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The aim of this study was to examine the protruding school concept NPF-säkring at the public school 

Källbrinksskolan in Sweden. Pupils with neuropsychiatric disabilities are particularly at risk to not 

reach the goals of the education and to have high school absence, which can lead to social exclusion 

later in life. The school in this study are well-known through Swedish media and claim that they have 

a solution to the challenges the Swedish school system face today therefore they have formed their 

concept specifically to the pupils with neuropsychiatric disabilities. The aim of this study was to 

perform a case-study to examine what the concept implies, it’s main logics and how it affects the 

institution. Using triangulation while studying various documents connected to the school concept, as 

well as one observation at the school after school hours, five main logics of the school concept became 

distinguishable. The analysis were divided into two parts where the first part focus on the main logics 

of the concept analyzed through Universal design of learning as a theoretical perspective and the 

second part consists of the theory of the Institutions three pillars to understand the institutional 

function and its relation to its context of the society. As a conclusion it came apparent that the main 

logics consists of physical environment, flexible structure, relational approach, encouragement for 

students' self-determination and overall approach at the school. The institutional function of the 

concept is distinctly connected to the increased awareness regarding the consequences of 

neuropsychiatric disabilities throughout society and by developing a new school concept, the 

institution there-by question the traditional Swedish school-system. 
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1. Inledning 

Debatten som pågår gällande elever med särskilda behov, problematiserar det lagstadgade 

kravet på att skolan ska vara tillgänglig för alla. Skollagen (SFS 2010:800) säger att skolan 

ska anpassas utefter varje elevs förutsättningar och behov, för att främja en god social, 

emotionell och kunskapsmässig utveckling. Innebörden av tillgänglighet varierar beroende på 

kontext, för följande studie syftar begreppet till en tillgänglig miljö för alla oberoende 

funktionsförmåga (Myndigheten för delaktighet 2017). Det finns olika perspektiv att tillse för 

att enklare förstå individers funktionsförmågor och behov när det kommer till tillgänglighet. 

Å ena sidan finns det medicinska synsättet med fokus på individen som anses ha vissa 

svagheter som kan ligga till grund för ett särskilt behov. Å andra sidan finns det ett socialt 

synsätt där fokus istället ligger på miljöns inverkan kring individers olikheter samt 

upplevelser och hur de komponenterna bidrar till uppkomsten av särskilda behov. Båda 

perspektiven bidrar till förståelsen av särskilda behov men det kan även skapa diskussion 

rörande exkludering och inkludering i förhållande till tillgänglighet (Hallberg & Hallberg 

2014; Johansson 2010; Tideman & Svensson 2013). 

 

Genom bland annat media har skolans brister kring en tillgänglig miljö för alla, porträtterats 

som ett akut problem. Både Skolverket (2016) och Skolinspektionen (2016) lyfter frågan 

gällande särskild anpassning och svårigheterna att tillgodose elevernas behov på bästa sätt. År 

2014 genomfördes en lagförändring som förtydligade skolans ansvar gällande tillgänglighet 

och särskild anpassning. Två år senare granskade Skolinspektionen (2016) 15 skolor varav 12 

av dem ansågs vara i behov av utveckling inom området. Granskningen tyder på att 

innebörden av särskild anpassning fortfarande inte är tillräckligt tydlig vilket skapat problem 

för praktisk genomförbarhet. Skolor tilldelar i stor utsträckning anpassningar innan en 

identifiering av elevens specifika behov gjorts, det kan ha lett till felaktiga beslut som inte 

främjar en god utveckling. Rektorn är ytterst ansvarig vid upprätthållandet av den särskilda 

anpassningen så att den sker på ett ändamålsenligt sätt. Vidare skall de se till att dialog och 

samverkan sker mellan pedagoger och elevhälsa i arbetet med elevernas utveckling.  

 

Det går att finna studier där relationen mellan skolgång och social utsatthet har ett samband. 

De har visats att elever med psykosociala problem, sociala problem eller neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (NPF) förväntas löpa större risk för hög skolfrånvaro. För elever innebär 

skoltiden ofta flera förändringar och för de med ovan nämnda riskfaktorer kan förändringarna 
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bli än mer påtagliga. Skolans roll beskrivs som viktig för att upprätthålla en god utveckling 

och motverka arbetslöshet och ohälsa för bland annat elever med NPF. Det bör göras genom 

pedagogiskt, strukturellt och psykosocialt stöd (Svedberg & Wollter 2013; Rantakeisu 2013; 

Bolic Baric 2016; Friberg, Karlberg, Sundberg Lax & Palmér 2015; Skolinspektionen 2016). 

Den särskilda anpassningen som används idag härstammar ur ett medicinskt perspektiv där 

individen står i centrum och är den som ska få redskap för att klara av skolans krav (Griful-

Freixenet, Struyven, Versticheleb & Andries 2017). Hänvisat till lagen kan det tyckas 

motsägelsefullt, eftersom anpassningen i sig indirekt tyder på bristande tillgänglighet för 

samtliga elever. Skolinspektionen (2016) skriver däremot att det finns skolor vilka kan 

fungera som goda exempel för ett hållbart arbete med särskild anpassning, där de poängterar 

vikten av samverkan, delaktighet, tydlighet och flexibilitet. 

 

Källbrinksskolan är en kommunal högstadieskola i Huddinge som menar att de har löst 

problemet med brister vid särskild anpassning genom ett NPF-säkrat skolkoncept. NPF-

säkring går ut på att skolan i sin helhet är anpassad till elever med NPF-diagnoser såsom 

ADHD och autism (se mer i 2.3), något de menar har minskat behovet av individuella 

anpassningar. NPF-säkringen är ett relativt nytt begrepp och för närvarande är 

Källbrinksskolan ensamma med konceptet. Utifrån media verkar däremot det allmänna 

intresset stort (Hedman 2018; Utbildningsradion 2018). Studien syftar därför till att skapa en 

förståelse kring vad NPF-säkring innebär genom en instrumentell fallstudie (Yin 2013). I 

dagsläget finns inte någon forskning kring begreppet NPF-säkring, däremot finns det flera 

studier gjorda på liknande koncept. Universal design of learning är en modell framtagen för 

att tillgängliggöra skolor för både fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(Griful-Freixenet, Struyven, Versticheleb & Andries 2017). Således tar ett sådant koncept 

avstånd från den medicinskt orienterade utformningen av anpassning och intar istället ett 

socialt förhållningssätt där skolan som helhet ses över för övergripande anpassningar 

(Mcguire-Schwartz & Arndt 2007). Eftersom att studien avser relatera till socialt arbete 

kommer fokus ligga på det hur det sociala perspektivet av skolkonceptet NPF-säkring ger sig 

till uttryck. 
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1.2 Syfte 

Följande fallstudie avser skapa förståelse kring innebörden av NPF-säkringens huvudsakliga 

logiker och dess funktion ur ett institutionellt perspektiv.  

 

1.3 Frågeställningar 

Vilka är de bärande logikerna bakom skolkonceptet NPF-säkring? 

Vilken institutionell funktion har NPF-säkring ur ett samhällsperspektiv? 

 

2. En skola för alla  

Här presenteras delar av det som påverkar sammanhanget för det valda studieområdet. I 

avsnittet redogörs för vad som anses vara normalt och avvikande i samhället följt av en 

förklaring av NPF-diagnosernas innebörd och hur samtliga elevers behov skall tillgodoses 

inom skolverksamheterna. Med studiens syfte i åtanke redogörs för ett Universellt designat 

skolkoncept med ambitionen att skapa en skola för alla.   

 

2.1 Normalitet och avvikelser 

Individer som tycks ha ett avvikande beteende anses bryta mot de gemensamma värden och 

mönstren som finns i vårt samhälle vilka bland annat kommer till uttryck i lagar, kultur och 

interaktionen människor emellan. Normalitet blir det typiska, det vill säga det som är vanligt 

förekommande. För att ett fenomen eller en individ ska kunna räknas som avvikande krävs 

alltså att det finns en normalitet att jämföra med. Således anses inte ett beteende som 

avvikande förrän det definieras av omgivningen som sådant (Meeuwisse & Swärd 2013; 

Månsson 2013). 

 

Normalitet och avvikelse är kopplad till modellen normalkurvan och skulle kunna beskrivas 

utifrån att de flesta fenomen i vår verklighet sker inom en mittpunkt (på kurvan) som 

därigenom skapar en referensram för vad som är mest sannolikt, alltså det vi är vana vid. De 

fenomen som uppstår utanför mittpunkten blir således ovanligt förekommande och avvikande. 

För att ta ett exempel från skolvärlden läggs svårighetsgraden och kraven för betyg utifrån 

vad de allra flesta kan klara av, det som den genomsnittliga eleven klarar (mittpunkten). 
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Extrema svårigheter eller skickligheter både socialt och kunskapsmässigt är alltså avvikande 

beteenden som gör sig synliga inom skolan. De som anser att normalkurvan är applicerbar på 

elever i skolan har som främsta argument att normalkurvan speglar det naturliga och faktisk 

fakta av vad som är normalt respektive avvikande. De som argumenterar emot normalkurvan 

påtalar att kurvan i sig härstammar från matematiken som sedan applicerats på att mäta 

faktorer såsom intelligens hos människan, när det kanske i själva verket handlar om 

individuella olikheter. Kurvan har med tiden utvecklats till att sätta regler för vad ett normalt 

beteende innebär, något kritiker anses förstärka utanförskap och stigmatisering (Fendler & 

Muzaffar 2008).  

 

2.2 Den medicinska och sociala diskursen 

Som tidigare nämnts står det medicinska perspektivet för att NPF-diagnoser är en 

klassificering och förklaring av mentala svårigheter. Ett perspektiv med tydliga gränser 

mellan normalt respektive avvikande, där fokus inte läggs på bakomliggande orsaker till 

svårigheterna (Brante 2006). Dock finns en ständig diskurs mellan det sociala perspektivet 

och det medicinska vad gäller diagnossättning. Sett utifrån ett socialt perspektiv inbegriper 

diagnosen en makt att kunna ge personen i fråga en bekräftelse från omvärlden och möjligen 

reducera oro och ångest. Genom ett tydliggörande av varför denne upplever sig själv och sin 

omgivning på ett visst sätt kan diagnosen bli ett verktyg till att förstå sig själv (Johannisson 

2006). Det medför dock en risk att individens identitet blir låst vid diagnosen och upplevelser 

av utanförskap, stigmatisering och en känsla av förlust kan infinna sig (Hallerstedt 2006). 

Diagnoser kan även sätta politisk agenda, därigenom tydliggörs vad som är välfärdsstatens 

ansvar, respektive sjukvården och den enskilde individens. Här skapas alltså normer, vad som 

är friskt och normalt eller sjukt och avvikande. Diagnosen har alltså många sidor och genom 

den sociala aspekten går det att urskilja en risk i att diagnostisera eftersom det kan göra det 

svårare att se den faktiska orsaken bakom symptomen. När nya diagnoser uppstår innebär det 

en förminskning av vad vi anser är normalt i samhället. Ju fler variationer av varande som 

sätts i medicinskt perspektiv desto mindre blir utrymmet för normalitet i samhället 

(Johannisson 2006).  
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2.3 NPF-diagnoser  

NPF står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och inbegriper flera olika diagnoser vilka 

påvisar varierande grad av svårigheter utifrån hjärnans exekutiva funktioner. De exekutiva 

funktionerna kan beskrivas som hjärnans självstyrningssystem, det vill säga förmågan att 

planera och lösa problem (Nyberg 2009; Attention u.å.; Specialpedagogiska skolmyndigheten 

2015; Attention 2013; Socialstyrelsen 2014). Det finns en skillnad mellan 

funktionsnedsättning och funktionshinder som är värd att poängtera, funktionsnedsättning 

beskrivs som en nedsättning av fysisk-, psykisk- eller intellektuell funktionsförmåga medan 

funktionshinder är benämningen på när funktionsförmågan blir ett hinder i den 

samhällskontext individen befinners sig i (Socialstyrelsen u.å.).  

 

De diagnoser som inbegrips inom NPF är följande; ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) som främst kännetecknas av uppmärksamhetssvårigheter, impulsivitet och 

överaktivitet. Inom ADHD spektrat tillhör även ADD (utan hyperaktivitet) och DCD 

(Developmental Coordination Disorder). ASD (Autism spectrum disorder/Aspergers syndrom) 

kännetecknas av svårigheter kring sociala koder, att kunna uttrycka sig förståeligt i sociala 

interaktioner samt stresskänslighet. Tourettes syndrom yttrar sig genom ofrivilliga rörelser 

eller ljud, så kallade tics och språkstörning medför en nedsatt förmåga vid språklig kontext 

trots god syn och hörsel (Cederborg, Hellner Gumpbert & Larsson Abbad 2009; 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 2015; Attention 2013; Attention u.å. a.; Socialstyrelsen 

2016).  

 

Trots benämningen funktionsnedsättning, inbegriper NPF-diagnoser flera starka egenskaper, 

det vill säga funktionsförmågor (Myndigheten för delaktighet 2017). Personer med NPF kan 

ha förmågan att exempelvis hyperfokusera vilket kan bidra till att de uppfattas som kreativa, 

fantasifulla och uppfinningsrika med en förmåga att bredda perspektiv. Det finns ofta en vilja 

till förändring vilket kan ligga till grund för ett starkt lösningsfokus, målmedvetenhet och 

envishet. Även om personer utan diagnoser emellanåt kan känna igen sig i det ovan nämnda 

egenskaperna, sträcker sig inte svårigheterna eller förmågorna till den graden att det blir svårt 

att förhålla sig till samhället i stort, vilket det kan göra för personer med NPF-diagnoser.  

Personer med ovanstående diagnoser innehar ofta en samsjuklighet vilket innebär att ha 

symptom av flera diagnoser samtidig. Diagnoserna dyslexi, dyskalkyli och tvångssyndrom 

(OCD) är några exempel. Samsjukligheten gör att behovet av anpassning kan bli svårt att 
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konkretisera och därmed riskerar stöd att brista eller i vissa fall helt utebli (Attention u.å. a; 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 2015; Attention 2013; Socialstyrelsen 2014; Attention 

u.å b; Skolinspektionen 2016). 

