersöka hur extra 

anpassningar ser ut för elever i grundskolan med neuropsykiatrisk diagnos. Vidare syftar 

studien till att undersöka hur arbetet med extra anpassningar fungerar för elever i 

grundskolan med neuropsykiatrisk diagnos.  

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur ser extra anpassningar ut för elever i grundskolan med neuropsykiatrisk 

diagnos? 

• Vilka möjligheter och utmaningar kan förekomma i arbetet med extra 

anpassningar för elever i grundskolan med neuropsykiatrisk diagnos? 

 

2.2 Centrala begrepp  

I vårt arbete använder vi begreppet neuropsykiatrisk diagnos. Med det menar vi elever 

som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd, ADHD eller Tourettes syndrom 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2016). Autism är en genomgripande 

utvecklingsstörning som innebär en försämrad utveckling i socialt samspel, 

kommunikation samt ett limiterat stereotypt uppträdande (American Psychiatric 

Association DCM-5 2017). Personer med diagnosen ADHD uppvisar svårigheter med 

uppmärksamhet, impulskontroll samt hyperaktivitet (Socialstyrelsen 2017, American 

Psychiatric Association DCM-5 2017).  Tourettes beskrivs som ett syndrom som 

kännetecknas av upprepade ofrivilliga tics och verbala uttryck (American Psychiatric 

Association 2014). 

  

Fortsättningsvis kommer vi att benämna neuropsykiatrisk diagnos med förkortningen 

npf-diagnos och extra anpassningar med förkortningen EA. 
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3. Bakgrund 
 

3.1 Styrdokument 

EA tillkom efter en proposition (Prop. 2013/14:160) från regeringen och trädde i kraft 1 

juli 2014 (Skolinspektionen 2016). Anledningen till lagändringen var att det fattades 

beslut om åtgärdsprogram och särskilt stöd trots att elevens behov kunde tillgodoses inom 

ramen för den ordinarie undervisningen. Lagändringen syftade till att fokus ska ligga på 

att stöd ges genom EA. Om eleven trots dessa anpassningar inte uppnår kunskapskraven 

upprättas åtgärdsprogram efter att rektor fattat beslut om det. Konsekvenserna av 

lagändringen var enligt regeringens förslag att åtgärdsprogrammen skulle bli färre och 

lärarnas arbete med dokumentation kring åtgärdsprogram skulle minska. Tiden som 

ägnades åt dokumentation kring åtgärdsprogram kan istället omfördelas till 

genomförandet av stödet (Prop. 2013/14:160). 

 

En EA rubriceras av Skolverket (2014) som de stödinsatser en lärare kan arbeta med inom 

ramen för den ordinarie undervisningen/verksamheten för att leva upp till Skollagens krav 

för att stödja elever till att nå läroplanens kunskapsmål. EA är en stödinsats av mindre 

ingripande karaktär och skall vara möjlig för läraren att genomföra själv eller tillsammans 

med sitt arbetslag. Det behöver inte fattas ett formellt beslut om EA och upp till år 5 

dokumenteras de EA i elevens Individuella Utvecklings Plan (IUP). Från och med att 

betygen sätt i grundskolan i år 6 upp till år 9, är det upp till varje enskild rektor att besluta 

om hur de EA ska dokumenteras (Skolverket 2014). 

 

Skollagen (2010:800) anger att om det inom ramen för undervisningen, resultat på 

nationella prov eller genom uppmärksammande från övrig personal på skolan 

framkommer att en elev inte uppnår de kunskapskrav som minst ska uppnås ska eleven 

skyndsamt ges stöd i form av EA inom ramen för den ordinarie undervisningen.  

 

I Skolverkets Allmänna råd (2014) står även beskrivit vad som kan räknas som EA. Det 

kan vara att en elev får hjälp med att planera och göra en struktur över sin skoldag, stöd 

att komma igång med sitt arbete eller få extra tydliga instruktioner. Eleven kan få extra 

stöd i att förstå och hantera texter och uppgifter och färdighetsträning i klassrummet. 

Olika hjälpmedel för undervisning och tidshjälpmedel räknas också som EA. Begränsade 
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enskilda specialpedagogiska insatser upp till två månader kan även ses som EA. 

Skolverket (2014) redogör för att rektorn har ansvar för att elevhälsan tidigt kopplas in 

för att identifiera elevens behov men även för att stödja lärarna i arbetet med att anpassa 

lärmiljöerna på skolan. Det ligger även på rektorns ansvar att skapa rutiner så att elever 

som är i behov av stöd tidigt uppmärksammas så att stödinsatser görs.  

 

3.2 Neuropsykiatrisk diagnos 

De vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är ADHD, autism och 

Tourettes syndrom. De benämns neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eftersom 

hjärnan och nervsystemet bearbetar informationen annorlunda. De ovan nämnda 

diagnoserna är beteendediagnoser, vilket innebär att de ställs utifrån en persons beteende 

istället för medicinsk orsak (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2016).  

 

Forskning som gjorts av Baric Bolic m.fl. (2016) visar att elever med npf-diagnos har 

svårigheter inom flera områden i skolan. Det handlar om svårigheter att lära in och lagra 

kunskapen i flera ämnen, främst matematik och svenska. De upplever ofta svårigheter att 

komma igång med uppgifter och göra hemuppgifter. Vidare visar Baric Bolics m.fl. 

(2016) studier att elever med npf-diagnos upplever koncentrationssvårigheter och 

beskriver att ljud från ventilation och kamrater i klassrummet tenderar att ta bort fokus 

från allt som har med undervisning att göra.  

 

Mentaliseringsförmågan är förmågan att kunna tolka och förutse andras tankar, känslor 

och beteende och även att kunna reflektera över sitt eget handlande (Jakobsson & Nilsson 

2011).  Studier visar att elever med npf-diagnos ofta upplever sig annorlunda, utanför och 

lätt hamnar i konflikter och blir missförstådda på grund av sina sociala och emotionella 

svårigheter. Detta gör att de ofta utvecklar motstånd mot skolan, vilket resulterar i 

svårigheter att klara de krav som skolan ställer (Baric Bolic m.fl. 2016). 
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4. Teori 
 

Specialpedagogik och specialpedagogiska insatser har som syfte att stödja elever som är 

i svårigheter (Ahlberg 2013). Det finns olika specialpedagogiska synsätt och enligt 

Nilholm (2005) diskuteras och identifieras dessa av flera forskare, bl a Emanuelsson, 

Persson och Rosenqvist och Skrtic. De använder olika definitioner på perspektiven men 

benämner det traditionella perspektivet som har rötter i det medicinska och psykologiska 

fältet, som ett perspektiv som placerar problemet hos individen. Utmärkande för det 

traditionella perspektivet är också en betoning på segregerad undervisning och 

professionella med expertkunskaper om det avvikande hos eleven. Mot det här 

perspektivet har det vuxit fram en kritik och flera alternativa synsätt, där 

specialpedagogiska behov mer ses som sociala konstruktioner än individens 

tillkortakommande som i det traditionella. Det alternativa perspektivet benämns bland 

annat av Emanuelsson som det relationella perspektivet (Nilholm 2005). 

 

4.1 Relationellt och kategoriskt perspektiv 

De specialpedagogiska perspektiv som vi använt för att se på för vår studie är det 

relationella perspektivet. Inom det relationella perspektivet ses elevers svårigheter som 

en gemensam uppgift för skolans personal att förhålla sig till. Svårigheterna ses inte som 

ett resultat av elevens egenskaper utan det är det som händer i mötet mellan eleven och 

olika företeelser i utbildningsmiljön som är centrala och åtgärderna riktas följaktligen mot 

skolans olika nivåer (Ahlberg 2013). Vår utgångspunkt och anledningen till att vi valt det 

relationella perspektivet för vår studie är att vi ser EA som inkluderande eftersom EA 

görs inom ramen för den ordinarie undervisningen och inte har som mål att särskilja 

elever från klassrummet. 

 

Aspelin och Persson (2011) ser mötet som det centrala inom undervisning och utbildning. 

Lärarens uppgift är att vägleda och hjälpa eleven i att förstå omvärlden och sig själv i 

relation till denna. Detta görs indirekt genom att läraren förmedlar kunskap men även 

direkt genom sin personliga hållning och hur läraren relaterar till eleven i de lärmiljöer 

som läraren skapar. Läraren måste ha kunskaper om relationer och även kunna använda 

den kunskapen i förhållande till eleverna. En förutsättning för framgångsrik undervisning 

samt det som skolinspektionen (2014) lyfter i sin granskning utifrån specialpedagogisk 

forskning är elevens delaktighet och vilken relation som skapas mellan elev och 
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pedagog.  Relationer samt höga förväntningar från lärarens sida, på alla elever, ger goda 

resultat. Även resultatet av samverkan mellan pedagoger visar på en skolgång med bra 

resultat (Skolinspektionen 2014). 

 

Lindqvist (2013) lyfter att specialpedagogiskt arbete är en aktivitet som görs inom den 

allmänna pedagogiken utifrån ett relationellt perspektiv och på så sätt för in 

specialpedagogiska perspektivet i ordinarie undervisning. Då det specialpedagogiska 

perspektivet ger fokus på relationer, kommunikation samt interaktion möjliggör det ett 

förklarande av skolsvårigheter menar Lindqvist (2013). Den adhokratiska organisationen 

som Skrtic (1995) beskriver visar också på en skolverksamhet som flexibel och att elevens 

förutsättningar bygger verksamheten samt att den anpassas efter förutsättningarna och 

inte tvärtom. Adhokratin går ut på dialogskapande mellan olika professioner i skolan samt 

finna strategier för samarbete kring alla elever och se behovet av ständig skolutveckling. 

