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Abstrakt  
Skolan har i uppdrag att verka för att alla elever når de fastställda kunskapskraven. När 

elever inte når upp till dessa kunskapskrav ska åtgärder vidtas. Har eleven en 

funktionsnedsättning ska de förmågor som är nedsatta kompenseras. Därför har skolan 

att göra extra anpassningar och om det inte är tillräckligt ska ett beslut om särskilt stöd 

fattas. Denna studie undersöker vilken uppfattning som pedagoger har om den egna 

kunskapen och upplevelsen av stöd i det komplexa arbetet med att genomföra extra 

anpassningar utifrån elever som har en NPF-diagnos. 

Undersökningen genomförs som en webbaserad enkät som sprids till skolor i norra 

uppland. Resultatet visar att upplevelsen av stöd är förhållandevis stort från den egna 

interna organisationen men det finns behov av ett större stöd. Samtidigt finns det en 

önskan att hämta stöd från externt håll som BUP och HAB. Ofta genomförs extra 

anpassningar dagligen och uppfattningen om den egna kunskapen är god. Samtidigt finns 

önskemål om att få delta i utbildning eller föreläsning i syfte att lära sig mer om extra 

anpassning för elever. Sambandsanalysen visar dock inte på ett signifikant samband. 

 

 

Nyckelord: extra anpassningar, dilemmaperspektiv, NPF-diagnos, pedagogers kunskap 

om anpassningar, stöd i att anpassa lärmiljö. 

 

Keyword; additional adjustments, dilemma perspective, NPF diagnosis, pedagogy 

knowledge about adaptations, support to customize 
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1.1 Inledning 
Alla elever ska nå sin fulla potential i en skola som är inkluderande och tillgänglig för alla (Falkmer, 

2009). Av 3 kap. 3§ Skollagen (2010:800) framgår det varje elev ska stimuleras för att nå mesta 

möjliga kunskap. Nya bestämmelser kom år 2014 som innebar att extra anpassningar kan ske inom 

ramen för ordinarie undervisning (Garpelin & Sandberg, 2017). Elever som har svårt att nå 

kunskapsmålen i läroplanen till följd av en funktionsnedsättning ska ges stöd i syfte att kompensera 

svårigheter. Skolan har ett uppdrag genom Skollagen (2010:800) att tillgodose elevers möjligheter att 

nå kunskapsmålen genom att göra extra anpassningar och besluta om särskilt stöd.  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) (2018) uppger att diagnoserna Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), Attention-Deficit Disorder (ADD) Touretts syndrom och 

autism samlas under paraplybegreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vidare 

uppger SPSM att individer med NPF har ett annorlunda sätt att ta emot och bearbeta information och 

synintryck. Det ger elever med NPF-diagnos andra förutsättningar än barn utan en 

funktionsnedsättning. I vissa skolor är det viktigt att eleven har en diagnos innan extra resurser sätts 

in och i andra skolor har diagnosen ingen större betydelse, anpassning av undervisningen sker utifrån 

den individuella problematiken hos eleven (Odenbring, Johansson & Hunehäll Berndtsson, 2017). 

Det finns ett förslag att förändra utbildningen för blivande specialpedagoger. Syftet är att förändra 

examensbeskrivning för utbildningen så den även innehåller delar som genererar NPF-kunskap (PM 

U2017/01365/UH). Denna ändring kan tolkas som en signal om att det finns ett behov av kunskap 

kring barn med diagnos inom NPF och vilka anpassningar som finns tillgängliga för den undervisande 

läraren. Regeringen har genom Dir 2017/88 tillsatt en särskild utredare att kartlägga och analysera 

skolans stöd- och elevhälsoarbete och föreslå ändringar.   

Specialpedagogiska skolmyndigheten har ett studiepaket kring NPF som finns fritt tillgängligt på 

https://spsm.se/studiepaket-npf/ (2018-05-11). Detta studiepaket vänder sig till verksamma 

pedagoger att ensamma eller tillsammans med kollegor tillägna sig kunskap i pedagogiska strategier, 

hur tillgänglig lärmiljö kan utformas och material med problemskapande situationer. 

Information och kunskap finns tillgängligt. Det verkar ändå finnas ett behov av stöd. Exempelvis så 

handlägger Specialpedagogiska skolmyndigheten ca 200 rådgivningsärenden varje år inom området 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Ågebrant, 2016). Trots en ökande medvetenhet om vad 

NPF- relaterade svårigheter innebär så skriver Riksförbundet Attention på sin hemsida ”Att klara 

skolan är en orimligt stor – ibland oöverstiglig – utmaning för många elever med NPF. De möts av 

otillräcklig kunskap, bristande insatser, och ett skolsystem som sällan är anpassat för deras 

https://spsm.se/studiepaket-npf/
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förutsättningar. ” (attention.se/skolportal). 

1.2 Problem och syfte 

Den svenska skolan har ett uppdrag att inkludera alla elever och anpassa skolundervisningen till de 

behov som eleven har. Elever som har funktionsnedsättningar ska i första hand integreras i den 

vanliga klassen och extra anpassningar ska ske i den pågående undervisningssituationen. Dir 2017/88 

från regeringen stärker bilden av att extra anpassningar och särskilt stöd är ett område som behöver 

utredas och förändras, vilket motiverar denna studie.  

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur pedagoger arbetar med anpassningar i skolans 

årskurs 1-9. Främst med elever som uppvisar problematik kopplat till neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, i relation till den egna uppfattningen om kunskap i området samt det stöd som 

upplevs i arbetet. 

De forskarfrågor som formuleras är: 

1. På vilket sätt anpassas skolmiljön för en elev med NPF-diagnos som har problem att nå målen 

i läroplanen?  

2. Har pedagoger stöd att ta hjälp av och i så fall av vem?  

3. Vilken kunskap anser pedagoger att de har inom ämnet anpassningar?  

 

2.1 Bakgrund 

Detta avsnitt kommer att beröra de krav som skolan har att förhålla sig till när det gäller extra 

anpassningar och särskilt stöd för elever som har behov av det. Denna undersökning avser att hålla 

ett fokus kring de elever som har diagnostiserats inom NPF-spektrumet och det finns ett beskrivande 

avsnitt om vad NPF är. För att sätta dessa svårigheter i ett sammanhang har litteratur kring 

inkludering, specialpedagogik och elever i relationssvårigheter gåtts igenom. 

 

2.1.1 Inkludering  

Lärare ska tillmötesgå alla elevers olikheter i fråga om lärande, sociala förmågor och 

funktionsvariationer i sin vardag. Under de senaste 20 åren har integrering används som begrepp inom 

skolan (Carlsson, 2018).  Inledningsvis var inkluderingsbegreppet förknippat med special- 

pedagogiska åtgärder (Garpelin & Sandberg, red 2017). En skola för alla är ett begrepp som används 

för att beskriva hur alla, även barn med funktionsnedsättning ska inkluderas i den vanliga skolan 

(Lindstrand & Bodin, 2007). Ibland anser lärare att det är svårt att arbeta med elever som uppvisar 
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beteendemässiga och sociala problem då det är svårt att hitta framgångsrika lösningar (Larsson & 

Nilholm, 2012). Risberg (2015) beskriver att bemötandet, förväntningar och reflektion är tre vägar 

som leder till en inkluderande lärmiljö.  

Att undervisningen ska vara till för alla och anpassas utefter elevernas 

förutsättningar är något som genomsyrar våra olika läroplaner genom tiderna och 

som vi måste följa. Det rör både kunskapsutveckling och deras sociala utveckling 

(Risberg 2015, sid 6) 

Forskning visar att en fysisk integrering inte automatiskt innebär en social integrering av individer i 

gruppen (Falkmer, 2009). En inkluderande skola förutsätter att exkludering först skett (Lindstrand & 

Bodin, 2007).  Rätten att vara delaktig i lärandet, delta i demokratiska processer och ingå i ett socialt 

sammanhang genomsyrar styrdokument såväl nationellt som internationellt genom läroplan, 

barnkonventioner och salamancadeklarationen (Risberg, 2015). Falkmer (2009) beskriver att de 

traditionella undervisningsmetoderna i skolan främst bygger på verbal kommunikation och social 

interaktion vilket barn med NFP ofta har svårt med och därför bör kompenseras. Elever med NPF-

diagnos ska inte ses som en homogen grupp med samma svårigheter, men problematiken som uppstår 

genom funktionsnedsättningen är väldefinierad (Carlsson, 2018). Väl avvägda anpassningar skapar 

förutsättningar för en inkluderande undervisning och kompenserar elevens annorlunda inlärningsstil 

och den många gånger ojämna begåvningsprofilen (Carlsson, 2018). 

 

2.1.2 Vad är NPF? 

NPF är en förkortning av begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som samlar flera olika 

diagnoser under ett paraplybegrepp. Enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) hemsida 

är de vanligaste diagnoserna ADHD, Touretts syndrom och autism. Det amerikanska 

psykiatriförbundet är utgivare av manualen för diagnostisering av mentala sjukdomar (DSM). 2013 

utkom den femte utgåvan (DSM-5) där en stor förändring är att flera uttalade diagnoser som autism, 

Asbergers syndrom och genomgripande störning i utvecklingen (atypsik autism) samlas under 

begreppet autismspektrumtillstånd (Bejerot & Nordin, 2014). Enligt DCM-5 så kännetecknas 

autismspektrumtillstånd av svårigheter att förstå, upprätthålla och utveckla sociala relationen samt 

svårigheter med kommunikation, då särskilt den ickeverbala kommunikationen som exempelvis 

ögonkontakt, mimik, gester och kroppsspråk (Bejerot & Nordin, 2014). 