 

2.4 Särskilt stöd  

Historiskt sett har ett inkluderande skolsystem och en skola för alla varit eftersträvansvärt 

sedan flera decennier tillbaka. Ett mer socialt orienterat perspektiv ersatte under 60-talet det 

medicinska perspektivet vilket innebar en skiftning i synsättet gällande innebörden av ett bra 

skolsystem, vilket skapat grunden för den särskilda anpassningen inom den svenska skolan. 

Det rör sig alltså om en utvecklingsprocess mot integration som syftar till att bli ett statiskt 

tillstånd i det svenska skolsystemet (Isaksson 2009). 

  

Skolan har en skyldighet att förse elever med de resurser och stöd de behöver för att utvecklas 

mot skolans mål. De elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen eller uppvisar andra 

svårigheter ska skyndsamt utredas av skolan för att synliggöra vilka särskilda behov som 

föreligger och vilket stöd eller anpassningar som kan bli aktuella för eleven. Vid svårigheter 

till följd av en funktionsnedsättning ska eleven få den hjälp och stöd som behövs för att 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser i så stor mån som möjligt (SFS: 2010:800). 

Vid ett beslut om särskild anpassning upprättas ett individuellt åtgärdsprogram via skolans 

elevhälsa, ett team med yrkeskompetenser med medicinsk, psykosocial, psykologisk och 

pedagogisk sakkunnighet. Elevhälsans uppgift är att arbeta proaktivt för att främja elevers 

kunskap- och hälsoutveckling under skoltiden, vilket understryks i Skollagen (SFS 2010:800; 

Socialstyrelsen & Skolverket 2016). Extra anpassning innefattar justeringar i undervisningen 

som kan göras av pedagogerna inom ramen för ordinarie undervisning. Exempel på extra 

anpassningar kan vara ändringar i schemat, tydligare instruktioner, ytterligare förklaring i 

olika ämnen, olika typer av särskilda läromedel eller enstaka insatser av specialpedagog i 

vissa ämnen (Skolinspektionen 2016). Om de extra anpassningarna inte är tillräckligt 

behjälpliga kan särskilt stöd behöva sättas in. Vilket innebär samma insatser som vid extra 

anpassning dock med större utsträckning och längre varaktighet och med mer ingripande 

karaktär för eleven. Enligt Skolverkets (2014) rekommendationer ska särskilt stöd i första 

hand ske i den klassen eleven tillhör. Skolverkets (2011) rapporter visar dock att det blir allt 

vanligare att placera elever i behov av särskilt stöd i separata undervisningsgrupper vilket 

strider mot Skollagstiftningens riktlinjer om en inkluderande skola. 
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2.5 UDL som skolkoncept  

Universal design of learning utformades från den tidigare designen UD (Universal design) 

framtagen av arkitekten Ronald Mace (Zhong 2012). Han var själv rullstolsburen vilket gjorde 

honom till avvikande från normen. Fysiska anpassningar för rörelsehindrade ansågs 

kostsamma vilket mynnade ut till den nya arkitektur Mace (Zhong 2012) utformade under 90-

talet, det vill säga UD som från början var anpassad för att tillgängliggöra miljön för 

rörelsehindrade. Senare uppenbarades allt fler brister inom undervisningen i skolor där man 

ansåg att det homogent utformade skolsystemet inte mötte alla elevers kognitiva- och 

inlärningsolikheter utan snarare utformades skolan utefter en elevstereotyp, en idealelev. 

Därigenom vidareutvecklades UD till UDL, inbegripande tillgänglighetsarbete för elever med 

inlärningssvårigheter. 

 

Precis som den rådande skepsisen kring normalkurvan, menar förespråkare till UDL att 

tanken om att forma en idealelev är att anse som en myt. De menar att inlärningssvårigheter 

inte bör ses som representativt för eleven utan att det är dagens homogent utformade 

läroplaner som givit upphov till inlärningssvårigheter. Markant för UDL är således att utforma 

ett flexibelt skolsystem med fokus på elevers olikheter i utformandet av delaktighet och 

tillgänglighet, för att således skapa förståelse och acceptans gentemot alla elevers olikheter. 

Att tillgodose alla olika behov kan däremot vara svåruppnåeligt då ett hjälpmedel för en elev 

kan öka svårigheterna för en annan. Därmed bör UDL ses som ett komplement till den 

individuella anpassningen och fungera mer som ett inkluderande förhållningssätt snarare än 

ett komplett skolkoncept (Zhong 2012; Ralabate 2011; Brady 2016; Griful-Freixenet, 

Struyven, Versticheleb & Andries 2017; Mcguire-Schwartz och Arndts 2007).  

 

3. Tidigare forskning 

Nedan presenteras studiens val av tidigare forskning vilka baseras på artiklar inom 

skolsystem, neuropsykiatriska funktionshinder och UDL. Med hänvisning till studiens syfte 

har följande artiklar valts för att bidra med en fördjupad förståelse kring den forskning som 

finns kring NPF kopplat till skolundervisning samt påverkansmekanismer vid institutionella 

förändringsprocesser. Vid sökandet av artiklar har databaserna Social science premium 

collection, Libris, OneSearch, Ulrichsweb och Google Scholar varit aktuella. Följande sökord 

har använts såsom; funktionshinder; skola, implementera nya koncept, universal design, 
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learning disabilities, disabilities; school, New institutional theory; school, three pillars; 

school, alternative schools och school systems. 

 

3.1 Koppling mellan skolfrånvaro och social exklusion 

Konkurrensen på arbetsmarknaden ökar och snävare utbildning- och erfarenhetsorienterade 

rekryteringsprocesser breds ut. För personer med NPF-diagnoser kan de förväntade kraven bli 

överväldigande och snarare leda till improduktivitet. Parallellt med kraven har dock antalet 

unga utan gymnasieexamen eller arbete ökat. En del forskare menar att den sociala 

tillhörigheten kan vara en bidragande orsak där den sociala klassen utformar en mer eller 

mindre marginalisering som senare påverkar skolutbildningen. Senare studier har däremot 

visat att utvecklingen kan grundas i ojämna förutsättningar bland elever, där de med NPF-

diagnoser missgynnas i ett förhållandevis homogent skolsystem. Personer med NPF-

diagnoser saknar i större utsträckning fullständiga betyg och riskerar således att hamna i 

arbetslöshet (Thompson 2011; Görlich & Katznelson 2018; Bolic Baric 2016). Vidare visar 

forskning att Neoliberalistiska strukturer, vilka från början haft sina rötter inom 

affärsmarknaden med fokus på måluppfyllelse och effektivitet, fått fäste och genomsyrar den 

reguljära skolan. Perspektivet har rotat sig fast så pass mycket att det idag anses som ett 

normalt sätt för skolan att arbeta utifrån, vilket gjort det svårt för andra konkurrerande 

perspektiv, exempelvis de med ett ökat fokus på tillgänglighet och flexibilitet (Nygreen 

2016).  

 

Det finns en stark koppling till mentala sjukdomar hos barn vid exkludering från skolan. För 

elever med mental funktionsnedsättning (bland andra NPF) kan risken för att bli exkluderad 

från skolan bli än mer påtaglig. Trots det används exklusion fortsatt som en metod för att 

disciplinera barn (Ford, Parker, Salim, Goodman, Henley 2017; Hatton 2018). Att exkluderas 

från skolan kan skapa ett starkare behov för barnet att undvika skolan i framtiden. Ofta kan en 

stress i familjen vara en bidragande faktor till att det oönskade beteendet eskalerar ytterligare 

hos barnet. Exklusionen kan även ske implicit genom att skolverksamheten exempelvis 

separerar elever med psykisk ohälsa från klassen till mindre utrymmen eller ger kortare 

skoldagar (Parker, Paget, Ford & Gwernan- Jones 2016). Föräldrar uppger i intervjuer hur de 

behövt fokusera mycket på sitt barns skolgång, välmående och utveckling och att de till följd 

av det inte har kunnat upprätthålla ett arbete, vilket påverkar familjens välmående och 

ekonomi som i långa loppet kan leda familjen mot social exkludering (ibid.). 
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De unga som hamnat utanför skolan och arbetsmarknaden, uttrycker en ojämn fördelning av 

resursernas flexibilitet i skolan. Många utav de är medvetna om vilka insatser de kan erhålla 

för att lyckas komma tillbaka till skolan eller eventuellt arbete, däremot finns en önskan om 

att omforma skolan på ett mer strukturellt plan och engagera ett kollektivt perspektiv för att 

främja den sociala tryggheten och således öka flexibiliteten av undervisnings- och 

examinationsformer. Oavsett social tillhörighet riskerar de höga kraven på prestation att öka 

stressen bland de unga och framför allt för dem som befinner sig i en marginaliserad position. 

Både pedagogiskt men även psykosocialt stöd behöver utvecklas i skolorna för att underlätta 

den framtida utvecklingen för elever med NPF-diagnoser och öka möjligheterna för en 

fortsatt god utveckling (Thompson 2011; Görlich & Katznelson 2018; Bolic Baric 2016; 

Nygreen 2016).  

 

3.2 Flexibilitet, delaktighet och tillgänglighet   

Det kan vara svårt för lärare i den reguljära skolan att forma läroplanen på ett sätt som är 

hanterbart för alla. Dels för att lärare inte är utbildade i olika typer av funktionsnedsättningar 

och hur det påverkar individen, och dels för att det kan vara särskilt svårt att upptäcka mindre 

synliga funktionsnedsättningar såsom NPF. Många skolor gör idag individuella anpassningar i 

högre utsträckning för att tillgodose elevernas varierande behov, vilket kan förstärka känslan 

av olikhet och utanförskap. Individuell anpassning kräver ofta att eleven själv har förståelse 

för sin funktionsnedsättning och hur dennes behov på bästa sätt blir tillgodosedd. I vissa fall 

kan det bli ett överkrav på eleven (Griful-Freixenet, Struyven, Verstickeleb & Andries 2017; 

Socialstyrelsen & Skolverket 2016).   

 

Som nämnts råder en skepsis till det reguljära skolsystemet och med tanke på den 

medvetenhet som föreligger i samhället gällande alla människors olikheter blir den reguljära 

skolan på så vis motsägelsefull då den inte tar hänsyn till elevernas olikheter så länge en 

idealelev eftersträvas. Således är det av vikt för skolan att börja arbeta efter ett mer flexibelt 

förhållningssätt gentemot eleverna. Ett stort arbete berör även lärarna vilka i sin undervisning 

kommer behöva öka sin flexibilitet genom att arbeta utifrån nya metoder och modeller för att 

kunna möta alla elevers olikheter och behov. Framtiden kommer alltid vara oviss men 

forskning belyser att skolans roll delvis är att rusta eleverna inför den, därför krävs det att 

skolorna också följer med i samhällsutvecklingen (Kangaslahti 2013). Elever med 

funktionsnedsättningar kan ha svårare att anpassa sig till kriterierna för en idealelev och 
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riskerar därmed att uppleva känslor av misslyckande och motgång under sin skolgång. UDL 

lägger stor vikt vid motivation vilket kan vara gynnsamt särskilt för utsatta grupper inom 

skolan. Motivationen är enligt studien den viktigaste positiva aspekten som UDL kan tillföra 

och har sin bas i en ökad flexibel struktur (Griful-Freixenet, Struyven, Versticheleb & Andries 

2017; Bolic Baric 2017).  

 

3.3 Innebörden av fysisk- och psykosocial miljö vid NPF 

Vid skolgång samspelar en rad faktorer som kan ha en betydande påverkan på varje elevs 

koncentrationsförmåga där både fysiska, sociala och individuella behov bör beaktas. För 

elever med fysiska funktionsnedsättningar utgör den fysiska miljön en påtaglig inverkan på 

tillgängligheten i skolorna. På liknande sätt har den fysiska miljön en stor inverkan på elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Elever med NPF påverkas i större grad av 

intryck från omgivningen och i skolan kan den fysiska miljön uppta en stor del av 

koncentrationsförmågan vilket kan leda till svårigheter vid inlärning. Exempelvis har det 

visats sig fördelaktigt med ljusa och avskalade miljöer med tillgängliga förslutningsbara skåp 

och lådor för elever med ASD och ADHD. Datorer, dörrar och fönster har istället visat en 

negativ påverkan på koncentrationen (Tufvesson 2007).  

 

Förutom den fysiska skolmiljön har även den psykosociala miljön visats sig påverka elever 

med inlärningssvårigheter. Det finns ett behov av att känna en känslomässig och social 

tillhörighet i skolan kombinerat med en tillgänglig fysiska miljö, framför allt för de elever 

med inlärningssvårigheter. Den psykosociala miljön inbegriper en ökad flexibilitet, förståelse 

och acceptans kring alla elevers olikheter och ett gott samarbete pedagoger emellan. Därmed 

finns en tro om att inlärningssvårigheter förmodligen kan avta vid en mer tillgänglig 

psykosocial miljö och förespråkar således ett gediget arbete kring skolans förhållningssätt 

(Khamis 2009). Det betyder dock inte att de särskilda anpassningar elever idag har rätt till bör 

fråntas vid en anpassad miljö, utan den bör istället fungera som ett komplement för elevernas 

möjligheter till en god skolgång. Även om den fysiska miljön är viktig att ha i åtanke belyses 

de begränsade möjligheterna för skolor att tillförse en sådan miljö. Nybyggnationer har 

exempelvis en större möjlighet att strukturera upp en tillgänglig miljö medan de redan 

existerande skolbyggnaderna möts av en större utmaning. Däremot finns det 

utvecklingspotential inom den psykosociala miljön oavsett om skolan är nybyggd eller inte 

(Tufvesson 2007; Khamis 2009). 
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3.4 Processer bakom nyfunna subsystem 

I skolans värld pågår en ständig strävan efter kvalitetsutveckling vad gäller bland andra 

prestationer, elevengagemang, motivation och pedagogiskt arbete. Alla elevers olikheter skall 

tas i beaktning under undervisningen och även kompletteras med extra stöd och stimulans om 

så krävs. Skolan ska upprätthålla ett gott samarbete med eleverna och vårdnadshavare, för att 

främja alla elevers möjlighet till god utveckling, utifrån ett helhetsperspektiv kring individen 

(Adolfsson & Alvunger 2017). Följande kan ligga till grund för det Adolfsson och Alvunger 

(2017) redogör i sin forskning kring uppkomna subsystem i skolorna, det vill säga 

inomorganisatoriska instanser med annorlunda uppbyggnad och funktion i relation till övriga 

skolinstanser. De menar att uppkomsten av subsystem grundas i en strävan efter progression 

vid elevernas framtida personliga och kunskapsmässiga utveckling. Utformandet av en ny 

institutionell struktur inhämtas via de föreställningar och förväntningar som kan florera inom 

olika samhällsinstanser, vilka sedan förenas för att skapa ett nytt sätt att forma skolan. 