Inom skolan finns även en professionell byråkrati som tydligt definierar yrkesroller och 

på så sätt standardiserar arbetsmönster. Konsekvensen kan bli att elever inte möts utifrån 

individuellt behov utan stödet utformas utifrån generella stödåtgärder (Skrtic 1991,1995). 

 

De riktlinjer som Skolverket (2014) anger som stödåtgärder är att skolan ska anpassa 

verksamheten på individ-, grupp- och organisationsnivå för att eleven ska uppnå målen. 

Skolan skall se stödåtgärder utifrån ett övergripande organisatoriskt perspektiv där klass, 

grupp och den enskilda individen räknas in, allt i ett sammanhang. Ändå finns tankar och 

insatser kvar i skolan som mer är anpassade efter det individperspektiv som har rötter 

långt tillbaka i den specialpedagogiska forskningen, det kategoriska perspektivet (Persson 

2013).  

 

Ahlberg (2013) och Persson (2013) beskriver det kategoriska perspektivet som ett synsätt 

där individens egenskaper är utgångspunkten för elevens svårigheter. Förklaringar till 

individens svårigheter går att finna i olika medicinska och neuropsykologiska förklaringar 

och resulterar i diagnoser. Inom det kategoriska perspektivet är det vanligare att åtgärder 

föreslås för att kompensera för de svårigheter som eleven uppvisar i större utsträckning 

än att skolans sätt att organisera undervisningsmiljöerna ifrågasätts. Det innebär att 

svårigheterna ses som medfödda eller bundna till individen. Fokus läggs på speciallärare 

och specialpedagoger för att komma tillrätta med elevens svårigheter. Persson (2013) 

menar även att de åtgärder som traditionellt använts för att komma tillrätta med 



  
 

12 

skolsvårigheter är specialundervisning i speciella grupperingar. Nilholm (2005) har en 

liknande beskrivning men benämner det istället som det traditionella perspektivet. Det 

kategoriska och det relationella perspektivet är två olika sätt att se på specialpedagogisk 

verksamhet och innebär inte per automatik att det ena utesluter det andra (Persson (2013). 
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5. Tidigare forskning  
 

Begreppet EA infördes i skolan så sent som 2014 (Skolinspektionen 2016). Tidsaspekten 

gör det därför svårt att hitta forskning kring fokusområdet. Vi har sökt efter forskning 

kring npf-diagnoser som anknyter till inkluderande insatser och arbete inom 

klassundervisningens ramar eftersom vi i vår utgångspunkt ser EA som inkluderande 

åtgärder. 

 

5.1 Relationellt synsätt 

Ingemar Gerrbo (2012) redogör i sin studie för att lärare använder sig av olika strategier 

i klassrummet för att möta alla elevers behov i en inkluderande miljö. Bakgrunden till 

studien var tanken om ”en skola för alla” och de svårigheter och utmaningar som det 

ställer lärare inför. Syftet var att identifiera och analysera vad som görs i det 

specialpedagogiska arbetet. I undersökningen samlades data in från fem skolor som 

identifierade sig som inkluderande och berättelser från sammanlagt 30 

lärare/speciallärare och 130 berättelser låg till grund för resultatet. Skolorna var både i 

åldrarna f-5 och f-9. Specialpedagogen valde ut vilka som forskaren skulle intervjua. 

Gerrbo fann i sin forskning att nära relationer mellan elev och lärare var grunden för 

fortsatt kommunikation och arbete tillsammans med eleven. Gerrbo fann också i sin 

forskning två specifikt förekommande strategier som underlättade kunskapsinhämtning, 

sociala relationer och samspelet på skolorna. En av dessa strategier var att lärarna 

anpassade uppgifter till elevens förutsättningar och ibland lät eleven göra något helt annat. 

Den andra strategin byggde på att eleven gjorde mindre av uppgifterna. Målet oavsett 

strategi var att undvika misslyckanden för elever i olika situationer (Gerrbo 2012). 

Lintons (2015) forskning ger stöd i inkludering som en del av hur man arbetar med extra 

anpassningar utifrån diagnos perspektivet. Avhandlingens syfte är att få ökad kunskap 

om lärares och övrig skolpersonals sociala representation eller föreställningar om elever 

med AS (forskarens benämning på Aspergers syndrom) diagnos och en inkluderande 

undervisning. Metoden var uppdelad i 4 delstudier med olika fokus. En enkätdel som 

startade med att respondenterna fick komma på fraser som de associerade med ämnet. De 

fick sedan kategorisera fraserna under positiv, neutral, negativ. Efter detta rangordnades 

fraserna av respondenterna utifrån hur de upplevde deras vitalitet. 
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Resultatet visade på att lärarna var positivt inställda till inkludering som strävansmål men 

lärarens sociala föreställningar stämde inte överens med elevens behov. Föreställningarna 

påverkades således av hur lärare tänkte och handlade i nutid, hur deras förhållningssätt 

uttrycktes både till diagnos och till individ (Linton 2015). Avhandlingen visade också att 

lärare, elevhälsoteam och rektorer hade skilda uppfattningar om inkludering. Lärarna 

hade inkludering som mål, rektorer fokuserade mest på miljöaspekten och 

elevhälsoteamet på elevens behov och anpassningar av miljön.  Synen på inkludering 

mellan de tre yrkeskategorierna var inte samstämmig. Linton för en diskussion kring detta 

och skriver att en samsyn utifrån organisation, klassrums och individnivå krävs för att 

inkludering ska bli möjlig. Utan ett tydligt mål från kommun och organisationsnivå blir 

inte inkludering ett gemensamt ansvar för de som arbetar i skolan. Lintons (2015) resultat 

visade även att det var ett för tungt jobb att kräva av lärare att de som pedagoger skulle 

vara initiativtagare till att vara brobyggare mellan individ, grupp och 

organisation, samtidigt som det var det som sågs som ett behov. 

 

Genom att beskriva och analysera skolsituationer för elever med en syndromdiagnos kan 

forskningen stödja och ge kunskap kring hur det är att som elev ha en diagnos i dagens 

svenska skola (Jakobsson 2002). I avhandlingen användes fältforskning med hjälp av 

intervjuer och deltagande observationer som metod, för att möjliggöra studier av det 

dagliga livet i skolor samt förstå skolan ur de olika deltagarnas perspektiv. 

Undersökningsgruppen valdes ut av medicinskt eller psykologiskt ansvariga forskare för 

respektive syndrom. Dessa ingick i en flervetenskaplig referensgrupp. Urvalet av 

individer med syndromdiagnos till undersökningsgruppen gjordes av dessa medicinskt 

ansvariga i de referensgrupperna. Urvalet och urvalsförfarandet av elever med 

syndromdiagnos ledde till att det blev en variation vad gäller åldersgrupper, skolformer 

och klasstyper. Resultatet blev att en jämförelse mellan syndrombeskrivningarna visade 

att inom samma diagnos skiljde sig syndrombilderna åt i många avseenden men också att 

likheter mellan olika diagnoser förekommer. Samtliga individer, med en av diagnoserna 

Jakobsson (2002) undersökte, visade på att variationen inom undersökningsgruppen var 

stor. Resultatet visade också att det dagliga arbetet i skolan i stor grad var beroende av 

andra faktorer. Kommunikation, relationer och samverkan hade en avgörande betydelse 

för hur skolsituationen såg ut för eleverna i undersökningen (Jakobsson 2002). 
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5.2 Stöd i klassrummet 

Söderlund (2007) har skrivit en artikel kring ADHD diagnos och effekten av 

kunskapsinhämtning med stöd av brusljud.  Syftet med studien var att se om elever med 

diagnosen ADHD kunde få liknande effekt av ljudstimulation med brusljud som av 

medicinering i sin kunskapsinhämtning i skolan. Söderlunds metod gick ut på att fyrtiotvå 

elever i två undersökningsgrupper vardera testades av. En grupp med icke diagnostiserade 

elever samt elever med en ADHD diagnos, där sju stycken var medicinerade samt en 

grupp med elever utan diagnos men där urvalet utgick från resultat och ranking från lärare. 

Varje grupp utförde 3 olika former av tester. Resultatet visade att eleverna med diagnosen 

ADHD förbättrade sina resultatet när de utsattes för ljudstimulering med brusljud i större 

utsträckning än de elever som inte diagnostiserats med ADHD (Söderlund 2007). 

 

Baric Bolic m.fl. (2016) undersöker hur unga vuxna med Asperger och ADHD ser tillbaka 

på, upplever och beskriver det stöd de fått i skolan under sin skoltid. Intervjuer med 13 

unga vuxna med diagnoserna Aspergers syndrom (10) och ADHD (3) visade att de 

upplevde svårigheter i skolan relaterat till pedagogiska, sociala och emotionella aspekter. 

Det stöd som underlättade för de med inlärningssvårigheter var mindre grupper eller 

enskild undervisning och individanpassad undervisning. Möjligheten att gå undan till ett 

mindre sammanhang behövde dock kompletteras med individanpassad undervisning för 

att det skulle vara till hjälp.  Den individanpassade undervisning som beskrevs i 

intervjuerna var uppdelning av både arbetsuppgifter och material i mindre sekvenser så 

att arbetet blev överkomligt. 

 

Det som deltagarna beskrev som betydelsefullt när det gällde de sociala och emotionella 

svårigheterna var relationen till lärarna. Lärare som var intresserade och brydde sig om 

eleverna gjorde att de kände sig inkluderade och delaktiga. Omtanke och uppmuntran av 

omgivningen var viktiga aspekter för att utveckla självförtroende för att klara sig igenom 

svårigheterna. Studien visar att det som är betydelsefullt i inlärningen för elever med 

Asperger och ADHD är en samverkan av pedagogiska, sociala och emotionella insatser. 