 

2.1.3 Krav på skolan 

Genom Skollagen (2010:800, kap 1, 4§) ställs krav om att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas 

så långt som möjligt och då främst i den undervisningsgrupp som eleven tillhör. Barn ska inkluderas 
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i den ordinarie undervisningssituationen och särskiljning i form av särskilda undervisningsgrupper 

bör vara av tillfällig karaktär som föregåtts av en utredning (Ifous, 2015).  

2014 genomfördes en lagändring som innebär att extra anpassningar inom den ordnare verksamheten 

med syftet att nå kunskapsmålen ska ske utan ett formellt skrivet åtgärdsprogram. Skolverket (2014) 

har i samband med lagändringen publicerat skriften Allmänna råd med kommentarer "Arbete med 

extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram" som stöd för huvudmän, rektorer och 

pedagoger. Skolverket (2015) uppger att begreppen anpassningar och särskilt stöd inte klargör vilka 

åtgärder som avses utan de individuella anpassningar och särskilda stödet som elever behöver kan se 

olika ut. Vägledningen beskriver extra anpassningar som ett sätt för lärare och annan personal att 

genomföra anpassningar inom ramen för den ordinarie verksamheten utan att ett formellt beslut 

behöver skrivas. Extra anpassningar är de åtgärder som är av mindre ingripande karaktär och ryms 

inom den ordinarie verksamheten och kan genomföras av pedagoger och annan personal i skolan. När 

en elev befaras att inte utvecklas i den takt som krävs för att nå kunskapsmålen är det viktigt att extra 

anpassningar sker skyndsamt. Dessa kan även inrymma specialpedagogiska insatser under en kortare 

tid (Skolverket 2015). 

Särskilt stöd är åtgärder som kräver ett formellt beslut av rektor. Anpassningar och stöd ges då i en 

form som går utanför den ordnare verksamheten, exempelvis enskild undervisning, särskild 

undervisningsgrupp eller anpassad studiegång (PM 2017-04-27 Dnr 2016:1320). Även om extra 

anpassningar inte kräver ett formellt beslut så ska de åtgärder som planeras dokumenteras (Hirsh, 

2016). Skolan är skyldig att informera vårdnadshavare om elevers utveckling mot kunskapsmålen. 

För att möjliggöra information och uppföljning av de extra anpassningar som vidtagits så är viss 

dokumentation nödvändig (Hirsh, 2016). Dock riktar lärare en viss kritik till att gränsen mellan extra 

anpassningar och särskilt stöd kan vara oklar och diffus (Skolverket, 2016). 

Vidare beskriver Skolverket (2014) att även om elever når kunskapsmålet för den aktuella årskursen 

men befaras att brister kommer att uppstå senare i skolgången på grund av exempelvis 

funktionsnedsättning, svårigheter i socialt samspel eller psykisk ohälsa ska extra anpassningar 

användas i förebyggande syfte. 

 

2.1.4 Lärmiljö 

Bemötande, förväntningar och reflektion är tre huvudprinciper för att skapa goda lärmiljöer för elever 

i skolan (Risberg, 2015). Med lärmiljö avses alla de miljöer som eleven kan möta under en skoldag 

och därmed omfattas även fritidshemmet, rastmiljön, lektioner och studiebesök (Skolverket 2014). 

Ibland har eleven behov av att få undervisning i mindre grupp eller enskilt med endast en lärare eller 
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resursperson för att tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt (Carlsson, 2018). Då blir lärmiljön 

även dessa situationer Genom att erbjuda en tydlig strukturer över dagen skapas en anpassad miljö 

för lärande. Om eleven vet när det är rast, när lunchen infaller och vad lektioner kommer att handla 

om skapas en trygghet hos elever som främjar ett gott beteende hos elever (Risberg, 2015).  

Tidigare forskning har visat att anpassningar i lärmiljön som genomförts av speciallärare verkar ha 

större effekt än de anpassningar som ordinarie pedagog utformat (Garpelin & Sandberg, red 2017). 

Internationell forskning pekar ut att anpassningar i den ordinarie verksamheten är komplex och det 

är således inte helt enkelt för den undervisande pedagogen att genomföra dessa på egen hand 

(Garpelin & Sandberg, red 2017).  

 

2.1.5 Från individualistiskt perspektiv till dilemmaperspektiv 

Historiskt har specialpedagogik utgått från individualistiskt perspektiv, där problemet tillskrivits 

individen som avviker (Nilsson, 1998; Nilholm, 2005). Specialpedagoger har genom utbildningen en 

större kunskap kring individer med eller utan diagnos som ändå betraktas som annorlunda i jämförelse 

med resten av gruppen (Nilholm, 2005). Utifrån den historiska generella samhällssynen så präglade 

även skolans värld av särskiljning och avskiljning av de individer som ansågs som avvikare. Nilholm 

(2005) beskriver att ett mer kritiskt synsätt tog form som pekar på att funktionshinder uppstår i 

relation till den omgivande miljön. Det relationella perspektivet formas, i samhället såväl som inom 

skolan. Nilholm (2005) menar vidare att det relationella perspektivet innebär att särskilda behov ses 

som socialt konstruerade. Därmed ses inte längre individen som problemet utan problemet finns nu i 

den omgivande miljön och i det sociala mötet.  

Clark, Dyson, Millward, Robson (1998) anger att arbetet med skapa en inkluderande skola är mer 

komplext och komplicerat än vad som inledningsvis antagits när arbetet med att integrera alla elever 

i skolan påbörjades. Det finns ett behov av strukturer och praxis som på ett mer fullständigt sätt kan 

göra det möjligt att möta mångfalden i skolan. Clark m fl (1998) anser att de förekommande synsätten 

behöver kompletteras med ytterligare ett perspektiv som präglas av de dilemman som kommer att 

uppstå. Dilemmaperspektivet bortser från var problemet placeras och antar en kvalitativt annorlunda 

form skriver Nilholm (2016) i sin blogg. Dilemman kan ses som en form av motsättning som inte 

alltid har en lösning och innebär att dilemman som uppstår behöver hanteras varsamt. Exempelvis 

finns ett dilemma i balansen mellan att ha barn i olika diagnosgrupper i den ordinarie stora klassen 

och erbjudandet att få specialpedagogisk undervisning i liten grupp för att möjliggöra en större 

kunskapsinhämtning (Nilholm, 2016). 
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2.1.6 Elever utanför normen 

I Sverige är skolplikten lagstadgad vilket innebär att alla elever måste gå till skolan, oavsett vad de 

tycker om det (Risberg, 2015). Vidare har skolan ett uppdrag att forma framtidens medborgare i en 

demokratisk anda (Nilholm & Larsson, 2014). Det förekommer att elever visar negativa 

beteendemönster och det skapar utmaningar för den undervisande läraren (Risberg, 2015). Nilholm 

& Larsson (2014) använder sig av begreppet elever i relationssvårigheter för att tydliggöra att elevens 

beteende uppstår i den sociala kontext som föreligger. Elevens beteende är inte oberoende av 

situationen, denne uppfattas inte alltid som bråkig eller störande. Först i relationen mellan någon eller 

något annat uppstår svårigheten och har därmed sitt ursprung i ett socialt möte mellan människor.  

Idag förekommer det allt oftare att problematiska beteenden sätts i relation till neuropsykiatriska 

störningar (Odenbring m.fl, 2017). Karlsudd (2014) menar att eventuella skillnader mellan barn som 

uppfattas av vuxenvärlden som bråkiga och de beteendemässiga avvikelser som barn med NPF-

diagnoser uppvisar är liten. Antalet diagnostiserade barn har ökat kraftigt parallellt med viljan att 

definiera det som faller utanför det som betraktas som normalt (Karlsudd, 2014). Det finns en stor 

variation av diagnostiserade barn utifrån elevers geografiska vistelseort och det leder till en diskussion 

kring om det sker en överdiagnostisering av barn med beteendemässiga störningar i vissa geografiska 

områden (Odenbring m.fl, 2017). 

Pedagoger möter elever i olika sinnestillstånd i klassrummet. Elever som är i affekt, visar ett 

utmanande beteende eller elever som sluter sig och därmed är svåra att nå fram till. Detta är en 

utmaning för den undervisande pedagogen (Carlsson, 2018). Elever som är ”bråkiga” 

eller ”besvärliga” skapar situationer som är negativa och störande för andra elever, som inte kan 

tillgodogöra sig undervisningen (Nilholm, 2014). 

