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Sammanfattning 

Denna uppsats tar sin utgångspunkt i det ökade intresset för neuropsykiatriska diagnoser i 

samhället och det fokus som skolan under en längre en tid haft på elever i behov av 

anpassningar. Genom en kvalitativ textanalys av skriftliga psykologutlåtanden och en 

enkätundersökning med specialpedagoger och speciallärare är avsikten att bidra med ökad 

kunskap om psykologers och specialpedagogers/speciallärares uppfattningar om hur skolan 

kan skapa en god lärmiljö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vidare är 

avsikten att granska hur psykologers rekommendationer överensstämmer med forskning om 

kvalitativt god undervisning. Materialet analyseras med avstamp i teoretiska 

förklaringsmodeller som kategoriskt, relationellt och medicinskt perspektiv. Resultatet visar 

exempel på en variation av uppfattningar hos båda professioner i hur skolmiljö och 

undervisning kan anpassas. Graden av omfattning på insatser som rekommenderas av 

psykologerna varierar och inslag av kvalitativt god undervisning förekommer. Begreppen 

tydlig och struktur betonas i de granskade psykologutlåtandena. En genomgående uppfattning 

hos specialpedagogerna/speciallärarna är att diagnosticerade elever inte är sin diagnos utan 

ska bemötas som de olika individer de är. Uppsatsen avslutas med en diskussion om 

diagnosens funktion och betydelse i skolan. 
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Inledning 
 

Bakgrunden till denna studie är att jag under en längre tid funderat över det inflytande som 

psykologiska utredningar och neuropsykiatriska diagnoser har i den pedagogiska 

samhällsdebatten i allmänhet och i dagens skola i synnerhet. Under de senaste åren har 

exempelvis debattartiklar skrivits om kunskapslyft för skolan om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, föräldranätverk har organiserats och kräver rättigheter för elever med 

diagnoser, det är upprop i facebookgrupper, en av fackföreningarna för lärare kräver 

kompetensutveckling om funktionsnedsättningar och Riksförbundet Attention har kritiserat 

den specialpedagogiska statliga satsningen för att inte i tillräcklig grad fokusera på elever med 

neuropsykiatriska diagnoser. Därtill förändras nu examensordningarna för specialpedagog och 

speciallärare för att förstärka inslagen om neuropsykiatriska svårigheter i utbildningarna 

(Högskoleförordningen SFS 1993:100). 

 
I skolan befinner jag mig i rollen som specialpedagog många gånger i sammanhang där 

kollegor spekulerar kring diagnoser och vill skicka elever på utredning till en psykolog. 

Lärarna har sedan stora förväntningar på utredningen – blir den inte klar snart? Jakobsson och 

Lundgren (2013) menar att många lärare känner sig osäkra på om de kan ge tillräckligt stöd 

till utmanande elever utifrån sin egen pedagogiska erfarenhet och att lärarna då istället vill 

förlita sig på diagnoser ställda av experter utanför skolan. Lutz’ (2009) forskning visar att 

barn som utretts av läkare (psykiatriker) och psykologer har större möjligheter att få extra 

resurser i skolan och menar att en diagnos ses som mer än exempelvis pedagogiska 

kartläggningar skrivna av pedagoger. Hjörne och Säljö (2013) ser detta som en del av en 

diagnostisk kultur. Denna kultur och denna tro på auktoriteter som inte själva undervisar i 

klassrummet har fått mig att fundera över vilken information en diagnos egentligen ger skolan 

och om ett psykologutlåtande är den bästa vägen framåt i den pedagogiska utmaningen att 

möta alla elevers olikheter. 

 
Det finns ingen statistik på hur många elever i Sverige som har en neuropsykiatrisk diagnos 

(Skolverket 2016), men en uppskattning som det ofta refereras till är att 10 % av den 

allmänna befolkningen uppvisar svårigheter inom NPF (Boyle, Boulet, Schieve, Cohe, 

Blumberg, Yeargin-Allsopp & Kogan 2011). Gillberg (2013) gör en uppskattning att minst en 

elev i varje klass har Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) exempelvis. 
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Skollagen föreskriver att alla elever ska få den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. 

Elever med funktionsnedsättningar får ytterligare stöd i lagen då det markeras att de ska få 

stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka de konsekvenser som en 

funktionsnedsättning kan innebära (Skollagen 2010, 3 kap. 3 §). Med andra ord ska en elev i 

neuropsykiatriska svårigheter få extra anpassningar och särskilda stödinsatser om det behövs, 

men enligt en rapport från Skolinspektionen (2016) får inte alla elever som diagnosticerats 

med NPF en tillräckligt anpassad undervisning och skolmiljö. Skollagen är tydlig med att det 

inte krävs någon diagnos för att elev ska få de anpassningar och det stöd som hen behöver. 

Trots det visar en studie av Skolverket (2016) att hälften av ett antal intervjuade 

specialpedagoger och speciallärare uppgav att en medicinsk diagnos har betydelse för om en 

elev ska få särskilt stöd eller inte. Parallellt med den riktade uppmärksamheten på 

neuropsykiatriska svårigheter och diagnosens betydelse i skolan pågår ett pedagogiskt samtal 

i skolvärlden om allmän didaktik där framgångsfaktorer i undervisningen studeras och 

diskuteras. Vad är god undervisning? Hur är en bra lärare? 

 
Sedan 2014 lyfter skollagen fram extra anpassningar i undervisningen (Skollagen 2010, 3 kap. 

5 §). När det framkommer att en elev ej är på väg att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. Vad detta innebär i praktiken varierar från skola till skola och från 

lärare till lärare; vad som är extra anpassningar i ett klassrum kan vara vanlig god 

undervisning med tydlig ledning och stimulans i ett annat. Utifrån detta konstaterande 

funderar jag över psykologers förslag på stödinsatser till elever som blir diagnosticerade och 

hur de förhåller sig till en pedagogisk diskussion om kvalitativt god undervisningen. 
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Syfte och frågeställningar 
Denna studie tar sin utgångspunkt i frågan gällande hur pedagogik och skolmiljö kan 

organiseras, planeras och anpassas för elever som diagnosticerats med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Studien analyseras med avstamp i de teoretiska förklaringsmodellerna 

kategoriskt, relationellt och medicinskt perspektiv. Syftet är att jämföra psykologers 

rekommendationer med specialpedagogers och speciallärares uppfattningar om vad lärare 

behöver kunna om neuropsykiatriska svårigheter för att skapa en god lärmiljö. Vidare syftar 

uppsatsen till att bidra med kunskap om hur rekommendationer i psykologutlåtande förhåller 

sig till forskning om kvalitativt god undervisning. 

 
Frågeställningar: 

o Vilka rekommendationer av stödinsatser förmedlas till skolan av psykologer när en 
elev diagnosticerats med ADHD eller autism? 

o Hur överensstämmer psykologers rekommendationer med forskning om kvalitativt 
god undervisning? 

o Vad anser specialpedagoger/speciallärare att lärare behöver för kunskaper om NPF för 
att kunna anpassa undervisning och lärmiljö? 

o Hur förhåller sig psykologers rekommendationer av stödinsatser till vad 

specialpedagoger/speciallärare anser att lärare bör ha för kunskaper om NPF för att 
anpassa undervisning och lärmiljö? 
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Centrala begrepp 

NPF 
NPF är en förkortning för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De vanligaste 

neuropsykiatriska diagnoserna är ADHD, autism och Tourettes syndrom. De kallas 

neuropsykiatriska för att hjärnan och nervsystemet bearbetar information på ett annorlunda 

sätt. Med begreppet neuropsykiatriska svårigheter menas att en person antingen har en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller liknande svårigheter som inte är diagnostiserad 

(SPSM 2018). 

 
 

Autism 
Autism representerar den bäst kända undergruppen bland de så kallade 

autismspektrumtillstånden, på engelska ASD (Autism Spectrum Disorder). Autism innebär att 

man har varaktiga och beteendemässiga begränsningar och bristande social-kommunikativ 

förmåga. Diagnosen innebär också nedsatt förmåga till att se sammanhang, mentalisera och 

samordna sin uppmärksamhet med andra (Gillberg & Råstam & Fernell 2015). Det kan ta sig 

uttryck genom oflexibel fixering i rutiner, starkt begränsade intressen och förhöjd känslighet 

för sinnesuttryck (SPSM 2018). Aspergers syndrom ingår sedan 2015 i gruppen av 

autismspektrum. 

 
 

ADHD 
Huvudsymtomen vid ADHD är uppmärksamhetsproblem och hyperaktivitet eller impulsivitet. 

Hur ADHD yttrar sig varierar från person till person både till art och grad. Det kan gestalta 

sig i form av koncentrationssvårigheter, svårighet att organisera aktiviteter, att personen 

undviker eller ogillar uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. läxor), svårhanterliga 

känslor, rastlöshet och svårighet att sitta still (Gillberg & Råstam & Fernell 2015). ADHD ses 

beroende på sammanhang och perspektiv både som en tillgång och ett hinder, men oftast 

innebär diagnosen svårigheter att möta skolans krav. För att få diagnosen ADHD krävs stora 

svårigheter med att styra sin uppmärksamhet, reglera aktivitetsnivån och kontrollera sina 

impulser i förhållande till sin ålder (SPSM 2018). ADD är en äldre term som fortfarande 

används i begränsad utsträckning då den numera räknas in under ADHD. ADD innebär 

ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsproblem. 
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Forskningsöversikt 

 
Psykologens roll i skolan 
I skollagen (Skollagen 2010, 1 kap. 25 §) lyfts elevhälsan med sina olika professioner fram 

som en viktig del för att främja och förebygga hälsa och lärande i skolorganisationen. 

Gustafsson (2009) framhåller att psykologens främsta roll i skolan är att garantera att skolans 

kompetens inom utvecklings- och gruppsykologi ligger på tillräckligt hög nivå. En annan 

viktig uppgift är att bedöma barn med misstänkt utvecklingsförsening eller någon form av 

misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vidare lyfter Gustafsson psykologens roll 

som handledare och utbildare av skolans personal och samtalspartner till elev och föräldrar. 

Psykologen ska enligt Gustafsson även spela en viktig roll i uppföljning av testresultat och 

finnas med i planeringen av de insatser som ska göras efter utredning och diagnos. Schad och 

Tideman (2017) poängterar den moderna skolpsykologens utgångspunkt i hela barnets 

situation och lärandemiljön kring barnet. De menar att genom att bredda psykologens 

uppgifter till att omfatta arbete både på individnivå och med hela skolans organisation 

utnyttjas den psykologiska kompetensen ytterligare. Havelius och Smyth (2014) markerar att 

skolpsykologen tillsammans med pedagoger i skolan ska säkerhetsställa att bedömningen 

leder till pedagogiska rekommendationer och anpassning av miljö som går att följa upp och 

utvärdera. 

 
 

Vilken funktion har diagnoser i skolan? 
Diagnosers vara eller icke vara har länge varit ett omdebatterat ämne som exempelvis kan 

illustreras med kontroversen mellan två av de främsta debattörerna Gillberg och Kärfve1. I 

denna forskningsöversikt ska jag inte fördjupa mig i debatten utan istället försöka sätta 

diagnosens funktion för skolan, och då särskilt för planering och genomförande av 

undervisning, i fokus. 

 
Enligt Milerad, Swensson och Solders Wändahl (2016) har det funnits en skepsis bland vissa 

pedagoger att utreda neuropsykiatrisk problematik av oro för att en eventuell efterföljande 

diagnos ska leda till stigmatisering. Ett led i detta resonemang brukar vara att svårigheter som 

framträder i olika situationer i klassrummet kan gälla både elever med eller utan diagnos, som 

1 Se Ekström (2012) för en utförlig beskrivning. 
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exempelvis Jakobsson och Lundgren (2013) fäster uppmärksamheten på. Vidare påpekar 

Jakobsson och Lundgren (2013) att diagnoser sätts på individer och inte på den omgivande 

miljöns inverkan. Balldin och Hedevåg (2013) är inne på samma spår och framhåller att en 

neuropsykiatrisk utredning med förslag på åtgärder kan ge skolpersonal många förklaringar 

till orsaker, men att skolpersonal inte bör förvänta sig att utredningen ger alla de svar som 

skolan behöver. Milerad et al. (2016) understryker däremot att ju tidigare neuropsykiatriska 

tillstånd blir kartlagda desto större möjlighet till goda skolresultat, bättre självkänsla och 

mindre risk för skolmisslyckanden. Axengrip och Axengrip (2004) lyfter också fram 

självkänsla och poängterar värdet av en förklaring till varför olika svårigheter uppstår för 

individen. 