Det framkommer av resultatet att stödet i skolan huvudsakligen är inriktat på pedagogiska 

insatser och det sociala och emotionella stödet uteblir. Sammantaget visar resultatet att 

även i de fall där pedagogiskt stöd getts har det varit avhängigt enskilda lärare och deras 

engagemang (Baric Bolic m.fl. 2016). 
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Hellberg och Kjellberg (2012) tittar på övergångsprocesser mellan skola och vidare 

studier och arbete för elever med en ADHD eller Asperger syndrom diagnos. Forskningen 

är uppdelad i tre delar där man valt att titta på strategier vid övergångsprocessen, 

deltagarnas egna förhållande till diagnosen samt stödjande respektive hinder i 

övergångsprocessen. I studien användes en kvalitativ analys för bearbetning av empirin. 

Även resultatet valde forskarna att dela upp i de tre delarna man tidigare använt sig av. 

Delresultat 1 visar på två idealtyper ”pådrivarna” och ”accepterarna” som beskriver två 

olika strategier som respondenterna använder för att hantera sin övergångsprocess. Del 

två beskriver hur övergångsprocessen påverkas av respondenternas förhållningssätt till 

sin diagnos. Den tredje delen visar vilka faktorer som blir stödjande samt hinder i 

övergångsprocessen från skola till vidare studier och arbete. Fyra faktorer, socialt stöd, 

lärsituation, institutionella förutsättningar och samhälleligt stöd har både fungerat som 

stödjande men också hinder i övergångsprocessen.  Studien visar vidare att förekomsten 

av kognitivt stöd är en stödjande faktor, medan individuella förutsättningar blir ett hinder 

i processen vid övergång. 
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6. Metod 
 

Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen utifrån respondentens 

perspektiv. Det kan handla om hur respondenten upplever och beskriver sina erfarenheter, 

sin kunskap och sina känslor inför sin arbets eller utbildningssituation. I en 

forskningsintervju är det forskaren som leder, kontrollerar och kritiskt följer upp 

situationen (Kvale & Brinkman 2014). En kvalitativ forskningsintervju används då 

forskaren vill ha fylliga och detaljerade svar kring en frågeställning (Bryman 2015). 

Utifrån det syfte och de frågeställningar som låg till grund för vår undersökning ansåg vi 

att en kvalitativ metod skulle ge oss bäst resultat. Vi valde sedan intervju som metod och 

specialpedagoger som våra respondenter eftersom vi ville ha specialpedagogers 

perspektiv, upplevelse samt beskrivningar av vårt problemområde. I en kvalitativ intervju 

är det också möjligt för forskaren att vara flexibel och följsam i de riktningar som 

respondenten väljer att ta, vilket underlättar för forskaren att ställa följdfrågor under 

intervjuns gång (Bryman 2015). Vi såg en större möjlighet att få svar på våra frågor 

genom intervjuer än om vi valt enkäter, då vi ansåg att det skulle ge oss mer utförliga, 

fylliga och detaljerade svar. Enkäter hade begränsat oss i vilka frågor vi kunde välja att 

ha med. Detta val gjordes trots medvetenheten om att kvalitativ intervju som metod tar 

mycket tid i anspråk med intervjuer, transkribering och analys (Bryman 2015). 

 

Vårt intresseområde låg i specialpedagogernas upplevelse, därför valde vi 

semistrukturerade intervjuer eftersom det enligt Bryman (2015) ger intervjuaren 

möjlighet att följa en i förväg planerad intervjuguide men ändå ger möjlighet att ställa 

följdfrågor och variera ordningsföljden vid behov.  

 

6.1 Urval 

Vi vände oss till grundskolor och intervjuade den person som hade rollen som 

specialpedagog. Alla respondenter i studien var innehavare av en specialpedagogexamen. 

Vårt deltagarunderlag hittade vi genom att använda det specialpedagogiska kontaktnät vi 

hade och gjorde en förfrågan till 8 specialpedagoger om de ville delta. Det var 

specialpedagoger på 8 grundskolor i en och samma kommun. Sex av dessa var 

intresserade. Av dessa var 1 friskola och 5 kommunala skolor. De skolor där vi valt att 

intervjua specialpedagoger var skolor med mellan 300–500 elever. Skolorna var belägna 

både i stads och landsbygdsmiljö och hade olika sociokulturell status.  
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De specialpedagoger som vi intervjuat hade arbetat som specialpedagoger i genomsnitt 7 

år och hade arbetat på den nuvarande arbetsplatsen i flera år. De uppgav själva att de hade 

relativt stor erfarenhet av arbete med elever med npf-diagnos. Flera av dem berättade att 

de arbetat på skolor med enbart elever med npf-diagnos och i samband med det 

införskaffat sig både kunskap och erfarenhet. 

 

6.2 Genomförande 

Vi tog kontakt med specialpedagoger vid ett flertal skolor och informerade om syftet med 

vår undersökning. Efter att respondenterna meddelat sitt deltagande i vår studie mottog 

de ett missivbrev (se Bilaga A) där vi gav mer utförlig information och även informerade 

om de fyra forskningsetiska kraven. Vi informerade även deltagarna om att intervjun 

skulle komma att spelas in. Cirka en vecka innan bokad intervju skickades ett 

intervjuunderlag i form av en intervjuguide (se Bilaga B). Anledningen till att vi valde att 

skicka ut intervjufrågorna innan intervjun var för att vi ville att specialpedagogerna skulle 

få en möjlighet att förbereda en del information som vi var ute efter. Genom förberedelse 

kände vi att vi skulle få tryggare deltagare samt mer rättvisande svar. 

 

Vi gjorde en pilotintervju för att säkerställa att frågorna var tydliga och inte skulle 

missuppfattas av respondenten. Enligt Bryman (2015) kan det vara bra att göra en 

pilotstudie med syfte att även få vana och känna säkerhet i de riktiga intervjuerna sedan. 

Vi gjorde två intervjuer där en av oss intervjuade i den första intervjun och den andra 

observerade och sedan bytte vi. Anledningen till att vi valde att göra så var att vi trodde 

att vi genom att observera varandra kunde hjälpa varandra med vad vi skulle tänka på i 

intervjusituationen samtidigt som vi säkerställde tydligheten i frågorna. Efter 

pilotintervjun såg vi ett behov av att dela upp frågorna i tre delar. Detta för att 

respondenten skulle kunna få en tydlighet i vilket område frågan rörde sig i och på så sätt 

kunna formulera sitt svar utan att behöva ställa en fråga om frågan. Vi valde också att 

göra några frågor tydligare och lite snävare för att respondenten skulle kunna ge ett tydligt 

svar. Detta gav oss också möjlighet att ställa följdfrågor om vi ville få ett mer uttömligt 

svar. Vi upptäckte även att vi behövde förtydliga vad vi menade med elever med npf-

diagnos då det inte var en självklarhet för personen i pilotintervjun. 
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Vi genomförde den första intervjun tillsammans då vi bedömde att det kunde vara till 

fördel att tillsammans se hur intervjuguiden fungerade och för att eventuellt göra några 

justeringar. Resterande intervjuer delade vi upp mellan oss. Alla intervjuerna 

genomfördes på de utvalda skolorna och specialpedagogerna bestämde dag och tid. 

Intervjuerna tog mellan 45–60 min. Intervjuguiden användes som grund men 

kompletterades med ett antal följdfrågor beroende på hur utförligt specialpedagogerna 

svarade. Vi spelade in intervjuerna via en mobiltelefon och lade sedan över ljudfilerna på 

datorn för transkribering. Efter insamlandet av data samt transkribering av 

inspelningarna, gjordes en analys utifrån ursprungliga frågeställningar. I analysen 

använde vi oss av innehållsanalys enligt Bryman (2015) och Kvale och Brinkman (2014). 

 

6.3 Bearbetning/analys 

En av de vanligaste metoderna för dataanalys är enligt Kvale och Brinkman (2014) att 

koda eller kategorisera. Kodning innebär att man knyter delar av texter till nyckelord. 

Bryman (2015) beskriver det som en förteckning över alla dimensioner som är aktuella. 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver också att det är bra att redan i förväg ha klart för 

sig vilken analysmetod man ska använda sig av och ha med sig det in i intervjuerna. Då 

kan forskaren redan i det skeendet påbörja analysen.  Eftersom vi hela tiden hade fokus 

på våra frågeställningar sökte vi medvetet efter EA och möjligheter och utmaningar i 

arbetet med dessa, både under intervjuerna och under analysen.   

Vi fortsatte sedan vårt arbete med analysen genom att på varsitt håll noggrant läsa igenom 

den insamlade empirin upprepade gånger från intervjuerna för att, som Ahrne och 

Svensson (2015) skriver, bli förtrogen med empirin. Vi kodade sedan empirin genom att 

leta efter teman i EA, möjligheter och utmaningar.  Huvudsakligen analyserades empirin 

genom tre underkategorier för vilka EA som förekom, rumsliga, akademiska och 

kompensatoriska. För möjligheter och utmaningar i arbetet med EA framkom rutiner, 

kunskap, samverkan och relationer som underkategorier för möjligheter. 

Underkategorierna förhållningssätt, organisation, social kompetens och elevens 

delaktighet för utmaningar. Det är också utifrån dessa kategorier och underkategorier som 

vi valt att redovisa vårt resultat. 