 

2.1.7 Anpassningars utformning 

Arbetet med extra anpassningar ska påbörjas skyndsamt när behovet har identifierats (Skolverket, 

2014). Skolverket (2014) uppger även hur extra anpassningar kan se ut.  Anpassningar kan vara 

åtgärder som har i syfte att hjälpa eleven att planera och strukturera dagen. Annat kan vara 

tidshjälpmedel som bidrar till att förstå tiden men även att passa tider under dagen. Digitala 

hjälpmedel som datorer eller inlästa läromedel eller tydliga instruktioner och hjälp att starta arbetet 

är också exempel på extra anpassningar. Även insatser med hjälp av speciallärare som tränar särskilda 

färdigheter under en begränsad period är ett exempel på extra anpassningar som inte kräver ett 

formellt beslut. Anpassningar av den sociala miljön är minst lika viktig som att anpassa den fysiska 

miljön genom att göra det abstrakta konkret. Ahlén (2014) belyser att det inte är NPF-diagnosen i sig 
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som skapar problem i skolan utan problemen uppstår i mötet mellan miljön och skolans aktörer i 

relation till eleven. 

Anpassningar kan också vara tillgången till tekniska hjälpmedel såsom lärplatta eller laptop. 

Lärplattan kan användas i syfte att kommunicera och interagera med andra, även om 

användningsområdet främst är att producera, skapa eller reflektera i den pågående undervisningen 

(Ekberg & Lind, 2015). Lärplattan kan berikas med appar vars syfte har att strukturera dagen, 

påminna om aktiviteter eller bidra till att visualiserar tid, en så kallad timstock.  

På skolverkets hemsida beskrivs ett antal åtgärder som kan definieras som extra anpassningar och där 

anges: särskilt schema över skoldagen, extra tydliga instruktioner, anpassade läromedel, hjälp att 

förstå texter. Undervisningsområde förklarat på annat sätt, stöd i att sätta igång arbetet och extra 

färdighetsträning är andra aktiviteter.  

Elever som har en diagnos inom NPF-spektrum har inte alltid behov av extra anpassningar (Carlsson 

2018). Alla elever som har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd för att nå kunskapsmålen i 

skolan har inte diagnos. Denna studie utgår dock från perspektivet – kunskapen om extra anpassningar 

för elever med NPF-diagnos.  

 

2.1.8 Pedagogens perspektiv  
 

Det är viktigt att lärare känner stöd i arbetet kring anpassningar och att skapa en inkluderande lärmiljö. 

Det kan exempelvis vara tid för reflektion eller möjlighet att samarbeta med kollega (Garpelin, 

Sandberg, red 2017). Specialpedagogiska skolmyndigheten är verksam med att bidra till kunskap om 

elever som har NPF-diagnoser och ett särskilt utbildningspaket finns tillgängligt på hemsidan 

(spsm.se, hämtat 2018-05-31). På skolverkets hemsida finns dokument att hämta med bestämmelser 

likväl som råd och stöd i arbetet med extra anpassningar.  

3.1 Metod 
Nedan beskrivs metodval, tillvägagångssätt, urval och de etiska ställningstagandena som föreligger 

det praktiska genomförandet.  Denna studie har genomförts med enkät som insamlingsverktyg och 

gör anspråk på att vara genomförd med en kvantitativ metod.  

 

3.1.1 Val av metod 
För att genomföra denna studie har jag använt mig av en enkätstudie med öppna och slutna frågor. 

Data som samlats in, innehåller kvantitativa data i form fasta svarsalternativ (Cohen m.fl, 2011). Valet 

av enkät som verktyg för insamling av data beror på olika faktorer. I denna undersökning görs en 

inledande bedömning att enkäten är snabbare att besvara än att delta i en strukturerad intervju vilket 



 

13 

 

möjliggör ett större omfång av svar. Enkäten är snabbare att administrera vid ett större antal svar än 

till exempel strukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Då avsikten även var att samla in data från ett 

större geografiskt område så möjliggör en digital webbenkät detta på ett bra sätt.  

Min målsättning har varit att skapa frågor som är relevanta genom att studera litteratur kring 

fenomenet och inför genomförandet formulerat ett antal påstående kring vilka faktorer som kan ha 

samband med hur pedagoger arbetar med anpassningar. 

 

3.1.2 Enkät 
För att få svar på studiens syfte har en webbaserad enkät formulerats med öppna och slutna frågor. 

Enkäten är utformad med hjälp av ett verktyg på www.webbenkater.se. Valet föll på denna leverantör 

då de fritt tillhandahåller den fullständiga versionen av verktyget till vissa högskolestudenter. 

Målsättningen har varit att konstruera en enkät med relativt kort svarstid på ca 5-7 minuter. För att 

kontrollera relevans och nivån på förståelse av frågorna (Cohen m.fl, 2011) så har jag genomfört en 

pilotkörning av frågeformuläret med personer i min bekantskap som även är pedagoger. 

Pilotkörningen av enkäten genomfördes med tre respondenter och svarstiden varierade mellan 6 och 

13 minuter.  

 

3.1.3 Urval 
Ett väl valt urval är betydelsefullt för att genomföra en undersökning (Bryman, 2011). Urvalet i denna 

undersökning har skett utifrån närhetsprincipen (Bryman, 2011). Jag har valt att kontakta rektorer på 

skolor för elever från årskurs 1-9 som är belägna i flera olika delar av Uppsala län för att få en större 

spridning av urvalet. En parameter som avgjorde vilket geografiskt område jag valt beror på att jag 

anser mig ha kunskap om kommuner och skolor för att kunna eftersöka kontaktuppgifter på ett bra 

sätt. Jag har även kännedom om var andra aktörer som habilitering (HAB) och barn och 

ungdomspsykiatrin (BUP) är belägna. 

 

3.1.4 Avgränsning 

Undersökningen avsåg att vända sig till pedagoger, i grundskolans åk 1-9 och avgränsas mot förskola, 

gymnasium och särskola. Vidare är det pedagogernas röst som avses att synliggöras. Därför avsåg 

denna studie inte att höra röster från speciallärare, specialpedagoger, huvudmän, rektorer samt elever 

eller dessas vårdnadshavare. 

 

http://www.webbenkater.se/
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3.2 Tillvägagångssätt 
 

Inledningsvis kontaktas 24 skolor, främst genom att skicka mail till rektor i syfte att efterfråga ett 

godkännande av att dennes personal fick delta i studien. 8 rektorer svarar att det inte är lämpligt på 

grund av hög arbetsbelastning eller högt deltagande i andra undersökningar. 9 skolor svarade inte alls 

på mitt mail. 5 rektorer svarade och uppgav att de godkänner deltagande. Jag skickade då ett svarsmail 

med missiv och länk till webbenkäten tillsammans med ett önskemål om att rektor vidarebefordrar 

missiv med länk till enkätfrågorna till pedagoger. En skola uppger att de lagt upp länken på deras 

intranät för frivilligt besvarande. 

 

3.2.1 Etiska ställningstaganden 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor kräver att människor som deltar 

i vissa typer av forskning är informerade om och samtycker till deltagande (Vetenskapsrådet, 2017). 

Forskningsprojekt som kan bifoga fysik eller psykisk skada på person eller behandling och spridning 

av känsliga uppgifter ska även prövas av en etikprövningsnämnd (Vetenskapsrådet, 2017). Eftersom 

denna studie inte torde tillfoga skada i någon form eller på något sätt behandlar känsliga uppgifter så 

har studien ej anmälts till etikprövningsnämnd. I stället har ett missiv utformas (se bilaga 1) där 

respondenten får ta del av undersökningens mål och syfte och där informanten upplyses att 

undersökningen är frivillig och genom att svara på frågorna så lämnar personen samtycke till att delta 

i undersökningen. Deltagarna i undersökningen är anonyma då enkätverktyget är utformat så inte 

heller frågeställaren vet vem som svarat på enkäten genom någon form av kontrollfunktion. 

Anonymiteten kan fungera som garant för att sekretesskravet i de etiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 

2017). Då annan part (rektor) har skickat ut mailet till sin personal så är jag heller inte informerad om 

vilka individer som har erbjudits deltagande. Brister som kan pekas ut i efterhand är avsaknaden av 

en påminnelse att svara på enkäten samt att jag inte kan säkerställa den spridning geografiskt som 

tanken med urvalet syftade till. 

 

3.2.2 Analys – bearbetning av data 

Enkätsvar analyseras med hjälp av statistikprogrammet jamovi för att kartlägga förekomsten av 

anpassningar i relation till den upplevda egna kunskapen samt upplevelsen av stöd. Vidare analyseras 

vilka parter som pedagoger upplever stöd ifrån samt om det finns en önskan om mer stöd och i så fall, 

av vem.  

Vissa variabler kan tala för sig ensamt genom en univariat analys genom en studie av variationer och 

andra egenskaper hos variablern (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010). En jämförelse av två 

variabler bildar en bivariat analys (Djurfeldt m fl, 2010).  Merparten av variablerna i undersökningen 
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hör hemma på ordinalskalan eftersom svaren mäter attityder, åsikter eller uppfattning om tillståndets 

beskaffenhet i frågor. Variablerna som samlats in i detta fall kan kategoriseras som kvalitativa då de 

saknar egentligt värde ur ett matematiskt perspektiv. Dessa faktorer bidrar till att lämpliga 

redovisningsmetoder kan vara frekvenstabeller och diagram (Djurfeldt m fl, 2010).  

