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Abstract 

There are various health promotion and preventive measures that can be done in schools. Creating 

accessible learning environments is such a way. In this qualitative study interviews are made with 

professionals in School Health Teams on what they think is important in the process of creating 

accessible learning environments for pupils with neuropsychiatric disorders. The results show 

that the different perspectives as well as the way in which the different professionals work in 

Student Health Teams affect the orientation of the work in Student Health Teams. It affects 

whether the efforts become general or individual and whether they become promotion, prevention 

or remedial action. The Lundin model - the pyramid of change (2017) that describes a possible 

way of running an accessibility work has proved to be partly in line with the informants' percep-

tions. I have revised the model to include the National Agency for Education's definition of ac-

cessible learning environments that also include socially and educationally accessible learning 

environment. The results show the need to raise the level of knowledge of the staff and the need 

to work with their core values because they affect the way the teachers treat pupils, and the op-

portunities to make the school more accessible physically, pedagogically and socially. The study 

also shows practical examples of ways of making the learning environment accessible and that 

efforts that are good for students with neuropsychiatric disorders are good for all students. Suc-

cessful perspectives for the work with accessible learning environments have proven to be a re-

lational perspective and a salutogenic perspective. What all occupational groups emphasized was 

the importance of relationships and creating structure and comprehensibility for students with 

neuropsychiatric disorders, as well as for all other pupils. The empirical material is grouped under 

three themes: Awareness and approach, Accessible learning environments - in practice and Di-

lemmas and governance. These themes also show that the revised model also needs to include 

dynamic aspects of change work as well as dilemmas and governance. The result also shows the 

need to obtain views from more types of informants such as pupils, teachers, principals and other 

staff. 
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Sammanfattning 

Det finns olika typer av hälsofrämjande och förebyggande insatser som man kan arbeta med i 

skolan. Att skapa tillgängliga lärmiljöer är ett sådant sätt. I denna kvalitativa studie har rådande 

forskning studerats gällande vad tillgängliga lärmiljöer kan innebära för elever med neuropsyki-

atriska funktionsnedsättningar-NPF. Jag har även tagit fram en reviderad modell av Lundins för-

ändringspyramid från 2017, som beskriver ett tänkbart sätt att driva ett tillgänglighetsarbete till 

att även omfatta skolverkets definition av tillgängliga lärmiljöer. Modellen innefattar då även 

socialt och pedagogiskt tillgänglig lärmiljö. Vid sidan av litteraturstudien står den empiriska de-

len där yrkesverksamma i elevhälsan intervjuats om vad de anser vara betydelsefullt i arbetet 

med att skapa tillgängliga lärmiljöer. Den reviderade modellen (Engå, 2019) har visat sig delvis 

passa med informanternas uppfattningar. Resultaten visar på vikten av att höja kunskapsnivån 

om funktionsnedsättningar hos personalen samt att utveckla personalens värdegrund då det på-

verkar det bemötande eleverna får samt möjligheterna att göra skolan mer fysiskt, pedagogiskt 

och socialt tillgänglig. Studien visar förutom vikten av utbildning och värdegrundsarbete även på 

insatser som skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken. Det framgår även att de intervjuade ser att 

insatser som är bra för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är bra för alla elever. 

Framgångsrika perspektiv för arbetet med tillgängliga lärmiljöer har visat sig vara relationellt 

perspektiv och salutogent perspektiv, där fokus flyttas från elever till lärmiljön. Resultaten visar 

att de skilda perspektiv samt det arbetssätt som de olika yrkesverksamma har, påverkar vilken 

inriktning arbetet i elevhälsan tar. Det påverkar om insatserna blir generella eller individuella 

samt om de blir främjande, förbyggande eller åtgärdande. Det som samtliga yrkesgrupper fram-

höll som framgångsfaktorer var goda relationer samt att skapa struktur och begriplighet för elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, likaväl som för alla andra elever. Det empiriska 

materialet som grupperas under tre teman är Medvetenhet och förhållningssätt, Tillgängliga 

lärmiljöer- i praktiken och Dilemman och styrning. Dessa teman visar också att den reviderade 

modellen även behöver innefatta dynamiska aspekter på förändringsarbete samt dilemman och 

styrning. Resultatet visar även på behovet av att inhämta synpunkter från fler typer av informanter 

så som elever, lärare, rektorer samt övrig personal.  
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Inledning  

De neuropsykiatriska diagnoserna inom skolvärlden ökar i antal (Jensen, 2017). I Skolverkets 

undersökning (2016) av arbetet med tillgängliga lärmiljöer framgick att hälften av skolorna var 

dåligt anpassade till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar- NPF. I en tillgänglig 

lärmiljö har skolpersonalen kunskap om enskilda elevers olika förutsättningar för lärande samt 

förmåga att variera och anpassa de pedagogiska samt de lokalmässiga förutsättningarna (SPSM, 

2015). Många skolhuvudmän strävar efter att erbjuda en inkluderande lärmiljö men i praktiken 

ger de inte tillräckliga förutsättningar för att lärmiljön ska vara pedagogiskt, socialt och fysiskt 

tillgänglig. Särskilda undervisningsgrupper och assistenter är ett symptom på att skolan inte lever 

upp till kraven på delaktighet och tillgänglighet. Varken lärares kompetens att anpassa undervis-

ningen eller tillgången till specialpedagogisk handledning är tillräcklig. Funktionshinderperspek-

tivet är i alltför liten utsträckning en del av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan (Skolverket, 

2016).  

Elever ska ges stöd som motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 2010:800) 

och det är diskriminering att låta bli att göra skäliga anpassningar (FN:s konvention om rättig-

heter för personer med funktionsnedsättning). Skollagen anger tydligt att det pedagogiska och 

sociala stödbehovet ska vara styrande för om en elev ska få tillgång till anpassningar eller särskilt 

stöd. Stödet ska i största möjliga utsträckning ges i den ordinarie klassen (SFS 2010:800), gene-

rella lösningar ska vara normen (Skolverket, 2016). Då NPF är en ”osynlig” funktionsnedsättning 

(SPSM, 2016) riskerar stöd till dessa elever utebli, vilket kan resultera i skolsvårigheter (Land-

gren et al., 2001). Bristande intresse, trötthet och oförmåga att planera och genomföra sitt skol-

arbete, kan alla vara tecken på bristande exekutiva funktioner och inlärningssvårigheter 

(Kutscher, 2016) vilket kan vara vanligt hos barn och elever med NPF, så som ADHD och Aut-

ism. NPF påverkar även psykiskt välbefinnande och social inkludering (Attwood, 2000). Elever 

anser själva att det finns för litet kunskap om deras diagnoser och funktionsnedsättningar och 

vilket stöd de behöver (Attention, 2014). Hälften av vårdnadshavare med barn med autism uppger 

att barnet varit frånvarande från skolan på grund av bristande stöd och anpassningar (Autism - 

och Aspergerförbundet, 2016, i Skolverket, 2016).  

Ett dilemma kan idag vara om elever ska ges kompensation som ökar tillgängligheten eller 

om man ska undanröja hinder i miljön. Skolpolitiken förespråkar inkluderande och delaktighet 

samtidigt som styrdokumenten förespråkar kompensatoriska lösningar (Nilholm, 2011).  
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Utbildningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund (Allwood & Eriksson, 2016). Som spe-

cialpedagog förväntas jag kunna initiera förebyggande arbete, undanröja hinder och svårigheter 

i olika lärmiljöer samt leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta 

behoven hos alla barn och elever (SFS 2007:638). Det är därför relevant att titta på vad tillgäng-

liga lärmiljöer kan innebära för elever med NPF utifrån de möjligheter och hinder som NPF ofta 

innebär.  

I denna studie har jag valt att avgränsa till en svensk kontext. Generella råd och Salamanca-

deklarationen gäller för samtliga länder som ratificerat men den juridiska och praktiska tolk-

ningen kan variera.  

Jag är medveten om begreppet inkludering men har i uppsatsen valt att avgränsa mig mot 

tillgängliga lärmiljöer, vilket kan skapa inkludering. Söker man internationell litteratur så är be-

greppet ”Inclusive education” det som beskriver utbildning där metoder riktas till klasser där alla 

elever ska inkluderas, även elever med funktionsnedsättning, vilket är den utveckling som skett 

i många länder de senare åren. Begreppet inkludering kommer att finnas i forskning jag valt men 

är större än tillgängliga lärmiljöer. Inkludering tolkas ibland som integrering i internationella 

sammanhang, en tolkning som innebär att elever fysiskt finns i samma klassrum, utan att uppleva 

social och pedagogisk delaktighet. Inkludering kan handla om alla elever. Däremot är begreppet 

tillgängliga lärmiljöer tydligt kopplat till funktionsnedsättning, vilket NPF är. Forskare menar att 

många elevers svårigheter uppstår när eleven med sina förutsättningar möter skolans miljö (Run-

ström Nilsson, 2015). Att skapa tillgänglighet innebär att elever med funktionsnedsättning ska 

möta en miljö där de kan vara delaktiga på samma sätt som elever utan funktionsnedsättning. 

Centrala styrdokument för specialpedagogisk verksamhet. 

Gerrbo (2012) menar att det ända sen 1600-talet då Comenius skrev sitt berömda verk Didactica 

Magna har funnits idéer om hur skolan ska kunna utvecklas till att organisera sin verksamhet för 

alla elevers bästa. Dessa idéer kan återfinnas i skolans nutida styrdokument och läroplaner (SFS 

2010:800, Lgr11) samt i Salamancadeklarationen (svenska Unescorådet, 2006) där visionen om 

en skola för alla är tydliggjord.  

Enligt skollagen (2010:800, §4) så ska skolan utveckla alla elevers värden och kunskaper så 

långt som möjligt så att individerna blir kompetenta, aktiva, kreativa och ansvarskännande sam-

hällsmedborgare. Hänsyn och stöd ska ges till alla elevers olika förutsättningar och behov och 

främja deras allsidiga utveckling. Enligt grundskolans läroplan Lgr11 (2011) ska skolan sträva 

efter att utvecklas så att den svarar mot de nationella målen och skapar de bästa förutsättningarna 

för elevens kunskapsutvecklande, bildning och tänkande. Läroplanen fastställer varje elevs rätt 
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att utvecklas, övervinna svårigheter och stärka sitt självförtroende. Skolan ska möta eleven med 

respekt för sitt arbete och sin person samt förbereda eleven på att leva och verka i samhället. 

Eleverna har också rätt till social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Skolan ska i 

samarbete med hemmen präglas av omsorg om eleven (Lgr11, 2011).  

Vad säger lagstiftningen gällande elever med funktionsnedsättning? 

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning betonas i de författningar som rör skolan. I 

en av skolans portalparagrafer (1kap. 9§ skollagen, 2010:800) betonas att utbildningen ska vara 

likvärdig. Enligt skollagen ska skolan sträva efter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar 

och det ska tas hänsyn till att elever har olika behov. Eleverna ska också ges den ledning och 

stimulans de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt (3 kap. 3§ skollagen, 

2010:800). En del elever kan behöva mer stöd än den ledning och stimulans som ges i den ordi-

narie undervisningen och kan då ges i form av extra anpassningar och särskilt stöd (SKOLFS 

2014:40). Extra anpassningar innebär mindre omfattande stödinsatser som kan ske inom ramen 

för den ordinarie undervisningen vilket kan innebära att eleven får ett särskilt schema över skol-

dagen, anpassade läromedel eller enstaka specialpedagogiska insatser (Skolverket, 2015). Om en 

elev riskerar att inte nå kunskapskraven trots extra anpassningar så ska det skyndsamt utredas om 

eleven är i behov av särskilt stöd och i så fall vilken typ av stöd (3 kap. 8§ skollagen, 2010:800).  

Särskilt stöd kan även behövas för elever som når kunskapskraven men som har andra svårigheter 

som funktionsnedsättning eller långvarig frånvaro, som innebär att det längre fram kan bli svårt 

att nå kunskapskraven (3 kap. 8§ skollagen, 2010:800). I ett förtydligande i skollagen från 2014 

så framgår det att elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de krav som 

finns, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens kon-

sekvenser (3 kap. §3 skollagen, 2010:800). Från 1 januari 2015 kan man också anmäla skolor till 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) för bristande tillgänglighet (2 kap. 5§ diskrimineringsla-

gen (2008:567).  Detta gäller om elever missgynnas socialt, pedagogiskt eller fysiskt på grund av 

sin funktionsnedsättning. Diskriminering är förbjudet och det är diskriminering att låta bli att 

göra skäliga anpassningar som krävs för att en person med funktionsnedsättning ska kunna delta 

på samma villkor som andra (FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsätt-

ning, artikel 2). Då Sverige har ratificerat denna konvention så är landet juridiskt bundet av dess 

innehåll. Plan- och bygglagen (2010:900) och arbetsmiljölagen (1977:1160) gäller också i vissa 

delar för skolan och bör därför beaktas av huvudmännen i arbetet med att skapa lärmiljöer som 

är fysiskt tillgängliga (Skolverket, 2016). Utifrån att skollagen (2010:800) ger elever rätt till stöd 

som motverkar eventuella funktionsnedsättningars konsekvenser så är det relevant att titta på vad 
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som är betydelsefullt i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever med neuropsykia-

triska funktionsnedsättningar. 

Min egen förförståelse 

I kvalitativ forskning är det brukligt (Larsson, 2005) att man skall beskriva sin egen förförståelse 

av fenomenet för att läsaren ska få en bild av forskarens, uppsatsskrivarens, erfarenheter och 

kunskaper om problemområdet. Det skall också ge läsaren möjlighet att bedöma om uppsatsför-

fattarens förförståelse kan ha påverkat upplägg och genomförande av den undersökning som pre-

senteras. 

Jag har varit lärare i 20 år och mött elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Min utbildning till funktionsinriktad musikterapeut var inriktad på att utveckla individens funkt-

ionsnivå. Jag är god man för en nära släkting, som drabbats av stroke med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som följd. Den svåra balansgången mellan insatser för en enskild individ 

och generella åtgärder har jag upplevt på ett mycket påtagligt sätt. 

Syfte 

Mitt syfte är att söka efter betydelsefulla faktorer i arbetet med hur man kan skapa tillgängliga 

och motiverande lärmiljöer som möter behov vilka är vanliga hos elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Jag kommer att söka svaren i forskningen och genom kvalitativa inter-

vjuer med yrkesverksamma inom elevhälsan, vilka kan bidra med bred kompetens inom området. 

Mitt syfte är att ge en rik beskrivning av tillgänglighetsskapande insatser samt visa på kopplingar 

till olika utvecklingsfunktioner som kan vara nedsatta hos elever med NPF. Jag vill slutligen 

undersöka hur informanternas olika kunskaper och synsätt i elevhälsan kan bidra till detta arbete. 

Frågeställning 

Vilka förutsättningar och komponenter konstituerar en tillgänglig lärmiljö för elever med neu-

ropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån rådande forskning och teori? 

 

Vad ser yrkesverksamma inom elevhälsan som betydelsefullt för att skapa tillgängliga lärmiljöer 

för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?  
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Begrepp och perspektiv 

Centrala begrepp  

Elevhälsan är inskriven i skollagen och ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och 

stödja elevers utveckling mot utbildningens mål (Lindqvist, 2017).  

Funktionsnedsättning är en ”nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell för-

måga”. ”En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd, eller till 

följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av 

bestående eller övergående natur” (Socialstyrelsen, 2007). För att lättare förstå konsekvenser av 

olika funktionsnedsättningar så är det vanligt att man grupperar nedsättningarna, t ex fysiska (t 

ex rörelsehinder); sensoriska (t ex hörsel- och synnedsättningar; kognitiva (t ex ADHD och Aut-

ism) samt utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar (t ex Downs syndrom). I skolan värld är 

grupperingen ofta mer generell och det talas om elever med fysiska funktionsnedsättningar och 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) (Skolverket, 2016).  