 
Havelius och Smyth (2014) hävdar bestämt att psykologbedömningar gör skillnad. Fördelarna 

enligt dem är att bedömningen ska ge klarhet i vilka områden som eleven behöver 

kompenseras för, vilka anpassningar som behövs av det pedagogiska innehållet och vilka 

strategier eleven själv behöver utveckla för att lyckas bättre i klassrummet, samt sammantaget 

vilket stöd eleven behöver i sitt dagliga skolarbete. Jakobsson och Lundgren (2013) 

framhåller att diagnoser fyller olika funktioner och att de både kan skapa möjligheter eller 

hinder i samverkan mellan olika verksamheter och professioner. De skriver vidare att en 

diagnos inte ska betraktas som en entydig sanning utan som en hypotes och ett konstruerat 

redskap som bedöms utifrån den information som den kan ge. 

 
Enligt Havelius och Smyth (2014) är ett centralt syfte med en psykologbedömning att belysa 

områden i undervisningen som behöver kompenseras och anpassas samt strategier som eleven 

kan behöva i sin inlärningsprocess. Smedler och Tideman (2009) menar att syftet med en 

psykologisk utredning är i flertalet fall att klargöra vilka insatser som behövs för att ett barn 

ska få optimala utvecklingsmöjligheter. De lyfter i samband med detta att förslagen på 

åtgärder ska vara konkreta, individualiserade och baserade på psykologisk kunskap och 

erfarenhet. Socialstyrelsen (2014) fastställer i sin information till personal inom hälso- och 

sjukvården som har till uppgift att utreda och diagnostisera barn och ungdomar med 

frågeställning ADHD, att en utredning syftar till att förklara och rätt benämna de svårigheter 

som ett barn har i sin vardag. Diagnosen kan sedan enligt Socialstyrelsen (2014) underlätta 

för förståelsen hos exempelvis lärare och därmed bidra till att göra krav och förväntningar mer 

realistiska. 
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Vad säger de nationella styrdokumenten om undervisning och stöd? 
Det ökade intresset för och diskussionen om diagnoser ska ses i ljuset av det kompensatoriska 

uppdrag som skolan har och genom bestämmelserna om extra anpassningar som stärktes i 

skollagen 2014 (Skollagen 2010, 3 kap. 5 §). En numera omodern syn som inte 

överensstämmer med nuvarande skollag och läroplan kan illustreras av Axengrip och 

Axengrip (2004) som menar att en diagnos ofta är en förutsättning för att ett barn ska kunna 

få rätt och tillräckligt med stöd. I praktiken kan det fortfarande vara på det sättet, eftersom 

prioriteringar görs bland elever som är i behov av särskilt stöd. 

 
Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (Skollagen 1 kap. 4 § och 3 kap. 3 §). 

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och de elever som behöver ytterligare stöd än den 

ledning och stimulans som den ordinarie undervisningen ger ska få det – med eller utan en 

diagnos. Detta stöd ska organiseras i skolan genom extra anpassningar och särskilt stöd. 

 
Extra anpassningar är en stödinsats som enligt Skolverket ska vara av mindre ingripande 

karaktär. Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev med att planera och 

strukturera ett schema över skoldagen eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta 

igång arbetet. Det kan också vara särskilda hjälpmedel, anpassade läromedel eller extra 

färdighetsträning (Skolverket 2014). 

 
Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra 

för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Skolverket 

framhäver att det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och 

varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar. 

Särskilt stöd exemplifieras med längre specialpedagogiska insatser, placering i en särskild 

undervisningsgrupp eller anpassad studiegång (Skolverket 2014). 

 
Skolinspektionen (2016) har granskat 15 skolor och deras arbete med extra anpassningar. 

Rapporten visar att det finns brister i skolornas arbete. Exempelvis är organisationen med 

extra anpassningar fortfarande i ett uppbyggnadsskede och elever får sällan de extra 

anpassningar som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Ett genomgående resultat 

är att skolorna i mindre utsträckning identifierar behov som beror på lärandemiljö och lärares 
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undervisning. Däremot är det vanligt att behov formuleras i form av individuella brister hos 

den individuella eleven. 

 
Extra anpassningar som ofta saknats utifrån de behov som identifierats av Skolinspektionen 

(2016) är exempelvis: anpassade uppgifter (exempelvis i mindre delar), förförståelse inför 

kommande uppgifter, stöd i att utveckla sin förmåga (inte bara att lösa aktuell uppgift), 

anpassning av tempo och nivå̊ på̊ undervisningen, kortare genomgångar, bekräftelse, 

placering utan störning i klassrummet, gruppsammansättning och digitala hjälpmedel. 
 
 

Tidigare forskning om undervisning för elever diagnosticerade med NPF 
Forskning visar att det finns olika slutsatser kring hur undervisning ska organiseras och 

genomföras för elever diagnosticerade med NPF. Vissa forskare anser att en diagnos ska vara 

en utgångpunkt för särskiljning. Exempelvis menar Gillberg (2013) att elever diagnosticerade 

med ADHD har svårt att ta del av undervisningen i helklass på likvärdigt sätt som sina 

klasskamrater utan diagnos om inte särskilda åtgärder vidtagits. Han förespråkar undervisning 

i mindre grupper och mycket individuellt stöd. Placering i klassrummet nära läraren är att 

föredra och extra pauser med jämna mellanrum är viktigt (Gillberg 2013). I vissa skolor 

organiseras undervisningen för elever diagnosticerade med ADHD i särskilda grupper. 

Malmqvist och Nilholm (2016) visar i sin studie att de främsta skälen för svenska kommuner 

till att starta en så kallad ADHD-klass är att elever som diagnosticerats med ADHD anses 

behöva särskilda undervisningsmetoder. Eleverna behöver anpassning av studietakt och ett 

lugnare klassrumsklimat i en mindre grupp enligt de deltagande kommunerna. Tydlig struktur 

var ett genomgående svar till vad som var speciellt i undervisningen i dessa mindre grupper 

(Malmqvist & Nilholm 2016). 

 
En annan utgångspunkt för att diskutera undervisning för elever i behov av särskilt stöd är att 

som Hejlskov Elvén, Veje och Beier (2012) påpeka att det finns många elever som inte 

uppfyller kriterierna för en diagnos men som ändå har neuropsykiatriska svårigheter som 

försvårar skoldagen. Geng (2001) argumenterar utifrån resultaten från sin observationsstudie i 

Australien för att en av de viktigaste utgångspunkterna som en pedagog ska ha när han eller 

hon ska undervisa elever diagnosticerade med ADHD är att se dem som individer. Det finns 

ingen bemötandestrategi som passar alla utan varje elev som är diagnosticerad med ADHD är 

unik och som lärare måste man anpassa sitt bemötande efter elevers individuella behov. 
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I motsats till att intressera sig för speciell undervisning i särskiljande grupper har 

Mulligan (2000) genomfört en enkätstudie med syftet att identifiera vilka klassrumsstrategier 

som anses effektiva och som klass- och ämneslärare använder för elever diagnosticerade med 

ADHD. En särskilt intressant aspekt av Mulligans studie för denna uppsats är att hon frågade 

sina amerikanska informanter vilka strategier som de ansåg som god undervisning i allmänhet 

och som de därmed använde för alla elever, d.v.s. även till elever utan diagnos. I Mulligans 

(2000) resultat betonas vikten av konsekvens, rutin och struktur i undervisningen starkt. 

Möjligheten att individualisera målen, att anpassa innehållet på lektionerna och ge eleverna 

möjlighet till alternativa sätt att bedömas poängteras också som en del av den goda 

undervisningen. Ett sätt att variera undervisningen kan vara att använda praktiskt och 

laborativt material. Kommunikationen i klassrummet är viktig och positiv förstärkning blir en 

central del av en fortgående kontakt mellan lärare och elev enligt Mulligan (2000). Likaså är 

fysisk aktivitet och fasta platser i klassrummet väsentliga delar som bidrar till framgångsrika 

lektioner. 

 
Förutom ovannämnda undervisningsstrategier och anpassningar så visar studien att lärarna 

ansåg att fler vuxna i klassrummet, mer tid för att planera anpassningar, mindre klasstorlek, 

en god fysisk klassrumsmiljö och ökad fortbildning skulle bidra till att öka möjligheterna för 

elever diagnosticerade med ADHD att lyckas i skolan. Lärarna i studien ansåg att antal elever 

i en klass har stor betydelse för att öka möjligheten till att ge elever diagnosticerade med 

ADHD mer tid en-till-en i det ordinarie klassrummet. De strategier som specifikt ansågs passa 

elever diagnosticerade med ADHD var möjligheten till att kunna ta ”time-out” och att få stöd 

vid övergångar mellan uppgifter eller byte av klassrum. Särskilda hjälpmedel för att hantera 

perceptionssvårigheter och förstärkta sinnesintryck, t.ex. i form av en boll att pilla på, tugga 

tuggummi eller särskild sittkudde, ansågs inte vara relevanta anpassningar för elever utan 

diagnos (Mulligan 2000). 

 
I en annan liknande amerikansk studie av Lawrence, Estrada och McCormick (2017) 

undersöktes grundskolelärares erfarenheter av att undervisa elever diagnosticerade med 

ADHD. Resultatet visar att en övervägande majoritet av de intervjuade lärarna använde 

pedagogik och undervisningsstrategier som de lärt sig genom kollegialt samarbete och lång 

erfarenhet – och inte från lärarutbildningen. Generella anpassningar som lärarna ansåg 

framgångsrika var att tillåta aktivitet och rörelse, sträva efter en positiv interaktion i 
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klassrummet, medveten placering i klassrummet, ge tydliga tidsramar för lektioner och 

uppgifter, sträva efter en miljö med få saker som distraherar eleverna och att använda sig av 

olika sätt och strategier för att ge instruktioner. Vidare poängterades vikten av att hjälpa 

elever att hålla fokus och uppmärksamhet på rätt saker genom att exempelvis röra dem på 

axeln eller ställa sig tyst bredvid deras bänk. 

 
I en svensk kontext är det relevant att lyfta fallet Essunga när det gäller forskning om 

undervisning som riktas mot elever både med och utan diagnos. Denna uppsats handlar inte 

specifikt om inkludering men Persson och Perssons (2013) studie om den framgångsrika 

kommunen lyfter ett antal generella framgångsfaktorer i klassrummet som är intressanta. I 

Essunga lades särskilda undervisningsgrupper och nivågruppering ner. Persson och Persson 

(2013) beskriver bl.a. ett auktoritativt ledarskap i klassrummet som präglas av både värme 

och stöd som struktur och kontroll. Höga förväntningar i klassrummet var en del av den goda 

undervisningen. För elever diagnosticerade med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar var 

struktur och klarhet avgörande och det skapades här genom regelbunden lektionsstruktur, 

startuppgifter, tydlig lektionsplan och dialog mellan elev och lärare. Extra böcker och pennor 

fanns alltid tillgängligt. Lärarna visade eleverna att de tog ansvar och skapade engagemang. 

Även individuella lösningar förekom när det krävdes (Persson & Perssons 2013). 
 
 

Hugo (2007) har genomfört en studie där han undersökte hur skolan bättre ska kunna möta 

behovet hos elever som lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. Både elever 

diagnosticerade med NPF och elever utan diagnos ingick i studien. Genom observationer och 

intervjuer med elever i en liten undervisningsgrupp på gymnasiets individuella program 

åskådliggjordes två tydliga framgångsfaktorer för elever i skolsvårigheter. För det första är 

relationen mellan lärare och elev mycket viktig för att skapa en tro och känsla av 

meningsfullhet hos eleverna. Hugo (2007) menar att när elever känner att läraren förstår dem 

och anpassar undervisningen med hänsyn till deras förutsättningar känner de sig sedda. För 

det andra lär sig elever när de upplever att innehållet i undervisningen är meningsfull och på 

riktigt. 