För att analysera data från de öppna svarsalternativen dessa sorterats och kategoriserats. I enkäteten 

har grunden varit tre centrala teman, fysisk miljö, lärmiljö och social miljö. Bearbetning har skett 

genom att sortera svaren i två teman, undervisning och social miljö, när det gäller anpassningar och 

hur dessa kan gå till utifrån vilket syfte som anpassningen har. Det finns ett antal svar som berör 

elevers behov att befinna sig på en annan fysisk plats än i klassrummet i olika syften, att vila eller 

varva ner som exempel. Dessa har kategoriserats i den sociala miljön utifrån att syftet är att låta eleven 

undkomma den sociala situationen i gruppen då intryck och socialt samspel slukar energi. Energi som 

behövs för kunskapsinlärning. Andra öppna svar har varit få, som mest 3, i varje fråga och redovisas 

därför under respektive rubrik i resultatdelen beroende av karaktär.  

3.2.4 Val av kategorisering kring pedagogens undervisningsområde 
Skolors organisation ser olika ut och för ett antal år sedan skedde en förändring av årskurs- 

fördelningen och de tidigare årskursblocken lågstadium, mellanstadium och högstadium luckrades 

upp. Årskurs 6 flyttades från mellanstadieskolor till högstadieskolor. Skolor börjades kallas för F-5 

skola och 6-9 skola. Detta avspeglar sig i denna undersökning genom fördelning av kategorier som 

pedagoger kan uppge sig vara mest verksam i.  

3.2.5 Inkomna svar 
18 fullständiga svar har inkommit där respondenten har slutfört enkäten. Vid en granskning så är det 

22 respondenter som svarat på tillräckligt många frågor för att betraktas som relevanta och ingår i 

resultatdelen. Med tillräckligt i detta avseende så menas att respondenten har svarat på fler frågor än 

endast bakgrundsfrågor. 8 svar som påbörjats men där respondenten endast har svarat på 

bakgrundsfrågor filtreras därmed bort i det slutliga resultatet. Underlaget för den data som redovisas 

är svar från 5 män och 17 kvinnor. En respondent uppger att hen inte har någon elev med NPF-diagnos 

i den klass hen undervisar i. Svaret behålls i undersökningen eftersom pedagogen ändå kan besitta 

kunskap kring fenomenet anpassningar och därför anses som relevant och att det var ett enstaka svar.  
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4.1 Resultat 

För att beskriva resultatet har korstabeller och diagram används tillsammans med en analys utifrån 

de forskarfrågor som ställdes inledningsvis.  

4.1.1 Årskurs och anpassning 

Alla informanter svarade att de anpassar lärmiljön i någon utsträckning och för att undersöka om det 

är några skillnader mellan frekvensen av anpassningar i förhållande till vilken årskurs pedagogen är 

verksam i, så skapas ett korsdiagram, se tabell 1. Det finns ingen symmetrisk skillnad på att 

anpassningar ökar eller minskar i förhållande till vilken årskurs pedagogen undervisar i.  

 

Årkurs där pedagog  

Undervisar 

Antal Anpassar i hög 

utsträckning 

Lärmiljön i klassrum 

Anpassar vid enstaka 

tillfällen lärmiljön i 

klassrum 

    

Åk 1-3 5  (24%) 4  1  

Åk 4-5 7  (33 %)  3  4 

Åk 6-7 3  (14%) 2  1 

Åk 8-9 6  (29%) 3 3 

    

Totalt 21 (100 %) 12 9 

Tabell 1. Diagram över fördelningen av vilken årskurs pedagogen är mest verksam samt frekvensen över uppskattad 

frekvens av anpassningar i lärmiljön. Lärmiljön avser de miljöer som elever möter underskoldagen och omfattar såväl 

både klassrumsundervisning som raster, lunch och annan tid.  

 

4.1.2 Elever med NPF i klassen 
Alla elever har rätt till att få de extra anpassningar de behöver för att tillgodose sig lärandet i 

undervisningen. En kartläggning om pedagoger som genomför extra anpassningar gör detta i relation 

till elever med NFP-diagnos eller i relation till andra faktorer är därför relevant för den kommande 

resultatredogörelsen. Om ett stort antal deltagande pedagoger inte har någon elev med NPF-diagnos 

i klassen så minskar tillförlitligheten då undersökningens data inte beskriver och mäter det som avses 

att mäta, nivå på kunskap och stöd i relation till elever med NPF. Resultatet visar att de pedagoger 

som deltar, med undantag för en pedagog, har elever med diagnos i den klass där de arbetar. 16 av 22 

pedagoger har mer än en elev med diagnos i klassen.  
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Figur 2. Tabell som visar förekomsten av elever med diagnos inom NPF-spektrum i undersökningsgruppen.  

 

4.2 Extra anpassningar i skolmiljön 

Anpassningar sker i olika former av miljö såsom den fysiska, den sociala och i lärmiljön. Utifrån 

dessa tre centrala miljöer redovisas resultatet som pedagogerna uppgett i studien. 

 

Det finns inget facit till hur extra anpassningar kan eller ska se ut. Det är elevens behov och 

pedagogens kreativitet i kombination med vedertagna metoder som är avgörande. 

”Anpassar flexibelt hela tiden, det som fungerat en tid kan plötsligt inte fungera alls, 

varför kreativiteten måste vara påslagen hela tiden.” (frisvar från enkäten) 
 

4.2.1 Anpassning av fysisk miljö 

Pedagoger uppger att den fysiska miljön anpassas i stor utsträckning och vanligast är styra den fysiska 

placeringen i klassrummet. 20 av 22 svar uppger att de anpassar den fysiska placeringen i 

klassrummet, vilket också är en åtgärd som skolverket betraktar som en extra anpassning.  

Anpassning av samarbetspartner sker i hög utsträckning uppger 17 pedagoger. I enkätfrågan har ingen 

särskiljning skett om anpassningen handlar om att samarbete sker med särskilda kamrater eller om 

eleven har någon resursperson att samarbeta med. I ljuset av att det är vanligare att missförstånd sker 

mellan elever än mellan pedagog och elev, så skapas goda förutsättningar när anpassning av 

samarbetspartner sker för att optimera kunskapsinhämtningen.  

Förutsägbarhet är ofta viktigt för elever med NPF-diagnos. Detta faktum styrks då 16 av 22 svar 

uppger att eleven har någon form av schema som tydliggör vad som ska hända och när det ska hända. 

Att skärma av omgivningen med hjälp av hörlurar förkommer uppger 15 pedagoger. Syftet med 

anpassningen är att öka elevens förmåga att koncentrera sig på den egna uppgiften.  
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Figur 3. Diagram över vilka anpassningar som pedagoger uppger att de använder sig av. 

I kategorin annat uppges det i 3 svar att anpassningar som sker är att eleven tilldelas eget rum och 

pauser med vila i vilorum. Två pedagog uppger att hen använder belöningssystem. De som nämns är 

belöning genom spel på dator, beting med belöning, belöning genom utdelning av figur som förälder 

har köpt in samt bra-bok. 

 

4.2.2 Anpassning av lärmiljön 

Det är vanligast att elever med NPF-diagnos har ett bildschema som stöd samt dator eller Ipad som 

hjälpmedel. 16 pedagoger (77 %) svarar att de använder dessa metoder som extra anpassningar till 

elever. De öppna svarsalternativen har kategoriserats och anpassningar som är kopplade till 

undervisningssituationen är främst att anpassa antalet ämnen, storleken på uppgifter, byte av uppgift, 

enskild undervisning och muntliga prov. Vidare så uppges tillgång till inlästa faktatexter och 

ljudböcker som en strategi för att möta elevens behov 

Gällande anpassning av olika uppgifter så är det lika vanligt att anpassa storleken på uppgiften, som 

att anpassning av innehållet. Pedagoger uppger också att elever kan ha färre ämnen. Att ta del av 

faktatexter och lärobokstexter i ljudformat förklarar även varför avskärmning med hjälp av hörlurar 

är vanligt förekommande. Elevers förmåga att inhämta kunskap är varierande. På vilket sätt 

informationen eller kunskapen presenteras kan ha betydelse samt om kunskapen kan inhämtas 

genom ”learning by doing”. 

Genom att använda läromedel och böcker i ljudformat kan informationsinhämtning öka hos den 

enskilda eleven och på så sätt öka kunskapsinhämtning, uppger en pedagog. Om förmågan att läsa 

och förstå texter är nedsatt så kan en ljudinspelning av samma text förstås på ett lättare sätt. Om 

dilemmaperspektivet antas kan istället resonemanget istället vara att eftersom eleven läser långsamt 

så orkar eller hinner hen inte igenom hela texten och därmed har inte förutsättningarna för lärandet 



 

19 

 

optimerats. 3 svar inkommer som uppger anpassningar på uppgifter sker genom att anpassa storlek 

och innehåll på uppgifter som ökar elevens möjligheter att lyckas.  

17 av 21 pedagoger uppger att de anpassar lärmiljön i någon form dagligen (se figur 1) eller i vart fall 

flera gånger i veckan. Denna fråga, till skillnad från övriga frågor, utgår från att lärmiljön ska anpassas 

till en god miljö för alla elever. Tanken bakom denna fråga hänger samman med att skolmiljön är 

komplex och skolan har i uppdrag att främja varje enskild individ. En elev som är överaktiv och har 

svårt att sitta still kanske inte själv missar kunskapsinhämtning utan snarare ökar sin förmåga att 

förstå genom att röra på sig under genomgången. Dock kan klasskamraterna uppleva att rörelse och 

ljud som uppstår är störande och därmed behöver situationen anpassas uppger 2 pedagoger. 