Funktionshinder är ett begrepp som antyder att nedsättningen blir ett hinder i relation till 

miljön (Lindqvist, 2017).  

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur väl en verksamhet, plats eller 

lokal fungerar för personer med funktionsnedsättning. Hög tillgänglighet kan sägas vara en för-

utsättning för elevens upplevelse av delaktighet och inkludering. Bristande tillgänglighet kan 

vara diskriminering. Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att genomföra skäliga 

åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Vägle-

dande är förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för att funktionshinder-

politiken genomförs. Förordningen anger att FN:s konvention om rättigheter för personer med-

funktionsnedsättning ska vara vägledande (Myndigheten för delaktighet). 

Tillgänglig lärmiljö utformas så att de möter barns och elevers behov och förutsättningar i 

den pedagogiska, fysiska och sociala miljön (Lindqvist, 2017) och är ett främjande och förebyg-

gande arbete (Lundin, 2017, Sjölund et al. 2017).  

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för flera olika diagno-

ser som inte syns utanpå. Hjärnan och nervsystemet bearbetar information på ett annorlunda sätt 

vilket påverkar hur man tänker och löser problem (SPSM, 2016). 
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Specialpedagogiska Perspektiv 

Det traditionella och inom forskningen dominerande perspektivet på specialpedagogik, benämns 

på olika sätt av olika forskare. Persson (2013) beskriver det kategoriska perspektivet som att man 

ser eleven som problembärare samt kategoriserar elever. Nilholm (2011) kallar perspektivet för 

det kompensatoriska perspektivet eftersom specialpedagogikens syfte här är att kompensera ele-

ven för eventuella brister. Kompensatoriskt perspektiv ger elever i svårigheter stödjande insatser 

och hjälpmedel (Hwang, 2011). Haug (1998) menar att det är lättare att se orsaker till problem 

som biologiska än som sociologiska- det biologiska perspektivet. I dessa tre perspektiv lokaliserar 

man problem, förmågor eller egenskaper hos individen. Neurologiska eller psykologiska avvi-

kelser kan förklara elevers svårigheter och specialpedagogiken blir underordnad psykologisk och 

medicinsk expertis. Diagnosticering blir här viktig och elever delas här in i grupper utifrån dia-

gnoser, t ex Autism eller ADHD (Nilholm, 2011). Dessa perspektiv där problemet läggs på eleven 

synliggör inte lärarens ansvar att anpassa och differentiera sin undervisning till elevens bakgrund, 

kunskap, intressen och social förmåga för att skapa motivation och engagemang hos eleverna 

(Skolverket, 2015, i Boo et al, 2017). 

Mot dessa perspektiv står det kritiska perspektivet som kritiserar det kategoriska och kom-

pensatoriska perspektiven. Kritiken menar att orsaker till barns misslyckanden i skolan ska sökas 

utanför eleven, i skolmiljön, organisationen eller i undervisningen. Elevers olikheter ska ses som 

värdefulla resurser i skolan och alla ska kunna ta del av undervisningen i ett demokratiskt delta-

gande. Perspektivet ifrågasätter diagnosers sanningsvärde samt grunderna för specialpedagogik 

(Nilholm, 2011). Det relationella perspektivet innebär att man ser mer till relationer än till indi-

viden och att man genom att belysa och förändra lärmiljön påverkar elevens möjligheter att upp-

fylla vissa krav eller mål. Man arbetar långsiktigt och ser elever i svårigheter medan de katego-

riska och kompensatoriska perspektiven står för elever med svårigheter (Persson, 2013, Nilholm, 

2011). Gerrbo (2012) har i sin forskning pekat på ett alternativ till uttrycket elever-i-behov-av-

särskilt-stöd, nämligen situationella skolsvårigheter. Detta uttryck innebär att man automatiskt 

ser till både individ och organisationsnivå. 

Systemperspektivet som dominerar examensordningarna för utbildningarna till specialpeda-

gog och speciallärare, innebär att problem kan lokaliseras på olika nivåer, individ- grupp- och 

skolnivå (Nilholm, 2011).  

Dilemmaperspektivet innebär en sorts grundläggande motsättningar som inte har någon helt 

igenom tillfredställande lösning. Ett exempel kan vara att å ena sidan ge elever neuropsykiatriska 

diagnoser vilket skiljer ut dessa elever som avvikande från andra. Å andra sidan, utan diagnos 
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kanske man riskerar att inte se att elever befinner sig i svårigheter. Detta innebär utifrån ett di-

lemmaperspektiv en etisk dimension. Ett dilemma innebär också att man måste ta ställning till 

vilket perspektiv som ska gälla och då kan det även innebära en maktfråga (Nilholm, 2011).  

Ett salutogent perspektiv (Antonovsky, 1991, i Guvå, 2014) innebär att lägga fokus på hälso- 

och friskfaktorer. Elevens skolsvårigheter ses i relation till skolmiljön och arbetet inriktas på 

skolans stöd och på att lyfta fram elevens styrkor. Hälsofrämjande insatser är salutogent arbete. 

I ett patogent perspektiv ligger fokus på det som är sjukt, det som inte fungerar eller som uppfattas 

som avvikande, t ex elever som inte klarar skolans mål. Problemet anses ligga hos familj/individ 

och därför får utredningar och diagnoser en central roll i arbetet. Utifrån ett patogent perspektiv 

inriktas arbetet mot barn i riskzon med målet att förebygga ohälsa. Generella insatser på grupp- 

eller organisationsnivå i ett salutogent perspektiv innebär främjande arbete (proaktiv - innan 

någonting har hänt). Generella insatser på grupp- eller organisationsnivå i ett patogent perspektiv 

innebär förebyggande arbete (reaktiv - man förutsätter att problem kommer att uppstå och försö-

ker förebygga så att det inte inträffar). Särskilda insatser på individnivå (när något hänt) innebär 

åtgärdande arbete i både salutogent och patogent perspektiv (Guvå, 2014).  

Specialpedagogiska begrepp 

Kärnan i idén om inkludering handlar om att skapa en gemenskap där alla har en självklar plats, 

pedagogiskt, rumsligt och socialt. Elevens egen upplevelse av inkludering är avgörande (Nilholm 

& Göransson, 2013, Persson & Persson, 2012). Från den utbildningspolitiska riktningen som har 

sin grund i det socialdemokratiska partiet kommer tankarna om inkludering. I ett inkluderande 

förhållningssätt så ligger tyngdpunkten på det sociala perspektivet och att eleven har demokratisk 

rätt till att få vara en del av gruppen. Olikheter ses som positivt och det är viktigt att eleverna 

tidigt får social träning för att kunna leva sida vid sida som goda samhällsmedborgare. Det ställer 

stora krav på att lärarna klarar att undervisa alla olika barn i klassrummet Haug (1998). Forsk-

nings- och verksamhetsfältet specialpedagogik kallas alltmer för inclusive education i internat-

ionella sammanhang. I den svenska skollagen används inte inkluderingsbegreppet även om fors-

kare menar att skollagen och läroplanen delvis präglas av ett inkluderande synsätt (Göransson & 

Nilholm, 2013, Persson & Persson, 2012) 

Integrering innebär att den ordinarie undervisningen i grundskolan öppnas för alla elever, 

även från segregerade skolformer.  

Segregering innebär att eleven inte deltar i den ordinarie undervisningen i grundskolan utan 

läser i annan skolform (Persson, 2013).  
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Specialpedagogiskt förhållningssätt och synsätt 

Runström Nilsson (2015) menar att det är skolors kultur, tradition och i viss mån specialpedago-

gens kompetens och intresse som styr skolors arbete med särskilt stöd. Den proaktiva verksam-

hetskulturen präglas av samsyn, samarbete, framförhållning och en öppen kommunikation. Man 

använder lärarnas kompetens för att skapa en gemensam bas och det är skolans mål och under-

visningens innehåll som står i centrum. I motsats till den proaktiva verksamhetskulturen står den 

reaktiva verksamhetskulturen som styrs av traditioner, invanda arbetssätt och där personalen inte 

har en samsyn gällande skolans uppdrag. På motsvarande sätt kan man urskilja två olika slags 

synsätt i skolors arbete med särskilt stöd. 

Det problemorienterade synsättet där man i första hand ställer frågor om vad som inte fun-

gerar. Det kan vara svårt att skapa ett konstruktivt framåtsyftande arbete om man fokuserar på 

problem. Ett lösningsfokuserat synsätt är tvärtom att fokusera på tidigare framsteg och utgå från 

det som tidigare fungerat. Man lyfter fram elevens och organisationens resurser och styrkor. Ett 

sätt att arbeta lösningsfokuserat är att göra allsidiga och djuplodande kartläggningar som belyser 

elevens skolsituation på organisation- grupp- och individnivå där man ger en bild av nuläget, 

beskriver elevens styrkor och vad som fungerar (Runström Nilsson, 2015).  

Teoretisk bakgrund och tidigare forskning  

Teoretisk bakgrund och tidigare forskning kommer att handla om två huvudområden: neuropsy-

kiatriska funktionsnedsättningar och tillgängliga lärmiljöer. 

I den första delen som fokuserar på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kommer olika 

perspektiv på begreppet diagnos att beskrivas. Därefter följer teori som beskriver olika utveckl-

ingsfunktioner som kan vara nedsatta hos elever med NPF. Den andra delen beskriver begreppet 

tillgängliga lärmiljöer samt viktiga faktorer i skapandet av fysiskt, pedagogiskt och socialt till-

gängliga lärmiljöer. Det sätt som svenska skolor arbetar med tillgängliga lärmiljöer redovisas 

samt tre perspektiv som utgångspunkt för att skapa motivationsskapande undervisning och 

lärmiljöer. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - NPF 

Jag kommer i denna del att beskriva olika synsätt på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

och diagnoser som ställs utifrån dessa funktionsnedsättningar. Jag fortsätter sedan med att besk-

riva de utvecklingsfunktioner som kan vara nedsatta när en individ fått en NPF-diagnos samt visa 

på vilka konsekvenser det kan få i skolan. De olika funktioner som ska beskrivas i denna del är 
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olika mycket utvecklade hos alla individer och kan innebära hinder eller tillgång beroende på 

sammanhanget. 

NPF-diagnoser - finns de?    

Huruvida ADHD, Autism och andra diagnoser är berättigade och legitima diagnoser eller ej, har 

genom åren debatterats (Gillberg, 2013, Kärfve, 2006 i Hallerstedt, 2013, Hjörne & Säljö, 2013). 

Hjörne & Säljö (2013) menar att alla dessa diagnoser fullföljer den etablerade traditionen av att 

förlägga skolproblem inuti de barn som inte ”platsar” och att neuropsykiatriska kategorier spelar 

stor roll i elevhälsans arbete. Andra forskare hävdar att diagnoserna fyller funktionen av att 

vara ”labels of forgiveness” (Slee, 1995, i Hjörne & Säljö, 2013) vilket innebär att ingen i om-

givningen lastas för de problem som barnet har med att leva upp till förväntningarna. Jensen 

(2017) och Sjölund (et al., 2017) står för perspektivet att vi måste förstå för att enligt skolans 

uppdrag (SFS 2010:800) kunna kompensera. Genom att kartlägga (Runström, 2015) funktions-

förmågor kan man sedan kompensera för att inte funktionsnedsättningen ska leda till funktions-

hinder (Lundin, 2017). Lundin (2017) flyttar perspektivet från diagnoser till behov med ut-

trycket ”elever med behov som liknar NPF”. Att tala om elever som ”elever med NPF” är inom 

specialpedagogiskt perspektiv ett kategoriskt synsätt, problemet förläggs till eleven. Vanligare 

idag är att ha ett relationellt perspektiv där man söker problemen i miljön. 

Funktioner i fokus vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Harris (2011, i Sernhede & Tallberg Broman, 2014) menar att ingen elev aktivt väljer att miss-

lyckas. Därför är det relevant att ha kunskap om olika funktioner som kan vara nedsatta hos elever 

med NPF, för att utifrån dessa kunna skapa en tillgänglig lärmiljö som möter elevernas behov. 

För att förstå hur eleverna själva upplever sin skoldag och kunna kompensera för deras svårig-

heter måste vi känna till vilka konsekvenser de ojämna funktionsförmågorna kan leda till och hur 

de yttrar sig i skolan (Sjölund et al., 2017). 

Helhet - Central koherens 

Central koherens handlar om att kunna bearbeta detaljerad information och sammanfoga den till 

en helhet och innebär att intuitivt kunna få en överblick, att se samband och generalisera. Elever 

med svag central koherens har svårare att sålla bort oväsentliga stimuli i omgivningen och får då 

mer information att tolka. I skolan kan de visa sig som att ha svårt att hitta den röda tråden i 

texter; ha svårt att förstå sammanhang på lektionerna och rasterna; att lägga stor vikt vid detaljer 
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som andra har missat; ha svårt att överföra kunskap från en typ av situation till en annan (Sjölund 

et al., 2017). 

Annorlunda perception 

Central koherens hänger nära ihop med perception, som är vår förmåga att kunna ta emot och 

bearbeta och tolka sinnesintryck som vi tar emot genom syn-, hörsel-, smak- och känselsinnena 

(Bogdashina, 2012 i Sjölund et al., 2017). En annorlunda perception kan innebära svårigheter 

med att använda flera sinnen samtidigt och samordna intryck från olika sinnen till en helhet, 

vilket kan upplevas överväldigande. Elever kan ha svårt att vistas i miljöer med skarpa lysrör och 

färger samt att uppfatta vad läraren säger i en bullrig miljö. Det kan vara svårt att äta viss mat 

och att hitta till rätt lektionssal. Elever kan ha svårt att uppfatta sin kropp (proprioception) t ex 

att skriva utan att spetsen på pennan går av (Sjölund et al., 2017).  

Mentalisering - Theory of mind 

En central förmåga i alla kommunikation är inlevelseförmågan, att kunna sätta sig in i vad andra 

känner, önskar, tycker och vill. Denna förmåga kallas theory of mind. Attwood (2000) menar att 

bristande theory of mind gör det svårt att förutse vad någon kommer att göra härnäst, vad som 

förväntas av en och att klara det sociala samspelet. Det kan även bli svårt att skriva en uppsats 

om något som man själv inte varit med om och att föreställa sig vad olika schemabrytande akti-

viteter kan innebära (Sjölund et al., 2017). 

Ömsesidig social kommunikation  

Ömsesidig kommunikation kräver många förmågor. Vi behöver kunna uppfatta sammanhang 

före detaljer (central koherens), förstå andras tankar, avsikter och känslor (theory of mind) och 

samtidigt hålla kvar i minnet vad andra säger (arbetsminne) samt kunna föreställa sig hur de man 

pratar med upplever det man säger och att snabbt kunna svara på ett sätt som passar (Sjölund et 

al., 2017). Attwood (2000) menar att det tar flera gånger så lång tid att bearbeta social information 

för personer med autism. I skolan kan elever missa delar av den information som förmedlas; att 

ha svårt med att kunna sätta ord på vad man känner och tänker, att ha svårt att svara på frågor 

samt att be om hjälp (Sjölund et al., 2017).  
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Automatisering 

Automatisering innebär att kunna göra något utan att samtidigt behöva tänka på det man gör. 

Svårigheter med automatisering gör även enkla saker i vardagen krävande och tröttande. I skolan 

kan det visa sig genom att elever tar lång tid på sig för att utföra enkla moment. Det kan innebära 

att eleven måste tänka på hur den ska genomföra enkla saker som att slå upp boken på rätt sida, 

och i vilken ordning man byter om till idrottskläder (Sjölund et al., 2017).  

Flexibilitet 

Flexibilitet handlar om att snabbt kunna hantera förändringar, kompromissa och anpassa sig till 

andras idéer. Att kunna möta nya människor och miljöer, hantera regel- och rutinförändringar 

och snabba övergångar mellan aktiviteter är andra exempel på situationer som kräver flexibilitet. 