 

Beroende på exempelvis invånarantal och ekonomi, har kommuner olika förutsättningar att 

göra investeringar, dithörande skolverksamheten. Rektorernas intresse och visioner kring 

struktur och resursfördelning påverkar utfallet av det utvecklingsarbete som prioriteras. 

Tillkomsten av fler privata skolor anses ha tänjt på utvecklingsmöjligheterna och gjort ett 

avsteg från det reguljära svenska skolsystemet, något som ansetts ha bidragit till nyuppfunna 

institutionella subsystem. De krafter som kan ligga till grund för nya subsystem i en skola, 

kan vara både externa och interna. De externa krafterna berör samhällets förväntningar, där 

jämförs skolor beroende på elevernas prestationer, för att senare kunna leda till olika 

attraktiva utmärkelser i förmån för skolans anseende. Det påverkar i sin tur de interna 

krafterna, där skolans system anpassas i strävan efter att tillförsäkra skolan ett gott rykte. Ett 

exempel på ett subsystem är expertlärare, vilka kortfattat är tänkta att vara specialiserade 

inom olika ämnen för att kunna upptäcka områden där elever kan tänkas behöva stöttning. 

Med sin kompetens skall de inneha strategier för att arbeta med utveckling av de praktiska 

arbetet bland elever och lärare i skolan (Adolfsson & Alvunger 2017).  

 

Aktuell forskning kan bidra med förståelse kring påverkanskriterier kopplat till vilken typ av 

utveckling en institution tar. Två nämnda kriterier är relationen mellan skola och samhälle 

samt förhållandet mellan lokala subsystem som redan finns etablerade i skolorna. Vid olika 

subsystem är det viktigt att de fungerar i samklang med varandra och upprätthåller en god 
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dialog främjande för skolans fortsatta utveckling. Att exempelvis implementera expertlärare 

har troligtvis uppstått på grund av externa och interna krafter, däremot har positionen inte 

nödvändigtvis utvecklat lärarnas arbete till eleverna utan snarare underlättat kommunikation 

mellan de olika skolsystemen (Adolfsson & Alvunger 2017). 

 

3.5 Utbildningens förutsättningar vid alternativa skolor 

Som en protest till det fokus som skolan idag arbetar efter finns det konkurrerande skolsystem 

som strävar efter en mer inkluderande skola, en del även framtagna av föräldrar som känt ett 

starkt behov av förändring för både deras barn men även för de själva (Nygreen 2016). Som 

tidigare nämnts finns det en risk att hamna i social exklusion vid en bristande skolgång (Ibid.; 

Hemmer 2013; Watson 2014). För att fånga upp de elever med hög skolfrånvaro finns 

anpassade skolsystem vilka är tänkta att underlätta för elevernas återupptagande av sina 

studier. I länder som USA har utvecklingen lett till uppkomsten av så kallade alternativa 

skolor. De är tänkta att fungera i förmån för elever med hög skolfrånvaro, at risk students, och 

det genom en omstrukturering av skolans rådande riktlinjer. Eleverna som kommer till de 

alternativa skolorna anses ha behov som uppfattas svåra att tillfredsställa genom de reguljära 

riktlinjerna som istället omarbetas för att bli mer lättillgängliga och flexibla (Hemmer 2013).  

 

Det finns dock kritik riktad mot de alternativa skolorna där funderingar kring en rättvis 

skolgång problematiseras. För det första kan de omstrukturerade riktlinjerna riskera att bli 

diffusa vid en alternativ skola. Den reguljära skolans strama direktiv ses som en begränsning 

för at risk students och leder till att de alternativa skolorna omarbetar direktiven, men som 

kritiker menar riskerar leda till svagare betygskriterier (Hemmer 2013). Likaså påtalas risker 

att upprätta alternativa skolor, då de i sig kan leda till och även vidmakthålla synen på 

avvikelse bland at risk students, vilka ofta redan har en känsla av utanförskap gentemot den 

reguljära skolan. Utifrån bilden av att alternativa skolor inte genererar samma kvalitet på 

utbildningen som den reguljära skolan, kan de alternativa skolornas legitimitet riskera att 

minskas genom ett sämre rykte. Det kan indirekt påverka de framtida förutsättningar eleverna 

får vid exempelvis fortsatta studier eller arbetsansökningar. Så här långt finns det även studier 

vilka tyder på att elever vid alternativa skolor inte nödvändigtvis ökar sina snittbetyg utan 

snarare sker en ökning på skolnärvaron. Istället för att arbeta fram jämnare riktlinjer belyses 

vikten av att försöka avlägsna skiljelinjen mellan de alternativa skolorna och de reguljära 

(Watson 2014; Kennedy-Lewis, Whitaker, Soutullo, 2016). 
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3.6 Sammanfattning 

Forskning visar följaktligen att både den fysiska- och psykosociala skolmiljön påverkar 

elevernas studiegång. De marknadsbaserade strukturer vilka nått skolans arbetsområde skapar 

dessutom högre förväntningar på elevernas prestationer och effektivitet, men eftersom att en 

del forskare menar att kriterierna för prestationerna ligger rotade i skolsystem missgynnsamt 

för alla elevers olikheter, kan risken för psykisk ohälsa öka och således leda till utebliven 

skolgång. Med tanke på elever med NPF, vilka redan löper högre risk för psykisk ohälsa blir 

de att anta ytterst sårbara. Därav är det av vikt att arbeta för att tillgängliggöra skolorna och 

skapa ett flexibelt arbete med nära relationer till eleverna, något Källbrinksskolan menar att 

de har gjort. Det finns idag skolor vilka arbetar på ett liknande sätt, däremot ses upplägget inte 

som fullt optimalt. Rättssäkerheten för de anpassade skolorna har ifrågasatts utifrån att 

utformandet av skolans nationella riktlinjer kan komma att förenklas. Därmed kan ojämna 

förutsättningar för elevernas betygsättning skapas vilka senare kan påverka möjligheten till 

framtida anställning eller vidareutbildning.  

 

4. Metod  

I det här avsnittet presenteras studiens genomförande, tillvägagångssätt och analysprocess. 

Vidare redogörs och diskuteras metodologiska- samt etiska överväganden rörande studiens 

framställning. Genom att grundligt presentera studiens metod och tillvägagångssätt 

understöds möjligheten för framtida genomföranden av studien (Yin 2007). 

 

4.1 Teoretisk ansats  

Avsikten med studien är att förstå NPF-säkring och med hänvisning till det begränsade 

utbudet på beskrivningar och styrdokument kring konceptet, finns det en rådande okunskap 

vilken hermeneutiken vill fånga upp genom att skapa förståelse (Helenius 1990). Förståelsen 

kring konceptet kommer vidare utvecklas genom den egna förförståelsen i sökandet efter 

information. Således skapas en ny förståelse genom tolkning, vilket ger upphov till ny 

kunskap som så småningom leder till studiens slutresultat (Öberg 2015; Helenius 1990). 

Bortsett från förståelse avser studien vidare belysa sociala och samhälleliga aspekter kring ett 

skolsystem, vilka i sig kan kopplas till föränderliga och kontextbundna sociala konstruktioner. 

Därmed inbegriper studien ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där världen tolkas och 

förstås utifrån förgivettagande strukturer vilka problematiseras och ifrågasätts (Burr 1995). Ett 
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nytt koncept som NPF-säkring kan ses som ett exempel på en struktur vilken frångått och 

utmanat den annars förgivettagna reguljära strukturen inom skolan som vi annars är vana vid. 

Syftet är därmed inte att ta fasta på vad som är att föredra eller ej, utan förståelse kring 

mekanismerna bakom konceptets uppkomst och innebörd är det som eftersträvas.  

 

4.2 Instrumentell fallstudie 

Följande studie är en instrumentell fallstudie, det vill säga en fallstudie vilken syftar till att 

studera ett unikt fall som utifrån dess unika karaktär likväl skulle kunna appliceras i liknande 

kontexter, som i det här fallet är Källbrinksskolan och dess framtagna skolkoncept NPF-

säkring. En fallstudie är användbar om man vill upptäcka och få en bred bild av ett fenomen 

som i följande studie kan liknas vid NPF-säkring (Merriam 1994; Yin 2007; Yin 2013; 

Bryman 2018). Det är karaktäristiskt vid fallstudier att använda olika typer av material för att 

skapa sig en mer ingående inblick av en viss situation och hur de inblandade upplever 

situationen i dess kontext, vilket benämns som triangulering (Yin 2007). Fallstudier kan vara 

svårhanterliga såtillvida att det läggs mycket ansvar på forskaren att tackla vilken fakta som 

kan anses vara relevant eller inte. I många fall kan en sådan studie bli väldigt lång, på gott och 

ont, till följd av den omfattande mängden data (Merriam 1994). I fallet med NPF-säkring 

finns det mycket begränsat med information vilket gjort att två olika datainsamlingsmetoder 

kombinerats, nämligen innehållsanalys av artiklar och styrdokument samt en partiellt 

deltagande observation under ett studiebesök på skolan, innefattande information från 

skolpersonal och observation av den fysiska miljön (se mer i avsnitt 4.3; Bryman 2018; 

Lalander 2015). 

 

4.3 Urval och datainsamling 

Inför studien valdes Källbrinksskolan avsiktligt ut på grund av ett intresse kring skolans 

arbetsmetoder. Det rör sig om ett specifikt fall där de är den enda skolan i Sverige som arbetar 

utifrån vad de benämner som ett NPF-säkrat koncept, som ska ha bidragit med positiv 

inverkan där särskild anpassning brister (Yin 2013; Jacobsson & Meeuwisse 2008). För att 

skapa förståelse kring konceptets bärande logiker samt institutionella funktion har 

datamaterial inhämtats utifrån tidningsartiklar och dokument rörande NPF-säkring med syfte 

att skapa en större kunskapsbas kring vad som anses relevant, vad som sägs kring en situation 
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eller företeelse samt hur det förmedlas och upplevs av personer i den specifika situationen 

(Johansson & Öberg 2008).  

 

Datan för innehållsanalysen har inhämtats elektroniskt genom sökorden, NPF-säkring, 

Källbrinksskolan och NPF-säkra din skola. Aktuella databaser har varit, Social science 

premium collection, Libris, OneSearch, Ulrichsweb och Google Scholar. Ämnets relativt nya 

uppkomst har däremot bidragit till att tillgången av material via ovanstående databaser varit 

ytterst begränsad. NPF-säkringens uppmärksamhet i medierna har istället blivit avgörande för 

datainsamlingen där Google som sökbas använts flitigt. Följande texter har ansetts relevanta 

och inhämtats, undersökts och analyserats; Styrdokumentet Källbrinksskolans plan för 

kränkande behandling (Huddinge 2018), intervjuer med personal från skolan gjorda av 

Skolvärlden (Hedman 2018), Attention (Forsberg u.å), Centerpartiet (Centerpartiet 2018), 

Power Pointerna NPF-säkring - hur man med små medel kan göra skillnad (Kennerö- Tonner 

u.å.) och NPF-säkring (Bolinder et al. 2018) samt skriften Goda exempel - Få det att funka 

med NPF-vänlig skola (Norén & Forsberg 2015). Likaså har de audiovisuella källorna,  

Superungar (Superungar 2018) och radioreportage i P1 och P4 med rektorn för 

Källbrinksskolan (Utbildning och skola 2016; P4 Stockholm 2018). 

 

Studien avser använda det ovan nämnda datamaterialet som ett komplement för observationen 

på skolan. Genom att sätta oss in i NPF-säkringens innebörd tillsammans med tidigare 

forskning skapades en grund för att ställa relevanta frågor vid den partiellt deltagande 

observationen på Källbrinksskolan (Yin 2013; Lalander 2015). Under studiebesöket ställdes 

kompletterande frågor till skolpersonal och bidrog därmed till en delvis delaktighet i 

observationen. Däremot fanns ingen möjlighet att se interaktionen mellan lärare och elev 

vilket gör observationen passiv (Lalander 2015). Visserligen hade det varit av intresse att 

observera NPF-säkringens funktion i praktiken och i interaktionen mellan elever och lärare 

för att tillföra värdefull empiri, men på grund av etiska överväganden och begränsning i vilka 

som får delta som informanter i uppsatsen, valdes de metoderna bort. Likaså hade en intervju 

med rektorn på skolan varit av intresse på grund av rektorernas huvudansvar för elevhälsan 

(Socialstyrelsen & Skolverket 2016). I Källbrinksskolans fall är rektorn grundaren till NPF-

säkring och hade troligtvis haft svårt att hålla sig opartisk till konceptet. Vi hade därmed 

utöver intervju med rektorn behövt intervjua skolpersonal och elever under en längre tid för 

att få fler infallsvinklar inom området (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015; Thurén 2013). Till 

följd av det stora samhälleliga intresset kring NPF-säkring, fanns det dock ingen möjlighet till 
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det. Istället hänvisades vi till att besöka ett utav de studiebesök Källbrinksskolan anordnar 

varje månad, där de ger allmänheten en inblick i arbetet med NPF-säkring (Huddinge 2019). 

 

4.4 Analysprocessen 

Analysen av resultatet är uppdelad i två delar utifrån de båda frågeställningarna. Första delen 

syftar att få fram de bärande logikerna bakom NPF-säkringen med hjälp av UDL som 

teoretiskt perspektiv. För att kunna beskriva de bärande logikerna inom NPF-säkring, krävs 

att studien lägger grunden för en djupare förståelse vilket ger utrymme för tolkning, det kan se 

olika ut för aktörer beroende på kulturella, sociala och historiska sammanhang. Därmed avser 

studien med hjälp av bakgrund och tidigare forskning kunna forma en bas kring det 

studieområde som valts för att öka dess validitet och således skapa en tydlig förståelse utifrån 

dess kontext för att sedan göra en trovärdig analys kring ämnet (Becker 2008; Hansson 2011; 

Thomassen 2007; Yin 2013; Svensson & Ahrne 2015; Vetenskapsrådet 2017).  