 

Figur 4. Anpassningar som kan användas för att kompensera funktionsnedsättningar och skapa en god lärmiljö 

 

 

4.2.3 Anpassning av social miljö 
 

I hjälptexten till enkätfråga har en tolkning av uttrycket ”missförstånd” gjorts genom att beskriva att 

det kan förstås som en situation med konflikt eller andra känsloyttringar. I samvaron med andra 

finns alltid en risk att vi missförstår varandra. 

Resultatet i denna studie visar att det främst i samvaron med andra elever som missförstånd och 

konflikter förekommer. Missförstånd mellan eleven och andra vuxna sker snarast ibland likaså 

missförstånd mellan eleven och pedagogen (se figur 5).   

 

Det kan vara svårt på idrotten där eleven utsätts för många olika situationer: stå i kö, 

omklädning, duschning, simning, spelregler måste vara tydliga, svårt med förluster osv, 

ljudkänslighet och stora grupper är jobbiga situationer. (frisvar från enkät) 

Svårigheter i det sociala samspelet är ett av kriterierna för att få en autismdiagnos och den sociala 
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miljön kan inte särskiljas från lärmiljön. 8 pedagoger uppger att situationer där missförstånd uppstår 

är vanligast under raster, i korridoren och i samband med lunch och matsituationen. En form av 

anpassning kan exempelvis vara att elev går iväg och äter ensam med resursperson. En pedagog 

uppger att slöjd, musik och idrott är ämnen där det finns ett behov av extra anpassningar för att 

undvika missförstånd. I 4 svar framgår det att krav och oförutsägbarhet som schemaändringar eller 

uteblivna aktiviteter är andra situationer som leder till missförstånd och konflikt. Dilemmat i dessa 

situationer är att spontana infall eller belöningar i form förändringar inte får den effekt som tanken 

är.   

”Kan hända överallt men allting går att lägga tillrätta men det tar tid och energi” 

skriver en informant i enkäten.  

Aktiviteter och lekar som innehåller ett antal regler kan innebära att missförstånd kan uppstå om inte 

reglerna är tydliga och klara innan start framkommer i 3 svar. En pedagog uppger att 

samarbetsövningar i olika former eller problemlösning i grupp kan vara situationer där det sociala 

samspelet inte fungerar. Här uppstår ett dilemma när skolan alltmer använder sig av problembaserad 

undervisning och grupparbeten och bidrar till en komplex vardag för pedagoger. Ett sätt att anpassa 

situationen kan vara att exkludera vissa elever ur vissa grupper där erfarenheten bidrar till vetskapen 

att det inte kommer att fungerar, skriver en pedagog.  

 

Figur 5. I hjälptexten till enkätfrågan har ”andra vuxna” definieras till andra vuxna som eleven möter i skolan, som resursperson, 

personal på fritids eller andra pedagoger. 
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4.3 Har pedagoger stöd att ta hjälp av och i så fall av vem? 

Upplevelsen av stöd är en viktig framgångsfaktor i arbetet med anpassningar. Vilket stöd som upplevs 

och från vem är därför relevant för denna studie.  

4.3.1 Pedagogers upplevelse av stöd 

En pedagog uttrycker följande 

 

Man får ofta veta vad man INTE ska göra, men sällan vad man ska göra… (frisvar 

från enkäten) 

 

Av de inkomna svaren uppger 6 pedagoger att de upplever ett stort stöd och 11 upplever sig ha stöd 

även om de önskar att de fick ett större stöd i arbetet med anpassningar (se figur 6). Stödet kommer 

främst från den egna interna organisationen och då främst från rektor och kollegor. Det finns stöd att 

hämta från den egna skolans specialpedagog och elevhälsoteam.  

Samtidig uppger 12 (60 %) av de deltagande pedagogerna att de har tillräcklig kunskap för att på 

egen hand göra anpassningar i lärmiljön. Detta kan vara en signal om att situationen är komplex. 3 av 

respondenterna uppger att de upplever ett litet stöd och ändå sker anpassningar dagligen eller varje 

vecka.   

 

 

 Upplever stort 

stöd 

Upplever stöd 

men önskar mer 

stöd 

Upplever litet stöd 

Hur ofta gör du anpassningar 

På egen hand? 
   

Dagligen 3 (14.3 %) 7 (33.3 %) 1      (4.7 %)           11 (52.3 %) 

Flera gånger/vecka 2 (9.5 %) 2 (9.5 %) 1      (4.7 %)            5 (23.7 %) 

Några gånger/vecka  0 1 (4.7 %) 2      (9.5 %)            3 (14.2 %) 

Några gånger/månad 1 (4.7 %) 1 (4.7 %) 0      (0 %)               2 (9.5 %) 

    

Totalt 6  (28.5 %) 11 (52.3 %) 4     ( 18.9 %)       21 (100 %) 

Figur 6. Hur ofta anpassningar sker i förhållande till vilket stöd pedagoger upplever. 55% av pedagogerna genomför anpassningar 
dagligen och 75 % av dessa önskar att de hade ett större stöd i denna del av sitt arbete.   
 
 

4.3.3 Externt stöd 

Pedagogerna ombeds beskriva vart de skulle önska mer stöd ifrån och ett antal fasta svarsalternativ 

ges med utrymme för frisvar (se tabell 7). Resultatet visar att det finns en önskan att öka samarbetet 

med externa parter. Det finns en önskan om att större stöd skulle utgöras av kontakter med BUP och 
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HAB. Många uppger sig önska mer stöd av rektor, specialpedagog och elevhälsoteamet. Det visar 

inte att pedagoger saknar stöd, utan ger signaler för ett otillräckligt stöd. Pedagogers stöd till varandra 

är gott, endast en respondent svarar att hen önskar mer stöd av sina kollegor.  

Ett svar anger att hen inte upplever något ytterligare behov av stöd utan är nöjd med det stöd som är 

tillgängligt.  

 
Tabell 7 som beskriver vilka aktörer som pedagoger önskar mer stöd ifrån. 

 

Tre pedagoger anger i de öppna svaren att de önskar stöd från föräldrar och skoldatatek som andra 

källor att hämta stöd ifrån. En pedagog uppger att de råd som ges, ofta är svåra att använda på grund 

av resursbrist som tid och pengar.  

 

4.4 Uppfattning om den egna kunskapen  
 

I avsnittet berörs vilken kunskap pedagoger anser sig ha och huruvida inställningen till mer 

kunskap är relevant eller inte. 

 

4.4.1 Mer kunskap 
Det finns en tilltro till den egna kunskapen. 17 av pedagogerna (85 %) upplever sig ha kunskap om 

anpassningar. 4 pedagoger (20%) upplever sig ha kunskap i tillräcklig omfattning och 13 pedagoger 

(65 %) anser sig ha kunskap i viss utsträckning för att på egen hand kunna genomföra anpassningar 

på egen hand. Det finns ändå en efterfrågan på mer utbildning eftersom drygt hälften, 10 av 19 svar 

uppger att de kan tänka sig att delta i en utbildning eller föreläsning kring anpassningar (se figur 8). 

7 pedagoger uppger att de själva söker kunskap på internet och i litteratur, färre, 4 stycken letar dock 

på specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) hemsida. Det förekommer att kontakt har skett med 

den rådgivning som SPSM tillhandahåller uppger en pedagog.  
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Intresset för att kompetensutveckla området anpassningar är högre än att få större kunskap om 

diagnosen.  

En pedagog uppger i de öppna svaren att det skulle vara värdefullt att besöka i andra skolor i syfte att 

se hur andra arbetar med anpassningar och särskilt stöd. Ett annat sätt som en pedagog lyfter som en 

möjlighet att öka sin kunskap är få tillgång till litteratur (och tid) att arbeta med och som sedan följs 

upp i det egna arbetslaget. En pedagog uttrycker att en uppdatering i område skulle vara önskvärt 

snarare än mer utbildning. Två av svaren antyder att det inte är kunskapen som saknas, utan snarare 

tid och resurser. 

 

 

Figur 8. Intresset för att tillägna sig mer kunskap om anpassning är större än att skaffa sig kunskap om diagnosen.  

 
 

5.1 Diskussion 
Undervisande lärare möter varje dag en grupp barn som har olika förutsättningar för lärande 

(Carlsson, 2018). Elever har olika sociala förmågor och olika sätt att hantera sin omgivning. Vissa 

barn har diagnoser och därmed andra förutsättningar, eftersom diagnosens kriterier handlar om brister 

i vissa förmågor. Det är här även viktigt att poängtera att barn med diagnos inte bara har brister, de 

kan även ha specialintressen och därmed områden som de vida överstiger normen (Falkner, 2009). 

Vilket kan vara en annan del av utmaningen för pedagoger, som har i uppdrag att utmana och ge 

elever chans att utvecklas så långt som möjligt.  Grundackordet i denna studie är de extra anpassningar 

som pedagogen kan, och ska, vidta när elever riskerar att inte nå de, enligt läroplanen uppställda 

kunskapsmålen (Skolverket, 2014). Resultatet i denna undersökning visar att en stor del, 21 av 22 
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pedagoger undervisar elever med diagnoser som ADHD och autism. Att det finns många elever som 

har diagnos är fastställt, frågan är snarare om resultatet i denna undersökning ger en rättvis bild som 

går att generalisera. Det finns en risk att de pedagoger som inte har elever med NPF-diagnos har valt 

att inte slutföra enkäten och därför blir resultatet missvisande, eller i vart fall inte helt korrekt då 

resultatet baseras på en grupp som har särskild kompetens och erfarenhet..  