Nedsatt förmåga till flexibilitet kan bero på en svag koherens, svag theory of mind eller svårig-

heter att sålla bland sinnesintryck (Sjölund et al., 2017). 

Problemlösning 

Den amerikanske psykologen Ross Greene menar att förmågan till problemlösning kräver att 

man kan stanna upp och konstatera problemet, öppna en fil i minnet där man kan se hur man löst 

liknande problem förut och kunna utvärdera vad som är bästa lösningen här och nu. I skolan kan 

det visa sig genom att eleven kan ha svårt att hitta nya lösningar när det händer något oförutsett 

som att ta sig till skolan när man har missat bussen eller hur man ska lösa en matteuppgift 

(Sjölund et al., 2017).  

Exekutiva funktioner 

Exekutiva funktioner är samlingsnamnet för en rad förmågor som styrs från pannloben och som 

hjälper oss att samordna information och fungera målinriktat, De viktigaste är problemlösning; 

minne; tidsuppfattning; flexibilitet; generalisering; att påbörja och avsluta; att kunna skapa över-

blick; planera och att förstå orsak och verkan. Bristande exekutiva funktioner kan förklara svå-

righeter med att ta in muntlig information då arbetsminne, kognitiv flexibilitet och tidsuppfatt-

ning samarbetar med andra förmågor (Sjölund et al., 2017).  

Arbetsminne 

Arbetsminnet är en av flera minnesförmågor och innebär att kunna hålla kvar information i hu-

vudet och bearbeta den. Arbetsminnet är avgörande för hur mycket information vi kan hantera 
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samtidigt. Huvudräkning kräver bra arbetsminne. I skolan kan det visa sig genom att elever ofta 

glömmer att ta med läxan hem; glömmer gymnastikkläder; tappar bort skåpsnycklar samt har 

svårt att minnas muntliga instruktioner (Sjölund et al., 2017).  

Uppmärksamhet och koncentration 

Arbetsminnet hänger samman med förmågan att kontrollera uppmärksamheten (Carlsson, Ken-

dall, 2015 i Sjölund et al., 2017). För att kunna minnas information så kräver det att vi kan hålla 

kvar det i minnet. Uppmärksamhet handlar om att kunna rikta och hålla kvar intresset samt att 

kunna skifta fokus. Koncentrationsförmåga handlar om att kunna hålla fokus på en uppgift en 

längre tid utan att distraheras. I skolan kan brister visa sig genom att elever börjar pyssla med 

annat på lektionerna; har svårt att skifta fokus i övergångar mellan olika uppgifter; reagerar på 

smått och stort runt omkring dem samt har svårt att koncentrera sig längre än 5 - 10 minuter 

(Sjölund et al., 2017).  

Planera och organisera 

När elever får uppgifter att arbeta med ställer det krav på att de kan planera och organisera. De 

behöver skapa en överblick och veta i vilken ordning uppgifterna ska göras för att ett visst mål 

ska nås samt kunna bryta ner målet i lagom stora delar och skapa struktur. För vissa elever är det 

svårt att klara utan att få hjälp med det (Sjölund et al., 2017). 

Tidsuppfattning 

Tidsuppfattning handlar om att kunna orientera sig i tiden, att kunna känna ungefär hur lång tid 

som har gått och hur lång tid en uppgift kommer att ta. Att en del av uppmärksamheten är riktad 

mot klocktiden samtidigt som man stämmer av den mot den egna takten (Carlsson Kendall, 2015, 

i Sjölund et al., 2017). Svag tidsuppfattning har elever som ofta kommer för sent, frågar hur lång 

tid det är kvar av lektionen och som missbedömer hur lång tid det tar att göra en skoluppgift 

(Sjölund et al., 2017).  

Impulskontroll 

Förmågan att hålla tillbaka impulser handlar om att tänka efter innan vi gör något. Impulskontroll 

gör det möjligt att stämma av vad som är möjligt; kontrollera vårt beteende; separera känslor från 

fakta och därmed agera rationellt; dela upp information i mindre delar och sedan sätta ihop dem 
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till nya (analys och syntes) och på så sätt planera, lösa problem och ägna oss åt målinriktad kre-

ativitet (Barkley, 2013 i Sjölund et al., 2017). I skolan kan elever ha svårt att vänta på sin tur att 

svara på en fråga, vänta i matkön och att hålla tillbaka impulsen att säga sådant som kan såra 

någon annan (Sjölund et al., 2017).  

Aktivitetsreglering 

Förmågan att reglera den egna aktivitetsnivån är viktig för att kunna komma igång med olika 

aktiviteter. En del elever kan ha oerhört svårt att komma igång vilket kan tolkas som att de är lata 

och ointresserade. Andra elever upplevs rastlösa och har svårt att få ro till skolarbete (Sjölund et 

al., 2017).  

Tillgänglig lärmiljö - som ett främjande och förebyggande förändringsarbete 

I detta kapitel ska begreppet tillgänglig lärmiljö tydliggöras. Lundins förändringspyramid (2017) 

som visar hur ett förändringsarbete mot tillgängliga lärmiljöer kan gå till och som jag sedermera 

ska revidera inför den fortsatta teorigenomgången, inleder kapitlet. Sedan ska skolors sätt att 

arbeta med tillgängliga lärmiljöer synliggöras genom skolverkets rapport (2016) om skolors ar-

bete med tillgängliga lärmiljöer samt genom teori gällande elevhälsans arbete och uppdrag samt 

SPSMs värderingsverktyg (2018). Slutligen ska jag visa på forskning om motivationsskapande 

undervisning och lärmiljö samt framgångsrika perspektiv för arbetet med god lärmiljö. 

Tillgängliga lärmiljöer och Lundins förändringspyramid samt Skolverkets de-

finition av tillgängliga lärmiljöer 

De senare åren har begreppet tillgänglig lärmiljö kommit fram inom skolvärlden. Att fokusera 

på lärmiljön innebär att se problem ur ett relationellt perspektiv, att skolsvårigheter sker i relation 

till miljön (Persson, 2013). Tillgänglighet är kopplat till begreppet funktionsnedsättning. En till-

gänglig lärmiljö innebär att skolan ska fungera för olika elevers behov, t ex de behov som uppstår 

av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Individen har rätt att fungera lika bra som andra 

och att funktionsnedsättningen inte blir till ett funktionshinder. Lundin (2017) ifrågasätter att 

skolan ”tillåter” elever att misslyckas med att komma igång, hålla ordning på material, samar-

beta i grupper, påbörja samt avsluta arbeten innan man försöker göra något åt det. Om skolan 

tänker ”rätt” från början när man planerar skolans verksamhet, från schemaläggning till lektions-

planering så kan elever med NPF och alla andra elever få likvärdiga möjligheter att fungera i 

skolan.  
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Det handlar om att ändra metoder och arbetssätt och på så vis få med alla de elever som sitter 

i våra klassrum. Det krävs främjande, förebyggande och åtgärdande insatser på individ-, grupp- 

och organisationsnivå (Guvå & Hylander, 2017). Genom att öka kunskaperna hos personalen, 

utveckla ett gemensamt förhållningssätt, skapa arbetsformer för att möta elevers olikheter samt 

följa upp och utvärdera kan man förbättra undervisningen och lärmiljöer (SKL, 2017).  

Skolans verksamhet planeras traditionellt utifrån en majoritetstanke. Lundin (2017) menar 

att skolan behöver skifta fokus från lösningar för enstaka barn och istället söka lösningar som 

fungerar för många. Lundin ser att många insatser som kan behöva ges till elever i behov av stöd 

även kan vara bra för alla elever. Exempel på sådana insatser är korta genomgångar, agenda på 

tavlan, tydlig struktur och alternativa redovisningsformer. Därför anser Lundin att skolan borde 

utgå från de elever som behöver stöd och göra dessa stödinsatser till normen för hela klassen. 

Först då kan vi få en skola för alla. Lundin menar även att skolan bör utgå från varje enskild 

individs behov snarare än att titta på en diagnos. Däremot kan det vara viktigt att ha kunskaper 

om vad diagnoser innebär för att få insikt i vilka svårigheter och behov som kan uppstå. Ökade 

kunskaper om funktionsnedsättningar verkar hänga samman med lärares intresse av att anpassa 

lärmiljön (Skolverket, 2016). Specialpedagogen kan handleda lärare så att deras förmåga att iden-

tifiera och möta elevers olika behov utvecklas (Sundqvist, 2014).  

Lundin har skapat en modell för hur förändringsarbetet mot en tillgänglig lärmiljö kan gå 

till.  

 

Figur 1. Förändringspyramiden. Lundin, 2017. 

Lundin menar att grunden till förändring är utbildning, allt för att bygga en stabil grund som gör 

att förändringsarbetet inte blir tillfälligt utan att det genomsyrar hela verksamheten över tid. Lun-

din menar vidare att det är viktigt att alla som arbetar på skolan ska vara bärare av det här för-

ändringsarbetet för att förmå förändringen att övergå till något som istället blir en del av verk-

samhetens kultur. Nästa steg i modellen är att diskutera, reflektera och arbeta med personalens 

värdegrund. Värdegrunden påverkar allt från synen på yrkesrollen till saker som läxor och relat-

ionsbyggande. Först efter att ha tydliggjort värdegrunden kan arbetet med den fysiska lärmiljön 

Fysiska miljön, 
anpassningar

Värdegrund

Utbildning
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inledas. När personalen fått en förståelse för vad NPF är och varför, att det ingår i skolans upp-

drag, först då kan arbetet fokuseras på hur skolan kan anpassa, möblera och ge eleverna stöd-

strukturer. Lundin menar slutligen att förändringsarbetet bör starta med utbildning. Annars ris-

kerar det att snabbt fallera då anpassningar kan göras utan kunskapen om orsaken till att vissa 

anpassningar kan vara gynnsamma för olika elever.  

Den reviderade versionen av Lundins modell 

När jag sökte teori med begreppet tillgängliga lärmiljöer så fick jag endast 21 träffar varav 20 

stycken var studentuppsatser (Januari 2019). Lundins modell (2017) som beskriver ett tillväga-

gångssätt för att skapa tillgängliga lärmiljöer var tilltalande då jag kunde strukturera upp arbetet 

kring modellen samt då det gav en bra ingång till att nå den forskning jag var intresserad av. Min 

teori och tidigare forskning som handlar om tillgängliga lärmiljöer går att knyta till Lundins för-

ändringspyramid. Jag skulle dock vilja utveckla Lundins modell till att i toppen även innefatta 

pedagogiskt och socialt tillgänglig lärmiljö då dessa tre delar är definitionen som Skolverket utgår 

ifrån i sin beskrivning av tillgänglig lärmiljö (2016). Då skulle modellen bestå av: Utbildning, 

Värdegrund, Fysiskt, Pedagogisk och Socialt tillgänglig lärmiljö. 

 

 

Figur 2. Den reviderade förändringspyramiden enligt Engå, 2019 

Utbildning  

Tre faktorer är viktiga för lärare som ska undervisa i inkluderande klassrum: 1) deras attityd 

(Avramidis, Bayliss & Burden, 2007), 2) deras kunskap om funktionsnedsättningar (Bishop & 

Boag, 2006) och kunskap om undervisningsmetoder (Rix et al. 2009). Cross (et al. 2004) menar 

att lärare behöver positiva attityder, samverkan mellan professionella och vårdnadshavare, kun-

skap om undervisningsmetoder och anpassningar som specifikt riktar sig till elevens behov.  

Fysiskt, pedagogiskt 
och socialt 

tillgänglig lärmiljö

Värdegrund

Utbildning
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I Indien har utbildningspolitiken gått mot att skapa inkluderande utbildning för elever med 

funktionshinder. Srivastava, de Boer och Pijls menar i sin forskning (2017) att det är otydligt hur 

implementeringen av inkluderande undervisning har fungerat och att fokus inte legat på hur lärare 

är rustade för att undervisa i inkluderande klassrum. Lärare kommer att vara huvudaktörerna i 

arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer och det är därför viktigt att de har kunskaper om 

funktionsnedsättningar och olika undervisningsmetoder. Att kunskap om funktionsnedsättningar 

kan underlätta inkludering och kvaliteten på den utbildning som eleven får menar även Barned, 

Knapp & Neuhart-Pritchett (2011). Haug (1998) menar att grundläggande kunskaper inom spe-

cialpedagogik är nödvändiga för alla pedagoger om man vill utveckla en mer inkluderande skola.  

Förutom lärares attityder påverkas även deras förmåga att undervisa och deras handlingar i 

klassrummet av deras kunskap om hur deras elever lär sig. När lärare är medvetna om vilka behov 

olika funktionsnedsättningar kan innebära och hur man framgångsrikt möter dessa behov, kan de 

bättre klara av att undervisa alla olikheter som elever kan ha i klassrummet (Pinar & Sucuoglu, 

2011). 

Saranvanabhavan & Saranvanabhavan (2010) fokuserade i sin forskning på lärares kunskap 

om ”osynliga” funktionsnedsättningar som ADHD, dyslexi, intellektuell funktionsnedsättning 

och Autism. De menar att dessa elever finns i vanliga klassrum men att de riskerar att inte upp-

märksammas och till och med ignoreras då funktionsnedsättningen inte syns utanpå. Deras ut-

vecklingsmöjligheter kräver att lärare uppmärksammar behoven och kan ge dem rätt anpass-

ningar. 

Glashan, Mackay & Grieve (2004) såg i sin forskning att lärarna hade brister i kunskap om 

funktionsnedsättningar och olika lämpliga undervisningsstrategier och det gjorde dem osäkra på 

hur de skulle undervisa elever med funktionsnedsättning.  

Specialpedagoger kan använda handledning som ett sätt att tillsammans med läraren titta på 

en problemsituation och därigenom hitta nya sätt att handskas med svårigheten. Läraren får möj-

lighet att reflektera över den egna undervisningen och få nya insikter som kan föra arbetet framåt. 

Bladini (2007) menar att specialpedagogens handledande funktion kan vara ett sätt att styra spe-

cialpedagogisk verksamhet och ett verktyg att arbeta med inkludering. Sundqvist (2014) menar 

att man kan använda tre typer av handledningssamtal: det konsultativa, det reflekterande och det 

samarbetande handledningssamtalet. Cederberg-Scheike (2016) menar att det höga tempot i sko-

lan minskar möjligheterna att reflektera och problematisera över det arbete vi gör. Lauvås, 

Hofgaard Lycke och Handal (2016) menar att kollegahandledning gör det möjligt att utveckla en 

gemensam förståelse och professionell hållning samt utnyttja samtliga deltagares erfarenheter 

och insikter. Heikkinen (2011, i Lauvås, Hofgaard Lycke och Handal, 2016) menar att skolors 



 17 

prestationer idag mäts utifrån elevers provresultat. Tyngdpunkten förskjuts mot rapportering och 

administrativt arbete och trots att det inte är belagt att ökad kontroll det ger bättre resultat. 

Scruggs och Mastropieri (2017) menar att det kan vara svårt att övertyga lärare om nya arbets-

former och andra sätt att instruera. Att genom att observera och sedan koppla resultatet till aktuell 

forskning kan kunskaper utvecklas om elevers lärande och utveckling (Kihlström, 2007, Björn-

dal, 2005).  

Värdegrund 

Den svenska skolans värdegrund utgår från att alla människor har lika värde och innebär att 

skolans uppdrag är riktat mot att skapa en skola för alla där olika är normen (SKL, 2017). Alla 

elever har rätt till respektfullt bemötande vilket innebär att skolkulturen bör utgå från ett relat-

ionellt perspektiv (Bergem, 2000). Forskning visar att inkluderande lärmiljöer ytterst handlar om 

vilket förhållningssätt man har till elever och dess lärande (SKL, 2017). Ju längre lärare arbetar 

med att implementera inkludering ju mer positiva blir de. Att få hjälp kring elever samt special-

pedagogisk utbildning till lärare är det mest effektiva för att få lärare positiva till inkludering (Lee 

et al., 2015).  