 

UDL har varit till god hjälp för att bilda en uppfattning kring vad NPF-säkring innebär, därför 

föll det sig naturligt att använda UDL även som teoretiskt perspektiv i analysen (Svensson 

2015). Tematiseringen av det empiriska materialet bygger på återkommande aspekter av 

NPF-säkring utifrån vad som står skrivet om konceptet samt utifrån vad som framkom av 

studiebesöket. De olika teman som synliggjorts har sedan kopplats samman med UDL:s 

logiker för att enklare förstå dess innebörd och syfte. Den andra delen av analysen avser svara 

på andra frågeställningen gällande NPF-säkringens funktion utifrån ett institutionellt 

perspektiv. Där analyseras de bärande logikerna utifrån Richard Scotts (2014) teori om 

institutionens tre pelare för att analysera uppkomsten av konceptet och möjliga influenser av 

samhället (Se mer i 5). 

 

När direkta citat från skolpersonalen på Källbrinksskolan presenteras har ändringar gjorts med 

hänsyn till att inte ändra budskapet bakom det som sägs utan endast reducera utfyllnadsord 

som exempelvis “typ” och “liksom” för att förenkla citatets innebörd (Eriksson-Zetterqvist & 

Ahrne 2015; Bryman 2018). 
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4.5 Metodologisk diskussion    

För att kunna skapa en bra fallstudie behöver vikt läggas på god förberedelse inför besöket av 

det valda fallet. Det är således av vikt att ha en tydlig bild över vilka frågor studien avser 

besvara och inte påverkas av felaktiga och snedvridna föreställningar samt att under besöket 

vara lyhörd och flexibel. Yin (2007, 2013) menar dock att en väl genomförd fallstudie endast 

kan fullbordas av sakkunniga inom området med hänvisning till en fallstudies unika karaktär 

och komplexitet vid generalisering. Eftersom att Källbrinksskolans koncept i sig anses som ett 

unikt fall är det däremot av vikt att göra en fallstudie för att synliggöra dess unika karaktär i 

relation till samhällskontexten i övrigt. Syftet är nödvändigtvis inte att göra en statistisk 

generalisering vid valet av fallstudie, utan snarare en analytisk generalisering, där NPF-

säkringen analyseras för att sedan generaliseras utifrån mer övergripande teorier och således 

underlätta studiens redogörelse för konceptets logiker och funktion. Genom en generell teori 

kan NPF-säkringen testats och således skapas en bas för att tillhandahålla en god kvalitet 

främjande för konceptets validitet, alltså NPF-säkringens trovärdighet. Vidare förklaras att 

övningar kan göras i form av diskussioner inför ett besök. I det här fallet genomfördes 

kontinuerlig grupphandledning vilket skapade förutsättningar för god förberedelse inför 

studiebesöket på Källbrinksskolan.   

 

Datainsamlingens källor är främst besvarade av samma personer det vill säga, rektor och 

personal från Källbrinksskolan. Trots det begränsade utbudet av källor gällande NPF-säkring, 

har variation kring utgivare eftersträvas. Ändock hör de flesta texterna till utgivare inom 

skolans sektor vilket kan öka ensidighet och således bidra till en snedvriden faktabas. 

Däremot utgör varje vald källa viktiga delar i studiens sökande efter bärande logiker i 

kombination med studiebesöket (Yin 2007). Vid en del källor har det dessutom varit svårt att 

lokalisera utgivningsdatum, det i sig kan strida mot det Thurén (2013) skriver kring de 

källkritiska principerna. Gällande en äldre källa är det annars av vikt att se över dess samtida 

relevans där ett ansvar utifrån studien blir att möta konceptet med motfrågor baserade på 

tidigare forskning för att utmana ensidigheten. På så vis ökar studiens tillförlitlighet, det vill 

säga validiteten (Yin 2013). De källor vilka saknat utgivningsdatum har dock ansetts 

värdefulla då texterna omöjligt kan vara framtagna innan år 2012, eftersom det var då arbetet 

med NPF-säkring startades (Hedman 2018).  
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Det gäller även att vara observant på sin egen förförståelse under studiens gång och hur 

objektiviteten hela tiden påverkas av tidigare erfarenheter och fördomar. Som tidigare nämnt 

berör studien ett specifikt område där en lösning på ett aktuellt samhällsproblem porträtterats. 

Därigenom är det viktigt att vara medveten om den egna objektiviteten så att risken för att 

avspegla ett önsketänk i studien minimeras. Att vara helt objektiv blir mer eller mindre en 

omöjlighet, men att vara medveten och observant av det faktum, kan minska riskerna för att 

styra studien (Yin 2013; Becker 2008; Thurén 2013). Därav avser vi hålla oss intersubjektiva 

genom att öka vår kunskap och behärskning kring att förstå och återspegla den verklighet som 

beskrivs utifrån vårt skrivna språk och därmed reflektera en så god tolkning som möjligt 

(Helenius 1990). Likaså är det viktigt med medvetenhet kring den bild studien kommer 

förmedla utifrån socialt arbete som perspektiv. Andra relevanta perspektiv som ett medicinskt 

eller pedagogiskt hade troligtvis lagt tonvikt på andra delar kopplade till NPF-säkring (Jönson 

2010; Vetenskapsrådet 2017).  

 

4.6 Etiska överväganden 

Följande studie är inriktad på en skola som inbegriper barn och unga vilka anses vara en utsatt 

grupp i samhället, vidare medför det en rad utmaningar (Söderqvist, Bülow & Sjöblom 2016). 

Utifrån barnkonventionen har barn idag ett större inflytande och rätt att få sin röst hörd, 

däremot kan de i ett forskningssyfte tillskrivas ett alltför stort ansvar kring vad som sägs, 

vilket kan ge oförutsägbara konsekvenser framöver (Andersson & Swärd 2008; UNICEF 

2009). Linnéuniversitetet rekommenderar dessutom sina studenter att inte ta på sig det 

ansvaret att forska där enskilda individer medverkar, i vårt fall hade det gällt elever. Istället 

rekommenderas att lägga fokus vid professionella som arbetar med utsatta grupper 

(Fakulteten för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap 2012). Vid diskussioner gällande 

observationen som genomfördes fanns en vilja att få observera interaktionen mellan elev och 

lärare för att få se hur NPF-säkringen ger sig till uttryck. Med de ovan nämnda etiska 

överväganden i åtanke blev valet att avstå naturligt. Förmodligen hade tillgång till fältet när 

eleverna medverkar, inte varit tillåtet av skolpersonal och föräldrar. Istället blir en observation 

av den fysiska miljön relevant för studien som utifrån NPF likväl utgör en viktig del av 

tillgänglighetsarbetet på skolorna.  

 

Inför arbetet med studien skickades även ett informationsbrev ut (se bilaga 1) där rektorn fick 

möjlighet att ta ställning till skolans deltagande i studien samt inflika med eventuella 
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synpunkter. Vidare har kontakt upprätthållits via mail genom studiens gång för att tillförsäkra 

deltagarna information och samtycke till studien (Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådet 

2017; Socialhögskolan vid Lunds universitet 2015; SFS 2003:460). Då det inte finns någon 

relevans av att belysa personliga uppgifter av de informanter som medverkat i studien, har de 

endast benämnts utifrån sin yrkestitel (Vetenskapsrådet, 2002). Källbrinksskolans namn 

kommer däremot skrivas ut på grund av dess offentliga ställning. Skolan förekommer ofta i 

media och är känd specifikt för sin NPF-säkring, vilket försvårar anonymitet. Att använda 

pseudonym istället för skolans namn hade förmodligen inte förhindrat identifiering av skolan.  

 

4.7 Arbetsfördelning  

Vid genomförandet av studien har vi i huvudsak arbetat tillsammans och eftersträvat en så 

jämn arbetsfördelning som möjligt. Studien är vår gemensamma och trots att det funnits en 

uppdelning av skriva texter, där vardera en utav oss haft ett huvudsakligt ansvar, har det alltid 

förts en dialog kring områdena innan och under skrivandet så att vi kunnat hålla oss 

införstådda och uppdaterade i studiens innehåll. Under varje avslutad del har det gjorts en 

grundlig granskning av texterna vilket gett oss möjlighet att genomföra eventuella 

revideringar. Nedan visas en sammanställning de olika ansvarsområdena: 

Stephanie Mathilda  Gemensamt  

- NPF-diagnoser (2.3) 

- UDL som skolkoncept (2.5) 

- Tidigare forskning (3, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6) 

- Teoretisk ansats (4.1) 

- Institutionens tre pelare 

(5.2) 

- Resultat (6, 6.1, 6.2, 6.3, 

6.4, 6.5, 6.6) 

- NPF-säkringens 

institutionella funktion 

(7.2) 

- Abstract 

- Normalitet och avvikelser 

(2.1) 

- Den medicinska och sociala 

diskursen (2.2) 

- Särskilt stöd (2.4) 

- Fallstudie (4.2) 

- Analysprocessen (4.4) 

- Universal design of 

learning (5.1) 

- Resultatets bilder 

- Bärande logiker för NPF-

säkring (7.1) 

- Inledning, syfte, 

frågeställning (1) 

- Bakgrund, inledning (2) 

- Metod inledning (3)  

- Urval och datainsamling 

(4.3) 

- Metodologisk diskussion 

(4.5) 

- Etiska överväganden (4.6) 

- Arbetsfördelning (4.7) 

- Teori, inledning (5) 

- Analys, inledning (7) 

- Avslutande diskussion (8) 
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5. Teori 

För att skapa kopplingar mellan NPF-säkring och dess bärande logiker ämnar studien 

analyseras utifrån teorierna UDL och Institutionernas tre pelare (Mcguire-Schwartz & Arndt 

2007; Scott 2014). Den förstnämnda teorin avser fungera som ett teoretiskt perspektiv för att 

skapa förståelse för NPF-säkringen och på så vis kunna ta fasta på de de bärande logikerna. 

De är i sin tur tänkta att analyseras utifrån teorin om Institutionernas tre pelare, där ett 

institutionellt perspektiv således väntas generera förståelse kring logikernas koppling till 

institutionens funktion och legitimitet (Svensson 2015; Scott 2014; Jönson 2010).   

 

5.1 Universal design of learning   

För att kunna implementera UDL i klassrummen krävs först och främst reflektion och åtgärder 

gällande tre inledande steg, som innefattar att ha tydliga mål med flexibla 

måluppfyllnadsstrategier, uppmärksamma vilka olika behov och inlärningsprocesser som är 

aktuella hos eleverna samt kontinuerlig utvärdering av läroplanerna. Det görs för att 

synliggöra om förändringar i tillvägagångssättet av lärandet behöver ändras utifrån elevernas 

behov (Ralabate 2011). För att förstå innebörden av UDL redogörs här för teorins fyra 

övergripande principer: 

 

Multiple Means of Representation innefattar hur information presenteras av lärare och hur 

kunskapen inhämtas av eleverna. UDL värdesätter olika sätt att utföra lärandet för att så 

många som möjligt ska kunna ta del av den. Det innebär i praktiken att det ska finnas 

alternativa sätt att se och höra informationen genom exempelvis bilder och symboler, 

modeller och vilket språk informationen uttrycks på. Hjälpfunktioner till att förstå 

informationen och främja förmågan att se mönster, kontextualisera och generalisera ska också 

finnas tillgängligt. Multiple Means of Expression berör hur eleven får möjlighet att uttrycka 

vad denne har lärt sig. Det kan göras genom att exempelvis förse eleven med sätt att uttrycka 

sig fysiskt genom teater, hjälpande teknologiska funktioner på surfplattor och datorer, 

tankekartor och inspelningsenheter. Multiple Means of Engagement är den riktlinje som 

behandlar hur motivationen hos eleverna ska hållas uppe, där start och sluttider för varje 

moment samt att målet med varje uppgift presenteras tydligt. Eleverna uppmuntras att själva 

bestämma presentationsform och att självständigt reflektera kring sitt lärande under varje 

läromoment. Med hänsyn till elevens behov och beroende på uppgiften som står framför dem 
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är det viktigt att skolpersonal är flexibel kring tillvägagångssätt och sociala krav. Multiple 

Means of Assessment innefattar att bedöma elevens lärande kontinuerligt och se till att 

reducera sådant som distraherar eller försvårar lärande och istället fokusera på sådant som 

engagerar eleven till lärande. Målet är att eleven själv ska kunna se över sitt lärande, veta 

vilka redskap som behövs för att på bästa sätt ta in informationen och hålla engagemanget 

uppe, i förmån för elevernas självkännedom (Brand & Dalton 2012; Ralabate 2011). 

 

Sammanfattningsvis innefattar de olika delarna flexibilitet och förståelse kring olikheter, 

känslomässiga uttryck och sociala strategier. Utifrån UDL:s principer sammanställs en total 

överblick vilket lägger grunden för en inkluderande miljö i skolorna (Brand & Dalton 2012; 

Zong 2012). Följaktligen kan teorin även användas som modell för praktiskt bruk ute i 

verksamheterna. Eftersom att studien syftar till att förstå NPF-säkringens bärande logiker, 

används således UDL som teoretiskt perspektiv för att skapa tydligare förutsättningar kring 

förståelsen av konceptet (Svensson 2015).  

 

5.2 Institutionens tre pelare  

Institutioner grundar sig i strukturer där människor ingår i olika arbetsindelningar med 

varierande funktioner. En skola kan liknas vid just en sådan sammansättning där de olika 

arbetsindelningarna kan härledas till bland andra pedagoger, elever och rektorer. Att studera 

en institution kan ge användbar kunskap kring bland andra institutionella funktioner, 

utvecklingsmöjligheter samt drivkrafter (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014). Kommande 

studie bygger på att institutioner inte enbart eftersträvar ekonomisk vinning eller stabilitet 

utan utvecklas och fortgår genom verksamma normer ute i samhället. Genom att använda sig 

av Richard Scotts (2014) framtagna analysmodell The three pillars of institutions 

(institutionernas tre pelare), läggs fokus på Källbrinksskolans unikhet kopplat till dess 

institutionella strävan och nytta i förhållande till dagens samhällskontext. 