 
Vidare har Hugo (2007) i sin studie kommit fram till att delaktighet är en framgångsfaktor för 

elever i skolsvårigheter. När eleverna är delaktiga i att fatta gemensamma beslut med 

skolpersonalen blir de mer motiverade att lära sig. Bristande lärande visade sig hos eleverna i 
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studien när de inte fick påverka innehåll och arbetsformer i den utsträckning de ville och de 

kände sig då överkörda och gjorde motstånd mot hela lärsituationen. 

 
Precis som Mulligan (2000) och Hugo (2007) lyfter DuPaul, Weyandt, och Janusis (2011) i 

sin litteraturstudie vikten av att anpassa lektionsinnehåll och uppgifter i både innehåll och 

längd. Tydlighet kring regler och konsekvenser markeras också. DuPaul et al. (2011) menar 

att lärare ska revidera och regelbundet kommunicera vilka regler som gäller i klassrummet för 

att skapa tydliga förväntningar på elever som diagnosticerats med ADHD. Reglerna ska vara 

få, formuleras i positiva ordalag och sätts med fördel upp synligt i klassrummet. DuPaul et al. 

(2011) är inne på samma spår som Hugo (2007) och menar att valmöjligheter för elever 

skapar engagemang och fokus. En framgångsfaktor är att ge elever möjlighet att utifrån ett 

givet lektionsmål välja olika uppgifter som på olika sätt tränar samma förmåga. 

 
 

Introduktion till avsnittet om kvalitativt god undervisning 
En utgångspunkt som denna uppsats bygger på är frågan hur lärare på bästa sätt möter 

utmaningen att undervisa en helklass med elever som har brett spektrum av olika erfarenheter, 

intressen, tidigare kunskaper, förmågor och i vissa fall även diagnosticerade svårigheter. 

Skolinspektion (2016) lyfter i sin granskning av extra anpassningar att det i grunden är 

avgörande för en elev i behov av mer stöd hur den ordinarie undervisningen fungerar. God 

undervisning ger litet behov av extra anpassningar påpekar de. Granskningen visar att god 

undervisningskvalitet och systematiskt kvalitetsarbete med exempelvis kollegialt lärande i 

vissa skolor är kopplat till god kvalitet även i de extra anpassningarna (Skolinspektionen 

2016). 

 
Detta resultat från Skolinspektionen (2016) får mig än mer att intressera mig för hur den 

ordinarie goda undervisningen möter behovet hos elever diagnosticerade med NPF. En 

utgångspunkt möter vi hos Mulligan (2000) som anser att det är viktigare att identifiera och 

utvärdera strategier och anpassningar som vanliga ämneslärare använder då de flesta elever 

diagnosticerade med ADHD går i vanliga klasser och inte i särskilda undervisningsgrupper. 

Det antagandet stämmer väl överens med Malmqvist och Nilholms (2016) forskning som 

visat att en majoritet av de svenska kommuner som de undersökt anser att elever som är 

diagnosticerade med ADHD ska undervisas i ordinarie helklass. 



12  

Vad innebär då den goda undervisningen? Håkansson (2017) framhåller att forskningen 

tydligt skriver fram lärarkompetensen som den faktor inom skolan som starkast samspelar 

med elevers studieresultat.2 Han påpekar samtidigt att det är en utmaning att beskriva 

framgångsrik undervisning då det är en komplex kombination av en lärares kunskaper, 

förmågor och handlingar som i varje unik undervisningssituation skapar de bästa 

förutsättningarna för elevers studieresultat och välmående. 

 
I denna uppsats ska jag med hjälp av synteser av forskning om god undervisning från 

Håkansson och Sundberg (2012) och Hattie (2009) lyfta fram några generella referensramar 

och riktningsvisare på vilka faktorer och pedagogiska strategier som leder till förbättrade 

skolresultat för alla elever. 

 
 

Utmärkt undervisning 
Håkansson och Sundberg (2012) har skapat en översiktskarta av vad som kännetecknar 

evidensbaserad kvalitativt god undervisning. Genom metoden kvalitativ metaanalys 

åskådliggör de framgångsfaktorer där forskningen pekar åt samma håll och skapar tydliga 

mönster. Slutsatserna i forskningen är inte alltid samstämmiga och Håkansson och Sundberg 

lyfter själva fram kritik mot översikter. En risk är att forskningsresultat avkontextualiseras, en 

annan att forskningsöversikter använder allt för konsensusartat språk och en tredje att den 

metodik som används i översikter siktar in sig på resultat som är entydiga och på så sätt söker 

sig bort från komplexa eller motsägelsefulla resultat. Trots denna kritik väljer jag att använda 

mig av forskningen i min uppsats för att Håkansson och Sundbergs (2012) studie visar att det 

finns vissa generella principer och en kärna av undervisningskvaliteter för kvalitativt god 

undervisning som återkommer och förblir stabila över tid. Jag anser att dessa principer och 

undervisningskvaliteter är intressanta att relatera till psykologers rekommendationer. 

 
På ett övergripande plan är den kvalitativt goda undervisningen välorganiserad, planerad och 

reflekterande. Undervisningen baseras både på gedigen ämneskunskap och på en effektiv 

behandling av denna kunskap i förhållande till eleverna. En undervisning med hög kvalité 

förutsätter också en förståelse för elevernas utvecklingsbehov och den hjälper eleverna att bli 
 
 

2 De faktorer som finns i skolans omvärld kommer dock inte att ta plats i denna studie utan fokus sätts på 
framgångsfaktorer i undervisningen och det som lärare kan påverka. Exempelvis har de socioekonomiska 
villkor som elever växer upp i en betydande påverkan på betyg och skolresultat (Se t.ex. Skolverket 2009, 
”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?”). 
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självständigt lärande subjekt. Undervisning skapas och genomförs utifrån varierande, 

utmanande och inspirerande ansatser och på så sätt stimulerar den elevernas kreativitet och 

fantasi enligt Håkansson och Sundberg (2012). 

 
Håkansson och Sundberg (2012) har formulerat ett antal riktningsgivare för undervisning och 

lärande på vetenskaplig grund. Ett urval av dessa följer nedan. 

 
 

Kommunicerad syftes- och målrelatering 
Kvalitativt god undervisning ska enligt Håkansson och Sundberg (2012) alltid ha en tydlig 

riktning som succesivt leder arbetet framåt, liksom en tydlig bild hos eleverna av vad det 

förväntande resultatet innebär. Läraren ska under vägen göra noggranna urval kring vilka mål 

som ska uppnås vid vilken tidpunkt och kommunicera dem på ett begripligt sätt. 

Undervisningen ska uppmuntra eleverna att lära sig och att använda olika lärstrategier för att 

nå dessa mål. 

 
 

Kraftfull kunskapsförankring 
Lärare har adekvat ämneskunnande i kombination med kunskaper om undervisning och 

lärande. Just kombination av både det skolämnesspecifika faktaområdet och det didaktiska 

poängteras av författarna. Lärare kan kontextualisera och exemplifiera för eleverna utifrån en 

insikt i elevernas kunskaper, intressen och erfarenheter. Undervisningen förankras i kunskaper 

om elevers olika villkor för lärande och i god kunskap om läroplan och kursplan (Håkansson 

& Sundberg 2012). 

 
 

Lärandestödjande struktur och samspel 
Undervisningen präglas av lärarens ledarskap och relationella kompetens att både leda 

klassrumsarbetet och skapa ett kommunikativt, stödjande och konstruktivt samspel såväl 

mellan lärare och elev som mellan elever. Undervisningen är väl strukturerad och utvecklad i 

förhållande till läroplan och kursplaner (Håkansson & Sundberg 2012). 

 
 

Lärande bedömning 
Håkansson och Sundberg (2012) har i sin studie kommit fram till att en framåtsyftande 

formativ bedömning är gynnsam för elevernas lärande och en viktig del av kvalitativt god 

undervisning. Den återkoppling som eleverna får stödjer dem i att utvecklas och den ska ske 
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regelbundet och med stegvis fördjupning. Bedömningen handlar både om specifika kunskaper 

inom ett ämne men även om generella förmågor som t.ex. problemlösning eller metakognitivt 

reflekterande. Återkopplingen ska även vara från elever till lärare som en kommentar med 

syfte att utvärdera och utveckla undervisningen. Läraren ska sedan reflektera kring sin 

undervisning och analysera sina lektioners resultat. 

 
 

Synligt lärande 
Hatties (2009) studie är en syntes av ett stort antal metaanalyser. I studien rangordnas 138 

stycken påverkansfaktorer i förhållande till sin relativa betydelse och effektstorlek för 

elevprestationer. Hattie (2009) delar in dessa påverkansfaktorer i sex stycken huvudkategorier 

och utifrån syftet i denna uppsats är det kategorierna lärarens, skolans och 

undervisningsmetodernas påverkan som är relevanta. Vad exempelvis eleven eller hemmet 

har för påverkan är inte aktuellt här eftersom denna studie intresserar sig för det ansvar och 

den möjlighet som skola och lärare har för att skapa en framgångsrik undervisning och 

skolsituation. Exakt effektstorlek är inte heller relevant och skrivs därför inte ut, utan jag 

använder mig bara av indelningen stor/hög, liten eller försumbar påverkan. 

 
Den så kallade effektforskningen är kritiserad. Nielsen & Klittmøller (2017) ifrågasätter 

Hattie (2009) och påpekar i likhet med Håkansson och Sundberg (2012) att bristen hos 

metaanalyser är att resultaten blir allt för generella och att många detaljer och kontextuella 

faktorer exkluderas. Snook, O'Neill, Clark, O'Neill och Openshaw (2009) poängterar att 

Hattie (2009) bidrar till att öka kunskapen om de faktorer som spelar roll i framgångsrik 

undervisningen, men de framhåller också att det finns en risk att resultaten används på ett allt 

för snuttifierat och förenklat sätt, samt att de generella resultaten är lyfta från sin historiska, 

kulturella och socioekonomiska kontext. 

 
Hatties (2009) övergripande budskap utifrån de slutsatser som han drar av sin metastudie är, i 

likhet med Håkansson och Sundberg (2012), att lärare som bedriver god undervisning utgör 

avgörande skillnad för elever. Vissa lärare betyder med andra ord mer än andra. Hattie (2009) 

uppmärksammar redan i titeln Visible learning att den goda undervisning och det starka 

lärandet ska vara synligt. Detta sker när målet med undervisningen är lagom utmanande, 

samtidigt som det sker målmedveten övning för att nå målet och att återkoppling ges och 

efterfrågas mellan elev och lärare. Parallellt med detta är metakognitiv reflektion om lärande 
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en nyckelfaktor för både elever och lärare. Hattie (2009) poängterar precis som Håkansson 

och Sundberg (2012) att de största effekterna på elevers inlärning sker när lärare blir de 

lärande utifrån en analys av sin egen undervisning. En utmärkt lärare är enligt Hattie (2009) 

en lärare som är uppmärksam på vad som fungerar och vad som inte fungerar. 

 
 

Skolans påverkan 
Studiero, kamratpåverkan och ledarskap i klassrummet har stor påverkan. Klasstorlek har 

måttlig påverkan. Hattie (2009) lyfter att en vanlig tanke om mindre klasstorlek är att lärare 

och elever kan ha mer muntlig återkoppling, det bjuder in till mindre grupparbeten och en mer 

individualiserad undervisning exempelvis. Men i studien hittas inte några bevis på detta. 

Hattie (2009) menar att ett skäl till att effektstorleken av minskade klasser är så små är för att 

lärare i mindre klasser använder samma undervisningsmetoder som de gjorde i större klasser 

och drar på så sätt inte nytta av de möjligheter som är möjliga av en mindre klass; 

undervisningen förändras inte och effekten uteblir. Effekten för nivågruppering är nära noll 

enligt Hattie. 

 
 

Lärarens påverkan 
Lärarens tydlighet i undervisningen har stor påverkan och Hattie (2009) poängterar att det är 

viktigt att förmedla målen med lektionen och tydligt förklara och visa vad det innebär att ha 

uppnått dessa mål. Det kan exempelvis göras genom en igenkännbar struktur, exempel, 

handledda övningar och bedömning av elevernas lärande. Förtroendefulla relationer mellan 

lärare och elev har också stor påverkan (Hattie 2009). Bra relationer kan innebära att läraren 

möter eleven utifrån hans eller hennes erfarenheter, gör eleven delaktig och visar respekt. Att 

utveckla relationer kräver skicklighet i förmågan att lyssna, känna empati, omsorg och att 

värdesätta andra. 