6.4 Etiska överväganden 

De forskningsetiska övervägande som vi behövde göra i samband med studien är de fyra 

krav som Vetenskapsrådet (2002) redogör för. Dessa är informationskravet som innebär 

att ge tydlig information om forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet innebär att de 
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som är tillfrågade vet att deras deltagande i forskningen är frivilligt och när som helst kan 

avbrytas. Nyttjande kravet innebär att informera om att insamlat material endast ska 

användas i forskningsändamål. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas svar 

anonymiseras och att personuppgifter förvaras så att ingen annan kan ta del av dem. Vår 

avsikt var inte att beskriva eller studera enskilda elever i vår studie. Det var insatsernas 

karaktär som vi ville studera så vi såg inte att någon elevs identitet skulle kunna 

röjas.  Däremot så funderade vi mer på och gjorde avvägningar när det gällde 

specialpedagogernas anonymitet så att inte deras identiteter skulle kunna röjas. En 

avvägning var att anonymisera svaren helt genom att inte koppla svaren till någon person 

i resultatet. Vi är medveten om att även om alla inblandade avidentifieras så finns det en 

risk för att vissa läsare kan identifiera personerna (Vetenskapsrådet 2002). 
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7. Resultat 
 

Vi har efter den empiri vi fått fram genom våra intervjuer, redovisat de EA som 

förekommer för elever med npf-diagnoser i tre olika kategorier: rumsliga, akademiska 

och kompensatoriska anpassningar. Under rubriken rumsliga anpassningar redovisar vi 

de EA som har med fysisk plats och miljö att göra. Under akademiska anpassningar 

redovisas det som har med undervisningen och material att göra. Under rubriken 

kompensatoriska anpassningar redovisar vi de EA som är hjälpmedel av något slag, både 

IT och schema eller arbetsbeskrivningar. Vidare kommer vi att redogöra för vilka 

möjligheter och utmaningar som förekommer i arbetet med EA under rubrikerna 

Möjligheter och Utmaningar. För var och en av dessa två kategorier redovisar vi också 

underkategorier som framkommit för arbetet med EA. 

 

7.1 Extra anpassningar 

 
7.1.1 Rumsliga anpassningar 

Alla respondenter beskriver att det är vanligt med rumsliga anpassningar för elever med 

Npf- diagnos på deras skolor. Alla nämner placering i klassrummet som en viktig 

anpassning. Beroende på elevens behov är det långt fram i klassrummet om eleven 

behöver sitta nära läraren, långt bak om eleven vill ha översikt över vad som händer i 

klassrummet och vid en dörr om eleven ofta behöver gå ut ur klassrummet. 

”Placering i klassrum är väldigt vanligt att man försöker ha, genomtänkt placering i köer 

och i matsal och så. Tänker på placeringen där.” 

En av respondenterna beskriver de rumsliga anpassningarna på följande vis:  

” Vi möblerar våra klassrum så att det finns olika möjligheter, man kan stå, man kan sitta 

i en soffa. Så där är det också det här att har man bestämt med en elev att nu har du en 

jobbig period så nu får du sitta i en soffa.” 

Respondenterna nämner anpassningar där eleven får möjlighet att gå iväg från 

klassrummet en stund eller sitta i mindre grupp eller enskilt under delar av dagen. En av 

dem berättar följande:  
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” En klass har ett mini gym utanför klassrummet med små hjälpmedel och man ställer en 

timetimer. Eller gå en liten sväng, inte vilken sväng som helst utan den här svängen. Och 

vissa barn kommer ner till mig och frågar om de får vara hos mig en stund. Då sitter man 

en stund och sen går man tillbaka. Man kan springa och knacka på mitt fönster och sen 

tillbaka.” 

Det framkommer också att skärmar och sittkuddar är EA som finns i den fysiska miljön i 

klassrummet för att hjälpa elever som har svårigheter att sitta still och blir störda av ljud 

och andra intryck.  

 

7.1.2 Akademiska anpassningar 

Respondenterna redovisar att de har akademiska anpassningar. Det handlar om kortare 

arbetspass, genomgångar och förberedelser före ordinarie lektion, mindre antal uppgifter 

som ska göras, uppdelade eller anpassade examinationsuppgifter eller en lättare bok. En 

respondent säger:  

”Det kan vara att jag om vi inte har läromedlet digitalt får kopiera och så klipper jag bort 

bilderna för de stör. Och jag kanske minskar text, kanske gör bilder eller klipper in. 

Särskilt inför tester och så.” 

En annan uttrycker det såhär: ”och då är det ju till exempel inplanerade pauser eller att 

man jag jobbar med ett visst antal uppgifter och sen är det paus. Att man får extra 

introduktioner är väldigt vanligt inte bara för barn med NP diagnos, överhuvudtaget är 

det ju väldigt många barn som är i behov av det. Att man får uppdelade uppgifter eller 

uppdelade prov.” 

Ytterligare en beskriver det såhär: 

”och också det här med uppdelade uppgifter, pauser, extra instruktioner är ju också 

väldigt vanliga anpassningar.”   

 

7.1.3 Kompensatoriska anpassningar 

Respondenterna uppger olika IT relaterade kompensatoriska hjälpmedel som inläst 

material, Inläsningstjänst och talsyntes. En av dessa skolor har klassuppsättningar av Ipad 

för alla elever och övriga två skolor har uppsättningar på 10 respektive 20 st datorer för 

klasserna. Det är på dessa skolor ett hjälpmedel som alla elever har oavsett behov och inte 
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bara till för elever med npf-diagnos. Men vid en av de tre skolorna får eleven egen dator 

om eleven är i behov av det. 

Respondenterna ser inte att de kompensatoriska hjälpmedlen används för elever med npf-

diagnos om de inte har någon läs och skrivsvårighet. 

 ”Kompensatoriska hjälpmedel är mest för de elever som har en kombination av 

svårigheter så att man kanske också har läs och skrivsvårigheter till exempel. Sen 

använder vi ju också till exempel time timer eller timstock eller timglas men lite också att 

passa ut vad som passar den eleven bäst.” 

Respondenterna menar att elever med npf-diagnos har ett stort behov av att anpassningar 

görs för att de ska orka med hela skoldagen, eftersom de upplever att det tar mycket energi 

från de här eleverna att bara vara i skolan.  

”Man får ju väga ihop allt men definitivt ett eget arbetsschema där man ser vad man har 

gjort och att man kryssar av, schemalagd paus. Yngre barn ofta att man får ta paus precis 

innan rast att man får äta och dricka lite, går in lite innan rasten är slut och äter och går 

igenom vad som ska ske på lektionen. Förberedelse. Men att man får tanka någonstans 

för man behöver mycket energi. Tanka energi för det kostar på att vara i skolan. Sidorna 

står, man vet vad man ska göra, man stryker eller kryssar, schemalagd paus där man vet 

vad man ska göra.”  

Så beskriver en av respondenterna att de jobbar för att öka möjligheterna för att elever 

med npf-diagnos ska orka hela skoldagen. 

 

7.2 Möjligheter  

 
7.2.1 Rutiner 

Respondenterna redogör för tydliga rutiner gällande EA. 

 

”Vi har en ganska tydlig arbetsgång där tycker jag. Den som är orolig lämnar in ärendet 

till eht så diskuterar vi och behövs det så kallar vi in ngn från det arbetslaget som kan 

fördjupa så berättar de så vi får veta lite mer. Sen så får de alltid tillbaka lappen och där 

står det vem av oss som är ansvarig och ska återkoppla till arbetslaget och då får man ju 

se till så att man återkopplar till alla då.”   

 



  
 

24 

“Det jobbar man med på veckoråden. Kommer upp när elevhälsan är ute och man går 

igenom alla. Då kan man inte sitta där vecka efter vecka och jag har inte gjort det nu 

heller. Det blir konsekvenser-  det har fått det att rulla framåt och kommit åt det. Lätt att 

på studiedagar att stå och prata om det. Det har vi gjort hur mycket som helst men så här 

har vi satt lite press på det. Och pedagogerna pratar sinsemellan och hur har du gjort 

den avskalade delen i det här ämnet. Det börjar hända lite och en mentor kan undra 

varför funkar det inte med den här inlästa texten på ipaden. Hur har du tänkt här? Det 

har börjat bli en naturlig del av planeringen. Men det går ju inte så här (knäpp). Svårt 

att komma dit. Det här kan du kräva av din lärare och det driver på lite.” 

 

”Extra anpassningar har ökat möjligheten för elever med np eftersom man måste redovisa 

inför rektor och eht vad man gör för just för den eleven och om det fungerar och hur ofta 

gör ni det. Och att föräldrarna är med och kan påverka vid utvecklingssamtal. Så de 

bevakas bättre. Sen finns det ju de som ändå hade fått den hjälp de behöver utan det här 

kravet från skolan, men då beror det ju på att man har en lärare som gör det ändå. Man 

tar det på allvar och tycker det är bättre. Men ibland måste man bli tvingad.” 

 

Dessa rutiner utgjorde också en del i en kontrollapparat kring att EA efterföljdes enligt 

respondenterna. 

 

7.2.2 Kunskap 

Samtliga respondenter lyfter att kunskapen kring npf-diagnoser har ökat, både ute i 

lärarkåren men också att kunskapen finns i elevhälsan och där det behövs kan elevhälsan 

bidra med ytterligare kunskap till lärarna. Respondenterna lyfter även att det har varit 

medvetna satsningar på skolorna för att öka kompetensen kring npf-diagnoser och att 

specialpedagogerna haft en drivande och ledande roll i dessa satsningar, oftast med hjälp 

av specialläraren på skolan. De skolor som är kommunala redogör även för hjälp från 

förvaltningen och specialpedagogen där som en viktig del i arbetet. 

 

Det finns också tydliga specialpedagogiska rutiner som går ut på att specialpedagogen 

möter pedagoger ute i arbetslagen på fasta tider där både specialpedagog och lärare äger 

tiden. Det framkommer i resultatet att handledning är en viktig faktor för att kunna möta 

läraren och sprida kunskap. En respondent pratade om vikten att vara ute i klass för att 

möta läraren. 
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”Ja det är jag nog, främst är jag nog det genom att jag finns med i undervisningen som 

resurs. Dubbelbemanning, då kan jag på det sättet nå lärare. Få mer tid med lärare, 

kunna påverka. Då äger vi problemet gemensamt. Processa svårigheter gemensamt då 

kan vi påverka. Finns ingen poäng att sitta själv med eleven. Ska vi specialpedagoger 

arbeta med verksamhetsutveckling så är det bättre att vara med.”  