 

Scott (2014) menar att det främst rör sig om tre pelare där den förstnämnda reguljära pelaren, 

inbegriper ett regelrätt institutionellt förhållande till de lagar och regler vilka råder i 

samhället. Utifrån den går det att analysera i vilken grad en institution förhåller sig till 

politiskt beslutfattade lagar och regler, vilka sanktioner institutionen själv vidtar vid 

eventuella regelavvikelser och om det råder eventuella påverkansfaktorer kring att utveckla de 

stadgade lagarna och reglerna. Genom att en institution förhåller sig korrekt till den reguljära 
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pelaren, kan en känsla av legitimitet skapas. Den normativa pelaren, syftar till synliga och 

dolda regler grundade i värderingar (eftersträvansvärda värden att förhålla sig till) och normer 

(hur värderingarna bör eftersträvas) som påverkar institutionens uppbyggnad och utveckling 

genom målsättning och skapande av olika roller bortom arbetsdelningen. Normativa system 

ses som indelningar av sociala beteenden vilka omformas och blir till informella lagar och 

regler, samtidigt som den kan fungerar som drivkraft för social förändring. Normativa system 

kan liknas vid ett sätt för en institution att tillförsäkra sig samhällelig acceptans samtidigt som 

de kan tolkas vara de som lägger grunden för samhällelig förändring genom ett ifrågasättande 

av rådande strukturer. Den kulturella/kognitiva pelaren, härrör aspekter vilka influerar 

institutioner. Kulturella aspekter kan sammanfattas som ett godkännande av lokala normer 

och värderingar vilka kollektivt förhandlats, argumenterats för och befäst sig. Den kulturella 

aspekten inverkar både i den reguljära och normativa pelaren på så vis att en institution 

utformas och tar del av de områden vilka samkörs med den institutionella kulturen. För att 

särskilja den normativa pelaren från den kulturella kan den normativa pelaren ses som en 

regelbok för hur institutionella mål bör uppfyllas medan den kulturella pelaren snarare 

belyser vilka funktioner och förutsättningar som finns för att uppnå dessa, det kan röra sig om 

resursfördelning, sakkunnighet etcetera (Scott 2014).  
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6. Resultat  

Nedan följer resultatet av studiebesöket på Källbrinksskolan. Representanter för 

Källbrinksskolan var skolans rektor samt fyra biträdande rektorer. Underrubrikerna står i 

kronologisk ordning utifrån skolpersonalens presentation. De bilder och illustrationer som 

visas är endast tänkta att fylla ett kompensatoriskt syfte till texten.  

 

6.1 Källbrinkskonceptet - NPF-säkring  

I utkanten av ett av de villaområden Huddinge kommun sörjer över, uppenbarar sig 

Källbrinksskolan. Skolan befinner sig mellan ett större skogsparti på dess vänstra sida och 

villaområdet på den andra. Genom skolans arkitektur och planlösning med långa och mörka 

korridorer, ett stort antal dörrar, stora fönster och avsaknad av grupprum går det att utläsa dess 

byggnadsår, 1963. Vi går igenom en utav byggnadens alla ingångar och misstänker att vi 

hamnat på skolans nedre plan. Utan att riktigt veta vart studiebesöket ska äga rum, utgick vi 

från vår tidigare erfarenhet vilken sade oss att det troligtvis var aulan vi skulle till. Med hjälp 

av de vägvisande skyltarna vilka sparsamt prydde Källbrinksskolans väggar, lyckades vi 

lokalisera oss till en plats överensstämmande av den bild vi själva haft av en aula. Längst fram 

på scenen stod skolans rektor och vi förstod att vi hamnat rätt och vi tog plats bland de andra 

åskådarna i publiken. 

 

Rektorn var den som i huvudsak representerade Källbrinksskolan i stort. Hon beskriver 

konceptet som ett förtydligande stödmaterial för skolans pedagoger, där den kontextuella 

förståelsen över det skolan skall arbeta utefter, det vill säga NPF-säkring. Vidare poängterar 

hon att NPF-säkringen likväl hade kunnat kallas för tillgänglighet, för det är nämligen 

tillgänglighet av alla dess slag som skolan eftersträvar och det skall vidare genomsyra alla de 

beslut som tas inom organisationen. Det arbete som konceptet genererar beskrivs pendla 

mellan tre områden, lärande, digitalisering och miljö. Alla betydande delar i förverkligandet 

av NPF-säkring. 

 

Källbrinksskolan är en kommunal skola och rektorn förklarar att de har precis samma 

förutsättningar som alla andra kommunala skolor. Det som skiljer sig är det omarbetade 

strukturella arbetssättet som har utvecklats på Källbrinksskolan under de senaste sju åren. 

Grunden för att lyckas med ett sådant koncept beskrivs ligga i utformandet av ett 
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elevhälsofrämjade förhållningssätt där eleverna ges möjlighet till egenmakt och 

självbestämmande under sin skolgång. Rektorn menar att skolan har frångått det de tolkar 

som ett föråldrat sätt att mäta kunskap, där tron om att duktiga elever uppmärksammas genom 

goda resultat vid examinationer.  

 

Det här var en skola som var väldigt traditionellt organiserad. Med 

traditionellt organiserad menar jag att man hade det organiserat utifrån 

pedagogernas behov [...] Att organisera en skola utifrån pedagogers behov, 

det är ju väldigt lätt för oss skolledare, men det är ju inte det som är 

uppdraget. Uppdraget är att organisera skolan efter elevers behov. Vi måste 

ha en elevfokuserad skola.[...] Vi börjar med de elever som behöver det lilla 

extra först och så designar vi lärande, miljö, allting för de eleverna först. 

Därför att det som är bra för de, är bra för alla, och så rinner det ner och 

kommer alla till gagn.  

 

(Rektor) 

 

Den traditionella skolan beskrivs utformad för det rektorn benämner som neurotypiska elever, 

det vill säga elever utan NPF, vilka hon dessutom menar utgör en majoritet i skolan. Elever 

med svårigheter synliggörs utifrån att problemen framträder genom att de hamnar efter i 

skolarbetet och kan tilldelas anpassning därefter. Ett sådant förhållningssätt beskriver rektorn 

som ogynnsamt och menar istället att strukturer planerade utifrån ett neurotypiskt 

förhållningssätt, utgör en osäkerhet för att de elever som faller utanför normen riskerar att 

uppmärksammas allt för sent. Genom att istället anpassa skolan för minoriteten, det vill säga 

elever med NPF i stort, motverkas risken att hamna efter. Anpassningen menar rektorn oftast 

handlar om positivt bemötande och tydlighet och bör utgå från organisationens 

förhållningssätt, som även är det område som kräver omfattande förändringsarbete och måste 

enligt rektorn påbörjas på enhetsnivå. 

 

Vi är inne på år sju i arbetet med tillgänglighet. Det är alltså inget Quick fix, 

det är ingenting som händer under en natt, det är ingenting som går bara vi 

gör om klassrummen och så har vi plötsligt en tillgänglig skola, det är inte 

så det fungerar. Utan det finns en massa saker på strukturell nivå, på 
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organisatorisk nivå, så måste man på plats, för att man ska kunna arbeta med 

tillgänglighet.  

 

(Rektor) 

 

6.2 Den fysiska miljön 

Den del som många utav oss åskådare sett fram emot var rundvandringen, att få se hur den 

fysiska miljön skiljer sig eller om den skiljer sig från andra skolor. För skolans egen del 

påbörjades omvandlingen av den fysiska miljön, under år tre i utvecklingsarbetet. Två 

pedagoger hade uppvisat intresse av att testa en ny design i sina klassrum och fick själva ge 

förslag till rektorn där de redogjorde för hur klassrummet skulle se ut samt vad som skulle 

behöva köpas in. En pedagog hade lagt fram ett förslag i stil med:  

 

”Matematik är ett dialogiskt ämne och lärandet är en social aktivitet så jag 

vill att vi ska möblera mitt klassrum i grupper. Men jag ser också, i matten, 

att många utav mina elever har behov av att sitta enskilt så jag skulle vilja 

testa ljuddämpande bås och se vad det ger”.  

                      

                   (Rektor) 

 

Förslagen godkändes och de nya klassrummen arbetades fram. Efter en tid gjordes en 

uppföljning genom att rektorn besökte vardera klassrum under lektionstid. Det som blev en 

tydlig skillnad för henne, var den atmosfär hon möttes av i de omdesignade klassrummen, 

engagemanget var högre. Trots att de kompetenta pedagogerna kan ha påverkat engagemanget 

menar rektorn att förändringen grundades i något annat, nämligen i det fysiska rummet. 

Vidare genomfördes en kortare utvärdering där eleverna fick möjlighet att beskriva vad de 

själva antog var anledningen till den förändrade atmosfären. Sammantaget menade rektorn att 

alla var överens om att det var den fysiska miljön som var orsaken.  
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Bild 1. Bilden visar hur ett teoretiskt klassrum ser ut på Källbrinksskolan. Stora fönster ut mot 

skolgården, runda bord, viloplatser, förslutningsbara skåp, justerbara lampor och tydliga bilder att 

använda på tavlan tillsammans med en time-timer som beskrevs vara till hjälp för både elev och 

pedagog vad gäller tidsåtgång till olika moment.  

 

 

Bild 2. Exempel på hur Källbrinksskolan använder sig av ljuddämpande interiör och skapar “rum i 

rummet”. Ljuddämpande skiljeväggar, stolar, bås och hörselkåpor med eller utan musik är exempel 

som visas på bilden. Filten har själv lagts som “tak” av en elev som behöver avskärma sig än mer för 

att kunna koncentrera sig. Objektet på stolen är en kedjefilt som läggs i knät på eleven för en 

lugnande effekt. 



   

 

31 (63) 

 

 

 

 

Bild 3. På bilden syns hjälpmedel för koncentration som används i klassrummet. Olika föremål som 

eleverna kan använda under tiden de lyssnar eller läser såväl som alternativ sittmöbler för taktil 

stimulans som ökar koncentration.  

 

Som bilderna ovan illustrerar fick vi som besökare bevittna de olika klassrummen genom 

bildspel och genom rundvandringen. Rektorn tillsammans med respektive biträdande rektorer 

redogjorde att de arbetar med att intryckssanera skolmiljön i förmån för att minska 

distraktionerna för elever med NPF. Däremot visade sig slöjd- och teknik salarna skilja sig åt 

färgmässigt. Salarna inbegriper mycket verktyg vilket synliggjorde ett behov av att underlätta 

för alla redskapens funktioner, det gjordes delvis genom informationsväggar med skyltar och 

QR-koder.  

 

Det här är lite skillnad mot de andra lektionssalarna, då är allting grått, 

jättetråkigt, det är ingenting på väggarna, det är ingenting på borden förutom 

här nere, här är det lite annorlunda. Det har vi gjort bara för att ungdomarna, 

vi har ställt frågan till ungdomarna: ”Vad är det som är viktigt med 

träslöjdsalen?”. Jo, det är jätteviktigt att man vet vad man ska göra och 

vilket verktyg man ska ha för att det är så pinsamt att fråga igen.  

                      

                     (Biträdande rektor 1) 
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Bild 4. I slöjdsalen har Källbrinksskolan satsat på tydlighet med stora skyltar över verktygen. De 

flesta redskapen är QR-märkta och skannas med elevernas mobiltelefoner där de får information kring 

vad verktyget ska användas till eller de olika träslagens egenskaper.  

 

En förändrad fysisk miljö handlar inte enbart om förändring av interiören utan en överblick av 

vart olika instanser är utplacerade är minst lika viktigt, främst vid förändringen av skolans 

förhållningssätt. Ett sådant exempel var Källbrinksskolans resurscentrum, den instans där 

speciallärare finns till som stöd vid bland annat läxhjälp. Representanterna för 

Källbrinksskolan var eniga när de samtalade kring en överhängande negativ syn på 

resurscentrum, men med tanke på instansens viktiga funktion ville de förändra den bilden. 

Källbrinksskolans resurscentrum befann sig tidigare på källarplan och var enligt dem svår att 

hitta i skolbyggnaden. För att underlätta tillgängligheten och samtidigt påverka synen på 

instansen, gjordes en genomgång av skolans lokaler och dess användningsområde. 

 

Vi hade ett bibliotek där och det var aldrig elever som besökte det här 

biblioteket och det var ganska otrevlig miljö där inne. Det var väldigt rörigt, 

så tänkte vi såhär: ”Nä, nu vill vi att särskilt stöd och att få hjälp av spec, det 

ska vara någonting som är fint och som är bra, det ska inte vara någonting 

som sker i dunkel gömt i någon gammal källarlokal eller i något skyddsrum 

utan fönster eftersom att man inte hade något annat, och så var det där 

Kerstin fick sitta”. [...] Och då tänker vi tvärt om, resursen ska ligga mitt i 
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och där ska man känna att det är någonting bra och att man vill gå dit. Så vi 

flyttade vårt bibliotek helt enkelt.  

 

                     (Rektor) 

 

6.3 NPF på agendan 

Vid rundvandringens slut bjöds det på en välbehövlig fika innan det var dags för att återgå till 

aulan för resterande del av presentationen av NPF-säkring. Andra delen inleddes med 

redogörelser av syftet med framställningen av konceptet och vikten av att skolorna skapar 

goda kunskaper kring de olika diagnoserna. Samhället förändras och det är viktigt att skolan 

förändras med det. Rektorn ser NPF-diagnoser som relativt vanligt idag och att dem de 

senaste åren synliggjorts allt mer.  

 

Varför det är viktigt för oss att ha koll på alla de här diagnoserna och alla 

underkategorierna som finns är för att många av dem här hänger ihop, att 

när vi missar elever inom ADHD och AST så hittar vi dem ofta här i ångest 

och tvång och ätstörningsvården. Så det är jätteviktigt för oss att ha koll på 

vilka diagnoser vi möter i daglig dags, och vad är anledningen, vad beror de 

här olika diagnoserna på?  

(Rektor) 

 

Rektorn förtydligar att, trots alla diagnosers olikheter finns det en byggsten som håller dem 

samman, nämligen hjärnans normbrytande sätt att fungera på. Därmed menar de att det är av 

vikt att skolan har kunskap om alla NPF-diagnoser då de oavsett bakomliggande orsak leder 

till nedsatta exekutiva funktioner, funktioner som traditionellt sätt värderas högt inom skolan. 

 

Vi tänker och förväntar oss att elever ska kunna planera strukturera och 

organisera lärande och inte bara lärande utan sin bänk, sin väska, sitt skåp, 

sin dag. Vi förväntar oss att man ska kunna fokusera och flytta fokus under 

pågående lektion, mellan lektioner. Bara alla de här bytena som vi utsätter 

våra barn för, engelska till bild, till idrott, till svenska, till NO och så vidare. 