Elever som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har ett annat sätt att uppfatta sin sociala 

tillvaro och brister ofta i social kommunikation och interaktion med andra. De har också en annan 

inlärningsstil och en ojämn begåvningsprofil som påverkar kunskapsinhämtningen (Carlsson, 2018). 

Att finna balansen mellan att anpassa omgivningen för att skapa arbetsro för alla och att ge elever 

förutsättningar för lärande kan vara ett dilemma. Pedagoger uppger att de exkluderar elever genom 

avskiljning på tvingade eller frivillig basis, genom tillåtelsen att finna lugnare platser, vila i vilorum 

eller placerar eleven en stund i skolans massagestol för att ”lugna ner sig”. Om vila och en stund i 

massagestolen medverkar till att främja kunskapsinhämtningen så är syftet gott och behövligt. 

Funktionaliteten i detta förfarande är individbaserat och om behovet finns så är det således befogat. 

 

5.1.1 Beskrivning av extra anpassning av skolmiljön 

Anpassningar av skolmiljön sker både i klassrummet och i den miljö som eleven möter under sin 

skoldag. Resultatet visar att anpassningar sker i stort sätt i alla situationer som är normalt 

förekommande under en vanlig skoldag i det som definieras som lärmiljön. Det verkar således finnas 

en medvetenhet och ett aktivt arbete att skapa förutsättningar för elever i undervisningssituationer 

såväl som i de övriga situationerna under skoldagen. Resultatet visar att en majoritet anpassar olika 

situationer dagligen eller flera gånger varje vecka, vilket bidrar till en miljö som anpassas till alla 

elever. Detta leder till att pedagoger är beroende av förmågan att hitta lösningar på ett kreativt sätt 

som gynnar elevens inlärning.   

Det finns ett antal åtgärder som förekommer i det som betraktas som extra anpassningar, vilka ska 

ske inom den ordinarie verksamheten och inte kräver särskilt beslut. Extra anpassningar är stöd i form 

av mindre ingripande karaktär och kan vara olika former av hjälpmedel som kompenserar förmågor 

som eleven saknar. Det är vanligt att de kognitiva förmågorna är nedsatta hos elever med NPF och då 

finns ett behov att strukturera dagen eller aktiviteten med hjälp av bildstöd eller en checklista. En 

nedtecknad lista över arbetsgången och vilka uppgifter som ska göras under pågående lektion kan 

vara ett stöd för eleven. Att få hjälp att starta sitt arbete är en åtgärd som finns med i det som 

Skolverket definierar som extra anpassning, vilket kan vara avgörande för elevers prestationer. 

Resultatet i denna studie visar att det är vanligast att anpassa den fysiska placeringen i klassrummet 
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samt att göra en anpassning av samarbetspartner, vilket är mätbart och tydligt. Det är inte ovanligt att 

elever med stora funktionsnedsättningar har någon form av resursperson (Skolverket, 2016), även om 

funktionsnedsättningen i sig, inte per automatik ger detta stöd. När det finns en resursperson är 

dialogen och samarbetet mellan pedagog och resursperson viktig för att skapa goda rutiner och bra 

förutsättningar för eleven. Storleken på uppgiften och anpassning av innehållet är vanligt 

förekommande. Hur dessa anpassningar rent praktiskt sker är beroende av individen och aktuellt 

ämne. Andra anpassningar som används i stor utsträckning är olika typer av hjälpmedel som 

penngrepp, stolskilar eller hörlurar. Dessa anpassningar är synliga och konkreta till skillnad från 

anpassningar i den sociala miljön, där subtila nyanser i kommunikationen kan vara skillnaden på 

framgång eller fiasko.  

De traditionella undervisningsmetoderna bygger främst på verbal kommunikation (Carlsson, 2018) 

men de tekniska lösningarna som finns tillgängliga idag gör att undervisningen förändras. Som 

förälder med barn i skolan vet jag att satsning på IKT – information och kommunikationsteknik har 

skett under åren 2015-2016 i länet. Dator och Ipad uppges vara välanvända hjälpmedel vilket kan 

anses ligga i linje med IKT-satsningen. Elever men NPF-diagnos har ofta bristande förmåga till social 

interaktion (Carlsson, 2018). Dator och Ipad möjliggör interaktion utan det sociala mötet vilket kan 

vara ett sätt filtrera bort intryck som tar energi i anspråk. Genom att titta på en faktafilm med hörlurar 

så kan omgivningen skärmas av på ett annat sätt än genom en mer traditionell undervisningssituation 

med katederundervisning.  

Carlsson (2018) beskriver att de traditionella undervisningsmetoderna i skolan bygger främst på 

verbal kommunikation och social interaktion. Förmågor som barn med NFP ofta har svårt med och 

därför bör kompenseras när det behövs. Elever med NPF-diagnos ska inte ses som en homogen grupp 

med samma svårigheter, men problematiken som uppstår genom funktionsnedsättningen är 

väldefinierad (Carlsson, 2018). Genom att erbjuda alternativ, exempelvis dator och Ipad som tekniskt 

hjälpmedel sker lärande utifrån en bredare grund, vilket gäller alla elever oavsett förutsättningar. 

 

5.1.2 På vilket sätt anpassar pedagoger miljön i skolan?  

Det finns många kreativa lösningar på problem som uppstår i skolan. Pedagoger behöver vara flexibla 

och uppfinningsrika för att anpassa och hitta vägar för att kompensera bristande förmågor vid 

funktionsnedsättning. Motoriska nedsättningar kan kompenseras med exempelvis penngrepp eller 

specialpennor. Dator och Ipad används ofta som ett tekniskt hjälpmedel att kompensera och anpassa. 

Tekniken kan erbjuda stöd när de kognitiva förmågorna är nedsatta i form av påminnelser eller hjälp 

med struktur. Ett bildstöd som finns sparat på Ipaden gör att den fysiska placeringen inte längre är 
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lika viktig och möjliggör att platsen för undervisning kan varieras.  

Resultatet i denna undersökning visar på att användningen av läromedel i ljudformat förekommer. 

Det finns en del läromedel inläst på tjänsten Leximus skriver en informant i enkäten.  Även andra 

ljudbokskällor används. Det finns mycket material tillgängligt på webben i form av film eller 

youtube-klipp. Det är tidsödande att granska matrealet men kan vara värdefullt för den som bäst lär 

sig genom både ljud och synintryck.  

 

5.1.3 Vilken kunskap anser pedagoger att de har inom ämnet anpassningar?  

Slutsatsen av denna undersökning är att pedagoger upplever sig ha kunskap om hur extra 

anpassningar kan se ut. Ofta framhålls den individuella skillnaden mellan elever. Det som fungerar 

på en elev, fungerar inte alltid på alla elever. Det som fungerar den ena dagen funkar inte nästa. Att 

individer är olika och behöver olika strategier bekräftas i studien, vilket även stöds av annan forskning 

och går därför att generalisera i ett större sammanhang. 

Trots att pedagoger upplever sig ha kunskap om extra anpassningar så finns det utrymme för mer 

kunskap. Knappt hälften av pedagogerna uppger att de gärna skulle delta i en utbildning (40 %) eller 

föreläsning (45%) om anpassningar. Intresset att lära sig mer om extra anpassningar är större än att 

lära sig mer om diagnosen. Det finns flera tänkbara orsaker till detta, vilket denna studie inte har svar 

på. En orsak skulle kunna vara att skyldigheten att anpassa lärmiljön är till alla elever, oavsett om 

eleven har diagnos eller inte. Det är inte diagnosen i sig som utgör dilemmat och därför är kunskap 

om diagnosen inte lika viktig som kunskapen om hur och när anpassningar bör ske. Kanske kan en 

orsak vara att pedagogen ser bortom diagnosen och därmed ser individen och genom ett 

lösningsfokuserat förhållningssätt då värderar kunskapen kring strategier och metoder högre, än 

förståelse för hur diagnosen påverkar individen.  

 

5.1.4 Har pedagoger stöd att ta hjälp av och i så fall av vem?¨ 

Tidigare forsning har visat att det är viktigt att lärare känner stöd i arbetet kring anpassningar av 

lärmiljön (Garpelin & Sandberg, red 2017). Resultatet i denna undersökning visar att stödet i den 

egna organisationen upplevs vara stort men inte tillräckligt då 75 % uppger att de är i behov av mer 

stöd. Rektor och kollegor i det egna arbetslaget utgör det största stödet. Stöd finns även i skolans 

specialpedagog, kurator och elevhälsoteam, även om undersökningen visar vissa brister och ett större 

stöd. Forskning visar att när rektorn är uppdaterad inom området och fungerar som en visionär bidrar 

rektorn till framgång inom området (Carlsson, 2018). Tid för reflektion eller samarbete med kollegor 
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är värdefullt och när det interna stödet finns så blir reflektion och feedback lättare en naturlig del av 

vardagen. Närheten till stöd torde vara värdefull för att kunna ske direkt i situationer likaväl som en 

planerad och strukturerad tid för reflektion och vidare planering. Vardagen för pedagoger är komplex 

och anpassningar av hela skoldagen är i vissa fall nödvändig. Har pedagoger tillgång till direkt stöd 

kan detta stöd bidra till bättre lösningar och snabbare utvärdering och förändringar eller tekniska 

lösningar.  