 

Detta är enligt respondenterna viktigt för att sprida kunskap bland lärarna. 

 

7.2.3 Samverkan 

De respondenter som uttryckte att rutinerna fungerade lyfte också en fungerande 

samverkan mellan lärare och specialpedagog. Elevärenden lyftes på arbetslagsnivå där 

specialpedagog var delaktig och behövde inte landa på elevhälsans bord för att diskuteras. 

”Vi är ute i arbetslagen var tredje vecka.” 

 

Respondenterna lyfter att lärare har blivit duktiga på att sätta in de ”enkla” EA snabbt så 

som placering i klassrum och kompensatoriska hjälpmedel. 

 

”Vissa är lättare att sätta in som inte kräver så stora organisationsförändringar. Det tar 

alltid längre tid när det gäller personal och så.” 

 

 Respondenter påtalar att deras medverkan i arbetslagen under organiserade träffar har 

bidragit till tydliga rutiner och gjort att kunskapen ökat kring EA, vilket har lett till att 

lärare vet hur de skall gå tillväga och därmed snabbt sätter in EA. 

 

7.2.4 Relationer 

Relationer och vikten av att arbeta med att eleverna skall känna trygghet i sina relationer 

är ett arbete som tas upp i intervjuerna. En respondent lyfter det som den viktigaste 

faktorn medan andra under intervjun tar upp relationer som en del i att arbeta med 

motivation, självkänsla, medvetenhet och sammanhang. Samtliga respondenter lyfter 

relationer som en stark faktor när det kommer till extra anpassningar och möjligheter för 

elever med en npf-diagnos.  

 

”Och vissa barn kommer ner till mig och frågar om de får vara hos mig en stund. Då 

sitter man en stund och sen går man tillbaka. Man kan springa och knacka på mitt fönster 
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och sen tillbaka. Någon elev får tanka genom att vara med vaktmästaren före lunch för 

att orka. Då får man använda honom eftersom vi har ont om möjligheter.” 

 

Att hitta relationer som blir betydelsefulla och ger meningsfullhet tar samtliga 

respondenter upp. Vem och vilken roll den har är mindre viktig i att känna sig trygg i 

skolan. 

 

7.3 Utmaningar 

 
7.3.1 Förhållningssätt 

Respondenterna tar upp utmaningen med att det fortfarande finns en grupp av pedagoger 

på skolorna som inte delar den samsyn på EA som finns, men också att det på skolorna 

finns en ojämn kunskap kring vad en EA är och förmågan att bruka den i klassrummet. 

En respondent tar upp att skolkulturer skiftar mellan arbetslag och en annan benämner 

det som en ovilja hos pedagogerna. En respondent pratar förhållningssätt utifrån en 

kunskapsbrist men också en förmåga att vilja bemöta elever.  

 

 “Å då tänker jag på organisationsnivå så ja men dels kan det handla mycket om eller på 

alla nivåer så handlar det mycket om kunskap. Förhållningssätt tänker jag mycket. Både 

om man får stöd och inte får stöd. Bemötande, mycket vad vi som jobbar i skolan har för 

syn på elever med de här behoven avgör ju jättemycket vilka extra anpassningar vi är 

villiga att göra och hur vi genomför dem sen. Det är en sak att få tips och idéer och sen 

att verkligen genomföra dem.” 

 

Hur skolan ska förhålla sig till elevers begränsade förmåga till uthållighet och att orka 

med skoldagen var en svårighet enligt respondenterna. Att kompensera tid och göra 

avvägningar, framför allt för de elever som också går in på fritidsverksamheten på 

eftermiddagen, efter skoltid. Respondenterna lyfte förhållningssätt och att hantera 

bristande motivation och självkänsla som en av de största utmaningarna kring arbetet med 

EA. 

 

7.3.2 Organisation 

Att inte ha ändamålsenlig miljö, som till exempel tillgång till grupprum, i skolan ansågs 

vara en utmaning. En snäv organisation lyftes som en faktor som gör verksamheten sårbar 

och som har hög grad av påverkan för elever med en Npf- diagnos.  
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” Risken kan vara att vi är för få vuxna speciellt på raster. Nu har vi organiserat det så 

att vi har många fritidspedagoger. Två stycken är ute på rasten som har organiserade 

rastaktiviteter så att vi inte har barn som blir stående eller bara springer runt. Det 

fungerar när de är på plats, men det är den mänskliga faktorn som ställer till det så. Och 

aktiviteterna är mest på middagsrast. Men är man lite kort och det är inte alltid man är 

behjälpt av en resurs men det är bra med ett par extra händer om det händer något och 

någon försöker rymma eller så. Då kan vi vara för kort.” 

 

Flexibilitetskravet som indirekt läggs på lärare när kollegor är sjuka, hemma för vård av 

barn med mera gör verksamheten sårbar i en redan ofta snäv organisation. Stöd riskerar 

att utebli och behovet av stabilitet som många elever med npf-diagnos har blir svårt att 

möta. Även svårigheten att förvalta bra relationer som finns att bygga på i en snäv 

organisation lyftes. Också att pressen på personalgruppen blir så stor kring dessa elever. 

Pedagogerna arbetar så hårt med att anpassa och kompensera att det finns stora risker att 

de bränner ut sig. 

 

” Riskfaktorn är att vi bränner ut oss för vi jobbar stenhårt. Många är väldigt engagerade 

och jobbar hårt. Det blir ju rätt psykiskt kring de här eleverna. Ibland går det bra och 

ibland går det inte alls bra. Handledning? Här kommer jag in och hjälper till med min 

bakgrund. Vi får sålla. Det går sönder mycket, fönster och mentorn bara åh det blir så 

mycket. Då får jag gå in och stoppa och styr vem som ringer när och så. Men ibland när 

det är mycket har vi haft extern handledning. Vara fler? De perioderna det tuffaste så är 

det lokalerna som är det svåraste och man har ingenstans att ta vägen, personal absolut 

men för de här måste de vara samma som de är trygga med så det spelar ingen roll om 

vi blir fler.” 

 

Även organisationer med ämneslärarsystem lyfte problematiken med att vara fler lärare 

som skall möta eleven och då också per automatik, hålla de EA levande. För lite tid för 

planering samt diskussion kring elever med EA var också något som lyftes fram. 

 

7.3.3 Social kompetens   

Respondenterna tar upp svårigheten när det är den sociala kompetensen som behöver 

kompenseras. De menar att de på skolan generellt är duktiga på att ge EA i klassrummet 
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men när det kommer till raster eller sammanhang där elevens sociala kompetens är viktiga 

blir det en större utmaning.  

”För de elever som inte knäcker skolkoden är det jättesvårt. Man kan ta KASAM 

begreppet. De elever som inte får en känsla av sammanhang, försöka hjälpa dem hitta det 

för många av de här eleverna är smarta å så men vi har svårt att göra skolan begriplig 

för dem och det gör ju arbetet med extra anpassningar otroligt svårt för dem. En elev som 

inte begriper vad den skall göra i skolan, så är ju inte om man jämför med en dyslektiker, 

tre läspass i veckan hjälper ju inte, gör det betydligt mer knepigt. Man kan lägga in 

motivationsbegreppet. Många av de här eleverna är beroende av individuellt stöd, 

kontakt, individuella relationer. Kan man hitta eleverna där, hitta lärare men där har vi 

inte alltid möjligheterna.”  

 

Det som framkommer i intervjuerna är de sociala svårigheterna som kan bli ett bekymmer 

för vissa elever. Respondenterna menar att skolan måste stötta i detta eftersom eleverna 

vill vara i skolan och de vill ha kompisar.   

 

7.3.4 Elevens delaktighet 

Delaktigheten hos eleven kring de EA är skiftande beroende på individ menar 

respondenterna men de förmedlade att det togs upp under utvecklingssamtalen som en 

rutin.  

 

”Jag brukar vara med på utvecklingssamtal och då brukar vi ta ett snack om att det här 

brukar bli lite tokigt och för att hjälpa dig på bästa sätt gör vi såhär och de brukar inte 

vara något problem.” 

 

Respondenterna uttryckte dock att det alltid togs upp mellan mentor och elev. På en skola 

använde de ett dokument med de olika EA som gjordes och som de alltid gick igenom 

tillsammans med eleven.  

 

”Mm det är hela syftet med det här (dokumentet med extra anpassningar visas) och vi 

börjar med de yngre och då är det oftast med vårdnadshavare. Men från år 7, så sätter 

sig mentorn med eleven själv och frågar vad du behöver. Och det kan vara allt från inget 

till allt. En del är jättemedvetna. Målet är att när du går ut 9 härifrån så ska du veta vilket 

som är mitt bästa sätt att lära mig.” 
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Det framkom att respondenterna upplevde att lärarna inte samtalade med eleverna om 

EA.  

”Ibland så har man gjort det bara lite muntligt för att man vill hålla det enkelt för att 

eleven inte ska känna någon skuld att jag har det här pappret och som är gjorda för att 

jag ska fungera i skolan.” 

 

 Anledningen var att de upplevde att lärarna var rädda för att eleverna skulle känna sig 

utpekade eller att det skulle vara en naturlig del av undervisningen så de inte skulle veta 

att det var en EA.  
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8. Analys och diskussion 
 

Syftet med studien var att utifrån specialpedagogers perspektiv undersöka hur extra 

anpassningar ser ut för elever med npf-diagnos. Vidare syftade studien till att undersöka 

hur arbetet med EA fungerar för elever med npf-diagnos. 