Vi förväntar oss att elever ska kunna ta egna initiativ, motivera sig själva, 

jobba vidare, ta egna initiativ att gå vidare för att självkorrigera och 
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uppmärksamma saker i det egna arbetet exempelvis. Vi förväntar oss att 

elever ska kunna uppfatta tid. [...] Vi förväntar oss att elever kommer kunna 

minnas det vi säger. I och med att det handlar om en hjärna som funkar på 

ett annat sätt med nedsatta exektiva funktioner kan vi inte hålla på att 

planera för fungerande exekutiva funktioner i våra verksamheter.  

 

                    (Rektor) 

 

Rektorn menar att skolor idag designar uppgifter och bedömningsmaterial utifrån fungerande 

exekutiva funktioner men att sådan design är problematisk eftersom det inte står det nationella 

kunskapskraven. Vidare påtalas att det inte finns någon koppling mellan ålder och graden av 

nedsatta exekutiva funktioner, skillnaden är att en person under åren kan finna bra strategier 

för att motverka konsekvenserna av funktionsnedsättningen. Att arbeta med en struktur 

baserad på eftersträvansvärda exekutiva funktioner ser de som ett tydligt tjänstefel och 

hänvisar både till kunskapskraven och Skollagen.  

 

Man behöver titta på hur läromiljön ser ut, både den fysiska men också den 

psykosociala, hur jobbar vi med trygghet hur jobbar vi med relation och så 

vidare. Vi behöver titta på vilket förhållningssätt som råder på skolan. [...] 

Det finns ju massor med anpassningar och så många duktiga pedagoger som 

jobbar ihjäl sig i sina egna klassrum för att göra allt de kan för sina elever. 

Men inte förrän det är på organisatorisk strukturmässig nivå får det någon 

bäring på verksamheten.  

        

                   (Rektor)  

 

6.4 Implementering av NPF-säkring 

Sett till antalet studiebesök och oss besökare synliggörs intresset för NPF-säkring men så här 

långt har det inte lyckats befästa sig i många skolor. Rektorn antar att det finns en tro om att 

implementeringen av konceptet uppfattas som svår och tidskrävande, något hon inte 

instämmer med. Istället poängteras att en liknande omstrukturering i arbetssättet snarare frigör 

tid eftersom alla elevers behov ges plats. 
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I grund och botten handlar det inte om att göra mer utifrån det som idag 

redan görs utan att göra det på ett annat sätt. [...] När det inte fungerar i den 

struktur som vi har tänkt oss, då måste vi vara hundra procent flexibla i att 

hitta en ny struktur.  

 

                    (Rektor) 

 

Vid den strukturella omformningen på Källbrinksskolan lades stor vikt på att först förändra 

skolans förhållningssätt till NPF-diagnoser och arbetet kring att möta eleverna. Rektorn 

hävdar att en sådan struktur minskar risken för att hamna efter i skolan vilket på lång sikt 

motverkar eventuell social exklusion. Det menar de är en hälsofrämjande struktur där fokus 

ligger på det som fungerar bra hos eleverna istället för ett fokus på åtgärder på sådant som inte 

fungerar. Rektorn påtalar att de istället har arbetat fram ett utmanande och flexibelt 

förhållningssätt där eleverna ges egenmakt och således främjas ett skräddarsytt arbete där alla 

elevers individuella behov tas hänsyn till.  

 

Vi vet att skolan är en stor friskfaktor i NPF-elevers liv, men vi vet också att 

det kan vara en väldigt stor riskfaktor. En misslyckad skolgång leder till 

psykisk ohälsa, leder till utanförskap, leder till ekonomisk problematik, i 

värsta fall till kriminalitet. Det vet vi. Så därför blir det här så oerhört, 

oerhört viktigt, och därför kan man inte idag, man kunde inte det för 20 år 

sedan heller, men idag vet vi mycket mer, kan man inte gå in och säga att: 

”Jag är här för att undervisa mitt ämne”. Nej, det är du inte alls. Du är här 

för att skapa relationer med dina elever så att du sedan kan skapa ett lärande. 

Så det är så oerhört viktigt att vi vet vad det är vi sysslar med.  

 

                    (Rektor) 

 

Källbrinksskolan har genom sitt arbete tagit fram en organisatorisk karta bestående av fyra 

steg där de kortfattat förklarar de steg som behöver arbetas med för att i slutändan uppnå en 

hälsofrämjande struktur. 
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Modell 1. Fyra steg mot en NPF-säkrad verksamhet. 

 

 

Varje ovanstående trappsteg representerar ungefär ett års arbete med NPF-säkring. Till en 

början behöver det organisatoriska upplägget ses över. Källbrinksskolan arbetar exempelvis 

med årskursvisa team samt med ett distribuerat ledarskap vilket innebär att varje team har en 

biträdande rektor med delvis undervisning i sin tjänst och en elevhälsa. Genom att elevhälsa 

och rektor inte ses som separata utan fungerar som en helhet i varje team, menar rektorn att 

det bidrar till ett mer närvarande och proaktivt arbetssätt främjande för eleverna. Elevhälsan 

skall främja ett salutogent förhållningssätt med fokus på styrkor och lyfta dem hos varje elev. 

Att ha ett distribuerat ledarskap beskrivs ha sina för och nackdelar. Fördelen är att rektorn 

skapar närhet till både elever och pedagoger genom att denne har kvar en viss procent av sin 

pedagogiska undervisning i sin tjänst, på så vis upprätthålls ett relationellt arbete. Nackdelen 

kan vara att det kan bli svårt att leda sina egna kollegor, därmed beskrivs det första steget, att 

förändra organisationen, som det mest utmanande i utvecklingsarbetet. 

 

Rektorn förklarar att när den första delen av arbetet befästs, gäller det att se över Skollagen 

och det arbete som utförs på skolan. Det görs bland annat genom utbildning vilket underlättar 

möjligheten kring att konkretisera det arbete görs. När det gjorts kan det miljömässiga arbetet 

med den fysiska anpassningen påbörjas och därefter gäller det att arbeta för ett 

vidmakthållande av konceptet.  
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Jag har ju jobbat jättemycket med fortbildning och handledning av olika 

skolor och arbetslag och jag kan säga att där man behöver mest hjälp, det är 

här. Det är det här som är svårigheten, det andra det kan man liksom sätta 

men just förhållningssätt och relation, att ha ett relationellt perspektiv på 

verksamheten, det är svårt och där behöver man hjälp. [...] Men för att man 

ska kunna jobba med tillgänglighet och börja göra ett stort förändringsarbete 

och börja förändra inifrån behöver man ha koll på de här bitarna först och 

det är ju inte så lätt att analysera den egna verksamheten för att man är ju 

väldigt partisk.  

 

                    (Rektor) 

 

6.5 Egenmakt och ansvar 

Under skolans utvecklingsarbete beskriver rektorn att de möttes av motgångar som låg till 

grund för att två personal avslutade sina tjänster, till följd av att det nya förhållningssättet inte 

överensstämt med deras egna moral. Utav den personal som stannade kvar beskrevs tiden som 

utmanande men med en positiv inverkan på deras professionella arbete i slutändan. En viktig 

del som belystes för att underlätta förändringsarbetet var att se över planeringen, både för den 

egna undervisningen men också för planering som rör eleverna själva så de får möjlighet att 

vara med och påverka.  

 

Vad är det man ber om? Man ber om förståelse och intresse för den egna 

personen, den egna diagnosen och för behoven. Man ber om struktur i 

lärandet, vad ska jag göra, hur ska jag göra det och vem ska göra det, när 

ska det vara klart och när ska det bedömmas? Men också om sturktur i hur 

man förflyttar sig i lokaler, alltså sturktur i allt egentligen och tydlighet i 

samma saker. [...] Vi i skolan är ju väldigt lösningsfokuserade och ännu mer 

ju yngre eleverna är, desto mer lösningsfokuserade blir vi. Bara det att vi 

hoppar över det viktiga steget att prata med eleverna och elever i så tidig 

ålder som förskoleåldern kan sätta ord på exakt vad dem behöver om vi bara 

ställer rätt frågor. Så det är liksom upp till oss att vässa våra verktyg när vi 

ska prata med elever om behov och vad som behövs i lärandet. [...] Men det 

som är nästan sorgligast det är ju att eleverna vill ha ett ”hej” i korridoren, 
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de ber alltså om en relation. [...] Avsaknaden av de här bitarna är farligt för 

dem här eleverna.  

 

                    (Rektor) 

 

För att skapa ett fungerande tillgängligt skolkoncept menar rektorn att all personal måste 

arbeta för en dialogisk och social institution med en god kommunikation mellan elever och 

skolpersonal. Skolan skall fungera som en trygg miljö där eleverna ska kunna öva sig på att 

förstå sig själva och hitta strategier för livet, men att ändra en hel institutions förhållningssätt 

menar hon är svårt eftersom det rör sig om personliga värderingar och arbetssätt hos 

skolpersonalen. Samtidigt kan det rådande förhållningssättet i sig vara svårt att synliggöra. 

Genom att observera jargongen i elevhälsoarbetet och hur det pratas kring eleverna, menar 

rektorn att det blir enklare att få en tydlig bild av skolans förhållningssätt. Rektorn och de 

biträdande rektorerna är av den bestämda åsikten att om något fungerar mindre bra kring en 

elev är det upp till dem som professionella att anpassa vad det än kan vara som orsakar 

svårigheter.  

 

Vi har ju också en hög andel pedagoger och ämneslärare som har diagnoser 

[…] Vi pratar om funktionsnedsättningar och uppsättningar[…] Vi brukar 

säga att vi är personliga men inte privata men personliga är vi och då 

berättar vi lite grand om oss själva och om vi har diagnoser och vad man har 

svårt för och sådant där så det blir inte heller så bökigt att vara den man är, 

även att man är vuxen. Man kan bli lärare även att man har ADHD eller 

dyslexi eller någonting annat. 

 

                    (Rektor) 

 

 

Grunden handlar enligt rektorn om att ta ansvar för elevernas utveckling och då även ta ansvar 

för att uppfylla det lagen säger om skolans uppdrag. I samband med det redogörs även för 

vikten att inte bara avlasta eleverna vid deras skolgång utan även vårdnadshavarna. Begrepp 

såsom skolskadade elever såväl som skolskadade föräldrar diskuteras och rektorn påtalar att 

det är skolpersonal med utbildning som har ansvaret för att eleven får en gynnsam skolgång, 

ingen annan.  
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Det är först när jag tar ansvar för vad som händer i mitt klassrum som jag 

kan påverka det. När jag förväntar mig att det är någon annan som ska lösa 

det då tar jag inte ansvar och då är jag heller inte professionell.  

 

                    (Rektor) 

 

6.6 NPF-säkring i praktiken 

I det praktiska arbetet i klassrummen beskrivs förhållningssättet som tydligt utifrån den 

relation som finns mellan elev och pedagog. Genom positiv feedback på det arbetet som 

eleverna gör och upprätthållandet av en vi-känsla i alla moment som görs, är tanken att 

eleverna ska kunna känna en större trygghet och kontinuitet i den ledning de får av 

pedagogerna. Vikt läggs vid att medvetandegöra vad lärande är och att som elev förstå varför 

det som görs i skolan är viktigt och det behöver inte alltid röra sig om att klara ett moment 

med toppbetyg. För att motivera lärande som eleverna kommer bära med sig genom livet, 

uppmuntras pedagogerna att vara kreativa och hitta något i momentet som kan fånga 

elevernas intresse och bygga kunskap utifrån det intressanta.  

 

Men det som är så viktigt att, om man tittar på minnet och det här med 

exekutiva funktioner, är att Sissela Neutley som är forskare inom 

hjärnneurovetenskap, hon pratar ju om minnet som ett hus. Om ni tänker er 

att minnet är den stora villan och så har vi korttidsminnet som är som en 

liten förstuga och i korttidsminnet kan vi ha ungefär sju saker i ungefär tre 

till fem sekunder, och under de tre till fem sekunderna bestämmer vi oss 

ifall det ska in i långtidsminnet eller inte, tjof ska det in där? Om man då 

tänker sig elever inom NPF-spektrat eller elever inom några av de andra 

diagnoserna som av någon anledning har nedsatta exekutiva funktioner så 

har man dessutom den här pyttepyttelilla stugan men man har också en 

svängdörr (gestikulerar en dörr som öppnas och stängs fort) hela tiden. Så ni 

förstår hur snabbt det måste vara och hur viktigt det är att hitta en hook, för 

det vi gör här är att hitta en hook att hänga upp lärandet på in i 

långtidsminnet för det är så hjärnan funkar. Så det här med att bara starta en 
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lektion med att fortsätta där vi var sist, det leder inte till något, det är liksom 

det som är själva grejen, den här hooken.  

(Rektor) 

 

Ett sätt att öka tydligheten men även engagemanget inom undervisningen görs bland annat 

genom skolans egen framtagna modell, Källbrinksslektionen. Det är en undervisningsform 

som innebär att under en lektion undervisa utifrån en 10:3 modell. Pedagogerna undervisar i 

max tio minuter för att sedan förse eleverna med tre minuters paus. Det för att exempelvis 

elever med diagnosen ADHD emellanåt kan ha svårt för att koncentrera sig under en längre 

stillasittande period. Källbrinksslektionen bekräftar vikten av planering för pedagogerna i och 

med det korta tidsspannet. För att underlätta tidspassningen används en time timer vilken har 

ungefär samma funktion som ett tidtagarur.  

 

Det är såhär, vi lärare älskar att prata, så vi använder våra time-timers också 

för oss. För att jag sätter den såhär: ”Nu ska jag prata i tio minuter om 

August Stringberg. Jo, det är såhär att August Stringberg är en jättekänd 

författare”. Och så pratar och pratar jag, och tiden den går, och så hinner jag 

väl till såhär: ”Och sen flyttade han till Uppsala för att (imiterar en klocka). 

Ja, vad han gjorde där kommer jag berätta lite längre fram”. Alltså, man får 

öva sig på att faktiskt inte prata mer än tio minuter. För ni vet, all forskning 

säger att det är vi som pratar hela tiden och eleverna sitter tysta.  