Forskningen visar ett samband mellan stödjande attityder från läraren och framgång i skolan 

för elever som har funktionsnedsättning och går i vanlig klass (Ross-Hill. 2009). Monsen, Ewing 

och Kwokas forskning (2014) visar att lärares attityder till inkludering av elever med funktions-

nedsättning hade stor betydelse för hur de kunde skapa en god lärmiljö och hur de upplevde 

tillgängligt stöd. Lärare med positiva attityder till inkludering hade elever som var mer nöjda, 

hade enligt eleverna en lärmiljö med högre nivå av mening/sammanhang och lägre nivåer med 

konflikter, konkurrens och svårigheter än lärare med större motstånd mot inkludering. Lärares 

positiva inställning till inkludering ökade med upplevelsen av inre och yttre stöd. Lärare var dock 

mindre villiga att inkludera elever med störande beteende än elever med fysiska funktionsned-

sättningar, oavsett vilken attityd till inkludering som läraren hade. För att kunna förändra medar-

betares attityder och förhållningssätt och på så sätt förändra skolklimatet från grunden måste 

medarbetarna bli delaktiga. Personal som känner att de kan förändra och organisera sig når längst 

(Orr, Cleveland- Innes, 2015). Specialpedagogen kan skapa rutiner för samarbete och utveck-

lande samtal utifrån relevant forskning mellan samtlig personal (Persson & Persson, 2012). Att 

arbeta med det pedagogiska ledarskapet bör ständigt vara i fokus och ses som ett arbete på lång 

sikt (Jensen & Løw, 2011).  



 18 

Gerrbo (2012) menar att framgångsfaktorer för arbetet med visionen en skola för alla är 

samsyn, samverkan och samarbetskultur i form av god kommunikation mellan inblandade par-

ter. ”Sensemaking” är ett begrepp som Gerrbo (2012) skapat som innebär att man kan se pro-

blemsituationer från olika håll och skapa en gemensam förståelse. Lösningar får bättre kvalitet 

när man tillvaratagit erfarenheter och ideér från fler personer (Eklund, 2016).  

Ett praktiskt exempel på hur viktigt det är att skapa en gemensam värdegrund och en samsyn 

är Essunga kommuns arbete med inkludering. Persson & Persson (2012) beskriver förändrings-

arbetet som skedde i Essunga kommun 2007, då politikerna bestämde sig för att med inklude-

rande arbetsformer ge alla elever möjlighet att lyckas i sina ordinarie klasser, samt att minska 

utanförskapet hos elever i svårigheter. Man ansåg att skolan borde anpassa verksamheten till 

elevernas skiftande förutsättningar, att förändringsarbetet skulle utgå från pedagogisk forskning 

och att arbetet skulle ske inom befintlig budget. Särskilda undervisningsgrupper och nivågruppe-

ring övergavs då forskning visat att heterogent sammansatta klasser gynnar eleverna både resul-

tatmässigt och socialt (Skolverket 2007, i Persson & Persson 2012). Man hade tre mål som styrde 

arbetet: alla elever ska lyckas, alla ska lyckas i klassrummet och alla ska vara inkluderade. De 

segregerade eleverna fördes tillbaka till de ordinarie klasserna och i och med det så dubblerades 

lärarresursen i kärnämnena. Förändringsarbetet förde med sig ett stort engagemang och en positiv 

inställning till skolan samt kraftigt förhöjd måluppfyllelse. Det ställdes stora krav på auktoritativt 

ledarskap samt gemensamt ansvarstagande för att förändra riktningen inom skolan samt mandat 

från överordnade och legitimitet från personal, elever och föräldrar (Persson & Persson, 2012).  

Fysiskt tillgänglig lärmiljö  

Skolans fysiska lärmiljö ska vara tillgänglig för alla elever. Både genom att ge möjlighet till att 

ta sig fram i byggnaderna så att man kan delta i undervisningen men också genom att den fysiska 

lärmiljön ska vara stödjande under den tid som eleverna vistas där. Skolor behöver därför desig-

nas så att de blir inkluderande. Rektor är ansvarig för att möta lagliga krav på skolans lärmiljö. 

När en skola byggs eller renoveras så är kommunen ansvarig för byggnadens tillgänglighet 

(Tufvesson, 2008).  

Plan- och bygglagen ger rekommendationer och riktlinjer för hur man kan handskas med 

rörlighet (att ta sig fram i lokalerna) och för att hantera visuella och auditiva faktorer (SFS 

2010:900). Däremot saknas riktlinjer för hur man kan bygga så att de blir tillgängliga för elever 

med koncentrationssvårigheter (Tufvesson, 2008). För elever med NPF, som ofta har koncent-

rationssvårigheter (Kutscher, 2014) samt är extra känsliga för sinnesintryck, kan lärmiljöns ut-

formning påverka deras förmåga att koncentrera sig på skolarbetet (Reese et al., 2005, i 
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Tufvesson, 2008). Dessa funktionsnedsättningar gör det svårt att undvika intryck från lärmiljön 

vilket gör dem mer känsliga för lärmiljöns utformning. Vissa faktorer kan bidra till ökad kon-

centration och vissa faktorer kan förkorta eller störa koncentrationen (Evans, 2006, i Tufvesson, 

2008). Elevers förmåga att koncentrera sig kan påverkas negativt av olika ljudnivåer, bakgrunds-

buller (Enmarker & Boman, 2004, I Tufvesson, 2008) samt av artificiellt ljus (som flimmrar) och 

dagsljus direkt på arbetsplatsen (Kuller, 2004, Kuller och Lindsten, 1992, i Tufvesson, 2008). 

Material och utrustning måste vara tillgängliga för elever, speciellt elever med funktionsnedsätt-

ning (Doctoroff, 2001, Tufvesson, 2008). Stort antal elever och lärare i klassrummet (Kantrowitz 

& Evans, 2004, i Tufvesson, 2008) och få möjligheter att röra sig (Huse, 1995, i Tufvesson, 2008) 

påverkar elevernas koncentrationsförmåga negativt.  Växter i lärmiljön har en positiv effekt på 

kreativitet och sinnesstämning (Suzuki, 2004, i Tufvesson, 2008). Andra studier visar att en trev-

lig utsikt från klassrummet kan förlänga koncentrationsförmågan (Kaplan, 2001, Tufvesson, 

2008) i motsats till Tufvessons egen forskning (2008) som visade samstämmighet med tidigare 

forskning men även att flera dörrar och fönster på flera väggar i klassrummet har en negativ 

effekt. Negativ effekt har även utsikt mot skolgården. Placering i klassrummet kan ha betydelse 

för elevers koncentrationsförmåga. Vissa elever behöver få samma plats hela tiden, vissa behöver 

få tillgång till en enskild plats att göra uppgifter på (Martin, 2002, Adams et al., 2000, i 

Tufvesson, 2008). Att kunna använda grupprum för att arbeta med en mindre grupp eller med en-

till-en-undervisning har visat sig positivt (Cuckle & Wilson, 2002, i Tufvesson, 2008). Dagsljus 

på arbetsplatsen upplevdes som negativt samt datorer och öppna hyllsystem i blickfånget. Likaså 

bakgrundsljud och buller. Stängd förvaring av material, mjuka gardiner och kuddar upplevdes 

dock som positivt. (Tufvesson, 2008).  

Pedagogiskt tillgänglig lärmiljö  

Inkluderande undervisning (inclusive education) ställer högre krav på lärarens förmåga att möta 

olikheter (Ferguson, 2008, i Florian & Linklater, 2010). I ett inkluderande perspektiv så kan ar-

betet vara att bygga in det särskilda stödet i den ordinarie undervisningen och få lärare att anpassa 

undervisningen till alla elevers behov (SKL, 2017). McLeskey (2007) visar på fyra viktiga fak-

torer för att utveckla inkluderande undervisning; att göra det ”avvikande” till något naturligt; att 

göra stödet i klassrummet naturligt och ”osynligt”; att göra schemat/dagsrytmen tydlig och för-

utsägbar för eleverna samt att alla elever måste bli en del av det lärande sammanhanget. McLes-

key förordar insatser som är bra för alla elever.  

”Inclusive pedagogy” innebär att utvidga vad som är tillgängligt för alla elever, som en vardaglig 

rutin i klassrummet, som ett sätt att skapa en varierad lärmiljö där lektioner gjorts tillgängliga 
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utifrån allas olika förutsättningar, snarare är att individualisera för några få (Florian & Linklater, 

2010). Hegartys forskning (2007, i Florian & Linklater, 2010) visar att metoder som anses vara 

effektivt i specialundervisning ofta har kommit ifrån undervisning i vanlig klass och vice versa. 

Därför är det svårt att argumentera för att elever som är i behov av särskilt stöd ska undervisas 

med andra metoder än de som används i ett vanligt klassrum samt att lärare saknar kunskap för 

att undervisa dessa elever trots att de personligen kan känna sig osäkra. Denna osäkerhet kan 

försvinna om de ges möjlighet att reflektera över sin undervisning och vad de generellt erbjuder 

för lärmiljö till alla sina elever, snarare än att anpassa för enskilda elever. Det blir lättare att 

undervisa om man ser inlärningssvårigheter som problem för läraren att lösa snarare än att vissa 

elever har problem (Ainscow, 1999, i Florian & Linklater, 2010). Genom att öka kommunikat-

ionen med elever om deras behov i lärmiljön kan skolan snabbare få en förståelse för funktions-

nedsättningar och att utifrån det skapa mer tillgängliga lärmiljöer (Heiman, 2006, i Florian & 

Linklater, 2010). McLeskey förordar att öka lärarnas repertoar av instruktionsmetoder. Han me-

nar vidare att man antingen kan använda samundervisning och/eller att ändra vad som förväntas 

lära och hur de undervisas. 

Samundervisning (eng. co-teaching) är en inkluderande arbetsform som innebär att två lärare 

delar ansvaret för att undervisa en klass och det kan vara ett sätt att kunna utveckla en differenti-

erad undervisning som möter alla behov i klassen (Scruggs & Mastropieri, 2017, Sundqvist, 

2014, Holmström Wirf, 2013, Friend et al., 2010). 

I ett salutogent perspektiv (”positive psykology”) tas fokus bort ifrån elevers funktionsnedsätt-

ningar och läggs istället på elevens styrkor för att kunna uppnå skolframgång och för att stärka 

elevers självförtroende. Elever som har misslyckats i skolan har sämre självförtroende vad gäller 

att klara av studierna och undviker uppgifter där de kan misslyckas (Costello & Stone, 2012). 

Uppgifter måste vara på rätt nivå och strukturerade för att undvika stress som kan uppstå (Cabe, 

2004, i Costello & Stone, 2012).  Genom att länka nya uppgifter till nyss upplevd skolframgång 

och genom att sätta rimliga mål som snabbt går att uppnå samt är meningsfulla för eleven kan 

självförtroendet öka hos eleven (Margolis & McCabe, 2004 i Florian & Linklater, 2010).  

Differentierad undervisning, designen på undervisningen verkar vara den största faktorn som 

påverkar lärandet (Vinterek, 2006, i Bolic et al., 2016). Positivt är att använda metoder som utgår 

från elevens sätt att lära, olika metoder för att ge instruktioner, modifiera uppgifterna efter ele-

vens förmåga och intresse samt att låta eleven arbeta och redovisa sina kunskaper i sin egen takt 

och på olika sätt (Vinterek, 2006, i Bolic et al., 2016, Weyant & DuPaul, 2008, Buchanan et al., 

2010, i Florian & Linklater, 2010). Florian (2006) menar att anpassade undervisningsstrategier 
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som t ex kooperativt lärande (kamratlärande, stödstrukturer) inte bara stöder elever med funkt-

ionsnedsättning utan är bra för alla elever. 

Att bryta ner uppgifterna i mindre delar och göra ett tydligt arbetsschema kan vara stödjande för 

de exekutiva funktionerna (Boo et al., 2017). Teknologi som datorer och att få lyssna på musik i 

hörlurar kan minska svårigheter med handskrivning, skärmar av ljus, ger visuellt stöd och kom-

penserar funktionsnedsättningar med uppmärksamhet och minne (Bolic et al., 2016, Gillespie et 

al., 2012). En-till-en-undervisning kan vara bra för elever som har koncentrationssvårigheter 

(Bronson et al., 1997, i Tufvesson, 2008).  

Samuelsson (2016) menar att ett gott klassrumsledarskap är ett resultat av ett långsiktigt, 

medvetet, förebyggande och tålmodigt arbete. Betydelsefulla faktorer för detta är: läraren etable-

rar förståelse för klassen som ett system, ett gott klassrumsklimat, respektfulla relationer till varje 

elev, strukturer/rutiner/regler och tydliga förväntningar. Inkluderande ledarskap i klassrummet 

handlar om att göra ramarna för skolans vardag så tydliga att alla elever kan navigera i skolkon-

texten (Alenkaer, 2011, Jensen, 2017).  

Tydliggörande pedagogik kan utifrån ett salutogent perspektiv användas för att skapa en be-

griplig, meningsfull och hanterbar skoldag för elever med NPF. Man använder bland annat olika 

former av visuellt stöd för att kompensera för elevernas olika svårigheter att hinna uppmärk-

samma, bearbeta, tolka och förstå det som sker. Mesibov, Shea och Shopler (2007, i Sjölund et 

al., 2017) menar att organisation av den fysiska miljön; förutsägbar arbets- och aktivitetsordning; 

visuella scheman; rutiner med flexibilitet; arbets- och aktivitetssystem samt visuellt strukturerade 

aktiviteter är särskilt viktiga komponenter av tydliggörande pedagogik. Inom tydliggörande pe-

dagogik utgår man från isbergsmodellen (Mesibov m.fl, 2005, i Sjölund et al., 2017) som innebär 

att man ser elevens beteende som toppen av ett isberg och att man måste förstå orsakerna som 

finns dolda under ytan för att sedan kunna kompensera för dem med olika tekniker. När eleverna 

vet vad de förväntas göra så minskar stressen och lärandet underlättas (Ingvar & Eldh, 2014). 

Grundläggande inom tydliggörande pedagogik är att man för eleven besvarar frågorna: Varför 

ska jag göra det? Vad ska jag göra? Var ska jag vara? Med vem ska jag vara? När ska jag göra 

det? Hur länge ska jag göra det? Hur mycket ska jag göra? Vad händer sedan? Inom tydliggö-

rande pedagogik visualiserar man svaren på de frågor som eleven själv har svårt att ställa samti-

digt som man underlättar och tydliggör sin undervisning för alla elever i klassrummet.  

Socialt tillgänglig lärmiljö  

Gerrbo (2012) menar att skolans svåraste utmaning inom den specialpedagogiska organiseringen 

är präglade av sociala skolsvårigheter, särskilt i en inkluderande miljö. Han menar vidare att 
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elevers sociala utveckling, delaktighet och samspel är viktigare mål än kunskapsutveckling i trad-

itionell mening. Att skaffa nära kontakter med eleverna är viktigt för att kunna i någon mån kunna 

förutse och klara av oförutsedda situationer. Att etablera en nära kontakt och att göra sig delaktig 

i elevens situation kan vara avgörande och till och med en förutsättning för inkludering och idén 

om en skola för alla. En-till-en-kommunikation kan därför vara positivt för den enskilde eleven. 

Gerrbo (2012) ser framgångsfaktorer i arbetet med en skola för alla så som stöd i den sociala 

interaktionen mellan elever, gruppstärkande övningar i klassrummet och samsyn, samverkan och 

samarbetskultur i form av god kommunikation mellan inblandade parter.  