Studien visar även att det finns en önskan att samarbeta med vården såsom BUP och HAB. 

Anledningen till detta kan vara flera. Den medicinska kompetensen som BUP kan bidra med 

förklaringar till beteenden. HAB kan ge förslag till andra pedagogiska beprövade metoder och 

strategier som kan bidra till fler framgångsrika lösningar för barn med funktionsnedsättningar. Vad 

de externa parterna skulle bidra till framgår inte av denna studie, men det är tydligt att pedagoger 

önskar att de hade detta stöd.  

Underlaget i denna studie är förhållandevis litet och några definitiva slutsatser om detta är ett resultat 

som kan generaliseras är svårt att dra. Det finns andra faktorer som påverkar som exempelvis hur 

vården organiseras sitt arbete och därmed finns tillgänglig för skolans personal.  

5.1.5 Sammanfattning 
Att genomföra en studie av detta slag är en process. Att välja undersökningsmetod till att finna 

litteratur som är relevant för studien innebär flera val, som flera gånger under processen kommer att 

prövas och omprövas. I resultatdelen och i analysen finns den stora upptäckten och genom god 

forskningssed ska min egen uppfattning ställas åt sidan och inte göra anspråk på resultatet. Resultatet 

i denna studie visar att pedagoger anser sig ha kunskaper om hur, var och när anpassningar kan och 

ska ske. Hur anpassningar ser ut är beroende av elevens behov och ett visst mått av 

uppfinningsrikedom krävs för att elevers funktionsnedsättningar ska kompenseras och syftet är gott. 

Eleven ska ges möjlighet att nå kunskapsmålen som beskrivs i läroplanen. Stöd finns främst inom 

den egna skolan men stödet som pedagoger upplever är inte tillräckligt. Det finns mycket att fortsätta 

arbeta med inom detta område och jag lämnar senare över frågor som jag finner relevanta.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Fenomenet som jag valt att studera, hade kunnat undersökas med andra metoder som intervju eller 

deltagande observation . När jag valde enkät som insamlingsverktyg så var det huvudsakliga skälet 

att det var ett tidseffektivt sätt att få många svar. Tidseffektivt för respondenten i första hand då min 

uppfattning är att undervisande pedagoger har lite tid. Dessutom kunde enkäten genomföras i ett 

större geografiskt område, vilket också var ett huvudsyfte i studien. 
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Att sprida enkäten har varit svårare än förväntat. Många rektorer och arbetslag har valt att avstå 

deltagande med motiveringen att de får många förfrågningar om att delta i undersökningar eller att 

de har hög arbetsbelastning. De rektorer som tackat ja och därmed skickat länken vidare till personal 

har även motiverat att det är upp till läraren att svara på enkäten och endast ett litet antal svar inkom. 

Utifrån denna erfarenhet så skulle jag handlat annorlunda och en personlig kontakt kunde hade haft 

framgång. Ett påminnelsemail har skickas ut till de rektorer som inte svarade på det första mailet om 

förfrågan av deltagande. Flera rektorer svarade då, men tackade nej till deltagande. Som en sista 

åtgärd skickade jag ett mail till två skolor där jag är känd sen tidigare och då ökande svarsfrekvensen 

markant. Totalt har 30 svar inkommit varav 22 har ingått i resultatet.  

Litteraturen som har studerats och använts för att sammanställa bakgrund och diskussion består av 

skiftande karaktär. Skolverkets och SPSMs hemsidor har använts för att finna styrande och 

vägledande dokument. Inom forskningsfältet så återfinns en del av litteraturen inom det 

specialpedagogiska forskningsfältet vilket ter sig naturligt då funktionsnedsättningar är ett 

specialpedagogiskt forskningsområde.  

5.1.2 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet avser måttens riktning och pålitlighet samt överrensstämmelsen hos ett bestämt mått 

(Bryman, 2011). Ett sätt att mäta intern reliabilitet är att beräkna Cronbachs alfa som är ett mått som 

beräknar genomsnittet av alla tänkbara reliabilitetskoefficienter i ”split-half”. Det innebär att frågorna 

slumpmässigt i två grupper som sedan jämförs med varandra (Bryman, 2011). En sammanräknad 

alfa-koefficient varierar mellan 1 och 0, där 1 betraktas som en perfekt intern reliabilitet och 0 inte 

visar någon intern reliabilitet alls. Bryman (2011) uppger att siffran 0.8 ofta används som en tumregel 

för en accepterad nivå av den interna reliabiliteten, även om vissa forskare godtar en något lägre nivå. 

Genom att göra ett test med Cronachs alfa visar det sig att den interna reliabiliteten når upp till 0.544. 

Det tolkas i detta sammanhang att variablerna inte är att lita på varken i riktning eller pålitlighet. Detta 

kan bero på att antalet svar är för få. Det kan även bero på att underlaget är spretigt och därför inte 

möjligt att ta ut riktningen på ett adekvat sätt.  
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Figur 10. Test med Cronvach´s alfa som visar avsaknaden av intern reliabilitet.  

Validitet avser hur väl indikatorer mäter det som undersökningen avser att mäta (Bryman, 2011). För 

att säkerställa en validitet så har bakgrundsfrågor om pedagogen har praktisk erfarenhet av att anpassa 

lärmiljön för elever med NPF-diagnos. Ett medvetet val har även gjorts i formuleringen av frågor 

genom att använda begreppet uppfattning i flera frågor, då detta begrepp inte gör anspråk på att 

definieras som sant eller falskt.  

Det kan konstateras att de pedagoger som valt att svara på undersökningen har (flera) elever med 

NPF-diagnos i den klass där de arbetar. Detta kan prägla svaren och förklara hur det kommer sig att 

många pedagoger har tillräcklig kunskap för att genomföra anpassningar mer eller mindre dagligen 

på egen hand. Undersökningen bedöms vara för liten för att kunna dra en generell slutsats att resultatet 

kan appliceras på hela lärarkåren. Dock kan underlaget vara tillräckligt för att dra slutsatser att 

pedagoger har god kännedom om hur extra anpassningar kan se ut och att det finns stöd i den interna 

organisationen, med stödet inte uppfattas som tillräckligt.   

 

5.1.3 Förslag på vidare forskning 
Denna studie rör extra anpassningar vilket endast är en del av de åtgärder som kan vidtas när elever 

riskerar att inte nå kunskapsmålen. Att studera vilken uppfattning skolan har kring särskilt stöd och 

handlingsplaner och hur skolor arbetar för att aktivt skapa förutsättningar i syfte att alla elever ska nå 

kunskapsmålen, lämnar jag över för kommande studier. Vidare studier kan även beröra frågor om hur 

stödet organiseras och varför pedagoger önskar stöd av externa parter. En jämförande studie i olika 

skolor där även specialpedagogens och rektorns röster hörs kan bidra till nya perspektiv på fenomenet. 
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Bilaga 1 - Missiv 
Hej 

 

Jag heter Jenny Steen och är student på Gävle högskola. Jag avser att genomföra en studie om 

anpassningar i skolan för barn med svårigheter, vilket är mitt examensarbete och den avslutande 

delen i min utbildning inom pedagogik. Studien kommer att genomföras med hjälp av en digital 

enkät och spridas till pedagoger som arbetar i grundskolan i Uppsala län. Resultatet kommer att 

presenteras i form av statistik och enskilda svar kommer inte att kunna spåras.  

 

Syftet med studien är att undersöka samband mellan vilka anpassningar som sker i klassrummet av 

den undervisande läraren samt pedagogers upplevelse av stöd i arbetet med anpassningar och vilken 

kunskap pedagoger anser sig ha kring hur anpassningar kan se ut.  

 

Jag är särskilt intresserad av barn med svårigheter inom spektrumet av neuropsykiatriska 

funktionshinder (NPF) som ADHD, ADD och autism men undersökningen berör alla barn med 

olika former av funktionsnedsättningar och vilket stöd som pedagoger upplever sig ha, för att skapa 

en fungerande skolmiljö för barn med behov av anpassning. Det är anpassningen som står i 

centrum, inte eventuella diagnoser. Det är också viktigt att den som svarar inte arbetar som 

speciallärare eller specialpedagog då undersökningen omfattar de som arbetar som lärare eller 

mentorer i klassrummet.  

 

Undersökningen är frivillig och du som deltar kan välja att avbryta ditt deltagande när som helst 

under genomförandet.  

 

Enkäten kommer att skickas via ett mail där en länk bifogas. Enkäten tar 5-7 minuter att genomföra.  

 

Har du frågor kan du kontakta mig på mailadress; ufk11jtt@student.hig.se 

Min handledare heter Paula Larsson och du når henne på mailadress; paalan@hig.se 

 

Men vänliga hälsningar  

 

Jenny Steen 
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Bilaga 2 – enkätfrågor och svarsalternativ 
 

Enkätfrågor 

Ingångssida 
 

Varmt välkommen! 