 

                     (Biträdande rektor 2) 

 

För att ta fasta på vilka behov som finns i klasserna besvarar varje ny elev en 

anpassningsblankett som senare fungerar som ett underlag för hur skolmiljön för den enskilda 

eleven skall se ut. Det beskrivs som viktigt för Källbrinksskolan att skapa strategier för varje 

elev, så att de ska kunna få ut så mycket som möjligt från skoltiden. Elevernas egen förmåga 

att uttrycka sina behov är det som rektorn menar formar skolan, vilket gör att 

anpassningsblanketten bidrar till möjligheten för självbestämmande hos eleverna.  

 

En fråga som Källbrinksskolan mötts av berör bland andra de eleverna utan NPF där 

funderingar kring om det finns en risk för att de glöms bort i en så NPF-inriktad 
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skolverksamhet. Källbrinksskolans representanter tydliggör att de gått ut till eleverna och 

frågat hur den generella uppfattningen av skolan ser ut.  

 

Hur uppfattar man den här skolan? Är det så att man tycker att man går på 

den där konstiga skolan. Då sa hon såhär: ”Nej, jag tycker faktiskt att alla är 

lite som de vill vara, men det är liksom ingenting. Man tänker mest såhär, 

jaja, nu behöver han gå ut en stund”. Alltså, det är så tolerant och det smittar 

väl av sig tror jag.  

 

                     (Biträdande rektor 2) 

 

 

Klockan hade här passerat åtta och Källbrinksskolans rektor samt biträdande rektorer tackade 

för sig och visade tacksamhet över det intresse som genomsyrat hela studiebesöket. Fyllda 

med ny information lämnade vi Källbrinksskolans 60-talsbyggnad. Solen hade inte riktigt gått 

ner så vi vände oss om för att beskåda skolan en sista gång. Att en så till synes vanlig skola 

har lyckats göra en så enkel men samtidigt omfattande förändring var fascinerande, men 

samtidigt återstod funderingar kring hur resterande skolpersonal upplever arbetet med NPF-

säkring och vad exakt det är som skiljer Källbrinksskolan från andra skolor. Varför är det just 

dem som lyckats genomgå den här förändringen? 
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7. Analys 

För att konkretisera vad Källbrinksskolans NPF-säkring innebär har de delar vilka 

systematiskt uppkommit och påpekats vid genomgången av vårt datamaterial, genom 

triangulering kunnat synliggöra fem teman som sammantaget kan beskrivas som de bärande 

logikerna för NPF-säkring (se modell 2; Yin 2007). I det här avsnittet analyseras logikerna 

med hjälp av UDL för att enklare förstå hur de bidrar till NPF-säkringen och dess faktiska 

innebörd. Nästkommande analysområde berör NPF-säkringens funktion ur ett institutionellt 

perspektiv där logikerna tillsammans med konceptets implementeringsprocess analyseras 

utifrån Scotts (2014) teori om institutionens tre pelare. 

 

7.1 Bärande logiker för NPF-säkring 
 

 

Modell 2: Förhållningssätt, Relation, Flexibel struktur, Elevens självbestämmande och 

Miljö är de bärande logikerna i NPF-säkringen. Alla beståndsdelarna är lika viktiga, 

däremot är grunden förhållningssättet och den del som genomsyrar varje beståndsdel.  

 

Sett ur Källbrinksskolans plan för utvecklandet av NPF-säkring redogörs tyngdpunkten i 

förändring av förhållningssättet, den bas som behövs för att kunna arbeta relationellt, utveckla 

den flexibla strukturen av såväl läroplanen som den fysiska miljön och som krävs för att 

kunna säkra upp för samtliga elever och främja deras utveckling. Förhållningssättet har 
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således lagt grunden för ovanstående modell där NPF-säkringens logiker synliggörs och som 

alla är sammankopplade med varandra för skapandet av en tillgänglig skola. Logikernas 

sammankoppling kan förtydligas genom att se varje del som en byggsten av tillgänglighet. 

Den fysiska miljön är ett måste för ett fungerande förhållningssätt, samtidigt som 

miljöanpassningar inte är genomförbara utan ett enhetligt förhållningssätt inriktat på 

tillgänglighet.  

 

I likhet med UDL:s perspektiv frångår Källbrinksskolan den traditionella skolans tro på en 

idealelev, utan varje elev ses som individer med olika förutsättningar och behov vilka 

skolpersonal ansvarar för att möta eleven i. UDL förespråkar även att som lärare reflektera 

kring sig själv och det egna arbetet och att våga frångå den traditionella skolans 

undervisningsstil. Liknande reflektioner har gjorts på Källbrinksskolan vilka varit 

tidskrävande och lett till att två lärare slutat. Däremot betonade rektorn att en sådan 

organisatorisk förändring medför avhopp men att den samtidigt har betydelse för arbetet mot 

ett enhetligt förhållningssätt (Mcguire-Schwartz & Arndt 2007). NPF-säkringens 

förhållningssätt innefattar att arbeta relationellt för att eleverna skall kunna bygga trygga 

relationer till de vuxna i skolan. I likhet med UDL, utgör trygga relationer en adekvat del av 

en tillgänglig miljö, det främjar elevens motivation att gå i skolan och skapar större 

förutsättningar att våga ta plats och be om hjälp. Känner eleven motstånd till att öppet uttala 

vilka behov som finns försvåras anpassningsarbetet vilket minskar flexibiliteten i 

verksamheten i stort (Griful-Freixenet, Struyven, Versticheleb & Andries 2017; Bolic Baric 

2017; Superungar 2018). 

  

Anpassningen av den fysiska miljön på Källbrinksskolan är något begränsad och bekräftar det 

Tufvesson (2007) belyser kring svårigheten att utveckla tillgänglighet vid äldre byggnader. 

Däremot säger sig Källbrinksskolan med hjälp av sin kunskap kring NPF-diagnoser, elevernas 

självbestämmande och pedagogernas praktiska kunskaper kring fungerande klassrum, ha 

lyckats anpassa den fysiska miljön för att öka tillgängligheten. Att anpassa skolmiljön på 

liknande vis är att tänka likt ett UDL-perspektiv, en läromiljö med fokus på att främja lärande 

är det som eftersträvats (Tufvesson 2007; Khamis 2009). Vad gäller teknologiska hjälpmedel 

som är en central del av UDL, är de QR-koder som finns på Källbrinksskolan en typ av 

teknologisk hjälp för exempelvis elever som har minnessvårigheter så att deras deltagande 

och engagemang säkerställs. Det används även datorer, och surfplattor av eleverna, men 

utifrån ett uttalande av skolpersonal i en artikel publicerad i Skolvärlden (2018) blir det 
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tydligt att Källbrinksskolan har fått prioritera bort digitala läromedlen av ekonomiska skäl 

under arbetet med NPF-säkringen (Hedman 2018). Det i sig kan försvåra för de elever som 

behöver alternativa sätt att inta information som endast är möjligt via specifika dataprogram 

eller elektroniska hjälpmedel (Ralabate 2011). 

 

Källbrinksskolan lägger stor vikt på att eleverna själva ska ha inflytande gällande vad som är 

bäst för deras lärande, vilka hjälpmedel som är användbara, hur de vill sitta och hur de vill 

examineras eller lägga upp lektionen. Det kräver en god balans kring tydlighet i strukturen 

vilket NPF-säkringens flexibla struktur också har som central del. Bestämda platser i 

klassrummen, samma mattider och 10:3 modellen, är exempel på hur den övergripande 

strukturen är tydlig och handfast samtidigt som eleverna möter flexibel skolpersonal som 

uppmuntrar till lärande och egenansvar. Vad som ska läras ut blir tydligt samt hur och varför, 

vilket är en central del av en flexibel struktur i en anpassad skola (Griful-Freixenet, Struyven, 

Versticheleb & Andries 2017; Mcguire-Schwartz och Arndts 2007). I Källbrinksskolans plan 

för kränkande behandling (2018) framgår dessutom att självbestämmandet ges möjlighet till 

ökad egenmakt och förståelse för sig själv som person och motivation till fortsatt skolgång 

(Huddinge 2018). Skolans NPF-säkring tycks ha många likheter med UDL vilket skulle 

kunna öka ett så nytt koncepts legitimitet. Ändå presenteras inte UDL som en 

inspirationskälla varken under studiebesöket eller i de texterna som analyserats. Om 

Källbrinksskolan har tagit hjälp av ett redan existerande koncept som UDL är oklart, enligt 

rektorn baseras NPF-säkringen på vad lagen och riktlinjer säger kring skolans uppdrag 

gentemot eleverna (Norén & Forsberg 2015).  

 

7.2 NPF-säkring ur ett samhällsperspektiv 

Typiskt för institutioner är att de sammanväver samhälleliga regel-, norm- och 

kulturella/kognitiva strukturer som sedan omformas till olika institutionella aktiviteter, vilka i 

sig bidrar med stabilitet och social tillhörighet. Således strävar institutioner av ett 

upprätthållande av social stabilitet och ordning gynnande för dess legitimitet gentemot 

samhället. Institutionella strukturer formas och befästs utifrån redan existerande regulativa-, 

normativa- och kulturellastrukturer, vilka konkretiserats och erkänts till en institutionell 

struktur (Scott 2014; Adolfsson & Alvunger 2017). Sett utifrån vad forskning och 

myndigheter pekar mot, som även kan tolkas höra till den reguljära pelaren, kan den stabilitet 

och ordning som skolan skall bidra med, antas raserad med tanke på det ökade behovet av 
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särskild anpassning till de elever som anses befinna sig utanför normen och således uppfattas 

som problem (Nygren 2016; Skolverket 2016; Skolinspektionen 2016; Scott 2014). 

Källbrinksskolan redogör för den samhälleliga medvetenheten kring NPF-diagnosernas 

ökning, däremot menar de att den traditionella skolans uppbyggnad hållit sig fast i en statisk 

och föråldrad struktur som inte hör hemma i dagens samhälle. För Källbrinksskolan är det 

tydligt att institutioner behöver uppdateras och genomgå förändringar för att fortleva på ett 

eftersträvansvärt sätt och därigenom finna legitimitet i samhällskontexten. Däremot går det att 

koppla Källbrinksskolans NPF-säkring till samma institutionella strävan, nämligen stabilitet 

och ordning (Scott 2014). Källbrinksskolan kan tolkas ha tagit till sig kritiken kring bristerna 

vid särskild anpassning och format ett arbetssätt som påståtts synliggjort och bemästrat 

problemets egentliga orsak. De betonar att behovet av en större insikt i diagnosernas betydelse 

är av vikt, något de menar genom forskning och medier kan göras möjlig. Skolan har sedan 

skapat en till synes ny struktur till gagn för legitimiteten gentemot det den reguljära pelaren 

står för då de påtalar att konceptet följer det Skollagen (SFS 2010:800) säger om främjandet 

av alla barns utveckling (Scott 2014). De kan således tolkas sträva efter ökad legitimitet 

genom att bevisa att strukturen påverkat elevengagemanget i positiv riktning samt konceptets 

kontribution till ett minskat behov av särskild anpassning i och med NPF-säkringens 

övergripande anpassningar. Skolans arbete antas vidare ha bidragit med strategier åt eleverna i 

förmån för deras framtida utbildning- och yrkesliv, något som skulle kunna minska riskerna 

för den sociala exklusion som annars riskerar att uppstå vid en utebliven skolgång (Thompson 

2011; Görlich & Katznelson 2018; Bolic Baric; Parker, Paget, Ford & Gwernan-Jones 2016).  

 

De brister kring övergripande förhållningssätt som uppenbarade sig vid Källbrinksskolans 

strukturella granskning är något som kan liknas vid en tidigare normativ föreställning av 

skolans funktion, som genom åren blivit en del av den kultur som avspeglas i en skolmiljö. 

Förhållningssättet har i den här analysens delvis kopplats till den kulturella/kognitiva pelaren 

och är enligt Scott (2014) den pelare som inrymmer mest och har stor inverkan på de andra 

pelarna. Normerna talar om för oss hur vi ska bete oss medan kulturella/kognitiva aspekter 

tydliggör innebörden för relevansen av ett normativt agerande. Förenklat kan det beskrivas 

som att normer skapas utifrån kulturella förhållningssätt vilka givits en social acceptans och 

därigenom skapat regler som senare resulterat i lagar (Scott 2014). Precis som konceptet i sig 

utmanar rådande föreställningar kring förhållningssättet vid NPF, har arbetet med NPF-

säkring institutionellt sätt utmanat och ifrågasatt befintliga föreställningar kring hur en skola 

bör arbeta. Genom revidering av ett övergripande förhållningssätt, ges möjlighet till 
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förändring på ett normativt och regulativt plan. Källbrinksskolans rektor påtalar att de följt 

Skollagen (2010:800) och att skolans arbetssätt har skapat betydande förändring för elever 

vilka annars kunnat få det svårt i skolan. Det skulle vidare kunna bekräftas genom den 

mediala uppmärksamhet skolan fått (Hedman 2018; Forsberg u.å; Centerpartiet 2018; Norén 

& Forsberg 2015; Superungar 2018; Utbildning och skola 2016; P4 Stockholm 2018). Genom 

att tillhandahålla det övriga samhället med studiebesök och presentera ett nyfunnet koncept 

antas det finnas en strävan efter att öka och befästa den legitimitet varje institution strävar 

efter, i slutänden är det det övriga samhället som svarar för om det skall ske eller inte (Scott 

2014).  

 

Förändringsarbetet har däremot inte gått obemärkt förbi. Scott (2014) uppger att den 

normativa- och kulturella/kognitiva pelaren är det institutionella område som kan bli mest 

omfattande att arbeta med då de utmanar innestående moral hos de involverade. Vi har alla 

olika förförståelse vilka ligger till grund för hur vi skapar ny förståelse och därmed väljer att 

tolka normer och institutionella kulturer (Öberg 2015). När pedagoger söker sig till 

yrkesområdet finns troligtvis en föreställning om hur arbetet och skolmiljön ser ut, 

föreställningar som grundar sig i egna erfarenheter men också utifrån den utbildning man 

besitter. De två tjänsterna som avslutades i samband med den strukturella förändringen kan 

vara ett bevis på utmaningarna som uppstår när den egna moralen ifrågasätts.  