Stern (i Jensen, 2011) menar att barns utveckling i hög grad är beroende av, utvecklas och 

påverkas av de relationer som de ingår i. McLeskey (2007) menar att alla måste bli medlemmar 

av det sociala sammanhanget. Det är minst lika viktigt för lärandet att lärare kan skapa sociala 

relationer till sina elever (SKL, 2014). Det är viktigt att kunna visa tolerans, respekt, intresse och 

empati för varje elev (Nordenbo, i Jensen & Løw, 2011). Jensen & Løw (2011) menar att lärarens 

förmåga att skapa arbetsro och gott samarbete mellan barnen är en avgörande faktor för att und-

vika mobbning. Att bli bekräftad tillgodoser behovet av att känna att man betyder något för andra 

personer. Barn som inte får detta behov uppfyllt kan hamna i ett tillstånd av frustration som 

blockerar lärande. Barn som blir bekräftade får bättre kontakt med sig själva eftersom det utveck-

las i samspel med andra. Lärare som ser eleven som en egen individ kan ge eleven en känsla av 

samhörighet och positiv utveckling av skolarbetet (Hugo, 2011).  

Studier visar att en positiv gruppsammanhållning eller ett positivt socialt klimat i klassen 

hänger samman med att elever presterar väl i skolan (Hattie, 2009, i Thornberg, 2013). Främjande 

arbete med värden, normer och gruppklimat är viktigt i skolan (Thornberg, 2013) och bör starta 

tidigt då det är svårt att bryta mönster i efterhand (Gerrbo, 2012). Lärare kan stödjas i att utveckla 

sitt eget och elevernas förhållningssätt så att olikheter accepteras och att utanförskap minskas 

både socialt och utbildningsmässigt (Persson, 2013). Mobbning är en riskfaktor för elever i svå-

righeter vilket gör det viktigt att ge stödinsatser i klassrummet i första hand (Thornberg, 2013). 

Hur arbetar skolorna med tillgängliga lärmiljöer? 

Skolverkets rapport Tillgängliga lärmiljöer? (2016) 

I skolmyndigheternas mål för genomförande av regeringens Strategi för genomförande av funkt-

ionshinderspolitiken, 2011 - 2016 har ett delmål varit att skolor ska förbättra sitt arbete med att 

göra anpassningar av verksamheten för att undanröja hinder för elever med funktionsnedsättning. 

Skolverket är sektorsansvarig myndighet för funktionshinderfrågor och gjorde inom regeringens 
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funktionshinderpolitiska strategi, (2016) en studie om skolhuvudmännens arbete för grundskole-

elever med funktionsnedsättning.  

Skolverkets studie visar att det finns stora skillnader mellan hur huvudmän och skolor agerar 

för att åstadkomma en tillgänglig lärmiljö för elever med funktionsnedsättning. Hälften av spe-

cialpedagogerna och speciallärarna angav att det fanns funktionsnedsättningar som den egna sko-

lan inte var fysiskt, socialt och pedagogiskt anpassad för. Vanligast var neuropsykiatriska funkt-

ionsnedsättningar följt av rörelsehinder.  

Skolverket vill betona att elever med funktionsnedsättning är en heterogen grupp och att 

varje elev ska förstås utifrån sina individuella behov. Det är på en övergripande nivå som det kan 

finnas behov att kategorisera och generalisera för att kunna utvärdera om elever med funktions-

nedsättning får en likvärdig utbildning. Skolverket har utgått från Socialstyrelses definition vilket 

innebär att bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) definieras som funkt-

ionsnedsättningar.  

Kunskap kring konsekvenser av funktionsnedsättningar behöver förbättras 

Det framkom i undersökningen att det finns brister i lärarnas kompetens om pedagogiska kon-

sekvenser av funktionsnedsättningar. Specialpedagoger och speciallärare vittnade om att deras 

tid ofta gick åt till ”brandkårsutryckningar” och oplanerat ”krisstöd”. Tydligast framkom att kom-

petensen, hos specialpedagoger, speciallärare och skolpersonal generellt, behöver stärkas kring 

NPF. Detta för att lärare ska kunna få specialpedagogisk handledning när de behöver hjälp att 

anpassa sin undervisning till elever med utmaningar som brukar förknippas med NPF. Skolverket 

ser en sammantagen risk att alla skolor inte har kapacitet att ge de det stöd som syftar till att 

undanröja funktionsnedsättningens konsekvenser, något som eleverna har rätt till. Sveriges kom-

muner och landsting rekommenderar att huvudmän och rektorer säkerställer att det på alla skolor 

finns kompetens att skapa en inkluderande lärmiljö för alla barn och elever (SKL, 2016).  

Skolhuvudmän arbetar för att skapa en mer inkluderande skola 

Utifrån undersökningens resultat så kan man se att idén om en skola för alla har fått brett genom-

slag hos skolor och huvudmän. Många huvudmän anger att de arbetat för att andelen elever i 

särskilda undervisningsgrupper ska minska vilket skolverkets rapport uttrycker som positivt på 

en övergripande nivå. Detta eftersom skollagen anger att generella lösningar ska vara normen 

och att en inkluderande ambition signalerar att det är skolmiljön och undervisningen som ska 

anpassas till eleverna och inte tvärtom. Intervjupersonernas bild är att måluppfyllelsen i en skola 

med många elever i särskilda undervisningsgrupper är sämre än vad den skulle vara i en skola 
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som anpassat lärmiljön till att alla elever är olika. Skolverkets undersökning visar att skolorna 

inte får de förutsättningar som krävs för att möta elever som tidigare varit placerade i särskilda 

undervisningsgrupper och att det då snarare stannar vid inkludering i rent fysisk mening dvs. 

integrering. Intervjupersoner har uttryckt att fler lärmiljöer skulle kunna bli inkluderande ”på 

riktigt” genom att använda ”tillfälliga flexibla och mindre grupperingar med svängdörrar till det 

ordinarie klassrummet”, tvålärarsystem och lokal tillgång till specialpedagogisk kompetens. De 

menar vidare att dessa lösningar ska vara vanliga för alla typer av elever.  

Huvudmännens styrning behöver förbättras 

Huvudmannen har ett ansvar att se till att alla skolor erbjuder en tillgänglig lärmiljö vilket de kan 

åstadkomma genom styrning. Undersökningen visar att denna styrning behöver förbättras för att 

uppnå tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning.  

Funktionshinderperspektivet saknas ofta i kvalitetsarbetet 

Hälften av de tillfrågade rektorerna anser att funktionshinderperspektivet saknas i det systema-

tiska kvalitetsarbetet och att huvudmännen inte efterfrågar information från skolorna om skolsi-

tuationen för elever med funktionsnedsättning. En förutsättning för att skolan ska kunna bli pe-

dagogiskt, socialt och fysiskt tillgänglig är att huvudmän och skolor kontinuerligt följer upp och 

analyserar skolsituationen för elever med funktionsnedsättning. 

Kunskapskraven anses alltför omfattande för vissa elever med funktionsned-

sättning 

Undersökningen visade att 68 % av specialpedagogerna och speciallärarna ansåg att kunskaps-

kraven i ämnena anses vara alltför omfattande och att de är utformade på ett sätt som kan bli 

hindrande för elever med funktionsnedsättning. De nedsättningar som elever med NPF har hand-

lar ofta om exekutiv förmåga, central koherens och mentalisering (theory of mind), tre centrala 

fokusområden inom neuropsykiatrisk och kognitionsvetenskaplig forskning (Center of Neurode-

velopmental Disorders at Karolinska institutet, 2015, i Skolverket, 2016) som även kan sägas 

utgöra återkommande centrala förmågor i kunskapskraven. En respondent säger: ”Elever i behov 

av stöd slås ut i högstadiet då kunskapskraven är alltför omfattande. De som har svårt med KA-

SAM (känsla av sammanhang), svårt att orientera sig genom skoldagarna och att få en förståelse 

för de förväntningar som finns på dem att göra egna analyser, dra slutsatser, byta perspektiv 
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mm.” Risken är att dessa elever blir mindre motiverade till skolarbete och att de riskerar att inte 

få behörighet till gymnasieskolans nationella program. 

SPSM:s värderingsverktyg - ett sätt att utvärdera tillgänglighet 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har utformat ett värderingsverktyg för att skolor 

ska kunna kartlägga lärmiljö och utifrån kartläggningen göra en handlingsplan för att öka till-

gängligheten för alla barn och elever. För att utveckla en lärmiljö som är tillgänglig och likvärdig 

krävs det att hela verksamheten, på olika nivåer, ständigt utvecklar sin kunskap och arbetar främ-

jande och förebyggande. SPSM:s ambition är att värderingsverktyget ska vara ett komplement 

till de kvalitetssäkringssystem som redan finns och att det ska kunna bli en del av det kollegiala 

värdegrundsarbetet och det pedagogiska samtalet som bedrivs på skolor och förskolor för att 

uppnå de nationella målen (SPSM, 2018).  

Elevhälsans arbete  

Vad säger styrdokumenten om elevhälsan? 

Skollagen (§25, SFS 2010:800) föreskriver att alla skolhuvudmän ska ha en så kallad ”samlad 

elevhälsa” där det finns tillgång till medicinska, psykosociala, psykologiska och specialpedago-

giska kompetenser (2 kap. § 25 skollagen, 2010:800). Den samlade elevhälsan ska arbeta för att 

varje skola utvecklas till en miljö som främjar elevernas hälsa och välmående och som skapar 

goda förutsättningar för eleverna att utvecklas mot skolans mål. Skollagen reglerar inte hur elev-

hälsan ska vara organiserad vilket innebär att det kan se olika ut från huvudman till huvudman 

(Skolverket, 2016).  

Enligt kommentarerna i skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, sär-

skilt stöd och åtgärdsprogram (2014) så ska samråd ske med elevhälsan vid en utredning. Bara 

om det är uppenbart onödigt så kan man avstå från det. Vidare så framgår det av råden att det är 

skolpersonalens gemensamma analys av elevens behov av stöd som ska ligga till grund för både 

kartläggning och bedömning samt att det ska vara ett pedagogiskt fokus.  

Arbetet inom elevhälsan ska främst vara främjande och förebyggande och stödja elevers ut-

veckling mot utbildningens mål (SFS 2010:800, Lindqvist, 2017). Det är viktigt att arbeta främ-

jande och förebyggande så att elever inte tillåts misslyckas (Guvå, 2014). 
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Hur arbetar elevhälsan idag?  

Skolinspektionen har konstaterat att skolornas förebyggande och hälsofrämjande arbete sällan 

omfattas av en tydlig strategi och ett systematiskt utvecklingsarbete, som innebär uppföljning, 

analys, planering och genomförande i ett cykliskt förlopp. Skolinspektionen menar även att rek-

torns förutsättningar för att organisera och bedriva ett bra elevhälsoarbete är begränsade eftersom 

elevhälsan inte alltid är en del av huvudmannens kvalitetsarbete (Skolinspektionen, 2015). 

Hjörne & Säljö (2013) menar att det saknas insatser och diskussion om lärares bemötande och 

strategier i elevhälsoarbetet.  

Skolverkets rapport om tillgängliga lärmiljöer (2016) menar att lärare och elever känner sig 

otroligt ”piskade ”av kunskapskraven. Det leder till att de är missnöjda med elevhälsans arbete 

då de tycker att elevhälsan borde göra mer för dessa elevers situation. Elevhälsan som arbetar 

mest med dessa elever får då svårt att ägna sig åt förebyggande och hälsofrämjande arbete som t 

ex tidiga insatser. 

Skolverket menar att främjande insatser för närvaro bör börja långt ner i åldrarna eftersom 

det redan då ofta går att se tendenser till en kommande hög frånvaro, något som kan förebyggas 

med uppföljningssamtal och med aktiva kontakter med vårdnadshavare (Skolverket, 2010). I 

Skolverkets allmänna råd framgår att huvudmannen ska ge rektorn stöd att främja närvaro på 

skolenheten. (SKOLFS 2012:34). 

Motivationsskapande undervisning och lärmiljö  

Motivation utifrån ett sociokulturellt synsätt utgår från att människor skapar sin identitet och får 

inre motivation genom att delta i olika gruppers aktiviteter och praxisgemenskaper. Motivation 

skapas i meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra (Säljö, 2014). En vanlig indelning av 

begreppet motivation är inre och yttre motivation, en indelning som är för enkel då det som mo-

tiverar oss kan vara en kombination av båda. Inre motivation förklaras med personliga skäl för 

att tillfredställa nyfikenhet och egna intressen, till exempel en strävan att klara av utmaningar i 

skolarbetet. Aktiviteten upplevs tillfredställande och givande och elever drivs av vilja att lära och 

att uppleva ett eget självbestämmande. Yttre motivation skapas istället av miljörelaterade faktorer 

som bestraffningar, belöningar och socialt tryck från omgivningen. Exempel på det är betyg, att 

behaga läraren eller att undvika negativa konsekvenser (Gärdenfors, 2006). En risk med indel-

ningen inre och yttre motivation kopplat till elevers vilja att utföra skolarbete är att man förlägger 

motivationsproblem till eleverna. När elever inte vill utföra det som läraren kräver så beskrivs de 

ofta som omotiverade. Motivation bör istället betraktas som ett situationsbundet och relationellt 

begrepp som i skolan uppstår i mötet mellan lärare- elev och mellan elever och som ofta är riktat 
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mot en specifik aktivitet (Ahl, 2004, i Hugo, 2018). Vad karaktäriserar en lärmiljö och vad är 

utmärkande för en god lärmiljö? 

Lärmiljö är med enkla ord hela den miljö och de sammanhang som en person befinner sig 

i under exempelvis en skoldag. Lärande sker i interaktion, det vill säga i samspel med 

andra och för att alla ska vara delaktiga så krävs en god lärmiljö. Vilken värdegrund och 

vilka attityder vi möter i vår omgivning är avgörande (SPSM, 2017).  

Goda lärmiljöer är enligt SPSM:s definition att skolan är tillgänglig för alla barn och att de känner 

sig trygga och upplever sig delaktiga. Vuxna och klasskamraters attityder och förhållningssätt är 

också helt avgörande för en god lärandemiljö menar SPSM. Nilholm (2011) beskriver att följande 

aspekter är kännetecknande för goda lärmiljöer: kreativitet, stimulans, kompetens, lärande, kon-

troll, trygghet, samarbete, delaktighet, ansvar och inflytande (Hugo, 2018). 

Tre perspektiv för att skapa goda lärmiljöer 

Ett salutogent perspektiv 

Enligt ett salutogent perspektiv är individens känsla av sammanhang viktigt för att kunna känna 

motivation, vilket gäller i skolan och i andra sammanhang. Sociologen Aron Antonowsky 

(1991/2005) menar att tillvaron behöver upplevas som begriplig, hanterbar och meningsfull för 

att man ska kunna uppleva känsla av sammanhang (KASAM-Sence of Coherence). Begriplighet 

innebär att det som sker (inre och yttre stimuli) går att förstå och är sammanhängande, strukture-

rat och tydligt. Hanterbarhet innebär att man upplever att krav och situationer går att klara av, 

antingen på egen hand eller med hjälp av andra. Meningsfullhet innebär att man upplever att livet 

har en känslomässig innebörd och att utmaningar i livet är värda att investera energi och engage-

mang i samt att man upplever sig delaktig i det som sker. Antonowsky menar att hanterbarhet är 

beroende av upplevelsen av begriplighet. När krav ställs på oss måste vi förstå vad de innebär för 

att lita på att vi kan klara av dem. Detta kan vara svårt för elever som upplever världen som 

kaotisk och oförutsägbar. För elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är det helt 

avgörande att skoldagarna är förutsägbara och har en tydlig struktur för att dessa elever ska kunna 

lyckas med skolarbetet och i de sociala relationerna (Hugo, 2018). Psykologen Bo Hejlskov 

(2014) lyfter fram vikten av begriplighet som pedagogisk princip i skolan. Han menar vidare att 

elever som inte förstår det som sker omkring dem ökar risken för problemskapande beteende. 

Det salutogena perspektivet fokuserar också på att lyfta fram och bygga arbetet på individers 

resurser och styrkor samt det som fungerar. Att fokusera på lösningar snarare än problem. I skol-
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lagen (SFS 2010: 800) anges att elevhälsans arbete främst ska vara utifrån det salutogena per-

spektivet, den ska vara förebyggande och hälsofrämjande och på så sätt stödja elevers utveckling 

mot utbildningens mål (Hugo, 2018).  