 
 

Strukturer i undervisningen 
Strukturerad undervisning har stor påverkan enligt Hatties (2009) metaanalys. Enligt Hattie 

(2009) innebär strukturerad undervisning att läraren är väl medveten om lärandemålen med 

undervisningen och vilka kriterier för måluppfyllelse som man kan förvänta sig. Dessa 

kriterier tydliggörs för eleverna och läraren modellerar och visar exempel på vad som 

förväntas som slutprodukt. Läraren skapar engagemang inför uppgiften och ger återkoppling 

under tiden som eleverna övar. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att öva i olika 
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sammanhang så att nya färdigheter och begrepp kan tillämpas i andra relevanta situationer 

och inte bara i det sammanhang där de ursprungligen lärde sig dem. 

Återkoppling 
Hattie (2009) framhåller att återkoppling är en av de mest kraftfulla påverkansfaktorerna på 

prestationer. Vissa typer av återkoppling är mer kraftfulla än andra. De mest effektiva 

formerna av återkoppling ger eleverna ledtrådar eller stöd och det ger information om 

uppgiften och förståelse för undervisningen. Återkoppling i form av formativ bedömning är 

effektiv då elev och lärare svarar på frågor som Vart är jag på väg? (syften och mål för 

lärandet/kriterier för måluppfyllelse), Hur går det för mig? (självbedömning och utvärdering) 

och Vad är nästa steg? (progression, nya mål). Det som sedan har betydelse är huruvida 

eleverna tar emot och faktiskt använder den återkoppling de får. Beröm, straff och yttre 

belöningar är typer av återkoppling som är minst effektiva för att höja prestationer enligt 

Hattie (2009). 

 
 
 

Teoretiska förklaringsmodeller 
Specialpedagogik kan sägas ha växt fram som ett svar på att den vanliga skolan inte passade 

för alla grupper av barn. Nilholm (2007) diskuterar specialpedagogik som verksamhet. I den 

diskussionen påpekar han att man genom att urskilja en grupp kan rikta resurser och skapa 

speciella åtgärder som anses möta behov hos just denna grupp. Elever diagnosticerade med 

NPF är ett exempel på en sådan. Att se detta urskiljande ur en positiv synvinkel och på så sätt 

skapa extra resurser för dessa grupper är en utgångspunkt för det kategoriska perspektivet och 

det är inom detta perspektiv som specialpedagogiken har sin tradition (Emanuelsson, Persson 

& Rosenqvist 2001). 

 
 

Kategoriskt perspektiv 
I det kategoriska perspektivet ses en elevs svårigheter som effekten av exempelvis begåvning 

eller hemförhållanden. Man pratar i termer som elever med svårigheter, det vill säga att 

svårigheter är medfödda eller på annat sätt individbundna (Persson 2013). Här tolkas 

avvikelser från det som anses normalt enligt en medicinsk-psykologisk modell och 

svårigheter bestäms utifrån diagnoser. Specialpedagogikens roll blir att kompensera individen 

utifrån de brister som han eller hon uppvisar (Nilholm 2007). 
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Relationellt perspektiv 
Att utpeka barn som onormala och att urskilja dem för att kompensera deras brister har 

kritiserats. Ur den kritiken härstammar det relationella perspektivet. Även om utgångspunkten 

är att barn har olika förutsättningar så läggs fokus i det relationella perspektivet på vad 

samhället gör med dessa olikheter (Nilholm 2007). Det som är centralt är förhållandet, 

samspelet och interaktion mellan olika aktörer, exempelvis mellan lärare och elev 

(Emanuelsson et al. 2001). Det innebär att förändringar och anpassningar i omgivningen anses 

kunna påverka en elevs möjligheter att delta och utvecklas. I ett relationellt perspektiv är 

orsakerna till stödbehov sådan som uppstår i mötet mellan elev och lärandemiljö – elever i 

svårigheter (Persson 2013). 

 
 

Medicinskt perspektiv 
I samhället har medicinska förklaringar på avvikelser fått ökad betydelse i perioder jämfört 

med det som tidigare definierats som socioemotionella eller psykosociala svårigheter. Det 

biologiska och naturvetenskapliga perspektivet har genom neuropsykiatriska teorier med stark 

koppling till medicin fått allt större inflytande vilket inneburit att tillstånd som tidigare 

förklarats psykologiskt istället beskrivs patologiskt (Lutz 2013). Skidmore (2004) kallar detta 

för ett psyko-medicinskt paradigm där allt fokus ligger på att individer har svårigheter som 

måste åtgärdas. En diagnos utgör ur ett medicinskt perspektiv antingen en objektiv sanning 

och förklaring, eller en av flera olika förklaringsmöjligheter (Jakobsson 2002). 

 
Det finns forskning som visar att barn som diagnosticerats med ADHD oftare kommer från 

familjer med psykosociala problem som exempelvis missbruk och psykisk sjukdom. Forskare 

som tolkar detta ur ett biologiskt och medicinskt perspektiv menar att både barn och föräldrar 

har en så kallad ärftlig biologisk disposition för ADHD, vilket i sin tur givit upphov till 

psykosociala problem (Smer 2015). I en amerikansk kontext är den vanligaste interventionen 

för elever diagnosticerade med ADHD att behandla med medicin och utbildningsprogram för 

att förändra oönskat beteende (Barkley 2006). Samtidigt som medicin kan minska symtomen 

för ADHD och bidra till att elever får ökad möjlighet att delta i klassrumsaktiviteter på ett 

förväntat sätt så har forskning visat att medicinering har en liten effekt på akademiska resultat 

och kunskapsmål (DuPaul & Weyandt 2006). 

 
Språkligt kan det medicinska perspektivet illustreras med hur diskussionen om IQ-tester tar 

sig uttryck med begrepp som termometer, diagnos och behandling. Dessa begrepp hämtats 
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från den medicinska diskursen för att skapa trovärdighet (Axelsson 2012). Ett aktuellt 

exempel för ämnet i denna uppsats är t.ex. hur Gillberg, en av de främsta forskarna inom 

barnneurotiska funktionshinder, använder begreppet handikapp, prognos och symptom vilket 

t.ex. visar sig i kapitlet om stödinsatser där han skriver om ”lindring och påtaglig minskning 

av handikappet” (Gillberg 2013, s. 131). 
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Metod 
Detta är en kvalitativ studie som precis som annan kvalitativ forskning syftar till att beskriva, 

förstå och tolka fenomen (Bryman 2011). Stukát (2011) framhåller att huvuduppgiften för det 

kvalitativa synsättet inte är att generalisera och förutsäga, utan att tolka och förstå resultat 

som framkommer i forskningen. Ansatsen är induktiv vilket innebär att de teman som jag valt 

ut i analysarbetet kommer från själva datamaterialet och inte utifrån en specifik teori (Fejes & 

Thornberg, 2015). Metoden som använts är kvalitativ textanalys av psykologutlåtande och 

enkätsvar. Empirin kommer från två olika slags material: psykologerna representeras i form 

av insamlade skriftliga psykologutlåtanden och specialpedagoger/speciallärare genom 

skriftliga enkätsvar. 

 
Studien har sitt utgångsläge i utmaningen i hur pedagogik och skolmiljö kan anpassas för 

elever diagnosticerade med NPF och fokus ligger på hur psykologer och 

specialpedagoger/speciallärare genom sina respektive professioner närmar sig detta 

problemområde. Studien syftar inte till att vara generaliserbar utan jag ser den som ett 

kunskapsbidrag till diskussionen om anpassningar i skolan och som ett försök till gestaltning 

av utmaningen att möta alla elevers olikheter. 

 
 

Textmaterial – psykologutlåtande 
Att testa barn och ungdomar: om testmetoder i psykologiska utredningar är en grundbok i 

psykologisk testning som riktar sig till studerande på psykologprogrammet. Smedler, 

Tideman och Smedler (2009) sätter där rubriken ”Rekommendationer” på det avsnitt i 

utlåtandet som innehåller avslutande pedagogiska och organisatoriska råd. Socialstyrelsen 

(2014) ser förslag på åtgärder i form av stöd, behandling och anpassningar som en del av 

slutsatserna i det skriftliga utlåtandet. Smedler et al. (2009) menar att slutsatserna ska skrivas 

på ett åskådliggörande sätt så att de sedan kan ligga till grund för konkreta insatser. 

Psykologen ska undvika allmänna formuleringar och gärna skriva insatserna i punktform. Det 

är dessa slutsatser som är mitt primärmaterial. 

 
 

Urval – psykologutlåtande 
Jag har valt att granska psykologutlåtanden av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

gällande diagnoserna ADHD och autismspektrumtillstånd. 
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Tabell 1: Diagnoser 
 

Psykologutlåtande Diagnos 

1 Asperger 

2 ADHD, Asperger 

3 ADD 

4 Asperger, ADD 

5 ADHD 

6 ADHD 

7 ADD 

8 ADHD 

9 ADHD 

10 Autism, ADHD 

Tabellen visar vilka diagnoser de granskade psykologutlåtandena innehåller. 
 
 

Materialet består av tio stycken psykologutlåtanden. Som syns i tabellen ovan har flera av 

eleverna fått diagnosen Aspergers syndrom som är en diagnos inom autismspektrumtillstånd. 

Sedan 2015 har Aspergers syndrom i de flesta fall tagits bort som separat diagnos ur 

diagnosmanualen DSM-5 och Aspergers syndrom ingår numera i den övergripande diagnosen 

autism eller ASD (Autism Spectrum Disorder). ADD är en diagnos som hamnar under 

paraplyet ADHD men utan överaktiviteten (Gillberg, Råstam & Fernell 2015). 

 
Urvalet är ett slags bekvämlighetsurval (Bryman 2011). Två psykologer från två olika 

mottagningar i en stor svensk stad bistod mig med att samla ihop fem psykologutlåtanden var. 

Dessa tio psykologutlåtanden är skriva av tio olika psykologer. Psykologutlåtandena var 

avidentifierade och utan explicit könstillhörighet när jag fick ta del av dem. Eleverna var 

mellan 10 och 15 år gamla när de blev utredda och gick vid den tidpunkten i årskurs 4 till 9. 

Utredningarna är gjorda mellan år 2013 och 2017. Den del av texten som jag fått ta del av är 

den avslutande beskrivningen av diagnosen och slutsatsen med rekommendationer till skolan. 

 
 

Urval – enkätsvar 
Mitt enkätmaterial har jag inte producerat själv. Jag har fått ta del av ett material som 

Skolverket har samlat in på en konferens för specialpedagoger och speciallärare i Stockholm i 

mars 2018. Konferensen var en del av en handledarutbildning som Högskolan Kristianstad 
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anordnade på uppdrag av Skolverket för deras skolutvecklingsprogram Specialpedagogik för 

lärande. 

 
Urvalet till enkäten är vad som Trost och Hultåker (2016) kallar ett bekvämlighetsurval på så 

sätt att ett formulär delades ut till en samling av specialpedagoger och speciallärare på en 

konferens. 16 specialpedagoger och 3 speciallärare svarade på enkäten. Enkäten bestod av två 

öppna frågor, d.v.s. en kort enkät med icke-strukturerade frågor (Trost & Hultåker 2016). En 

av frågorna är relevant för denna studie och det är endast svaren till den frågan som jag fått ta 

del av. Frågan löd: Utifrån din erfarenhet och yrkesroll nämn några exempel på kunskaper om 

neuropsykiatriska svårigheter som lärare behöver för att kunna anpassa undervisning och 

lärmiljö. 

 
 

Jämförande design 
Jag har hämtat inspiration i det som (Bryman 2011) kallar jämförande eller komparativ design 

och som används när man ska studera två olika och kontrasterande fall. Bryman (2011) 

framhåller att man genom att jämföra två eller flera motsatta eller olikartade 

situationer/positioner kan bidra med fördjupade kunskaper för en viss social företeelse. I mitt 

fall innebär det att jag jämför psykologers rekommendationer med specialpedagogers och 

speciallärares uppfattningar för att på så sätt få en bättre förståelse för anpassning av 

undervisning och lärmiljö för elever diagnosticerade med NPF. Grunden för en komparativ 

design är enligt Bryman (2011) dess förmåga att få de särskiljande dragen i två eller flera fall 

att fungera som utgångspunkt för teoretiska reflektioner om kontrasterande resultat. 