 

Källbrinksskolan har en driven rektor som håller starkt i sin ambition att göra skillnad genom 

att reducera fasta strukturer kopplade till normalitet- och avvikelse. Möjligen var det det som 

gjorde att just den förändringen kunde fortgå på skolan. Även om det finns starka krafter som 

upprätthåller en standardiserad struktur bejakande normalitet och avvikelse, eller det som 

Källbrinksskolan menar med en föråldrad struktur, antas att man som rektor vill känna en 

stolthet över skolans arbete. I det här fallet kan stoltheten kopplas till skapandet av en hållbar 

skolmiljö som till en början går emot normen men där tron om framtida fördelar väger tyngre 

(Scott 2014; Fendler & Muzaffar 2008). 
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8. Avslutande diskussion  

Källbrinksskolans aktiva arbete med att ändra sitt förhållningssätt för att kunna möta fler 

elevers behov har varit en tidskrävande utmaning. Under sjunde året av implementeringen har 

de nu nått fram till det de beskriver som ett vidmakthållande av konceptet. Sammantaget har 

NPF-säkringen och UDL visats sig lika genom att de båda koncepten är framtagna i förmån 

för skolors möjlighet till att tillgängliggöra den fysiska- och psykosociala miljön, vilket görs 

genom att inledningsvis förändra synen kring alla elevers olikheter oavsett eventuella 

funktionsnedsättningar. Det tycks ha funnits särskilda svårigheter vid förändringen av 

förhållningssättet på skolan och vid omdirigering till ett relationellt pedagogiskt arbete med 

eleverna. Det krävs att pedagoger är intresserade och har förmåga att arbeta på ett relationellt 

vis. Frågan är om ett relationellt förhållningssätt är något en pedagog kan lära sig eller är det 

något som behöver uppstå naturligt? Liknande tankar kan ligga till grund för att andra skolor 

inte lyckats implementera ett likartat koncept, man tror helt enkelt att det krävs ett omfattande 

förändringsarbete, vilket gjort Källbrinksskolan till ett unikt fall. Däremot tror 

Källbrinksskolans rektor att de flesta skolor troligtvis redan arbetar med en relativt flexibel 

struktur, men att det är först när arbetet dokumenteras och blir en konkret del av skolans 

riktlinjer som det kan infiltrera hela skolan och inte endast ett fåtal pedagoger (Forsberg u.å; 

P4 Stockholm 2018; Utbildning och skola 2016).  

 

Vad gäller den institutionella funktionen av NPF-säkring kan det tolkas att Källbrinksskolan 

strävar efter det alla institutioner vill uppnå, nämligen stabilitet och ordning (Scott 2014). 

Eftersom skolan idag har svårigheter att tillgodose alla elevers olika behov blir det väsentligt 

att försöka anpassa skolan för att möjliggöra det anpassningsarbete som behövs för att främja 

elevers utveckling. Källbrinksskolan säger sig ha lyckats med det vilket förmodligen hade sitt 

startskott i en ökad medvetenhet kring NPF-diagnoser. Samtidigt går det att se skolans NPF-

säkring som ett ifrågasättande av de normer som existerar inom dagens skolsystem. De har 

utifrån förändrade samhällsnormer, där individers olikheter synliggörs allt mer, i viss mån 

tolkats kombinerat socialt- och pedagogiskt arbete i sin NPF-säkring, med en ambition av ett 

proaktivt agerande i förmån för samhällskontexten i stort. En annan institutionell funktion 

berör skolans sökande efter legitimitet gentemot samhället (Scott 2014). Genom att ständigt 

påpeka NPF-säkringens lagstadgade relevans samt att öppna upp verksamheten för 

allmänheten och medier, kan skolan tolkas arbeta för att säkerställa dess legitimitet och 

samtidigt sprida sin vision vidare. Sett utifrån att man som ledare vill känna en stolthet över 
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det arbete som utförs och där ett nytt koncept som NPF-säkring kan utgöra en nationell nyhet, 

blir rektorns huvudsakliga representation kring en övergripande positiv bild av konceptet, 

begriplig (Scott 2014; Fendler & Muzaffar 2008). Likväl återstår fortfarande funderingar 

kring hur resterande skolpersonal uppfattar den normativa och kulturella förändring konceptet 

medfört.  

 

Sett till konceptets benämning, alltså NPF-säkring har det lett till diskussioner under arbetet 

med studien. Samtidigt som Källbrinksskolan vädjar för alla elevers olikheter och menar sig 

anpassa för alla elever oavsett funktionsnedsättning, ser vi en risk med att de har valt att 

belysa neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Konceptet framtogs visserligen för elever med 

NPF, men med tanke på dess funktion för samtliga elever kan NPF skapa en förvirring hos 

utomstående. Det bekräftas genom det Källbrinksskolan redogör kring föräldrars oro över att 

barn utan NPF glöms bort. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är dessutom en kategori 

framtagen ur medicinska termer och speglar normavvikande beteenden, något som 

Källbrinksskolan samtidigt ställer sig emot då de menar att elever med NPF inte 

nödvändigtvis är avvikande utan att det istället råder en felaktig samhällelig föreställning 

kring innebörden av NPF (Meeuwisse & Swärd 2013; Månsson 2013; Brante 2006). Således 

riskerar benämningen att vidmakthålla kategoriseringen som bejakar existensen av avvikande 

beteenden vilka antas vara i behov av förändring. Samtidigt är det av vikt att använda sig av 

kategoriseringen då det är en nödvändighet för oss att lagra kunskap. Med det sagt är det 

medicinska perspektivet betydande för appliceringen av ett socialt perspektiv för att således 

utforma de förändringar som krävs för en NPF-säkring (Landqvist & Hornscheidt 2015; 

Meeuwisse och Swärd 2013; Månsson 2013).  

 

Vid studiebesöket diskuterades lärarutbildningens roll vad gäller pedagogernas förberedelser 

inför det kommande yrkeslivet. Möjligen borde mer fokus ligga på att ge blivande pedagoger 

verktyg för att möjliggöra hållbara relationer mellan elev och pedagog. Kanske bör även 

lärarutbildningar sätta NPF på agendan och således bidra med ökad förståelse i mötet med 

elevers olika behov. Som socionomstudenter ser vi en koppling mellan socialt- och 

pedagogiskt arbete där vi är utbildade i att förstå livets utvecklingsfaser och hur de i olika 

mån påverkar det framtida livet, precis som lärare troligtvis har mer kunskap i hur det 

pedagogiska lärandet ser ut. Likväl upptar skolan en stor del av den betydande utveckling vi 

genomgår under barndomen, därför hade ett samarbete mellan lärar- och 

socionomprogrammet varit gynnsam för att skapa möjligheter att ta lärdom av varandra och 
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för en god samverkan inför det kommande yrkeslivet (Parrish 2012; Askland & Sataøen 

2014).  

 

I vilket fall som helst har Källbrinksskolan skapat sig en unik karaktär som flertalet andra 

intressenter fått upp ögonen för. Sett ur Skol- och Diskrimineringslagen (SFS 2008:567; SFS 

2010:800) stämmer det arbete som de presenterar överens med den lagstadgade texten. 

Möjligen skulle en NPF-säkring kunna bidra till ett ökat elevengagemang i stort och således 

motverka att at risk students uppkommer. Kortsiktigt kan NPF-säkring troligtvis bidra till att 

spara in stora summor pengar som annars lagts på särskild anpassning till enstaka elever som 

istället hade kunnat portioneras ut till teknologiska läromedel eller till bättre lönevillkor för 

pedagogerna (Rönnqvist 2018; Lärarförbundet 2019). Långsiktigt hade det eventuellt kunnat 

motverka social exklusion och således lett till att än mer insparade samhällsresurser hade 

kommit till nytta på annat sätt (Tideman & Svensson 2013; Svedberg & Wollter 2013; 

Rantakeisu 2013). Därutöver träder Barnkonventionen i laga kraft under år 2020 vilket 

aktualiserar för samtliga skolor att prioritera utvecklingen av förhållningssättet och 

kommunikationen gentemot eleverna (UNICEF 2009).  

 

Trots att studien berört intressanta delar har den på grund av etiska begränsningar inte kunnat 

bidra med mer än en presentation av en tämligen liten del av NPF-säkringens innebörd. I det 

här fallet har rektorn utgjort en stor del av det insamlade datamaterialet vilket riskerar 

ensidighet som således påverkar studiens validitet (Yin 2013). Däremot kan det samtidigt ses 

som en drivkraft till fortsatta studier där fler informanters perspektiv ges utrymme. Finns det 

ett samband mellan en NPF-säkrad skola och minskad risk för framtida social exkludering, 

anser vi att fältet är av betydande vikt för socialt arbete på lång sikt, med tanke på konceptets 

novation och relevans för rådande komplikationer inom skolvärlden idag (Skolinspektionen 

2016).   
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Nyheter/Opinion. 8 aug. https://www.svt.se/opinion/mimmi-ronnqvist-lararutbildningens-

tillkortakommanden-ar-inte-det-storsta-problemet (Hämtad 2019-05-15). 

 

Scott, W. R. (2014). Institutions and organizations: ideas, interests and identities. 4. uppl. 

Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, Inc. 
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Bilaga 1 

 
Information kring examensuppsats i socialt arbete vid Linnéuniversitetet.  

 

”Tillgänglighet och delaktighet i skolan – Innebörden av NPF-säkring” 

 

Vi är två socionomstudenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar som ska skriva vår 

examensuppsats inom socialt arbete nu under vårterminen.  

 

Vår uppsatsidé uppkom av att vi såg ett behov vad gäller att skolorna arbetar fram en 

förändring kring bemötandet av alla elevers olikheter. Utifrån debatter och egna observationer 

har vi märkt att skolans särskilda stöd inte alltid räcker till. Efter att ha fått se hur ni arbetar på 

Källbrinksskolan skapades ett intresse kring att få en djupare förståelse av ert unika koncept.    

 

Studiens syfte 

Utifrån det ovan nämnda avser vi göra en fallstudie för att beskriva NPF-säkringens 

huvudsakliga logiker och hur de framställs hos de professionella när de presenterar konceptet 

samt funktionen av NPF-säkring ur ett organisatoriskt perspektiv.  

 

Metod 

För att kunna beskriva NPF-säkringens huvudsakliga logiker och hur de presenteras hos de 

professionella kommer en innehållsanalys av skrivna dokument, artiklar, ljud och video 

reportage kring NPF-säkring, genomföras. Vidare avser studien ha en partiellt deltagande 

observation i form av ett studiebesök på Källbrinksskolan.  

 

Deltagande  

Under observationen förväntar vi oss att kunna ställa frågor när tillfälle ges. För att undvika 

misstolkningar av det som presenteras under besöket önskar vi få göra en 

ljudinspelning, och det endast om det godkänns av er. I annat fall kommer vi anteckna det 

som sägs. 
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Resultat 

All information som vi får till oss kommer endast användas till studiens syfte och inte delas 

till obehöriga. Vi har beslutat att spara våra transkriptioner på ett USB om det skulle uppstå 

några oklarheter kring vår studie. USB:t bevaras hos en utav oss studenter i upp till ett år, 

därefter raderas materialet.  

 

När studien är klart kommer den att publiceras på den offentliga databasen Diva. Innan dess 

kommer ni tilldelas ett exemplar och får då möjlighet att informera oss vid eventuella sakfel 

som bör redigeras.  

 

Anonymitet och konfidentialitet  

Utifrån lag 2003:460 om etikprövning av forskning som avser människor, ska alla 

medverkande i en studie ha möjlighet att medverka anonymt så långt det går utifrån 

Konfidentialitetskravet, såvida forskare och den enskilde inte kommit överens om annat. Vi 

har tänkt följande: 

 

I fallstudien skrivs Källbrinksskolans namn ut på grund av dess offentliga ställning. Skolan 

förekommer ofta i media och är känd specifikt för sin NPF- säkring, vilket försvårar 

anonymitet. Att använda pseudonym istället för skolans namn hade förmodligen inte 

förhindrat identifiering av skolan. Däremot avser vi inte använda några namn på de som 

arbetar vid skolan.  

 

Ansvariga  

 

Studenter:  

Mathilda Gunnarsson 

xxx@student.lnu.se 

070X XXX XXX 

 

Stephanie Wittenby 

xxx@student.lnu.se 

072X XXX XXX 

 

Handledare: 

Ulrika Järkestig-Berggren  

xxx@lnu.se 

072X XXX XXX 

 

mailto:xxx@student.lnu.se
mailto:xxx@lnu.se
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Bilaga 2 

 
Frågor till studiebesök på källbrinksskolan den 23/4-19. 

 

1. Vad vi har förstått har de här arbetet grundat sig i omorganisering av elevhälsan. Men vad har ni 

inspirerats av i utformandet av själva NPF-säkringens organisering? 

 

2. Hur ser en individuell respektive generell anpassning ut för eleverna?  

 

3. Ni har olika typer av examinationsformer vilket ju gör att elever kan undvika sätt som inte fungerar 

lika bra för dem. Hur tänker ni kring det i relation till deras framtid när de ska ut i arbetslivet och 

sådan typ av anpassning inte finns?  

 

4. Varför är tillgänglighetsråd, trygghetsteam och elevhälsa uppdelat? Ofta arbetar väl elevhälsan med 

alla de biståndsdelarna? 

 

5. I skolvärlden beskriver ni er som en digitaliserad skola som samtidigt har skalat ner på resurserna 

för läromedel och så även det digitala. Vad för typ av digitalt lärande arbetar ni med? 

 

6. Erbjuds det någon grundutbildning för nyanställda och hur lång är den i så fall? 

 

 7. Vad har färger för betydelse för NPF-säkringen? (Färgschema och ljusa färger i den fysiska 

miljön). 

 

8. Har avsaknad av förbud gjort att det uppstått konflikter eller negativ påverkan på andra elevers 

koncentration när det är tillåtet att exempelvis tugga tuggummi? Likaså vad gäller redskapen i 

klassrummen såsom pilatesbollar och stressreducerande redskap?  

 

9. På Huddinges hemsida om Källbrinksskolan står det att källbrink har höga förväntningar på sina 

elever, finns det risk för överkrav? Med tanke på känsligheten hos elever med NPF-diagnoser.  

 

10. Vi har läst i Centerpartiets artikel om ert skolkoncept, där ni uppger att ni har 10 minuters 

genomgång med 3 minuter av andra aktiviteter. Vad för typer av andra aktiviteter är det? Vad är 

energipåfyllning? 
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11. Hur examineras de nationella proven? 

 

Påminnelse till oss: Be om att få se en anpassningsblankett? 