Ett inkluderande perspektiv 

Ett inkluderande perspektiv innebär att undervisning och aktiviteter i skolan formas med hänsyn 

till elevers behov och förutsättningar. Målet är social delaktighet (Haug, 1998). En inkluderande 

undervisning innebär att skolans verksamhet utformas för att möta elevgruppers varierande be-

hov och att förståelsen för orsaker till svårigheter beaktas utifrån elevens livssituation (Booth & 

Ainscow, 2002, i Hugo, 2018). Målet är att förutsättningarna kring eleven normaliseras för att ge 

individen ett fungerande liv. Skolans stödfunktioner kan vara ett exempel på normaliserande av 

förutsättningar för vilka möjligheter elever ges för att nå skolframgång och kunna fungera socialt 

tillsammans med klasskamrater (Hugo, 2018).  

Barn gör rätt om de kan 

En avgörande aspekt enligt SPSM:s definition (2017) av god lärmiljö är vilka attityder barn möts 

av i skolan. Attityder från omgivningen påverkar alla barn. De elever som tillskrivs diagnoser 

som ADHD, autism eller beskrivs ha ”beteendeproblem” är extra utsatta för negativa attityder 

och för att bli missförstådda av andra i omgivningen. Skolan ställer höga krav på hur eleverna 

ska uppföra sig i skolan (Hugo, 2018). Greene (2011, s. 29) menar att ”barn gör rätt om de kan” 

och att vuxna måste förstå vad som kan orsaka negativt beteende. Greene menar vidare att vuxna 

i barns lärmiljö inte bör ha en attityd och ett synsätt angående barn som innebär att de stökar och 

trotsar med flit. Det är inte fel på dessa barn men de behöver hjälp att utveckla färdigheter för att 

kunna begripa och hantera sin omgivning och olika situationer som uppstår. Problem upp-

står ”när kraven på ett barn överstiger dess förmåga att reagera adekvat” (Greene, 2011, s.30). 

En annan viktig aspekt av attityder i skolans lärmiljö är lärares förväntningar på vad eleven kan 

klara. Höga, men rimliga, förväntningar på elever hos lärare är en välkänd framgångsfaktor som 

beskrivits inom forskning (Hugo, 2007, Jenner, 2004, i Hugo, 2018).  

Hugos forskning (2011) visar att det är möjligt att göra skolan meningsfull och att motivera 

elever ”när ingen motivation finns”. Gemensamt för eleverna i Hugos forskning var att de inte 

upplevt sig socialt delaktiga i skolan och att de upplevt att innehållet i undervisningen ”inte var 

på riktigt”. För att motivera dessa elever fick skolan ”göra sig meningsfull” genom att skapa 

tillitsfulla relationer med lärare där eleverna upplever sig välkomnade, sedda, bekräftade och 

förstådda. Motivation i skolan handlar för många elever om meningsfullhet i mötet mellan lärare- 
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elev och med innehållet vilket gör att motivation kan betraktas som ett relationellt begrepp vilket 

kräver att lärare tar sin utgångspunkt i elevens tidigare erfarenheter och livsvärld (Ahl, 2004, i 

Hugo, 2018). Att låta elever skriva om saker som de är intresserade av eller att kunna relatera 

innehållet till deras erfarenheter kan göra stor skillnad. Även att det finns samband mellan olika 

ämnesinnehåll och att elever får göra uppgifter färdigt innan de måste påbörja nya. Alla elever 

motiveras inte av kursplanens mål eller betyg. Elever måste få arbeta mot mål som är rimliga att 

nå och att uppleva att de kan lyckas. Om målen är för stora så måste de brytas ner för att upplevas 

som rimliga så att motivation kan uppstå. Elever som misslyckats i skolan har ofta ett psykolo-

giskt motstånd mot att delta och engagera sig i aktiviteter där man upplever en risk att misslyckas 

(Cron, et al., 2005, i Hugo, 2018). Därför kan man behöva lägga fokus på aktiviteter och läran-

desituationer som syftar till att bryta skolmotståndet och som inte kväver den inre motivationen. 

Det sämsta man kan göra är att tvinga elever att arbeta med det som de har störst motstånd mot 

och som de misslyckats med. Att hindra lärande kan ske genom lärarens attityd och förhållnings-

sätt samt genom att ha för låga eller för höga förväntningar på eleverna. Att kväva inre motivation 

som lust, nyfikenhet och kreativitet kan t ex vara att låta eleverna räkna 25 likadana tal när de 

redan kan innehållet.  Det kan vara svårt att motivera elever som arbetar hårt men som ändå inte 

når upp till läroplanens mål, t ex elever med läs- och skrivsvårigheter och nyanlända (Hugo, 

2018). Forskning visar att relationen mellan lärare och elev är en av de enskilt viktigaste fak-

torerna för elevers lärande och motivation. Upplevelsen av tillhörighet är avgörande för elevens 

engagemang i skolan och att respekt och bemötande, både mellan elever och mellan lärare och 

elever, är viktig (Andersson, 2017, i Hugo, 2018). Lärare i en förtroendefull relation ger eleven 

möjligheter att lyckas i skolarbetet genom att lyssna på eleven, bry sig om eleven, tro på elevens 

förmåga och att se eleven som en individ (Aspelin, 2012, Lilja, 2013, Hattie, 2009). Utifrån teori 

om utvecklingsfunktioner som kan vara nedsatta hos elever med NPF, olika möjligheter att skapa 

en tillgänglig och motiverande lärmiljö för dessa elever samt elevhälsans uppdrag att arbeta med 

att skapa en skolmiljö som främjar elevers hälsa och stödjer utvecklingen mot skolans mål, så 

har jag valt att undersöka vad de olika yrkesgrupperna i elevhälsan anser vara betydelsefullt i 

arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever med NPF.  
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Metod 

Metodansats och teoretiska utgångspunkter 

Fejes & Thornberg (2015) menar att vetenskapliga studier måste baseras på en genomtänkt forsk-

ningsdesign där fler frågor än val av fenomen och datainsamlingsmetoder inryms. En metodan-

sats inbegriper även fler frågor om perspektiv på hur ett fenomen ska tolkas; vilka forskningsfrå-

gor som kan ställas; vilken metod som passar för datainsamling och på vilka sätt analys av data 

kan genomföras. Begreppet ontologi beskriver synen på hur verkligheten är beskaffad och i denna 

studie kan man utgå från relativism-utsagor är subjektiva och kontextberoende. Epistemologi- 

hur vi får kunskap om världen, kan här besvaras med empirism, dvs genom erfarenheter och 

sinnena. Denna studie hör vetenskapsteoretiskt hemma inom socialkonstruktivismen som innebär 

att vi konstruerar vår verklighet tillsammans med andra i en social kontext (Allwood & Erikson, 

2016). Denna studie kommer att utgå från en induktiv forskningsansats - en slutsats kommer att 

dras utifrån en mängd enskilda fall och utifrån detta material söker man att hitta allmängiltiga 

påståenden (Fejes & Thornberg, 2015). Studien blir teorigenererande (Bryman, 2011).  

Jag har valt en kvalitativ ansats då jag vill ta reda på information som kan spegla vilka olika 

sätt man kan arbeta på för att skapa tillgängliga lärmiljöer i motsats till att kvantitativt mäta hur 

ofta ett arbetssätt används. Min studie har ett sociokulturellt perspektiv på inlärning som innebär 

att barns utveckling är beroende av i vilken kulturell situation barnet befinner sig i (Hwang, 2011, 

Säljö, 2014). Ansatsen måste vara lämplig att genomföra på den korta tid jag har till förfogande. 

Därför har jag valt bort metoder som kräver att jag är på plats långa perioder som t.ex. deltagande 

observation (Bryman, 2011).   

Datainsamlingsmetod - Intervju 

Intervju som forskningsmetod har använts inom samhälls- och beteendevetenskapen. Intervju 

kan användas som huvudmetod men också som komplement till annat forskningsmaterial. Målet 

med den kvalitativa intervjun som datainsamlingsmetod är att få fram träffande och beskrivande 

information om hur andra människor upplever olika sidor av sin livssituation (Dalen, 2015). 

Denna metod har möjlighet att ge mig information om vad olika yrkesgrupper inom elevhälsan 

anser är betydelsefullt i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer.  

Jag har valt att genomföra semi-strukturerade intervjuer då informanten tillåts tala fritt sam-

tidigt som intervjun riktas mot teman som belyser forskningsfrågan (Bryman, 2011). Jag tillåts 

då att utveckla mina frågeställningar tillsammans med informanten, i motsats till en enkät (Trost 
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& Hultåker, 2016) samt söka informantens tankar bakom sina arbetssätt, till skillnad från en ob-

servation (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Jag har skapat och använt en intervjuguide (bil. 

2) enligt Dalens områdesprincip (2015) vilket innebär att jag gradvis närmat mig mer känsliga 

frågor. Detta, eftersom jag tänkte att det förutom framgångsfaktorer även skulle kunna handla 

om misslyckanden och svårigheter att möta elevers behov.  

Jag har i min studie följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010) både för infor-

mantens trygghet och för studiens kvalitet (Bryman, 2011). Informanten informerades enligt in-

formationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet samt samtyckeskravet innan intervjun. 

Intervjun spelades in för att få med informanternas egna ord. Transkriberingen genomförde jag 

snarast därefter för att få med bästa möjliga återgivning av materialet (Dalen, 2015).  

Urval 

I urvalet av informanter hade jag länge tänkt söka ett elevperspektiv genom att intervjua elever 

på folkhögskola om deras behov i skolmiljön och upplevelser av sin skolgång. Detta valde jag 

dock bort då jag tror att de skulle vara lätt att fastna i skolmisslyckanden istället för de fram-

gångsfaktorer som jag söker. Därför bestämde jag mig för ett målinriktat urval (Bryman, 2011) 

genom att intervjua några olika yrkeskategorier inom elevhälsan på mellan- och högstadiet om 

vad de ser som betydelsefullt för att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever med NPF. Elevhälsan 

är den arbetsgrupp inom skolan som ska arbeta främjande och förebyggande och ska arbeta med 

att undanröja hinder i lärmiljön (SFS 2010:800). Tillgänglig lärmiljö innehåller enligt Skolver-

kets definition (2016) tre delar: fysisk, pedagogisk samt social lärmiljö. Då lärmiljö är ett brett 

område så ville jag ha informanter med olika typer av yrkeskunskaper. Informanterna skulle uti-

från sina specifika kompetenser (specialpedagog, arbetsterapeut, skolpsykolog och kurator samt 

en lärare i en särskild undervisningsgrupp för elever med NPF) kunna bidra med olika sorts kun-

skap samt ett vidare perspektiv på tillgänglig lärmiljö (Skolverket, 2016).  

Totalt genomfördes 8 intervjuer, inklusive en provintervju, med representanter inom elev-

hälsan från olika stora kommuner. Jag har gjort en avgränsning som innebär att jag inte tittat på 

vare sig grundsärskolan eller specialskolan. Inte heller fristående skolor som är specifikt inriktade 

mot elever i behov av särskilt stöd.   

Då det blir få informanter från varje yrkesgrupp kan jag inte generalisera till hela yrkesgrup-

per. Jag har dock med min forskningsansats strävat efter att få fram rimliga och trovärdiga resultat 

i form av täta beskrivningar av teman och mönster som gör resultatet begripligt (Larsson, 2005). 
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Analysmetod - tematisk analys 

Sökanden efter teman finns som tillvägagångssätt vid kvalitativ analys av data till exempel vid 

kvalitativ innehållsanalys, kritisk diskursanalys, narrativ analys samt grounded theory (Bryman, 

2011). Ett tema fångar något viktigt i data som rör forskningsfrågan. Jag har använt tematisk 

analys av mitt empiriska material då denna analysmetod lämpar sig för nybörjare inom forskning 

(Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys är en flexibel metod som kan bidra med riklig och 

detaljerad framställning av data i kvalitativ forskning. Forskaren är fri att antingen ge en rik be-

skrivning av hela det empiriska materialet eller av en specifik aspekt av materialet. Det är viktigt 

att vara tydlig med hur man har gått tillväga (Braun & Clarke, 2006). Utifrån Braun & Clarkes 

(2006), Fejes & Thornbergs (2015) samt Dalens (2015) idéer om tematisk analys har jag identi-

fierat, analyserat och rapporterat teman i materialet. När jag inledningsvis transkriberade materi-

alet så fick jag även en möjlighet att bekanta mig med mina data. Därefter kodade jag materialet 

genom att leta efter återkommande mönster, intressanta citat och begrepp. Koderna analyserades 

därefter utifrån deras betydelse för forskningsfrågan och dess relation till varandra. Därefter kon-

trollerades och strukturerades materialet i teman. Teman avgränsades och definierades för att bli 

så tydliga och varandra så uteslutande som möjligt, därefter namngavs de (Braun & Clarke, 2006, 

Thornberg & Fejes, 2015). Slutligen har resultaten analyserats och presenterats (Braun & Clarke, 

2006) i form av centrala teman och underteman som redovisats med kärnfulla citat. 

Metoddiskussion.  

Den första delen av min uppsats är en litteraturstudie som består av ett omfattande material 

som har analyserats och som utmynnar i en reviderad modell av Lundins förändringspyramid 

från 2017.  Den reviderande modellen har jag återkommit till i olika moment av den fortsatta 

uppsatsen som är en kvalitativ intervjustudie med åtföljande diskussion. Intervjuguiden har delvis 

inspirerats av den reviderade versionen av Lundins modell men då intervjuerna varit semi-struk-

turerade (Bryman, 2011) så har informanterna varit fria att svara helt andra saker. Intervjuguiden 

blev för omfattande och resulterade i ett stort insamlingsmaterial som var tidskrävande att bear-

beta då det fanns många tydliga mönster som hade relevans för ämnet. Informanterna blev er-

bjudna att avsluta intervjun efter avtalad tid men samtliga var mycket engagerade och ville gärna 

fortsätta samtalet, vilket kan anses stärka trovärdigheten i resultaten (Larsson, 2005). Frågorna 

om vilka insatser som gjordes på organisation-, grupp- och individnivå hade kunnat uteslutas då 

alla informanter inte var bekanta med de nivåerna i systemperspektivet (Nilholm, 2011). Flertalet 
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informanter gav förslag på insatser för fysiskt, pedagogiskt och socialt tillgänglig lärmiljö föru-

tom två informanter som inte hade arbetat med att skapa tillgänglighet och som hade svårt att 

reflektera över ämnet. En komplicerande faktor genom hela studien var att använda ut-

trycket ”elever med NPF”, något som kan betraktas som ett kategoriskt sätt att se på elever. Trots 

att elever har rätt att ses och förstås utifrån sina individuella behov (SFS 2010:800) så anser jag 

likt Skolverket (2016) att det kan vara intressant på en övergripande nivå att kategorisera och 

generalisera för att kunna utvärdera om elever med funktionsnedsättning får en likvärdig utbild-

ning. Två av informanterna ville dock inte prata om elever på det sättet eller komma med förslag 

på generella behov då de ansåg att allt är individuellt. 

Intervju som metod fungerade bra för att nå informanternas uppfattningar av vad som är 

viktigt i skapandet av tillgängliga lärmiljöer samt hur de går tillväga i praktiken. Informanterna 

kom från olika kommuner vilket var intressant då de olika kommunernas tillgänglighetsarbete 

skiljde sig åt, vilket gav det empiriska materialet en bredd. Etiska överväganden har i denna studie 

främst inneburit att utgå från Vetenskapsrådets etiska principer för forskning (2010).  Informan-

terna består av bara en arbetsterapeut, en kurator, en skolpsykolog samt en lärare i särskild under-

visningsgrupp till skillnad mot de tre specialpedagogerna, vilka har samma yrke. Några av infor-

manterna är bekanta och har därför avidentifierats gällande yrkestillhörighet för att inte göra det 

tydligt vad var och en säger. Undantag har gjorts i två fall då det handlat om att de haft olika 

perspektiv i elevhälsan. De namn på elever som finns med i studien är fiktiva och påhittade av 

informanterna själva.  