 
 

Textanalys 
Jag har analyserat rekommendationer i psykologutlåtanden utifrån det som Widén (2015) 

kallar den första dimensionen. Det innebär att min textanalys fokuserar på de föreställningar 

om insatser och pedagogiska metoder som psykologer skriver i en slutsats efter en 

neuropsykiatrisk utredning och diagnosticering. 

 
Det första steget i en kvalitativ textanalys är att formulera en problemställning att studera 

(Widén 2015). Det har jag gjort i min beskrivning av syfte. Nästa steg är enligt Widén (2015) 

att söka fram texter som är passande att studera i den kommande analysen och då kan man ta 

hjälp av olika textdatabaser. I min studie är textmaterialet givet i och med att avsikten är att 
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granska de rekommendationer som finns i psykologutlåtanden och de enkätsvar som jag fått 

av Skolverket. 

 
Widén (2015) framhåller att kvalitativ textanalys passar bra som metodansats när skriftliga 

dokument ska undersökas. Widén lyfter vidare att formella handlingar är ett exempel på texter 

som är bra att analysera och psykologutlåtanden är ett exempel på formell handling som jag 

anser är relevant forskningsmaterial. 

 
 

Bearbetning av data 
Jag har gjort en tematisk innehållsanalys. Den tematiska analysen syftar till att identifiera, 

analysera mönster och i förlängningen presentera teman i ett material (Braun & Clark 2006). 

Min analysprocess inleddes med att jag sökte efter mönster, som exempelvis återkommande 

ordval och begrepp, under tiden som jag läste igenom psykologutlåtanden och enkätsvaren 

om och om igen. När jag efter många genomläsningar kände materialet väl kodade jag mitt 

material och organiserade koderna i olika grupper. Kodning innebär att man letar efter 

relevanta aspekter och upprepade mönster i förhållande till forskningsfrågan (Braun & Clark 

2006). Efter att jag kodat materialet arbetade jag med en lista av koder som jag sedan 

sorterade till potentiella teman. Jag arbetade utefter den process som Braun och Clark (2006) 

beskriver. Olika teman slogs ihop, behölls som de var eller förkastades. I processen framkom 

nya teman som namngavs och ibland revideras (Fejes & Thornberg 2015). Det sista steget 

blev att skapa uppsatsens resultatmaterial utifrån analysprocessen. Som Bryman (2011) 

rekommenderar så illustreras sedan de teman som framkommit i analysen med korta citat. 

 
 

Etiska överväganden 
Jag utgår från grundläggande etiska principer som gäller för svensk forskning och som 

presenteras i Bryman (2011) och i Vetenskapsrådet (2010). Som nämnts ovan är det inte jag 

som ansvarat för att författa eller dela ut enkätmaterialet utan jag har fått ta del av Skolverkets 

enkät. Däremot var jag närvarande när enkätundersökningen genomfördes och frågade 

därmed alla respondenter om deras godkännande för att använda deras svar i min studie. Jag 

förklarade att deltagandet är frivilligt och informerade om studiens syfte. Alla tillfrågade gick 

med på att delta. Vad gäller undersökta psykologutlåtanden så har två psykologer i en stor 

svensk stad bistått med tio psykologutlåtanden. Dessa utlåtanden har skrivits av tio olika 

psykologer. Psykologutlåtandena var avidentifierade och utan explicit könstillhörighet när jag 
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fick ta del av dem. All personlig information angående de elever som blivit utredda var 

borttagen och endast avslutande beskrivning av diagnos och rekommendationer på insatser 

har varit tillgängliga för denna studie. De uppgifter som samlats in har behandlats med största 

möjliga konfidentialitet och insamlade uppgifter har endast använts i forskningssyfte. 

Metoddiskussion 
En utmaning i uppsatsskrivandet har varit att hålla en strikt kvalitativ inriktning och inte falla 

i fällan att kvantifiera studiens resultat. Vad gäller granskningen av psykologutlåtande hade 

den med fördel kunnat göras genom kvantitativ metod, men inom ramen för denna uppsats 

omfattning hade det inte gått att genomföra ett representativt urval (Bryman 2011). En typ av 

kvantitativ textanalys som passat hade exempelvis kunna vara en metod, som presenteras i 

Helgesson, Landqvist, Lyngfelt, Nord & Wengelin (2017), där man kategoriserar och 

kvantifierar betydelsebärande nyckelord i sin analys. En svårighet i analysarbetet med att 

granska psykologutlåtanden har varit att texterna har varit skrivna på olika sätt med variation i 

både språk och struktur. I processen att leta efter mönster och tematisera resultat på det sätt 

som Braun och Clark (2006) förespråkar innebar dessa skillnader en ytterligare utmaning i att 

hitta passande koder och teman. 

 
Vad gäller arbetet med enkätmaterialet påpekar Stukat (2011) att en fördel med enkäter är att 

man slipper intervjueffekten i form av omedveten styrning. Jag tror att det kan vara en 

ytterligare utmaning att vara objektiv när man intervjuar personer som har samma yrke som 

sig själv, i mitt fall skulle jag som specialpedagog då intervjua andra specialpedagoger. 

Bryman (2011) lyfter att enkäter och strukturerade intervjuer är likartade i flera avseenden 

som forskningsinstrument men att enkäter oftast har färre öppna frågor eftersom det brukar 

vara enklare att besvara slutna frågor. Trost och Hultåker (2016) varnar för öppna frågor vid 

en enkät då vissa svar kan vara långa och utförliga, medan andra svar bara består av vissa 

stickord vilket gör att det är svårt att förstå innebörden av dem. Svaren i enkäten i denna 

studie var av varierande längd men var läsliga och möjliga att förstå och tolka. 

 
En fördel med den aktuella enkäten var att den endast innehöll två frågor och att den grupp 

som i egenskap av professionen specialpedagog/speciallärare besvarade enkäten är vana att 

skriva och formulera sig. Två nackdelar med enkät som datainsamlingsmetod i denna studie 

är att jag inte kunnat ställa uppföljningsfrågor eller haft möjlighet att samla in ytterligare data 

i efterhand (Bryman 2011, Trost & Hultåker 2016). Likaså skulle intervjuer med psykologer 
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bidra med fördjupad kunskap efter analysen av psykologutlåtandena. Att granska 

specialpedagogernas uppfattningar är inte studiens huvudsyfte vilket innebär att inom den 

begränsade ramen för denna uppsats har det varit en förutsättning att få ta del av empirin från 

Skolverkets enkäter. I en utvidgad framtida studie skulle intervjuer av både specialpedagoger 

och psykologer vara passande. 
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Resultat och analys 
I denna del varvas resultat och analys om vartannat och uppsatsens fyra frågeställningar 

besvaras genom hela avsnittet. Jag kommer först att presentera och illustrera psykologernas 

rekommendationer på stödinsatser för elever diagnosticerade med ADHD eller autism för att 

sedan i nästföljande del återge och redogöra för specialpedagogernas och speciallärarnas 

uppfattningar om vad lärare bör ha för kunskaper om NPF för att anpassa undervisning och 

lärmiljö. Den bild av psykologernas uppfattningar som framträder här har tematiserats i fem 

olika teman som handlar om kunskaper om bemötande, planering och genomförande av 

undervisning, hjälpmedel, åtgärder på organisationsnivå och individen i fokus. 

Specialpedagogernas/speciallärarnas uppfattningar har delats in i tre teman som handlar om 

risk för kategorisering, undervisning och kunskap om diagnoser. I den avslutande delen 

kommer en övergripande analys av psykologernas rekommendationer och 

specialpedagogernas/speciallärarnas uppfattningar med en efterföljande jämförelse. I analysen 

anknyter jag till de teoretiska förklaringsmodellerna kategoriskt, relationellt och medicinskt 

perspektiv. 

Psykologutlåtanden 
Inledningsvis vill jag kort försöka åskådliggöra hur slutsatserna med rekommendationer från 

psykologerna kan se ut grafiskt och språkligt. De tio texterna består av mellan 49 och 199 ord. 

Flera stycken är skrivna i punktform i form av en tipslista med korthuggna ofullständiga 

meningar som bygger på ett antal nyckelord. Några är skrivna i mer sammanhållna texter med 

fullständiga resonemang. 

 
 

Kunskaper om bemötande 
I ett par av slutsatserna lyfter två psykologer betydelsen av att de som arbetar på skolan har 

goda kunskaper om diagnosens innebörd. I ett av utlåtandena markeras att det är viktigt att 

samtliga berörda lärare har kännedom om de svårigheter som det innebär att leva med 

Aspergers syndrom, som är den aktuella diagnosen i det ena fallet. I ett annat utlåtande 

framhävs att det är mycket viktigt att vuxna i elevens närhet både har förståelse för och 

kunskap om hur man bemöter och stöttar ungdomar med autistiska svårigheter. Två exempel 

som handlar om bemötande och förhållningssätt får fungera som illustration: ”Om öppna 

frågor blir för svåra kan hen ha glädje av att få förslag och mer specifika frågor.” Det andra 
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exemplet är: ”Var konkret och tydlig, undvik ironi, metaforer och tvetydigheter. Ge 

noggranna och tydliga förklaringar.” 

 
 

Undervisningens planering och genomförande 
Ett tema som det riktas särskild uppmärksamhet på i en övervägande del av 

psykologutlåtandena är hur undervisningen ska planeras, struktureras och genomföras. 

 
För att xxx inte ska tappa motivationen är det viktigt att hitta rätt slags utmaningar i skolarbetet. 
Man kan också behöva lägga lite extra tid på att förklara varför hen ska genomföra olika 
uppgifter. Genom att kombinera nytta med nöje och gärna ha med kreativt material kan man öka 
hennes motivation och på så sätt göra det lättare för hen att bibehålla fokus och vara uthållig i 
arbetet. 

 

I citatet ovan lyfts att ett tydligt syfte med lektionen är viktigt och att kreativitet och stimulans 

kan bidra till arbetsglädje och uthållighet. Liknande tematik formuleras i andra slutsatser och 

där lyfts exempelvis betydelsen av variation i uppgifter och arbetspass och t.ex. att ”särskilt 

arbetsminneskrävande uppgifter bör varvas med lättsamma och roliga uppgifter”. 

 
Andra delar som berör själva undervisningen i klassrummet handlar om vikten av en lugn och 

tydlig studiemiljö med lagom anpassade krav. Vad detta i praktiken innebär exemplifieras inte 

i diagnoserna utan det är skrivet i generella ordalag med några få nyckelord. Just begreppet 

tydlig förekommer i olika form (även ”tydlighet”, ”tydliga”, ”tydliggör”, ”tydlig”) i de flesta 

psykologutlåtande. Exempelvis: ”Enkla, tydliga och korta instruktioner (ej i flera led 

samtidigt)”. 

 
Ett annat nyckelord som bland annat berörs i temat undervisning är begreppet struktur. Det 

förekommer i någon form (även ”strukturera”, ”strukturering”, ”strukturerad”) i nästan alla 

psykologutlåtanden. Det är med andra ord det vanligaste begreppet som används för att skriva 

rekommendationer på insatser. Begreppet struktur definieras inte i någon av texterna och 

används brett vilket i vissa fall leder till att tolkningsutrymmet är stort för skolpersonal som 

ska ta del av rekommendationerna. Begreppet struktur används särskilt vid flera tillfällen i de 

delar av psykologutlåtanden som är skrivna i punktform. Ett exempel är ”viktigt att skapa 

struktur och lugn”. Ett annat är: ”Hen har god hjälp av stimulans och en god struktur.” 

 
I hälften av psykologutlåtanden understryks att visuellt stöd och bilder i olika former kan 

hjälpa till med förståelsen och tydligheten för eleverna diagnosticerade med NPF. 
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”Visualisera”, ”visualisering”, ”bildform”, ”bilder” och ”visuellt” är exempel på begrepp som 

förekommer. Här är ett illustrerande exempel: ”Ge korta instruktioner och tillhandahåll dem 

skriftligt eller i bildform”. 

 
Formativ bedömning och återkoppling är pedagogiska begrepp som varit vanligt 

förekommande i skoldiskussioner under lång tid. I psykologutlåtandena förekommer de i ett 

par texter. Exempelvis här: ”Snabba återkopplingar med hänvisning till vad man kommit 

överens om när det fungerar eller faller. Positiv feedback är det alla lär sig bäst av!” 