Sammanfattningsvis visade resultatet att respondenterna uppger att elever med npf-

diagnos har anpassningar i stor utsträckning. De har rumsliga anpassningar som skärmar 

och möjlighet att gå undan till ett mindre sammanhang och arbeta i grupprum. De har 

även akademiska anpassningar som anpassat material och examinationsuppgifter. Vårt 

resultat visade att utifrån specialpedagogernas perspektiv är de anpassningar som görs på 

de aktuella skolorna i överenstämmelse med de framgångsfaktorer som ungdomarna med 

Asperger och ADHD uppgav i Baric Bolics m.fl. (2016) forskning. Där beskrev 

ungdomarna att möjligheterna till ett mindre sammanhang eller enskild undervisning 

tillsammans med uppdelning av arbetsuppgifter och material underlättade inlärningen och 

skolsituationen för dem. Även Gerrbos (2012) forskning stödjer vårt resultat. Där framgår 

det att strategier som underlättar kunskapsinhämtning och bidrar till lyckande för elever 

med skiftande behov var anpassade uppgifter, mindre antal uppgifter och även 

möjligheten att faktiskt göra något helt annat.  

 

Det framkommer i vårt resultat att respondenterna upplever att kunskapen kring npf-

diagnoser har ökat både hos lärarkåren och i elevhälsan och att det har lett till att 

anpassningarna för den här elevgruppen blivit bättre och ökat. Det framkommer även i 

Lindqvists (2013) forskning där goda resultat framkommit av att tillföra kompetens in i 

klassrummen och att ordinarie undervisning och specialpedagogiken sammanflätas. Även 

om vi här kan se i vårt resultat att framgångsrika extra anpassningar används på alla 

skolor, så visar vår studie också att det finns brister i och en osäkerhet kring elevernas 

delaktighet, vilket påverkar individanpassningen i de EA som görs. Vi återkommer till 

den här problematiken senare i analysen och diskussionen. 

 

Vi ser i resultatet att kompensatoriska anpassningarna via Ipads eller datorer inte används 

i så stor utsträckning och ibland bara om andra svårigheter förekommer, även om 

datortillgängligheten är förhållandevis god på alla skolor i studien. De hjälpmedel som 

respondenterna uppger förekommer på de aktuella skolorna visar att de här eleverna 

främst får hjälpmedel som kompenserar deras svårigheter att läsa eller skriva. Vårt 

resultat visar att de kompensatoriska anpassningarna som görs i huvudsak handlar om att 
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ta bort eller undanröja stimuli. Vi kan inte se något i resultatet som tyder på tillförande 

av stimuli liknande det som Söderlund (2007) redogör för i sin forskning kring tillförandet 

av brusljud för elever med ADHD och vår slutsats är att det är ett framtida 

utvecklingsområde. 

 

Resultatet visar att de möjligheter som förekom i arbetet med EA var kunskap, rutiner, 

relationer och samverkan i olika former. Utmaningarna som framkom i resultatet var 

förhållningssätt, organisation, social kompetens och elevens delaktighet. Detta är faktorer 

som vi främst ser går att härleda till organisationsnivå. 

 

Respondenterna menade att det finns tydliga rutiner för arbetet med EA och att kunskapen 

kring npf-diagnoser har ökat. Men respondenterna lyfte också att de fortfarande möter 

lärare som de upplever brister i förmågan att ge EA till elever utan att själva få mycket 

stöd i processen samt att de ser ett behov av att det finns stödstrukturer som till exempel 

mallar med EA, idébank med mera. För de lärarna är rutinerna ett viktigt stöd i arbetet 

med EA även om vi ser i resultatet att mallar och idébanker innebär en risk för att 

individens behov inte uppmärksammas tillräckligt. Svårigheten att möta elever i behov 

av EA var något som respondenterna i rollen som specialpedagoger upplevde att 

undervisande lärare hade svårt för och kände sig stressade över. Men genom upprättande 

av rutiner kring EA upplevde respondenterna att arbetet kändes mindre stressande för 

pedagogerna. 

 

Vi ser i vårt resultat att ökningen av kunskap och goda rutiner är en följd av en del 

organisatoriska förändringar och beslut. Rektorer och ledning har möjliggjort att 

elevhälsan främst genom specialpedagogerna bidragit till kompetenshöjning genom 

interna utbildningar på arbetsplatsen och externa med hjälp av förvaltningen. Vi ser även 

i resultatet att rutiner för samverkan kring EA mellan lärare och specialpedagog under 

arbetslagsmötena bidragit till ett ökat kollegialt lärande kring elever med npf-diagnos. 

Lintons (2015) forskning stödjer vårt resultat och visar också att en förutsättning för 

samsyn och ett inkluderande arbetssätt är att ledning, elevhälsa och lärare är samstämmiga 

i elevsyn och arbetssätt. Även Jakobssons (2002) forskning visar på att samverkan och 

kommunikation hade en avgörande betydelse för hur eleverna med diagnos skolgång såg 

ut.  
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Vidare visar vårt resultat att rutinerna kring EA även fått en kontrollerande funktion. 

Genom specialpedagogens delaktighet i arbetslagen får rektor och ledning insyn i arbetet 

med EA, och på det sättet blir det en kontrollerande funktion, både på individ, grupp och 

organisationsnivå. 

 

Alla våra respondenter lyfter processen i arbetet med EA som oerhört viktig. Att det inte 

finns en färdig mall utifrån en elevs diagnos utan att allt är väldigt individuellt. Både 

Jakobssons (2002) och Hellbergs och Kjellberg (2012) avhandling visar att diagnosen i 

sig ger ett visst stöd men att de individuella behoven ser så olika ut att vi alltid måste 

individpröva behovet för att kunna ge eleven rätt stöd. Genom att lyfta det individuella 

behovet kan således processen vara framåtsträvande. Påverkningsfaktorn av lärarens egna 

föreställningar och förhållningssätt till individ och diagnos är enligt vårt resultat den 

största utmaningen för våra respondenter. Alla respondenter i vår undersökning nämner 

problematiken kring elevsyn hos lärare och dess höga påverkningsgrad. Lintons (2015) 

forskning ger vårt resultat stöd i form av lärares olika syn på vad som skall ges inte alltid 

stämmer överens med elevens behov. Lintons (2015) resultat visade att lärarens 

förhållningsätt till diagnosen och individen var av stor vikt. Om lärarens föreställningar 

kring eleven inte stämde överens med elevens behov påverkade det elevens möjlighet till 

inkludering. 

 

Skolinspektionens rapport (2014), Gerrbos (2012) och Baric Bolics m.fl. (2016) 

forskning visar att delaktighet skapar goda relationer och samverkan mellan lärare, och 

att det kan vara en möjlighet istället för ett hinder.  Respondenterna lyfte relationer och 

mötet som det centrala inom undervisning och utbildning. Lärarens uppgift är att guida 

eleven i att förstå omvärlden och sig själv i relation till denna och att ge eleverna möjlighet 

att lyckas genom att skapa goda relationer och lärmiljöer i relation till behov (Aspelin & 

Persson 2011). Vårt resultat visade att det relationella perspektivet samt de individuella 

behoven hos elever med npf-diagnos var den viktigaste faktorn när det kommer till EA. 

Vår teoretiska utgångspunkt grundar sig i det relationella perspektivet där elevers 

svårigheter också ses som en gemensam uppgift för skolans personal att förhålla sig till 

och åtgärderna riktas följaktligen mot skolans olika nivåer (Ahlberg 2013).  

 

Utifrån förhållningssätt tar respondenterna upp svårigheten med EA utifrån lärares brist 

på samsyn när det gäller motivation, självkänsla, ork/uthållighet och social kompetens, 
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samt att arbetet skiftar både i och mellan arbetslagen.  Påverkningsfaktorn av lärarens 

egna föreställningar och förhållningssätt till individ och diagnos är enligt vårt resultat den 

största utmaningen för våra respondenter. Problematiken kring elevsyn hos lärare och 

dess höga påverkningsgrad är också något som respondenterna lyfter. Lintons (2015) 

forskning ger vårt resultat stöd i form av lärares olika syn på vad som skall ges inte alltid 

stämmer överens med elevens behov. Lintons (2015) resultat visade att förhållningsätt till 

diagnosen och individen var av stor vikt. 

 

En stor svårighet, menar respondenterna, är den sociala kompetensen som man ser ett 

behov av att kompensera hos vissa elever. De upplever att skolan generellt är duktiga på 

att ge EA i klassrummet men i situationer så som raster eller liknande sammanhang där 

vissa elever behöver mer stöttning blir det en större utmaning då respondenterna upplever 

att eleverna vill vara i skolan och ha kompisar. Det dagliga arbetet i skolan i är idag i stor 

utsträckning beroende av andra faktorer. Kommunikation, relationer och samverkan 

menar forskning har en avgörande betydelse för hur skolsituationen ser ut för elever i 

skolan idag (Jakobsson 2002, Hellberg & Kjellberg 2012, Baric Bolic m.fl. 2016). 

 

I de rutiner som finns på de skolorna som ingick i vår undersökning, kunde vi i vårt 

resultat se att rutinerna kring utvärdering för att föra processen kring EA framåt, saknades 

utifrån det specialpedagogiska perspektivet på skolan. Att involvera elev och föräldrar på 

en högre nivå än bara i själva upprättandet upplevdes ha förbättringspotential hos alla 

respondenterna och var den del av rutinen som ännu ej var färdigutvecklad. En 

förutsättning för en framgångsrik undervisning är elevens delaktighet (Skolinspektionen 

2014). Även inom det relationella perspektivet ses skolproblem utifrån eleven och dess 

möte med omgivningen (Ahlberg 2013).  