Intern logik som är ett kriterium för kvalitet i kvalitativa studier, (Larsson, 2005) vilket in-

nebär att man har en röd tråd genom arbetet, anser jag att studien uppnått. Jag anser också att 

studien uppfyller kriteriet trovärdighet genom de täta beskrivningar som ges av empirin samt att 

det finns en samstämmighet mellan forskningen och informanternas utsagor (Larsson, 2005).  

Resultat och Analys 

I mina intervjuer har olika yrkesgrupper inom elevhälsan fått svara på frågan om vad de anser 

vara betydelsefullt för att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever med NPF. Jag har fått fram ett 

rikt underlag från dessa intervjuer och har därför fått avgränsa mitt material. Därför har jag främst 

valt att belysa positiva, framgångsrika exempel, ofta främjande och förebyggande.  

I mina empiriska data kan jag se tre huvudteman: Medvetenhet och förhållningssätt, Till-

gänglig lärmiljö i praktiken och Dilemman och styrning. Varje huvudtema har underteman som 

beskriver huvudtemat utifrån olika aspekter. Jag kommer att gå igenom ett tema i taget som jag 

illustrerar med citat från informanterna.  
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Tema 1 Medvetenhet och förhållningssätt  

Huvudtemat Medvetenhet och förhållningssätt kommer att visa på vikten av kunskaper om NPF 

och barns utveckling. Denna kunskap påverkar det förhållningssätt som läraren har till olikheter 

och de perspektiv som sedan blir utgångspunkt för arbetet med eleverna i skolan. Förhållnings-

sättet hos lärarna påverkar slutligen det bemötande och den undervisning som eleverna får.  

Detta tema kan delas upp i fyra underteman: Kunskap om barns olikheter, Relationellt perspektiv, 

Salutogent perspektiv samt Det som är bra för NPF är bra för alla barn. 

 

Figur 3. Tema 1. Medvetenhet och förhållningssätt. Engå 2019 

Kunskap om NPF och barns olikheter 

Informanterna menar att det saknas kunskaper om NPF och om barns utveckling och att det får 

stora konsekvenser för de elever som inte blir förstådda. Utbildning för lärare och annan personal 

bör prioriteras och ges tid samt utföras på ett sätt som ger en djupare förståelse och långsiktig 

skolutveckling. 

Flera informanter menar att vissa lärare har sin stolthet i sitt yrke och tror att deras undervis-

ning fungerar för alla elever samt att de saknar kunskap om elevers olikheter och NPF. Det kan 

vara svårt att ge lärare en förståelse för att NPF finns och hur man kan möta dessa elever genom 

att anpassa miljön till deras behov. 

”Det handlar framför allt om att man har ju sin stolthet i sitt yrke där man tror att allt 

funkar. Men det jobbigaste är väl att få vissa lärare att få en förståelse för vad NPF är 

och hur man jobbar med NPF. För ibland kan man uppleva att vissa tänker att det är väl 

bara att växa upp. Och att inte riktigt förstå vilken kamp de här eleverna för varje dag 

och kommer att göra långt in på sina liv”. 
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”att ha lärare som inte har någon förståelse, jag förstår att han blir arg och känner sig 

misslyckad och går hem då. Ingen som lyssnar”. 

”Lärarna på högstadiet kanske inte kan så mycket om små barns utveckling, De kanske 

inte har tänkt på att de undervisar ungar som petar sig i näsan och längtar hem till mamma 

när de är 14 år. De tänkte inte på det. De ville undervisa i franska liksom. Jag kan förstå 

att det blir svårt då”. 

En informant menar att Elevhälsa och skolutveckling bör gå hand i hand och att det är ett område 

som bör planeras och prioriteras. Att sätta in mycket resurser till handledning, utbildning, kon-

sultation till lärare utifrån deras behov. Hur man går tillväga när man handleder lärare spelar roll 

då man vill att de ska kunna använda sina kunskaper för att förbättra skolmiljön långsiktigt och 

att man ska undvika att fastna i att hantera enstaka elevfall.  

”Att Elevhälsa och skolutveckling inte går i två separata spår utan att det är samma sak. 

Att man sätter in mycket resurser till handledning, utbildning, konsultation till lärare uti-

från deras behov. Inte bara utgå från namngivna elever med NPF för det blir visserligen 

individanpassat men inget kollegialt lärande. ”Då har vi Petter här”… och då måste man 

börja om. Då har de inte förstått. Jag ska vara en kvalificerad samtalspartner och ge dem 

tillgång till verktyg som de har men som de inte vet att de har”. 

Lärarna måste ges tid till utbildning för att det ska bli skillnad. Informanterna upplever att arbetet 

med att utbilda lärare går långsamt framåt och att det då inte skapas tillgänglighet för eleverna. 

”Man kan ju gå igenom den här utbildningen och så har man gjort den, utan att det har 

förändrats någonting, man har bara checkat av den. Nu har vi NPF-säkrat. Jag tänker på 

mamman som sa att det fattades 20 % för att det skulle vara anpassat. Några i lärarlaget 

som inte har tagit till sig bemötandet som gör att det blir tillgängligt för den här eleven”. 

Alla yrkeskategorier på skolan måste få utbildning om tidsuppfattning, språk, kognition, ”fokus-

lådan” och frånvarorutin då samtliga kommer i kontakt med eleverna. Rektorerna har inte alltid 

ansett detta nödvändigt. 

”På en del skolor har vi kommit åt lärarna, resurserna, fritidspedagogerna. Vaktmästarna 

och kökspersonal har varit inbjudna men har inte kommit. De har jag bjudit in men det 

har inte alltid rektorerna tyckt. De behöver ju också tycker jag”. 

Utbildning till all personal inom skolan är viktig för att elever med och utan NPF ska kunna få 

en god undervisning och ett bra bemötande. Informanterna menar dock att det är svårt att få med 

all personal inom skolan på tåget. 

Relationellt perspektiv 

I ett relationellt perspektiv ser man skolproblem som problem i miljön istället för i individen. 

Elevers samspel med omgivningen är utgångspunkten och fokus ligger på hur man kan anpassa 

miljön så att den kan möta elevers olikheter. Informanterna menar att det är bra att förstå vad 

olika diagnoser kan innebära vad gäller svårigheter men att lösningarna måste ske i miljön. Att 
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utveckla sin skola är möjligt genom att arbeta med att skapa tillgängliga lärmiljöer. Ett exempel 

från en mindre kommun i mina intervjuer visar hur man kan förändra lärmiljön på gruppnivå 

genom utbildning och handledning i tillgänglighetsskapande insatser. 

Informanterna menar att det är skolans lärmiljö som måste anpassas till elevers olikheter 

istället för att lägga problemen på eleverna. 

”Måste anpassa skolan efter olikheterna. Man har en förkärlek för att sortera ur barn och 

då blir det till slut inga kvar”.  

Medicinska diagnoser har inget egenvärde men kan ge en ökad förståelse för de svårigheter som 

elever kan möta i relation till lärmiljön. Genom ett relationellt perspektiv och ett lösningsfokuse-

rat arbetssätt kan man hitta anpassningar i lärmiljön som undanröjer hinder för elever med NPF. 

”Medvetenheten om det medicinska är ju mer för att få en förståelse för vad som kan bli 

svårt. Jag menar svårigheten kommer ju i samspel med omgivningen. Problematiken lig-

ger inte hos eleven. Om man har det tänket blir ju inte diagnosen jätteviktig. Utan i den 

här situationen, sammanhanget blir det svårt. Hur ska vi lösa det?” 

Ett utvecklingsprojekt som utgår från begreppet ”tillgängliga lärmiljöer” drivs i en mindre kom-

mun i Sverige. Projektet är ett främjande och förebyggande arbete som går ut på att utbilda och 

handleda lärare i hur man kan anpassa lärmiljön fysiskt, pedagogiskt och socialt så att skolan ska 

kunna möta elevers olikheter och undvika utanförskap hos elever. Medverkar gör specialpeda-

gog, psykolog, arbetsterapeut och logoped. Först föreläser de om olika teman så som struktur, 

tid, lektionsupplägg, bildstöd, relationer, ledarskap, motivation, kroppsspråk, arbete med begrepp 

och instruktioner. Därefter sker diskussioner kring temat i lärargrupper. Slutligen observeras lekt-

ioner och lärare handleds utifrån ett tema i taget. 

”Sen har vi turen att få jobba med ett projekt i kommunen om tillgängliga lärmiljöer som 

går ut på att vi har föreläsning, sen har vi diskussion runt det och sedan utifrån klass-

rumsbesök ska vi handleda. Vi går inte in på individnivå utan att det handlar om att hitta-

hur kan vi göra miljön bättre? På både den fysiska, sociala, och den pedagogiska för att 

kunna möta fler elever så att de inte hamnar i ett utanförskap. Många säger att det här 

stödet har jag aldrig fått förut och jag har jobbat i 20 år” 

I ett relationellt perspektiv så ser man att problem kan uppstå i elevers möte med omgivningen. 

Istället för att låta eleven bli problembärare så måste man förändra och anpassa miljön till elevers 

olikhet. 

Salutogent perspektiv 

I ett salutogent perspektiv så utgår man ifrån elevers styrkor och intressen. Man söker friskfak-

torer att utgå ifrån i skolarbetet. Informanterna menar att det är viktigt att se olika individers 

styrkor och intressen och att det kan vara positivt att utgå från dessa i undervisningen. Att olika 
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funktioner hos elever med NPF samtidigt kan vara både positiva och negativa beroende på sam-

manhanget kommer också fram i intervjumaterialet. Positivt kan vara att lyssna på eleven då 

eleven själv ofta vet vad som fungerar och inte. En informant menar att lärare arbetar för litet 

utifrån det salutogena perspektivet och att det kan bero på att lärare inte vet hur de ska göra samt 

att de har för många andra elever i klassrummet.  

Elever med NPF anses ha många styrkor, dock är det olika från person till person. Samman-

hanget avgör om olika funktioner blir positiva eller negativa. Funktionsvariation framförs som 

ett begrepp med en positiv klang som kan användas som ett alternativ till funktionsnedsättning. 

”I elevhälsan pratade vi inte om elever med NPF-problematik. Vi tänkte mer- vad kan vi 

om barns utveckling och vad är det som vissa elever behöver mer eller mindre av, utifrån 

deras styrkor. NPF är inte bara funktionsnedsättningar, det beror på vilken kontext man 

är i, om det blir en funktionsnedsättning eller en uppsättning. Nu på mitt arbete pratar 

man mer om funktionsvariation. Allt som kan vara negativt kan i ett annat sammanhang 

ses som något positivt”. 

En informant menar att man bör lyssna på eleven för att få reda på vad som fungerar. 

”Att utnyttja styrkorna är att lyssna på eleven. Oftast vet ju eleven vad som funkar och 

inte”. 

En informant beskriver hur hon arbetat med att utgå från elevens styrkor och intressen. 

”Man måste ju försöka hitta uppgifter som bygger på deras intressen för att liksom komma 

in. Vi har haft en tjej som hatade matte. Då åkte vi hem till hennes gård och mätte på 

hennes ladugård, hur många liggboxar får plats?  För att hon skulle få ett intresse för 

matten. Resonerande texter fick hon skriva om mjölkpriserna, då kunde hon få till jätte-

mycket argument för och emot då”. 

Det är viktigt för eleven själv att se sina egna styrkor för att kunna utnyttja dem i val av yrke. 

Informanterna menar att det finns en framtid för elever med NPF och att de kan hitta den när de 

odlar sina intressen. 

”Vi försöker ju prata med eleverna att de ska försöka hitta det som de är bra på, är in-

tresserade av för då kan det öppna sig en dörr där, inför framtiden. De kan bli forskare! 

Många på universitetet sitter och har specialintressen så det finns ju en framtid för dem. 

Och många blir ju egen företagare, när de hittar sin nisch”. 

En informant önskar att man arbetade mer utifrån det salutogena perspektivet men att hindret är 

lärares arbetsbörda och bristande kunskaper. 

”Man pratar väldigt mycket om att man behöver använda styrkorna men sen tycker jag 

kanske inte att man har kommit dit för man har för många andra i klassrummet. För det 

är inte att man inte vill. Ibland kan det vara att man inte förstår och ibland att man inte 

vet hur”. 
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Att arbeta utifrån ett salutogent perspektiv där man utnyttjar elevers styrkor och intressen kan 

gynna elever med NPF både i skolvardagen och inför framtida yrkesval. Att tillfråga eleven kan 

ge värdefull information om arbetssätt som kan fungera bra för eleven. 

Det som är bra för NPF är bra för alla barn 

Detta tema visar på tanken att god pedagogik, goda anpassningar samt goda lärmiljöer är bra för 

alla elever, även de som inte har NPF. Man menar att goda anpassningar som görs på gruppnivå 

för elever med NPF är bra för alla andra elever också. Då blir specialpedagogik istället normal-

pedagogik, det som är tillgängligt för alla. 

En god lärmiljö som gynnar alla elever utgår från kunskaper om elevers olikheter och lärsti-

lar enligt en informant. Informanten menar att skolan ska utgå från det relationella perspektivet 

och ägna sig åt utveckling istället för vård. Informanten menar att NPF är ett kategoriskt synsätt 

och att medicinska diagnoser kan få omgivningen att tro att det är eleverna som ska förändras 

och åtgärdas. 

”Jag tänker ju att de anpassningar som är bra för NPF är bra för alla elever. Vissa är det 

alldeles nödvändigt för. Jag tänker mer i elevers olikheter, lärstilar, mer så. Jag vill nog 

ha ett relationellt perspektiv, förhållningssätt än ett kategoriskt och är det låst till NPF så 

är det ju en medicinsk diagnos. I vård är det ju något som man ska ”laga” liksom”. 

Denna informant menar att man bör arbeta för att använda goda metoder med alla elever. Speci-

alpedagogik ska inte vara något speciellt som ska användas för vissa elever utan det är pedagogik 

som ska vara normen och tillgänglig för alla elever. Informanten menar även att barn har samma 

sätt att lära sig på men att det går i olika takt och att det därför inte finns något ”special” i speci-

alpedagogik. 

”För mig blir specialpedagogik ”normalpedagogik”, om man tänker relationellt. Det blir 

konstigt när psykologer lär ut att man ska jobba lågaffektivt med elever med autism. Hur 

ska man då jobba med de andra eleverna? Jag tycker att det är bättre att elevhälsan möter 

barn – punkt! Personer med utvecklingsstörning, det är ju inte så att de lär sig på något 

annat sätt. De gör ju som alla andra men det går i långsammare takt. Det är ju inga 

specialgrejer. Så fort man börjar tro att det är något annat, något speciellt som vi inte har 

hört talas om som skulle fungera, det är ju inte det, jag har ju inte hittat det”. 

Denna informant menar att det vore bra att arbeta mer med att hitta anpassningar på gruppnivå 

då det kan vara svårt för läraren att hinna anpassa för alla enskilda individer.  

”Det som är bra för alla är ju bra för de här eleverna. Och det är ju självbevarande för 

du kan ju inte göra alla anpassningar, när man vet hur mycket det är, varje lektion. Om 

du då kan tänka gruppnivå, då vinner både du och eleverna på det. Jag tänker att vi vet 

det på kunskapsnivå på något sätt men sen vet jag inte alltid om det appliceras”.  



 39 

Sammanfattning av tema 1: Medvetenhet och förhållningssätt   

Medvetenhet och förhållningssätt är grunden för en tillgänglig lärmiljö och är sådant om sker i 

vår tankevärld. Det salutogena perspektivet menar att vi ska utgå från elevers styrkor och intresse 

och att tydliggöra lärmiljön. Det relationella perspektivet menar att skolproblem beror på miljön 

och inte på eleven. Att göra anpassningar på gruppnivån är bra för alla elever, även de utan NPF. 