 
 

Praktiska hjälpmedel 
Diagnoserna innehåller ett fåtal tips på praktiska hjälpmedel och åtgärder. En psykolog 

skriver att ”eleven bör få hjälp av mentor att skapa veckoschema med de saker hen skall göra 

i hemmet under veckan samt att detta kommuniceras till föräldrarna”. En annan psykolog 

tipsar om att ett veckoschema med bilder kan vara ett passande stöd. Vikten av pauser och 

rörelse lyfts i flera psykologutlåtande. 

 
En elev rekommenderas att prova hörselkåpor eller att lyssna på musik i hörlurar för att 

stänga ute yttre störande ljud. I en annan elevs förslag på rekommendationer så föreslås det att 

testa hjälpmedel som exempelvis timerklocka och mobiltelefon med tillgång till appar som 

underlättar planering och organisering av vardagen. 

 
 

Organisatoriska åtgärder 
Temat organisatoriska åtgärder hamnar till viss del nära tematiken undervisning och praktiska 

hjälpmedel. De delar som berör undervisningen är dock samlade här eftersom de innehåller 

arrangemang som en lärare inte kan skapa och ansvara för på egen hand och som kan innebära 

så kallat särskilt stöd i skolan. 

 
I en av rekommendationerna står det exempelvis att ”En lugn skolsituation och distraktionsfri 

inlärningsmiljö med tydliga anpassningar till hens funktionsnedsättningar är viktigt”. 

Beroende på elevantal i klassen och hur de fysiska klassrummen är organiserade kan det vara 

svårt för en lärare att på egen hand ansvara för att inlärningsmiljön är distraktionsfri. Ett annat 

exempel på detta tema är en rekommendation som handlar om en lugn inlärningsmiljö med 

tillgång till ett avskilt rum dit eleven kan gå om hen inte får ro i det ordinarie klassrummet. 
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Möjlighet till extra tid på grund av långsamt arbetstempo är ytterligare ett exempel på insats 

som kan kräva organisatoriska beslut då en ämneslärare bara är schemalagd på en viss tid och 

kanske inte har möjlighet till flexibilitet av tid. 

 
Det finns även exempel på rekommendationer på insatser som är skrivna med en tydlig 

markering mot det organisatoriska. Ett exempel på detta är följande citat: ”Eleven behöver 

specialpedagogiska anpassningar utifrån sina svårigheter.” Just i detta fall råder det dock en 

oklarhet i vad dessa specialpedagogiska insatser innebär i praktiken. Ett tydligare exempel är: 

”Undervisning i liten grupp rekommenderas. Finns ej lämplig liten grupp är det viktigt med 

mycket individuell stöttning.” I denna rekommendation har psykologen givit förslag på en 

insats som i vissa fall kräver beslut på huvudmannanivå. 

 
Digitala hjälpmedel kan vara en organisatorisk åtgärd beroende på hur datortätheten ser ut på 

en skola. Ett exempel på skrivelse kring digitala hjälpmedel är följande exempel: ”Tillgång 

till dator i skolarbetet kan genom olika pedagogiska program öka motivationen för skolarbetet 

och gör det lättare att hålla reda på skoluppgifter och läxor.” 

 
 

Situation och individ 
Några rekommendationer utgår från individen och betonar vikten av att lyssna på eleven i 

fråga. Elevens svårigheter är beroende av sammanhang och miljö och varje situation bör 

bedömas från gång till gång. 

 
Ett exempel på skrivelse är: ”De i utredningen beskrivna koncentrationssvårigheterna skapar 

svårigheter i olika grad beroende på situation. Därför är det viktigt att hitta konkreta 

arbetsmetoder och bemötande för varje enskild situation/lektion.” Ett annat exempel är: 

”Bästa resultat brukar oftast vara att tillsammans med eleven gemensamt resonera sig fram till 

hur de olika situationerna ska se ut och fungera.” 

 
 

Specialpedagoger och speciallärare - enkätsvar 

Risk för kategorisering - elever är individer 
Flera av specialpedagogerna och speciallärarna i studien har uppfattningen att det finns en 

fara med diagnoser eftersom de kan leda till en kategorisering av elever. Flertalet 

respondenter poängterar att elever som har diagnosticerats är olika personer oavsett om de har 
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samma diagnos och har olika behov. En respondent skriver: ”Lika stor skillnad på elever med 

diagnoser – inte stoppa elever i fack p.g.a. diagnos. Man är inte sin diagnos. Ta reda på vem 

individen är.” En annan är inne på samma spår: ”Att alla elever, oavsett diagnos är individer 

och att bemötandet måste utgå ifrån dennes specifika svårigheter/utmaningar/styrkor.” 

 
En specialpedagog/speciallärare skriver delvis kritiskt om diagnoser för att hen tycker att det 

är problematiskt att en diagnos hamnar i fokus i samtalen om eleven istället för att 

skolpersonal pratar om situationer i form av möjligheter och begräsningar. Resonemanget 

avslutas med följande uppmaning: ”Tala alltid om det som utmanar istället för 

diagnosdiskussion. Sluta kategorisera och tala om det relationella!!” 

 
Vikten av att prata med och lyssna på den specifika eleven är det många respondenter som har 

en föreställning om. En specialpedagog/speciallärare framhåller att all personal i skolan måste 

ha förståelse för hur pass viktigt det är med dialog och att lärarna behöver lyssna på elevens 

upplevelse av hur stödet ger resultat för eleven. En annan specialpedagog som skriver om 

vikten av att lyssna, lyfter begreppet delaktighet och att eleven ska ha möjlighet att påverka 

och tycka till kring förändringar. 

 
Fler av resonemangen från respondenterna i detta tema tangerar andra teman som jag valt att 

tematisera mitt resultat på. Här är ett exempel som understryker att varje elev är unik och att 

det utifrån detta konstaterande är grundläggande att göra en pedagogisk utredning: 

 
Rent generellt saknar de flesta lärare kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter. Djungel av 
information är snårig och det är svårt att på ett generellt plan beskriva en elev som till exempel 
faller inom autism-spektrat. Varje elev är unik (även om det är ett uttjatat uttryck). Viktigt att 
göra en ped. kartläggning för att få syn på elevens styrkor (individ-, grupp- och skolnivå). Vad 
fungerar? Varför? Vilka styrkor har eleven? 

 

I enkätsvaret inleder specialpedagogen/specialläraren med en idé om att lärare saknar 

kunskaper om NPF, vilket kan tolkas som att uppfattningen är att det faktiskt finns viktiga 

specifika kunskaper. I nästa mening kommer respondenten dock in på ett resonemang som jag 

tolkar som att hen egentligen har en uppfattning om att det inte finns någon giltig kunskap om 

NPF utan att varje situation är relativt till individen. En motsägelse värd att notera. Det går ju 

inte att beskylla lärare för okunskap om det de facto inte finns någon kunskap att inhämta. 
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Allmän pedagogik - undervisning för alla 
En annan tematik som framträder i materialet är ett allmänt pedagogiskt och didaktiskt 

perspektiv där specialpedagogerna/speciallärarna idémässigt lyfter vikten av en undervisning 

som möter alla elever. De skriver om undervisningen med termer som ”ledning och 

stimulans” och ”basen”. En av respondenterna formulerar sig i form av en uppmaning: 

”Utveckla ledning och stimulans och fastna ej i individfokus (diagnoser). Tala istället om det 

som ’utmanar’ oss i undervisningen.” En tolkning av respondentens uppfattning är att 

pedagoger ska diskutera pedagogiska utmaningar och klassrumssituationer istället för att prata 

om diagnosers medicinska betydelse. En annan är inne på korthuggna resonemang och anser: 

”Först och främst tydliggöra basen sen gå in i detalj (NPF). Utgå från basen och utveckla den 

kunskapen först innan funktionsvariationsdiskussion.” Talet om basen kan tänkas innebära att 

specialpedagogens/speciallärarens idé är att man som lärare först och främst ska planera 

helklassundervisningen innan man diskuterar individuella anpassningar. 

 
Här lyfts även in tankar om specialpedagogiska förhållningssätt där begreppet lärmiljö är 

framträdande. Ingen av specialpedagogerna/speciallärarna exemplifierar dock vad det 

specialpedagogiska perspektivet står för i förhållande till det allmändidaktiska. 

Ett svar lyder: ”Redskap att på flera nivåer skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever. 

Kunskaper om redskap som fungerar.” En annan kommentar är: ”Först få grundläggande 

kunskaper om specialpedagogiska perspektiv för att kunskap om olika behov sedan ska landa 

rätt och inte bidra till ytterligare kategorisering.” En intressant fråga är i och med detta citat 

vad kunskaper om nämnda specialpedagogiska perspektiv innebär i praktiken. 

 
 

Kunskap om diagnoser 
Vissa av respondenterna har föreställningar om vilka olika kunskaper skolpersonal behöver 

om specifika diagnoser och elever med NPF i allmänhet. En uppfattning är att man som lärare 

behöver förstå vilka styrkor hos en elev som kan kompensera de svårigheter som en elev 

hamnar i. En annan syn som gestaltas är att elevers neuropsykiatriska svårigheter innebär 

dolda utmaningar som en pedagog ska vara beredd på: ”[...] dessa elever har ett osynligt 

”isberg” av utmaningar som gör att deras beteende ofta är relevant”. En tredje 

specialpedagog/speciallärare poängterar att denna grupp elever drar fördel av vilka mål 

läraren förväntar sig att eleverna kan uppnå. Hen skriver: ”Det är viktigt att ha höga 

förväntningar även på elever med funktionsvariationer.” 
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En specialpedagog/speciallärare anser att det är viktig kunskap att vara medveten om att 

”stora delar av elevantalet har någon slags diagnos”. Men vad skolpersonal ska göra med 

denna vetskap är oklart utifrån enkätsvaret. En annan tycker att det är viktigt att lärare har 

förståelse för vilken ”nivå” undervisningen ska ligga på ”när det gäller elever med 

neuropsykiatriska svårigheter” men det förklaras inte hur man får kunskap om denna nivå 

eller vilka olika så kallade nivåer det kan finnas. En specialpedagog/speciallärare svarar bland 

annat: ”Man behöver förstå att en elev kan uppleva stress mkt intensivt i skolan och hålla ihop 

under dagen men krascha när man kommer hem. Man behöver ta reda på vad som orsakar 

stress.” 

 
Det är få specialpedagoger/speciallärare i denna studie som har en föreställning om att 

specifik kunskap om olika diagnoser skulle vara särskilt viktigt. Ett exempel som kortfattat 

berör sådan kunskap är: ”ADHD som impulsivitet och hyperaktivitet.” Ytterligare 

kommentarer som förtydligar vad pedagoger ska göra med denna kunskap som är en del av 

standardbeskrivningen till ADHD finns ej. Endast en respondent verkar ha en uppfattning om 

att pedagoger ska känna till viktiga skillnader mellan olika neuropsykiatriska diagnoser. Det 

enkätsvaret med en uppställning utifrån olika diagnoser utmärker sig: 

 
Autism: viktigt för lärare att förstå vikten av att vara konkret och koncis i det man 
säger/skriver/försöker formulera. Långa text-tunga uppgifter är inte alltid lämpliga. Hellre att 
man bryter ner och ger feedback ofta. Viktigt att fundera över hur det blir för dessa elever vid 
grupparbeten - vad fungerar bäst? 

 
ADD: svårt med igångsättning. Behöver hjälp och handledning inledningsvis, i mitten och vid 
avslut. Knyta ihop säcken är extra viktigt. Ofta lämnas uppgifter halvfärdiga och motståndet till 
att slutföra ngt kan vara stort. 

 
ADHD: korta uppgifter. Snabb feedback. Ofta viljestyrda - låt eleven vara med och utforma 
uppgifter för att skapa medhåll istället för motstånd. Pauser under längre pass är A-O. 