 

Vårt resultat visar att det relationella perspektivet samt de individuella behoven hos elever 

med npf-diagnos var den viktigaste faktorn när det kommer till EA. Resultatet påvisade 

en skolorganisation med en adhokratisk tanke (Skrtic 1995). En respondent förklarade 

tydligt att de stod för inkludering och att de anpassade i klassrummet men att det var 

viktigt för skolan att skoldagen såg lika ut för samtliga elever. Enligt skolverket (2014) 

kan specialpedagogiskt stöd utanför klassrummet vara en extra anpassning under en 

period, vilket således möjliggör en anpassning av elevers skoldagar utanför klassrummet. 

Att som skola ha en ståndpunkt att inte individanpassa kan, enligt Skrtic (1991), 
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möjliggöra att den professionella byråkratin ses som ett hinder för att utveckla processen 

mot gemensamma arbetsstrategier och mål. Detta tar också Lindqvist (2013) fasta på och 

ser effekt av att tillföra kompetensen in i klassrummet och sammanfläta 

specialpedagogiken med den ordinarie undervisningen. Genom ett tätare samarbete över 

yrkeskategorier i klassrummet kan de professionella byråkratierna som innebär 

standardiserade yrkesroller och inlärda arbetsmönster ge färre konsekvenser för de elever 

som är i behov av stöd och de standardiserade format elever i skolor med professionella 

byråkratier tvingas möta, blir mindre tydliga och elevernas behov blir det centrala (Skrtic 

1991).  
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9. Slutdiskussion 
 

9.1 Resultatdiskussion 

Inledningsvis lyfte vi att vår yrkeserfarenhet gett oss en föreställning om att behoven 

skiljer sig mellan olika individer med samma diagnos. Trots detta är det fortfarande 

ovanligt med individanpassningar för elever med npf-diagnos. Genom att undersöka hur 

EA ser ut och hur arbetet fungerat för elever med npf-diagnos ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv kan vi se att Skolinspektionens (2016) resultat som visar att anpassningarna 

inte är individuellt behovsprövade även överensstämmer med vårt resultat.  

  

Skolinspektionens granskning (2016) som gjorts på 15 grundskolor och genomförts med 

intervjuer, observationer och granskning av dokument visar att arbetet med EA 

fortfarande är i uppbyggnadsfasen. Det som granskningen kommer fram till är att det 

fortfarande råder osäkerhet kring vad en EA är och att det förväxlas med särskilt stöd. 

Den visar också att anpassningar snabbt diskuteras utan att en behovsprövning görs, vilket 

leder till att eleverna sällan får de anpassningar de är i behov av. EA är till för alla elever 

men den grupp av elever som vi valt att lägga fokus på i vår studie är en grupp som enligt 

forskning (Baric Bolic m.fl. 2016) är särskilt utsatt eftersom de på grund av sin 

funktionsnedsättning riskerar sämre betyg och framtidsmöjligheter.  

 

Utifrån den erfarenhet som vi bar med oss in i studien och med tanke på att 

Skolinspektionens granskning publicerades så sent som 2016 förvånade det oss inte 

nämnvärt att dessa brister kvarstår. Även om vi ser att fysiska, akademiska och till viss 

del kompensatoriska EA förekommer i ganska hög utsträckning för elever med npf-

diagnos utformas de främst ifrån mallar och listor som läraren har, och inte efter elevernas 

individuella behov. Vi kan dra slutsatsen att resultatet av den granskning som visade att 

skolsituationen för elever med npf-diagnos behöver förbättras när det gäller kartläggning 

av behov, fortfarande kvarstår (Skolinspektionens 2014).  

 

Vår studie visar att kunskapen kring npf-diagnos och EA har ökat, vilket syns genom de 

EA som faktiskt finns för eleverna, och de mallar och listor som finns för läraren att 

använda i klassrummet. Detta ser vi som en positiv process men delaktigheten både för 

eleven och vårdnadshavare riskeras att tappas och vår studie visar också på att 

delaktigheten i processen kring de individuella EA saknas i hög grad, framför allt hos de 

yngre eleverna. Detta tror vi i sin tur kan medföra att anpassningar kan ha svårt att 
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individualiseras på den nivån som elever med npf-diagnos är i behov av för att klara 

målen.  

 

Vi finner det förvånande att vår studie visar att man i så hög grad tar bort stimuli i 

klassrummet trots att forskning visar att elever med npf-diagnos ibland kan gynnas av att 

det tillförs stimuli så som brusljud i Söderlunds (2007) studie. Om eleverna med npf-

diagnos var mer delaktiga tror vi att detta kan vara ett område som kan utvecklas. Detta 

genom att eleverna själva kan bidra med kunskap om hur diagnosen påverkar dem, vilket 

kan leda till att anpassningarna inte kommer från en mall utan individualiseras utifrån 

elev och behov.  

 

Skolan har idag elever som kan gynnas av att stimuli tillförs i form av ljud under 

lektionstid (Söderlund 2007). De verktyg som finns tillgängliga på marknaden tror vi kan 

utgöra en stor kostnad för skolan vilket kan göra att man som skola väljer bort just den 

anpassningen. Om behovet finns kan lösningen vara så enkel som att låta eleven lyssna 

på sin favoritmusik under arbete. Genom vår studie kan vi se att det förekommer i väldigt 

liten grad. Vi tolkar det som att det kan bero på de föreställningar och synsätt som 

förekommer kring elever med npf-diagnos, vilket också stöds av Lintons (2015) forskning 

att lärarens föreställning inte stämmer överens med elevens behov. Vår studie visar också 

att skolan fortfarande har en bit kvar, att det fortfarande förekommer lärare som har svårt 

att möta elever utifrån deras individuella förutsättningar, även om kunskapen har ökat. 

 

De möjligheter som kommit fram i studien handlar mycket om samverkan, rutiner och 

samsyn för att tillmötesgå elevernas behov. Detta indikerar att förändringsarbetet som vi 

ändå ser har startat kring EA också behöver fortsätta utvecklas på organisationsnivå. Vår 

studie visar att rutiner finns och att de i sig fungerar som en kontrollapparat, vilket 

upplevdes som positivt i arbetet med EA men vi ser att det gemensamma målet måste 

komma från ledningsnivå för att det skall vara genomförbart (Linton 2015). 

Skolinspektionens granskning (2016) visade att det saknades rutiner och stöd i arbetet 

med EA. Vi finner det intressant och positivt att rutiner och specialpedagogiska 

stödstrukturer finns och fungerar på de skolor vi undersökt, vilket vi tolkar som en positiv 

utveckling jämfört med rapportens resultat.  
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I vårt resultat framkom att en av de största utmaningarna var hur man skulle förhålla sig 

till elever med sociala och emotionella svårigheter och enligt Skolverket (2016) ökar 

efterfrågan på diagnoser nu. Även Alegria och Canino (2008) visar på att det finns en 

trend att förklara sociala problem och störande beteende med npf-diagnoser och med 

tanke på att skolan är den viktigaste skyddsfaktorerna för elever som riskerar att inte nå 

målen (Skolinspektionen 2014) har skolan ett stort ansvar för elever med npf-diagnos. 

Baric Bolics m.fl. (2016) forskning visar att den här elevgruppen i stor utsträckning 

riskerar att misslyckas i skolan. Skolan har ett särskilt ansvar för elever som har 

svårigheter att nå målen (Skolinspektionen 2014). Förutom att individanpassa EA för 

elever med npf-diagnos står skolan här inför en stor utmaning, nämligen att möta sociala 

behov hos elever med npf-diagnos. Vi tolkar vårt resultat som att relationer, engagerade, 

omtänksamma och uppmuntrande lärare är en stor möjlighet när det gäller att möta elever 

med npf-diagnos. 

 

Svårigheten att möta elever med sociala anpassningsbehov har blivit tydligt under den 

senare delen av den tidsperiod sen 2014 då EA blev en lagstadgad rutin. Vi ser i vår 

erfarenhet, vårt resultat samt även i bristfällig forskning kring sociala anpassningar, att 

fokus tidigare legat på arbetet att öka kunskapen kring npf-diagnoser. Upprättandet och 

fastställandet av fungerande rutiner kring EA på skolorna har varit tidskrävande samtidigt 

som man kan upplevas som lättare att anpassa kring en svårighet som inte upplevs så 

komplex som sociala svårigheter kan göra.  

 

Linton (2015) tar upp vikten av samsyn genom organisation, grupp och individ för att 

inkludering skall fungera. Här kan vi utefter vårt resultat också lägga till elev och förälder 

som en del i samsynen. För att kunna möta varje elev utefter deras förutsättningar krävs 

att lärare får möjlighet till att mötas i forum där kunskap och process är drivande ledord. 

Vår resultatbild visar att idag möter elever lärare där samsyn skiftar både i och mellan 

arbetslag. Elever med en npf-diagnos har skiftande behov men både respondenter och vår 

egna erfarenhet säger att elever med npf-diagnos skolgång ofta gynnas av stabilitet och 

ett gemensamt bemötande när det kommer till EA.  

 

Bemötande skapar relationer. Relationsbyggande innebär också att de möten som 

eleverna upplever med sina lärare varje dag är samstämmiga och att lärarna har en samsyn 

kring elevens behov. Samtliga respondenter tar någon gång under sin intervju upp att 
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tidsbristen gör det svårt att hinna prata djupare kring elevärenden, framförallt att föra 

processen framåt. Dels kan detta bero på en organisatorisk process som har svårt att 

uppmärksamma vikten av tid för pedagogiska samtal för samsyn kring elever. Detta i sin 

tur kan således generera i högre måluppfyllelse på skolan. Detta är något som vi ser att 

skolledning på organisationsnivå bör se som en viktig del i skolans arbete. 