Jag heter Jenny Steen och är student på Högskolan i Gävle och genomför en studie till mitt 

examensarbete i pedagogik. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan vilka anpassningar som 

sker i klassrummet av den undervisande läraren samt pedagogers upplevelse av stöd i arbetet med 

anpassningar och vilken kunskap pedagoger anser sig ha kring hur anpassningar kan se ut.  

 

Du som svarar är anonym. 

 

När du svarar på denna enkät ger du ditt samtycke till att medverka i undersökningen. Du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande genom att inte svara på fler frågor. 

 

Bakgrundsfrågor 
 

Jag är... 
kvinna 

man  

vill inte uppge mitt kön 

 

Vilken årskurs undervisar du? Om du undervisar i flera årskurser, ange den årskurs du är 

mest verksam i under en arbetsvecka.  

 

1 – 3 

4-5 

6-7 

8-9 

Annat, ange vad 

 

Hur många yrkesverksamma år som lärare har du  
1-2 

3-5 

6-9  

10-15 

15-20 

mer än 20 år 

 

Elever med diagnos i klassrummet 

 

Finns det någon elev i klassen som du undervisar i som har diagnos inom NPF? 

Med NPF avses diagnoser som ADHD/ADD, Autismspektrumtillstånd eller de tidigare diagnoserna 

Asberger eller atypisk autism. 

Ja ett 

Ja flera 

Nej 
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vet inte 

 

Har du elever med andra diagnoser som leder till funktionsnedsättning? 

Med andra diagnoser avses i detta sammanhang alla de diagnoser som inte är inom NPF-spektrum, 

exempelvis hörselnedsättning, rörelsehinder, muskelsjukdomar eller liknande och därmed kan ge 

upphov till anpassningar i olika former. 

 

 

Om du har flera elever med diagnos i klassen, ange antalet elever som har en diagnos som 

innebär en funktionsnedsättning. 

Här räknar du samman den totala antalet elever med diagnos oavsett karaktär. 

 

Har någon elev beslut om särskilt stöd och en handlingsplan upprättad? Ange antal 

Elever med behov av anpassning har inte alltid ett behov av särskilt stöd. Så antalet elever som har 

behov av anpassning jämfört med antalet elever som har behov av särskilt stöd kan skilja sig åt 

Antal 
 

Anpassningar i fysisk miljö 
 

Har du anpassat den fysisk miljö för något barn i din klass i klassrummet? 

Anpassningar i klassrummet hänger inte alltid samman med att eleven har en diagnos, så därför 

avser frågan om du anpassat något i den fysiska klassrumsmiljön för elever som behöver. 

Ja, flera åtgärder och i hög utsträckning 

Ja, någon enstaka 

Nej inget alls 

 

När du tänker på anpassningar i den fysiska miljön, har du vidtagit något av nedanstående, 

skriv gärna egna alternativ 
Anpassat den fysiska placeringen i klassrummet 

Anpassar samarbetspartner (annan elev/vuxen) 

Tillåter elever att dra sig undan och finna lugnare platser vid vissa uppgifter 

Tillåter produkter som har till uppgift att pillas på i syfte att sysselsätta vid genomgångar, 

exempelvis fidget spinners eller liknande 

Tillåter keps, huva från tröja i syfte att skärma av 

Tillåter avskärmning med hjälp av hörlurar 

Ett schema som tydliggör vad som ska hända och när det ska hända 

Annat; 

 

Har du på något sätt anpassat hela klassrumssituationen för alla elever med tanke på att 

underlätta för någon eller några elever med NPF/funktionsnedsättning.  
Ja (möjlighet till öppet svar) 

Nej 

Delvis (Möjlighet till öppet svar) 

 

Anpassning av lärmiljöer 

 

Har du anpassat lärmiljön för något barn i din klass i klassrummet? 
Ja, flera åtgärder och i hög utsträckning 

Ja, någon enstaka 
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Nej inget alls 

 

När du tänker på individuella anpassningar, har du anpassat lärmiljön på något av följde 

sätt? (flera svar är möjliga)  

Bildstöd 

Checklista 

Dator/ipad som tekniskt hjälpmedel (används i högre utsträckning än övriga elever) 

Penngrepp 

Stolskil 

Bollväst 

Tidshjälpmedel 

Anpassat uppgiftens innehåll 

Anpassat storleken på uppgiften 

 

Har du anpassat lärmiljön på andra sätt?  

Berätta gärna. 

Fritextruta 

 

Anpassningar i den sociala miljön 

Barn med NPF har ofta svårigheter med socialt samspel. Upplever du att det blir 

missförstånd mellan elever? I detta sammanhang kan missförstånd förstås som konflikter av 

varierande grad mellan elever med och utan NPF 

Ja, ofta 

ja, ibland 

Delvis, det händer sällan 

Nej 

 

Barn med NPF/funktionsnedsättningar har ofta svårt med socialt samspel. Upplever du att 

blir missförstånd mellan eleven och vuxna i dess närhet? 

Ja, ofta 

ja, ibland 

Delvis, det händer sällan 

Delvis 

 

Barn med NPF/funktionsnedsättningar har ofta svårt med socialt samspel. Upplever du att 

blir missförstånd mellan dig själv och eleven? 
Ja, ofta 

ja, ibland 

Delvis, det händer men sällan 

Nej 

 

Om det händer, ibland eller ofta, att det uppstår missförstånd mellan eleven som har diagnos 

inom NPF och dennes omgivning, i vilken situation eller situationer är det vanligast att 

missförstånd uppstår? 

I skolan är det inte endast klassrumssituationen som kan vara problematisk för vissa elever. Andra 

situationer som rasten, matsalen eller omklädningsrummet till gymnastiken är tillfällen där ett 

socialt samspel äger rum. Beskriv gärna en eller flera situationer där det sociala samspelet inte har 

fungerat. 

Fritextruta 
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Har du genomfört några anpassningar för att underlätta den sociala situationen? 

Ja, i klassrummet 

Ja, på rasten 

Ja i andra situationer 

Nej 

 

Finns det ett åtgärdsprogram formulerat till denna elev, ange antal 
Fritextruta 

 

När i tiden sker anpassningar 

 

Hur ofta gör du anpassningar i undervisningssituationen? 
Skala; flera gånger varje dag – aldrig 

 

Hur ofta anpassar du den sociala situationen? 
Skala 

 

Hur ofta gör du anpassningar på egen hand för att tillgodose en god lärmiljö för alla elever? 
När man arbetar med barn kan allt hända och situationer blir inte alltid som man tänkt sig. Denna 

fråga riktar sig till de tillfällen då du genomför anpassningar i situationer som uppstår oplanerat 

och oförutsett. 

Dagligen 

Flera gånger varje vecka 

Någon gång i veckan 

Någon gång i månaden 

Några gånger per termin 

Mer sällan 

 

Kan du beskriva exempel på situationer som har lett till någon form av anpassning 
Textruta 

Hur följer du upp effekten av olika anpassningar 
Textruta 

 

Stöd i arbetet med anpassningar 

 

Upplever du att du får stöd i arbetet med anpassningar kring enskilda elever? 

Frågan avser det generella stöd som du upplever dig ha i frågor om anpassningar av skolmiljön för 

elever som behöver anpassning oavsett diagnos 

Ja i hög utsträckning, jag är nöjd 

Ja i lägre utsträckning, jag skulle önska mer 

Nej inte tillräckligt 

Nej inget eller nästan inget alls trots att jag ber om det 

 

Av vem eller vilka upplever du att du har stöd från idag? 
BUP 

HAB 

Arbetsterapeut  

Rektor 

Kurator 

Skolsköterska 

Elevhälsoteam 
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Skolans specialpedagog 

Speciallärare 

Kollegorna i arbetslaget 

Specialpedagog utanför den egna skolan 

Inhämtar själv kunskap på hemsidor eller i böcker 

Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida 

Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivning  

Annat 

 

Av vem skulle du vilja ha mer stöd av? 
BUP 

HAB 

Arbetsterapeut  

Rektor 

Kurator 

Skolsköterska 

Elevhälsoteam 

Skolans specialpedagog 

Speciallärare 

Kollegorna i arbetslaget 

Specialpedagog utanför den egna skolan 

Inhämtar själv kunskap på hemsidor eller i böcker 

Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida 

Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivning  

Annat 

 

Önskar du mer tid att själv skaffa dig kunskap om funktionsnedsättning och diagnoser? 
Ja  

Nej  

Delvis 

 

Skulle du vilja 
gå på föreläsning om anpassningar 

delta i utbildning om anpassningar 

gå på föreläsning om funktionsnedsättningen 

delta i utbildning om funktionsnedsättningen 

 

 

Uppskattar du att du har kunskap om anpassningar så du kan utföra dessa själv? 
Ja i stor utsträckning 

Ja i viss utsträckning 

Nej inte tillräckligt 

Nej, jag behöver mer stödfunktioner 

 

Har du något att berätta som denna undersökning inte berör men som är relevant? 

Använder du någon metod eller strategiskt arbetssätt för att anpassa miljön för elever som behöver? 

Finns det något som du finner viktigt eller intressant? Är det något som jag inte frågat och som 

borde funnits med i undersökningen? Har du förslag på förbättringar?      
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