 

Den uppfattning som kan tänkas ligga bakom svaret ovan är att elever diagnosticerade med 

olika neuropsykiatriska diagnoser behöver olika slags diagnosspecifika anpassningar. Det är 

intressant att konstatera att idén i citat ovan är ADD och ADHD – som båda innebär 

uppmärksamhetsproblematik och numera hamnar inom samma benämning – inte gynnas av 

samma anpassningar. I kontrast till skrivelsen ovan kan man ställa nästa respondents svar där 

kunskaper om specifika diagnoser problematiseras: 

 
Det viktiga är att bemötande och relationellt perspektiv inleder och därefter kan ”specifik” 
kunskap om exempelvis barn med autistiska drag/autismspektra. Här handlar det också om 
bemötande, inte om en enskild diagnos/funktionsnedsättning. Har man ett ingångsläge att 
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undersöka och analysera behövs ej all ”specifik” kunskap om den ena eller andra diagnosen. De 
passar ändå inte in på alla. 

 
 

Analys 

Individen i fokus i psykologernas rekommendationer 
Som studien visar förmedlas en variation av rekommendationer på stödinsatser av psykologer 

i psykologutlåtanden när en elev blivit diagnosticerad med ADHD och autism. Mitt material 

åskådliggör olika uppfattningar hos psykologer där tematiseringen av resultatet visar 

återkommande mönster. God kommunikation som bygger förtroendegivande relationer 

åskådliggörs som en viktig aspekt i psykologernas rekommendationer. Planering och 

genomförande av undervisning är en annan. Det syfte med psykologutlåtanden som Havelius 

och Smyth (2014) samt Smedler och Tideman (2009) framhåller överensstämmer relativt väl 

med de teman som framträder i de texter som jag har undersökt i denna studie. Förslag på 

anpassningar som behövs av det pedagogiska innehållet lyfts på något sätt i de flesta 

psykologutlåtandena och psykologernas uppfattningar, om vilka insatser som skolan som 

helhet ska införa för att stötta eleven i sitt dagliga skolarbete, framkommer också som jag 

visat i den inledande resultatdelen. Hur pass konkreta och individualiserade 

rekommendationerna är bör dock diskuteras. 

 
En liten del av rekommendationerna är utan tvekan konkreta. Dessa anvisningar ligger på 

individnivå och anpassningarna här är fokuserade på att kompensera för just den elevens 

svårigheter. I psykologernas rekommendationer lyfts ett fåtal praktiska hjälpmedel som stöd 

för att möta elevens behov. Att exemplen i form av exempelvis timerklocka, hörselkåpor och 

veckoschema är så få är dock inte ett förvånande resultat i förhållande till tidigare forskning. I 

min forskningsöversikt är det bara Mulligan (2000) som lyfter ett antal praktiska hjälpmedel 

som relevanta anpassningar särskilt för elever diagnosticerade med ADHD. 

 
Andra exempel på konkreta rekommendationer på insatser som är hämtade från olika teman i 

resultatdelen är: behov av avskilt rum, möjlighet till extra tid, uppmaningen att undvika ironi 

och rådet att ge korta instruktioner med bildstöd. När skolpersonal ska utgå från slutsatsen i 

diagnosen och följa rekommendationerna där är dessa råd raka och enkla att utvärdera om de 

efterföljts. En bidragande orsak till denna överskådlighet är att dessa rekommendationer är 

riktade mot individen och av mer kompensatorisk karaktär. De är inte riktade mot att förändra 

och förbättra lärmiljön för hela klassen utan eleven i fråga urskiljs från andra. I linje med ett 
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kategoriskt synsätt är psykologernas uppfattning här att det finns särskilda anpassningar för 

den diagnosticerade eleven (jfr Persson 2013). Samtidigt finns det ett antal 

rekommendationer som är komplexa att tolka och mer eller mindre omöjliga att utvärdera 

vilket jag kommer att diskutera vidare längre fram. 

 
 

Psykologerna rekommenderar anpassningar av mindre omfattning 
En slutsats som kan dras av att granska rekommendationerna är att psykologerna i studien har 

en föreställning om att det framförallt är insatser av mindre omfattning som krävs för eleverna 

diagnosticerade med NPF. Rekommendationerna kan till övervägande del ses som tips inför 

det som i skollagen benämns ledning och stimulans i undervisningen eller det som hamnar 

inom kategorin extra anpassningar, och som vanligtvis är möjlig att genomföra för lärare 

inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det innebär att denna del av psykologernas 

rekommendationer inte kräver en skrivelse av åtgärdsprogram utan de blir en del av en 

handlingsplan för extra anpassningar (Skollagen 2010, 3 kap. 8 &9 §). Flera av 

rekommendationerna är anpassningar som går att kryssa av rakt av från Skolverkets (2014) 

och Skolinspektionens (2016) listor med exempel på extra anpassningar. 

 
Några enstaka organisatoriska rekommendationer av mer ingripande karaktär framkommer i 

studien. I likhet med Gillberg (2013) rekommenderas undervisning i en liten grupp i ett av 

utlåtandena. En ”distraktionsfri inlärningsmiljö” föreslås i ett annat. Båda dessa insatser 

skulle enligt Skolverket (2014) kategoriseras under rubriken särskild undervisning och kräver 

då åtgärdsprogram. Ingen av psykologerna rekommenderar dock en sådan särskild ADHD- 

klass som Malmqvist och Nilholms (2016) studie ger exempel på. En något svårtolkad 

rekommendation är behovet av ”specialpedagogiska anpassningar” som ett tredje 

psykologutlåtande innehåller. Här är urskiljandet och kategoriseringen ett faktum – något 

speciellt ska göras. Här finns en bakomliggande uppfattning om att skillnaden mellan denna 

elev och andra elever är betydande och kräver något som den vanliga pedagogiken inte räcker 

till för (jfr Nilholm 2007). 

 
 

Några exempel på kvalitativt god undervisning skrivs fram 
I den inledande resultatdelen har jag tematiserat psykologernas rekommendationer på insatser 

i fem olika teman. När jag analyserar dessa teman utifrån tidigare forskning är det tydligt att 

de rekommendationer som hamnar under rubriken ”praktiska hjälpmedel” och ”kunskap om 
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bemötande” inte är en del av de principer eller kvaliteter som enligt Håkansson och Sundberg 

(2012) och Hattie (2009) kännetecknar kvalitativt god undervisning. Dessa insatser bör 

snarare ses som exempel på specifika åtgärder och anpassningar för elever diagnosticerade 

med NPF som exempelvis framkommer i Mulligan (2000). 

 
I temana ”Undervisningens planering och genomförande”, ”Organisatoriska åtgärder” och 

”Situation och individ” framträder ett antal exempel som mer eller mindre tydligt kan 

relateras till god undervisning. 

 
Som tidigare illustrerats i resultatdelen förekommer varianter av begreppet tydlig och 

begreppet struktur i nästan alla psykologutlåtanden. Detta är även centrala begrepp i 

forskning för att förklara den kvalitativt goda undervisningen. Det finns dock en tydlig 

diskrepans. 

 
För Håkansson och Sundberg (2012) är tydlighet i undervisningen en del av hur syfte och mål 

kommuniceras till elever, hur undervisningen följer en röd tråd och riktning, och hur eleverna 

förstår det förväntande resultatet. För Hattie (2009) innebär tydlighet exempelvis en 

igenkännbar lektionsstruktur, konkreta illustrativa exempel och handledda övningar. För 

psykologerna i denna studie är tydlighet däremot ett ord som så att säga ska stå för sig självt 

och oftast används utan kontext, förutom i två fall där det står i form av ”tydlighet vid 

instruktioner och uppgifter” och ”arbetsschema i skolan där det tydligt framgår hur varje dag 

ser ut”. 

 
I de många psykologutlåtande som innehåller begreppet struktur är det egentligen bara två 

psykologer som sätter ordet i någon form av mer specifikt sammanhang. Det är ”xxx behöver 

hjälp med strukturering och planering av uppgifter” och ”stöd för att planera och strukturera 

uppgifter”. I de andra exemplen används struktur som ett självbärande ord utan 

kontextualisering, språklig förklaring eller exemplifiering. Det är alltså öppet för tolkning vad 

psykologerna i studien konkret menar med begreppet struktur, förutom i dessa två fall där det 

handlar om att planera uppgifter. Hattie (2009) lyfter strukturerad undervisning som en 

påverkansfaktor med stor effekt. Den strukturerade undervisningen från Hatties (2009) studie 

klargörs i sju steg, i kontrast till de granskade psykologernas korta konstateranden. Dessa sju 

steg kan kortfattat summeras som explicita lärandemål, kriterier för måluppfyllelse, så kallade 

krokar som fångar elevernas uppmärksamhet, modellering, handledd övning, summering och 
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självständig övning (Hattie 2009, s. 204-207). Håkansson och Sundberg (2012) har satt 

rubriken ”Lärandestödjande struktur och samspel” på en av kvalitetsdimensionerna i deras 

modell för hur en kvalitativt god undervisning kan utföras. Det kan exempelvis konkretiseras 

med en pedagogisk lektionsstruktur med sammanhängande och anpassade 

undervisningsformer som undervisning i helklass, grupparbeten och enskilt arbete. 

 
Återkoppling är det inslag i psykologernas rekommendationer som starkast överensstämmer 

med forskning om kvalitativt god undervisning. Både Hattie (2009) och Håkansson och 

Sundberg (2012) framhåller återkoppling och lärandebedömning som en av de mest kraftfulla 

framgångsfaktorerna i undervisningen. I denna studies psykologutlåtanden nämns 

återkoppling ett par gånger. I dessa exempel är det återkoppling och positiv feedback från 

lärare till elev som presenteras som tips. Denna typ av återkoppling har betydelse i olika grad 

beroende på hur eleven tar emot och faktiskt använder återkopplingen. Den återkoppling som 

enligt Hattie (2009) har störst effekt finns dock inte med i något av studiens 

psykologutlåtande - och det är återkoppling från elev till lärare. 

 
Några avsnitt i de granskade rekommendationerna kan relateras till vikten av 

relationsskapande och några psykologer kan i och med det anses ha uppfattningen att 

relationer är viktiga för elever diagnosticerade med NPF. Dels är det kommunikativa aspekter 

som i resultatet illustreras i temat ”Kunskap om bemötande” och dels är det 

rekommendationer om att utgå från individen och som betonar vikten av att lyssna. Både 

Håkansson och Sundberg (2012) och (Hattie 2009) poängterar att kvalitativt god undervisning 

går ut på att skapa lärmiljöer som bl.a. kännetecknas av förtroendeingivande relationer. 

Likaså visar Hugo (2007) att goda relationer mellan lärare och elev är en särskild 

framgångsfaktor för elever i skolsvårigheter. I några utlåtanden poängteras att varje situation 

och utmaning ska analyseras en i taget utifrån individens behov. Vikten av en lugn 

studiemiljö med inslag av aktiva raster och pauser lyfts i flera psykologutlåtanden i linje med 

forskning om undervisning för elever diagnosticerade med NPF (Lawrence, Estrada & 

McCormick 2017, Geng 2011). 

 
Rekommendationer på insatser för elever diagnosticerade med ADHD och autism som nämns 

i psykologutlåtandena och som undersökts av Hattie (2009), men som enligt honom inte är 

starka framgångsfaktorer, är exempelvis nivågruppering (låg påverkan), visuella metoder 

(medel påverkan) och individualiserad undervisning (medel påverkan). Dessa nämns inte 
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heller som framgångsfaktorer i Mulligan (2000). Kamratpåverkan och metakognitivt 

reflekterande är två påverkansfaktorer som enligt Hattie (2009) har stor påverkan på elevers 

lärande. Dessa två faktorer nämns dock inte i något psykologutlåtanden. 

 
 

Specialpedagoger och speciallärare markerar att elever inte är sin diagnos 
Resultat från enkätundersökningen visar att det som specialpedagogerna/speciallärarna 

framförallt framhåller att lärare behöver kunna om NPF för att anpassa undervisning och 

lärmiljö är att elever oavsett dokumenterande behov och svårigheter är olika – elever är inte 

sin diagnos. Det påminner om Gengs (2011) resonemang om att se elever diagnosticerade 

med ADHD som individer. I likhet med den tendens som Milerad et al. (2016) 

uppmärksammat hos lärare tidigare, så framkommer i mitt resultat att det hos 

specialpedagogerna/speciallärarna finns en påtaglig oro för att en diagnos ska leda till 

stigmatisering. Elevens förutsättningar ses relationellt i flertalet av svaren och flera 

respondenter har uppfattningen att kartläggning av styrkor och utmaningar är viktigt samt att 

undervisningen ska planeras för att möta alla elever. En respondent menar exempelvis att det 

inte finns några specifika åtgärder som passar på alla elever i neuropsykiatriska svårigheter. 