 

Diagnosdebatten är känslig och behovet i en diagnos är skiftande. Jakobssons (2002), 

forskning samt vårt resultat ger oss grund för detta. Vi har medvetet valt att inkludera 

Jakobssons forskning i vår studie trots att den är 15 år gammal. Diagnosbilden för elever 

med npf-diagnos är oerhört skiftande och Jakobssons forskning påvisar detta. Dateringen 

blir därför utifrån vårt perspektiv sekundär då detta är ett perspektiv som är lika aktuellt 

idag som för 15 år sedan. Elever med en npf- diagnos är en grupp med primära behov av 

stöd för att klara sin skolgång. Den generella diagnosbilden gör det svårt för dem att klara 

av en ”vanlig” skolgång och de krav som ställs i form av att växelvis arbeta självständigt, 

analysera, sitta still, arbeta i grupp, vänta på din tur med mera (Baric Bolic m.fl. 2016). 

Skolan har dock ett särskilt ansvar för de elever som inte når målen (Skolverket 2011). 

 

9.2 Metoddiskussion 

Vi valde att använda forskningsintervju som metod för vår studie. Kvale och Brinkman 

(2014) påpekar att eftersom det inte finns fastställda regler för hur man ska genomföra en 

forskningsintervju är det viktigt att forskaren noga reflekterar över om intervjun är det 

bästa sättet att genomföra undersökningen på, vilket vi också noggrant gjorde innan vi 

valde metod. Utifrån det syfte och den frågeställning som låg till grund för vår 

undersökning ansåg vi att kvalitativ metod skulle ge oss bäst resultat. Vi valde intervju 

som vår metod eftersom vi ville ha specialpedagogers erfarenheter och upplevelser och 

beskrivningar av vårt problemområde. Kvale och Brinkman (2014) är också för intervjuer 

när det handlar om undersökningar som handlar om mänsklig erfarenhet.  

 

Genom att använda intervju som metod har vi fått empiri som har varit lätt att tolka 

eftersom vi fått djupgående och utvecklande svar på våra frågor. Risken med 

forskningsintervjuns öppna frågor enligt Kvale och Brinkman (2014) är att det kan vara 

svårt att veta när man ska ställa följdfrågor och när man ska fortsätta enligt intervjuguiden. 

Vi har varit medvetna om detta och anser att vi följt upp med frågor då vi uppfattade att 

svaren handlade om våra frågeställningar.  
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Anledningen till att vi valde att skicka ut våra intervjufrågor till respondenterna innan 

intervjutillfället, var att ansvaret för EA ligger hos undervisande lärare. Om 

specialpedagogerna inte var delaktiga i arbetet med EA gavs här en möjlighet att sätta sig 

in i samt förbereda sig för intervjun. Vi var medvetna om att detta kunde innebära att 

vissa respondenter förberedde sig mer noggrant än andra och att detta kunde göra att 

intervjuerna inte blev likvärdiga. Eftersom vi kompletterade intervjuguiden med 

följdfrågor anser vi att vi kunde vi möta upp den risken. 

 

Det har varit fördelaktigt att ha allt material inspelat då vi lätt kunnat gå tillbaka och 

använda empirin vid behov. Begränsningen som även Kvale och Brinkman (2014) och 

Bryman (2015) lyfter med den här metoden är att vi på grund av den tid intervjuer och 

transkribering innebär varit tvungna att hålla oss till ett litet urval. Om vi istället valt 

enkäter hade vi kunnat nå ut till många fler respondenter och få ett resultat baserat på ett 

mycket större urval. Dock anser vi att enkätfrågor inte hade kunnat ge oss så djupgående 

svar som vi fått genom intervjuer. 

 

Vi valde att anonymisera våra respondenter helt. Detta var ett medvetet val utifrån två 

infallsvinklar. Dels att vi upplevde det som rörigt men också att det utifrån våra 

frågeställningar inte har varit relevant vem som sa vad då skoltillhörighet i form av 

privat/kommunal eller storlek varit något som skall ha haft betydelse när vi samlat in 

empirin.   

 

Vi har som Fangen och Sellerberg (2013) också lyfter varit medvetna om att i en intervju 

är det många fler aspekter än frågorna som påverkar svaren. Det kan vara normer, 

föreställningar och förväntningar som påverkar intervjupersonen att svara på ett visst sätt. 

En svårighet som vi också uppmärksammat under intervjuerna är att det varit svårt för 

respondenterna att vara kritiska mot sin egen verksamhet i intervjusituationen. Vi är 

medvetna om att det kan ses som en brist och har hanterat det genom att tydliggöra 

anonymitetskravet och genom att ställa många följdfrågor och be respondenterna utveckla 

svaren vidare för att komma åt en mer ”verklig” bild.  

 

Trots att vi i vårt resultat ser att det finns anpassningar och tydliga rutiner i arbetet är det 

viktigt att ha i åtanke att det är utifrån specialpedagogens perspektiv. Vårt val av 
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respondenter föll på att vi hade uppfattningen att de som yrkesgrupp skulle kunna ge oss 

en bra holistisk bild av arbetet med EA. Det anser vi ha bekräftats men det är en viktig 

faktor att komma ihåg att det är utifrån specialpedagogers perspektiv som vi fått vårt 

resultat. För att få en helhetsbild hade vi behövt utöka studien till att omfatta även 

elevernas och lärarnas uppfattning om EA och arbetet kring det. Det hade varit intressant 

att se hur resultatet hade sett ut om vi utökat studien till att omfatta fler yrkesgrupper och 

även elever. 

 

9.3 Specialpedagogiska implikationer 

Vår blivande yrkesroll har en viktig roll i processen mot en skola för alla. Arbetet med 

extra anpassningar på organisationsnivå kommer bli en stor del av våra arbetsrutiner. Vi 

ser en möjlighet att genom att arbeta utifrån ”en skola för alla” och möjliggöra för det 

kollegiala lärandet kommer vi kunna ge möjlighet till att arbeta för samsyn. Genom att 

som specialpedagoger aktivt arbeta både mot ledning men också mot skolans olika 

pedagogiska yrkesroller kan det specialpedagogiska perspektivet implementeras både på 

organisation, grupp och individnivå.  

 

Utifrån vårt resultat ser vi det som viktigt att arbeta vidare för att öka delaktigheten i 

arbetet med att utforma EA för elever med npf-diagnos. Vi ser även att vi i vår profession 

behöver verka för att utveckla kunskapen och medvetenheten för hur stor inverkan det 

sociala och emotionella arbetet har för den här elevgruppen, och detta både på 

ledningsnivå som på gruppnivå inom arbetslagen. Om vi inom skolan ska kunna möta 

den här elevgruppens behov och motverka att de riskerar att få sämre betyg och därmed 

färre valmöjligheter i sin framtid, som forskning visar, är det en nödvändighet att vi 

arbetar vidare med detta i vår yrkesroll. 
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1. Bilagor 

a. Bilaga A Brev till respondenter 

 

Hej! 

 

Du får detta brev eftersom du valt att delta i en intervjustudie som ligger till grund för 

vårt, Anna Larssons och Lina Lokkos examensarbete på Specialpedagogprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur arbetet med extra anpassningar generellt ser ut 

och upplevs av specialpedagoger. Vidare syftar studien till att undersöka hur 

specialpedagoger upplever att extra anpassningar görs för elever med neuropsykiatrisk 

diagnos som är i behov av det.  

 

Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst under arbetets gång avbrytas.  Intervjun 

kommer att spelas in som ljudfil, för att vi ska kunna transkribera den i efterhand. 

Vi vill poängtera att ditt deltagande behandlas konfidentiellt. I det färdiga resultatet 

kommer det inte att framgå vem du är eller vad din arbetsplats heter. Det inspelade 

materialet 

kommer att kasseras när examensarbetet är slutfört. 

Mvh Anna och Lina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

b. Bilaga B Intervjufrågor 

 

 
Gäller elever med neuropsykiatrisk diagnos! 

• Hur många elever har ni på skolan? 

• Hur länge har du arbetat som specialpedagog här? 

• Hur många elever med npf-diagnoser uppfattar du att ni har på skolan? 

• Vilken erfarenhet har du av att arbeta med elever med npf-diagnos? 

 

• Upplever du som specialpedagog att elever med npf-diagnos får de extra 

anpassningar de är i behov av och om så inte är fallet, vad tänker du att det beror 

på? 

• Hur och vem identifierar elever som är i behov av extra anpassningar (med npf-

diagnos)? 

• Vilken är den vanligaste förekommande extra anpassningen för elever med npf-

diagnos, rumsliga(placering), akademiska(undervisning/material) eller 

kompensatoriska(hjälpmedel)? 

• Finns det upprättade rutiner för hur arbetet med extra anpassningar ska gå till? 

Hur förmedlas dessa till alla som arbetar med eleverna? 

• Vem är ansvarig för upprättandet av extra anpassningar för en elev? 

• Är eleven delaktig och isf hur? 

• Hur följs de extra anpassningarna upp och utvärderas? 

• Utifrån rumsliga(placering), akademiska(undervisning/material) och 

kompensatoriska(hjälpmedel) anpassningar- kan du se något mönster i vilka extra 

anpassningar som har önskvärd effekt för elever med npf-diagnos och isf vilka? 

• Vilken är den största utmaningen/möjligheten/svårigheten i arbetet med extra 

anpassningar för elever med npf-diagnos? 



  
 

III 

• Kan du se någon skillnad för åldrar och isf vilka? 

 

• Är du som specialpedagog delaktig i arbetet kring extra anpassningar för elever 

med NP-diagnos och isf hur? 

• Vilken är elevhälsans roll med extra anpassningar? 

• Vilka skydds och riskfaktorer kan du se utifrån organisationsnivå? 

• Finns det extra anpassningar som du bedömer att elever med neuropsykiatrisk 

diagnos behöver/ önskar men som du inte har möjlighet att ge? I så fall vilka och 

varför? 

• Vilket specialpedagogiskt stöd har du möjlighet att ge lärare kring extra 

anpassningar? 

 