Samtidigt framträder en kategorisk och medicinsk syn på neuropsykiatriska svårigheter hos 

vissa av respondenterna. En annan respondent menar exempelvis att det finns en viss nivå 

som ”undervisningen ska ligga på” och en annan skriver ”att dessa elever har ett osynligt 

’isberg’ av utmaningar som gör att deras beteende är relevant”. 

 
Flera av respondenterna håller sig nära läroplanen i sättet de formulerar sig och spår av 

resonemang som starkt påminner om Skolverkets allmänna råd träder fram i svaren. Endast 

lösryckta spår av den kvalitativt goda undervisningen som jag presenterat i uppsatsens 

tidigare forskning framträder i specialpedagogerna/speciallärarnas uppfattning om den 

kunskap som lärare behöver för att kunna anpassa undervisning och lärmiljö. 

 
 

Två professioner inom elevhälsan 
Hur förhåller sig då dessa två professioners uppfattningar till varandra gällande synen på hur 

skolan ska möta de utmaningar som NPF innebär? Denna uppsats syftar inte till att ge något 

generaliserbart svar på den frågan, men utifrån enkätsvar och granskade psykologutlåtanden 

inom ramen för denna studie kan slutsatsen dras att den väg som rekommenderas för lärare i 

planering och genomförande av undervisningen för elever diagnosticerade med NPF varierar. 
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Rekommendationerna och föreställningarna om vad lärare behöver kunna varierar lika mycket 

individuellt mellan respondenter inom samma profession som mellan professioner. Både 

psykologer och specialpedagoger/speciallärare kommer med förklaringar och råd som har en 

utgångspunkt i ett relationellt synsätt likväl som i ett kategoriskt. Det medicinska perspektivet 

har dock inte någon framträdande plats i mitt resultat. 

 
Specialpedagogerna och speciallärarna i denna studie har framförallt uppfattningen att lärare 

behöver kunskap om bemötande och rätt förhållningssätt gentemot elever diagnosticerade 

med NPF. Detta ligger i linje med vad Persson (2013) påpekar; att specialpedagogisk 

grundkompetens inte i första hand skulle handla om en uppsättning metoder som är anpassade 

till olika former av funktionshinder utan att det specialpedagogiska fältet ska tillföra förståelse 

och reflektera över de pedagogiska konsekvenserna av elevens svårigheter. Om Persson 

(2013) har rätt så är det inte förvånande att specialpedagogerna/speciallärarna knappast alls 

exemplifierar med belysande undervisningsinnehåll eller konkreta strategier för att planera 

och genomföra undervisning. 
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Diskussion 

Diagnoser - möjligheter eller hinder? 
I den broschyr som Socialstyrelsen publicerat till dem inom hälso- och sjukvården som ska 

utreda och diagnostisera barn och ungdomar med frågeställning ADHD instrueras psykologer 

att formulera det skriftliga utlåtandet ”lättbegripligt och tillgängligt” (Socialstyrelsen 2014, s. 

8). De psykologutlåtanden som jag studerat skulle kunna vara skrivna utifrån just den 

uppmaningen i och med sitt sätt att vara relativt korta och snabba att läsa. Denna studie visar 

exempel på att detta sätt att skriva kan innebära att rekommendationerna struktureras i en 

punktlista, formuleras summariskt med tolkningsbara nyckelord och med bristande kontext 

och få förtydligande exempel. En av uppsatsens slutsatser är att de insatser som psykologerna 

i studien uppfattar som relevanta, och som på ett hanterbart sätt kan utföras i en skola, är de 

insatser som kan tolkas som kompensatoriska och som utgår från individen. 

 
Flera författare i uppsatsens inledande forskningsavsnitt framhåller diagnosers begränsningar 

som redskap för hur skola och lärare ska möta utmaningarna som det innebär att undervisa 

elever med diagnosticerade med NPF (Balldin & Hedevåg 2013, Jakobsson & Lundgren 

2013). Det begränsande antalet psykologutlåtanden som granskats i denna studie skulle kunna 

fungera som en illustration till denna uppfattning. Men för att kunna säga något om dessa 

texter som redskap skulle vidare forskning med intervjuer av lärare och observationer av 

exempelvis elevhälsoteammöten som diskuterar psykologutlåtanden behöva genomföras. 

 
Havelius och Smyth (2014) anser att psykologbedömningar gör skillnad. Två av fördelarna 

som författarna exemplifierar med är vikten av att skolan ska veta vad eleven behöver 

kompenseras för och vilka strategier som eleven själv behöver utveckla för att lyckas i 

klassrummet. Utifrån resultatet i denna studie kan exempel på kompensatoriska hjälpmedel 

som psykologer rekommenderar i utlåtanden vara hörlurar med musik, bildstöd eller ett tyst 

avskilt rum. Däremot saknas skolstrategier som de diagnosticerade eleverna i dessa tio 

psykologutlåtanden behöver utveckla. 

 
Jakobsson och Lundgren (2013) påpekar att diagnoser både kan skapa möjligheter eller utgöra 

hinder i samverkan mellan olika verksamheter och professioner. Om ett psykologutlåtande är 

kortfattat och öppet för flera olika tolkningar, som flera av denna studies granskade texter, 
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kanske det inte innebär att psykologutlåtandet blir ett hinder men det blir nog heller inte en 

möjlighet. 

 
 

Hur tydligt är begreppet tydlig? 
Ett sätt att se på en diagnos möjligheter och begränsningar kan illustreras med ett citat ur en 

handbok i tydliggörande pedagogik för elever diagnosticerade med ADHD och autism: ”En 

diagnos är lite som en rubrik som snabbt och kort kan kommunicera vad det handlar om, 

vilket kan vara smidigt.” (Sjölund, Jahn, Lindgren & Reuterswärd 2017 s. 19). Ett intressant 

resultat i denna studie är att begreppen tydlig och struktur har ett stort genomslag i de 

psykologutlåtanden som undersökts. Om jag skulle försöka sammanfatta den bild som 

framträder i studien – och formulera en kort och snabb rubrik – av vad psykologerna uppfattar 

vara en mycket viktig insats för elever som diagnosticerats med ADHD eller autism skulle det 

vara följande: Skapa en tydlig och strukturerad undervisning och lärmiljö. Men vad säger 

dessa begrepp egentligen? Hur tydligt är begreppet tydlig? Återigen krävs det observationer 

av praktiken för att svara på frågan. Men det jag kan säga inom ramen för denna studie är att 

psykologerna inte exemplifierar eller sätter dessa begrepp i ett sammanhang på samma sätt 

som Håkansson och Sundberg (2012), Hattie (2009) eller Persson och Persson (2013) gör. I 

den kvalitativt goda undervisningen betyder dessa två begrepp något konkret. 

 
Lutz (2013) menar att det finns en risk med att olika stödåtgärder som uppstår i mötet mellan 

eleven och skolmiljön riktas speciellt mot den enskilda eleven. Genom att individualisera 

åtgärderna riskerar skolan en stigmatisering och eleven pekas ut som avvikande. Även 

Persson (2013) problematiserar kategoriska insatser, exempelvis av det slag som kan 

innehålla svårdefinierad specialundervisning. I denna studie finns det några exempel på denna 

typ av kategoriska åtgärder i psykologutlåtandena: rekommendation av liten 

undervisningsgrupp och efterfrågan av ”specialpedagogiska anpassningar” är två exempel. 

Samtidigt gestaltas en oro för detta kategoriska synsätt i specialpedagogernas och 

speciallärarnas uppfattningar som framkommer i resultatet av enkäten. Lutz’ (2013) idé för att 

möta denna oro är att söka det generella i stället för det speciella: ”Genom att ha en 

utgångspunkt i att hitta generella lösningar blir det naturligt att observera och analysera den 

verksamhet som ofta är tagen för given.” (Lutz 2013, s. 90). Kan forskning om den kvalitativt 

goda undervisningen vara en del av en sådan generell lösning som passar alla elever – 

inklusive elever diagnosticerade med NPF? Forskning om kvalitativt god undervisning visar 
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att lärarkompetensen är en av de viktigaste faktorerna för elevers studieresultat (Hattie 2009, 

Håkansson & Sundberg 2012). Individualiserade lösningar, som min studie visar några 

exempel på, lyfts inte som en del av dessa undervisningskvaliteter. Samtidigt visar en slutsats 

i Skolinspektionens (2016) rapport att god undervisning ger litet behov av extra anpassningar. 

Denna studie visar att det finns exempel på rekommendationer i psykologutlåtanden för elever 

diagnosticerade med ADHD och autism som går i linje med empiriskt belagd god 

undervisningskvalitet. Så exempel på uppfattningen att god generell undervisning är vägen 

framåt finns även hos psykologer. 

 
 

Psykologens roll i skolan 
En tanke som väckts under arbetet med denna uppsats är frågan om vilken roll psykologen 

bör spela i skolan. Gustafsson (2009) framhåller att en av psykologens roller i skolan är att 

finnas med i planeringen av de insatser som ska göras efter utredning och diagnos. Om detta i 

praktiken innebär att skriva en slutsats med rekommendationer i ett psykologutlåtande så vill 

jag utifrån denna studies begränsade omfattning påpeka att denna insats kan få begränsad 

effekt om psykologutlåtandet är allt för kortfattat och öppet för tolkningar. Då kanske 

möjligheten till att lyckas med samarbetet är att se på psykologutlåtandet på samma sätt som 

Havelius och Smyth (2014). De formulerar det som så att en psykologbedömning ofta är 

”inledningen till ett omfattande arbete för skolpsykologen i form av handledning och 

konsultation med personalen kring eleven” (Havelius & Smyth (2014), s. 248). Handledning 

och konsultation kan vara en framgångsrik väg i förhållande till de begräsningar som ett 

psykologutlåtande i form av en sumerisk punktlista med tips innebär. 

 
 

Vidare forskning 
Vad skulle det innebära om de tio elever, som denna studies undersökta psykologutlåtanden 

tillhör, gick på samma skola? Hur skulle undervisning och skolmiljö anpassas i praktiken? 

Dessa frågor får mig att tänka att det skulle vara intressant att göra en fallstudie på en skola 

med fokus på hur skolans olika professioner och organisationen som helhet arbetar utifrån 

rekommendationer i psykologutlåtanden. I en fallstudie sätts fokus på en grupp eller en 

organisation och fler metoder kan användas parallellt (Bryman 2011). Textanalyser av 

psykologutlåtande och dokumentation i form av pedagogiska kartläggningar och 

åtgärdsprogram för elever diagnosticerade med NPF skulle kunna kombineras med 

klassrumsobservationer och intervjuer med både skolpsykolog, specialpedagogisk personal 



41  

och klasslärare. Då skulle en illustrativ bild kunna tecknas av hur arbetet konkret kan se ut när 

anpassningar planeras och genomförs. 

 
Ett sätt att vidareutveckla textanalysen av psykologutlåtanden skulle kunna vara att göra en 

diskursanalys utifrån en modell av Fairclough (2003) och som kortfattat säger att språket 

formar världen på olika sätt. Psykologer formar genom sitt sätt att formulera 

rekommendationer till skolan ett sätt att förstå möjligheter och begränsningar kring hur 

undervisning och skolmiljö kan anpassas för elever som diagnosticerats med NPF. Det finns 

ramar inom vilket verkligheten representeras och dessa ramar styr vad som ska bli betraktat 

som sant, korrekt, rimligt eller bra (Bergström & Boréus 2012). Vad betraktas som rimligt 

eller bra i ett psykologutlåtande? Vilka diskurser träder fram där? 

 
Avslutningsvis vill jag betona att ett viktigt bidrag till vidare forskning inom detta fält skulle 

vara att utgå från ett genusperspektiv i textanalysen av rekommendationer i 

psykologutlåtanden. Forskning visar att lärares uppfattning om tjejer diagnosticerade med 

ADHD skiljer sig åt mot deras uppfattningar om killar med samma diagnos (Quinn & Wigal 

2004). I skolan upptäcks tjejers behov av stöd ofta senare och tjejer får i regel sin ADHD- 

diagnos högre upp i åldrarna än killar (Kopp, Berg Kelly & Gillberg 2010). Vilka skillnader 

och mönster kan urskiljas beroende på om rekommendationerna i ett psykologutlåtande skrivs 

till en tjej eller kille? 
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