En god och tillgänglig lärmiljö för alla elever tar bort behovet av medicinska diagnoser i skolan. 

Vi ska nu i nästa tema gå in på den mer praktiska sidan av lärmiljön- den fysiskt, pedagogiskt 

och socialt tillgängliga lärmiljön och se vad man kan göra i praktiken. 

Tema 2 Tillgänglig lärmiljö - i praktiken  

Temat tillgänglig lärmiljö - i praktiken innehåller praktisk tillämpning av skapande av tillgäng-

liga lärmiljöer. Temat kan delas upp i tre underteman: Fysiskt tillgänglig lärmiljö, Pedagogiskt 

tillgänglig lärmiljö och Socialt tillgänglig lärmiljö. 

 

 

Figur 4. Tema 2 Tillgänglig lärmiljö- i praktiken. Engå 2019. 

 

Den tillgängliga lärmiljön i praktiken beskriver främjande och förebyggande insatser som kan 

göras för att skapa tillgänglighet för elever med NPF. Temat beskriver insatser som kan göras i 

klassrummet och i den övriga skolmiljön och är exempel på vad informanterna anser vara bety-

delsefullt i tillgänglighetsarbetet. Lärmiljön består i detta tema av tre delar: fysiskt, pedagogiskt 

och socialt tillgänglig lärmiljö. 

Fysiskt tillgänglig lärmiljö 

Den fysiska lärmiljön kan påverka tillgängligheten för elever med NPF. Då dessa elever kan ha 

känsligare perception och upplever sinnesintryck starkare än andra kan man behöva skapa en 

lärmiljö med mindre intryck och med möjlighet att urskilja lärarens tal. Medveten placering och 
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möblering i klassrummet kan stödja elevers behov av rörelse genom att få stå upp och arbeta, att 

lätt kunna gå ut samt att växla mellan olika arbetsformer. Det sociala samspelet kan främjas av 

en miljö med ytor för umgänge. Att färgkoda scheman och skylta lokaler så att det blir lätt att 

hitta kan stödja elevers bristande upplevelse av sammanhang. ”Fokuslådan” kan ge elever utlopp 

för rörelsebehov och stimulans. 

En medveten möblering i klassrummet kan stödja olika arbetsformer och elevers rörelsebehov.  

”Klassrummen är gjorda så att man har en egen sittplats. Sen finns det ett runt bord i 

mitten så att det ska finnas dynamik mellan olika arbetsformer. Har de behov av att gå ut 

mycket eller att stå upp och arbeta ibland?”. 

Lokaler kan också bidra till socialt samspel. Fler utrymmen än klassrummet är betydelsefullt och 

kan ge eleverna möjlighet till återhämtning. 

”När vi fick en ny lokal med ett öppet kök så började eleverna umgås så miljön kan ju 

styra mer än vad man tror. Då ska de ha fredade platser så att de får vila litet. Fler ut-

rymmen än klassrummet”.  

Vissa elever är känsliga för sinnesintryck. Både ljud och ljus kan påverka elevers möjligheter att 

koncentrera sig på skolarbetet. Bakgrundsljud kan vara störande och lärares röster kan behöva 

förstärkas med ljudutjämningssystem. Skarp belysning kan behöva dämpas och störande intryck 

utifrån avskärmas. ”Fokuslådan” innehåller olika föremål som vid användning ökar koncentrat-

ionsförmågan hos vissa elever med NPF. 

”Vi tittar vi på vilket rum som har minst bakgrundsljud och vi har börjat använda ljud-

system för att förstärka lärarnas röster. Och det gör ju att deras motivation att sätta igång 

och arbeta ökar. En elev har reagerat på belysning, det flimrar, så då får vi ha det släckt 

och att eleven sitter nära ett fönster. Det får inte vara för mycket intryck utifrån. Vi har 

byggt glaspartier in till våra klassrum. Eleverna tycker att det är skitjobbigt med alla som 

går förbi så vi har målat glaspartierna med filmjölk.”. 

Att kunna navigera i sin skolmiljö är svårt och kan skapa osäkerhet hos vissa elever. Då kan 

färgkodning, bildstöd, tidshjälpmedel som Time - timers och skyltning vara ett stöd. 

 ”Visuellt stöd och struktur. Schemabilder i klassrummet med in-printbilder och färgad 

ram på ämnet. Vi har fått in Time - timers i klassrummen för att visa på ett bildligt sätt 

hur länge det är kvar av skolarbetet. Skyltningen är ju också obefintlig i skolorna. Navi-

geringsstöd är ett jättebra ord för det. Att eleverna vet var de ska. Vi behöver ju ta bort 

alla frågetecken för de här eleverna. För de är så osäkra ändå”.  

Den fysiska lärmiljön kan påverka elevers sociala utveckling, upplevelse av sammanhang, rörel-

sebehov och möjlighet att koncentrera sig på undervisningen. Genom att anpassa belysning, ljud-

miljö, placering i klassrummet samt att tydliggöra lokalernas utformning och tid kan elever med 

NPF stödjas i sin skolgång. Eleverna kan då få ner stressnivån, självständigheten kan stärkas och 

det kan uppstå en annan arbetsro i klassrummet.  
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Pedagogiskt tillgänglig lärmiljö 

Pedagogisk tillgänglig lärmiljö handlar både om hur man lägger upp undervisningen och hur man 

tydliggör den för eleverna. För informanterna är det betydelsefullt att ge elever tillgång till olika 

undervisningsmetoder och redovisningsformer utan att därmed sänka kraven. Att möta elever på 

den nivå där de befinner sig är viktigt. Olika arbetssätt för att nå samma mål samt elevers förstå-

else för hur lärande går till är betydelsefullt för att skapa tillgänglighet. Vissa elever kan t ex läsa 

med ögonen och andra med öronen. Gemensamt lektionsupplägg, korta genomgångar, att an-

vända tydligt språk och arbeta med begrepp i undervisningen främjar inlärning. Tydliggörande 

av vad eleven ska göra och av arbetsgången skapar motivation och arbetsro. Eleverna mår bra av 

att veta att de inte är ensamma om att inte kunna något från början och att lärandet sker tillsam-

mans med andra.  

”när man ska utsättas för själva testet, när du faktiskt ska kunna något, då har vi gjort det 

på så många olika sätt. Du har sett på film, du har arbetat i liten grupp, det blir tydligt 

för eleven också. Att vi ska ha en tvåspårig undervisning. Olika arbetssätt men samma 

svårighetsgrad på uppgiften. Som i höjdhopp. Vi ska inte sänka ribban utan ge dem en 

längre stav så att de tar sig över samma höjd”. 

Att tydliggöra lektionsupplägg ger elever en känsla av begriplighet och sammanhang samt ökar 

elevens motivation och utveckling mot självständighet. 

”Det handlar mycket om tydliggörande pedagogik, att eleverna ska ha svar på de 7 frå-

gorna. Var? Med vem? Hur länge? Hur tydlig är läraren med sina instruktioner? Och det 

är där man drar ner det till individnivå - har den här eleven förstått precis vad han ska 

göra? För det ökar ju motivation och igångsättning. Svårigheter är ofta att kunna moti-

vera sig till de där sakerna som vi andra bara gör för att vi måste. Det blir ju svårt då att 

vara självständig”.   

Tvålärarsystem ger möjligheter tillflexibla tillfälliga grupperingar som möter elevernas behov. 

”Med tvålärarsystem kan man styra resurserna verkligen efter elevernas behov. Har man 

en speciallärare så blir det lätt statiskt att det blir de där fyra som går iväg”. 

En informant menar att förberedelse är viktigt för att förhindra situationer där elever kan riskera 

att misslyckas.  

”Om man förarbetar, försöker se vad som kan krångla till sig. Det är på fler ställen än 

vad man kan tro. Då får man ner stressnivån hos de här eleverna, för att sen kunna utmana 

dem på andra sätt”. 

Slutligen är det viktigt att möta elever där de är i sin utveckling. 

”Många har en ojämn kunskapsprofil eller så har man satt betyg som inte är överens-

stämmande med vad man bör kunna. Man får plocka upp dem där de är. Det handlar 

mycket om att man ska kunna hantera sin studieplan och hantera sin energiåtgång”. 
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En pedagogiskt tillgänglig lärmiljö möter eleven på sin egen nivå och utifrån dennes förutsätt-

ningar. Olika metoder, flexibla tillfälliga grupperingar samt olika hjälpmedel kan erbjudas alla 

elever. Att förarbeta och att tydliggöra undervisningen är ett främjande och förbyggande arbete 

och kan ge eleven motivation och arbetsro.  

Socialt tillgänglig lärmiljö 

Att lärande i skolan sker tillsammans med andra är en anledning till att skapa en socialt tillgänglig 

lärmiljö. Det är viktigt att känna att man tillhör en grupp, att vara accepterad och sedd av kamrater 

och vuxna. Finns inte det så finns det ingen anledning att komma till skolan. För en del elever 

med NPF kan relationen vara en förutsättning för att ens vilja lyssna på läraren. Elever med NPF 

kan behöva stöd i det sociala sammanhanget då de kan ha svårt med ömsesidig social kommuni-

kation. Att veta vilket behov eleven har socialt kan vara svårt samt det faktum att man inte kan 

para ihop elever. Möjligheten att kunna få vila kan också vara viktig då sociala relationer kan ta 

mycket energi för dessa elever. 

Att ha betydelsefulla relationer kan vara helt avgörande för att elever ska vilja komma till skolan 

och lyssna på lärare. Själva kan de behöva stöd i sitt eget sociala samspel, framförallt på högsta-

diet där kraven på att klara av att kommunicera med andra ökar. 

”När de kommer upp på högstadiet så ska du kunna ha en kommunikation med den du 

sitter med. Så det gör att det är viktigt att det finns vuxna som kan vara med och stötta i 

det sociala samspelet. För när de inte har någon kompis så är det inte viktigt att komma 

hit. Relationen är extra viktig för NPF-elever. De kan säga att det funkar jättebra för jag 

gillar honom eller henne men jag skiter i den lektionen för att den här läraren inte är bra. 

Oavsett hur bra jag förmedlar ämneskunskaperna så försvinner allt om jag inte har en 

relation med eleven”. 

Att använda arbetsmetoder där alla elever får möjlighet att bidra kan skapa en känsla av samhö-

righet. Diskussionslektioner och mentorstider som fokuserar på socialt samspel kan främja social 

utveckling hos eleverna. 

”Jag brukar ofta jobba med diskussionslektioner så att man får känna att nu bidrar vi 

allihop till det man ska lära sig. Det är viktigt att känna att man tillhör en grupp för det 

är inte alla elever som vet hur det känns”.  

En informant menar att grundskolan skulle kunna dra nytta av de kunskaper som förskolan har i 

att bemöta barn. 

”I min drömvärld hade skolan och förskolan planeringstid ihop för de som jobbar med 

små barn har nog en väldigt stor kompetens i hur man bemöter små barn i deras utveckling 

och det försvinner ju vid den magiska 6-årsgränsen. Det finns mycket kunskap om hur 

man bemöter barn som man kan applicera även när man är 16 år”. 
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En informant menar att vi lägger för stort ansvar på barnen själva att klara det sociala samspelet. 

Vuxna kan arbeta främjande och förebyggande genom att styra upp aktiviteter och se till att alla 

får vara med. Att rasten ska innebära vila är viktigt för alla elever.  

”Vi lämnar ofta eleven till sitt eget öde och sen får man lägga 20 min av lektionen till att 

reda ut det som hände på rasten. Där tror jag att man kan ligga steget före. På en del 

skolor jobbar man jättebra där man har styrda rastaktiviteter. Den vuxne delar in i lag 

och styr reglerna. Fritids jobbar jättebra med att hjälpa eleverna att göra val. Ska du 

bygga lego eller spela bandy? Eleverna vet var de ska vara. Tar rasten all energi du har, 

då kan du ju inte lära dig något när du kommer in”. 

Det vara svårt att veta vilket behov av socialt samspel olika elever har och på vilket sätt man kan 

stödja det. Att uppnå inkludering kräver att eleverna känner sig delaktiga av ett sammanhang. 

”En del har inte samma behov som andra. En elev som vill sitta i biblioteket hela tiden. 

Är det bra eller inte? Hur ska vi lita på att det är det eleven vill? Men den svåra biten är 

ju att man inte kan para ihop folk. Sen är det här diskussionen om inkludering. Ska alla 

vara i klassrummet? Eller är det att eleven känner sig delaktig och att den tillhör ett sam-

manhang. Det är viktigt att de är i klassrummet och lär sig de sociala reglerna. Sen det 

skolmässiga som de kanske tappar litet då för att det tar så mycket energi. Så då får man 

sitta i en litet mindre grupp. Vissa lektioner”. 

Alla elever har olika behov och förmåga att klara av det sociala samspelet. Det är viktigt att vuxna 

kan ge stöd och arbeta med att skapa gruppkänsla och samhörighet. Goda relationer kan vara en 

förutsättning för att elever med NPF ska komma till skolan och engagera sig i skolarbetet. 

Sammanfattning av tema 2: Tillgänglig lärmiljö- i praktiken 

Den fysiska lärmiljön kan påverka elevers sociala utveckling, upplevelse av sammanhang, rörel-

sebehov och möjlighet att koncentrera sig på undervisningen. Genom att anpassa belysning, ljud-

miljö, placering i klassrummet samt att tydliggöra lokalernas utformning och tid kan elever med 

NPF stödjas i sin skolgång. En pedagogiskt tillgänglig lärmiljö möter eleven utifrån dennes för-

utsättningar. Olika metoder, flexibla tillfälliga grupperingar samt olika hjälpmedel kan erbjudas 

alla elever. Att tydliggöra undervisningen och undanröja hinder innan elever riskerar att miss-

lyckas är ett främjande och förbyggande arbete och kan ge eleven motivation och arbetsro. I en 

socialt tillgänglig lärmiljö är relationer är en förutsättning för att elever med NPF ska se skolan 

som meningsfull. Dessa elever kan behöva stöd i det sociala sammanhanget för att kunna känna 

samhörighet. 

Arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever med NPF kan ibland komma att stäl-

las inför olika dilemman. Arbetet styrs också på olika sätt uppifrån och kan påverka de möjlig-

heter som finns för att anpassa skolan till eleverna. I nästa tema beskrivs olika dilemman och 

former av styrning. 
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Tema 3 Dilemman och styrning 

Temat dilemman och styrning innehåller informanternas tankar om olika dilemman eller vägval 

som kan uppstå i arbetet med tillgängliga lärmiljöer. Temat handlar också om den styrning som 

påverkar skolans möjligheter att skapa en tillgänglig lärmiljö. Temat kan delas upp i fem under-

teman: Generella eller individuella insatser, Främjande, förebyggande eller åtgärdande insat-

ser, Olika synsätt inom elevhälsan, Hur mycket ska man anpassa samt Styrning. 

 

Figur 5. Tema 3 Dilemman och styrning. Engå 2019. 

Dilemman och Styrning I arbetet med tillgängliga lärmiljöer kan man ställas inför olika 

dilemman eller vägval. Ska man prioritera generella eller individuella insatser? Främjande och 

förbyggande eller åtgärdande insatser? Hur mycket ska man egentligen anpassa för olika elever? 

Detta tema handlar också om olika faktorer som styr de förutsättningar som skolans verksamhet 

ges samt hur olika perspektiv inom olika yrkesgrupper påverkar vilka insatser som prioriteras i 

elevhälsan. 

Generella eller individuella anpassningar? 

Individuella anpassningar utgår från den enskilde elevens behov. Det kan innebära skräddarsydda 

anpassningar som kan fungera mycket väl för den specifika eleven. Informanter påtalar svårig-

heten för den enskilde läraren att tillgodose alla de olika individuella anpassningar som ska ge-

nomföras i en klass på 2 - 30 elever. Ett annat alternativ som framkommer är att göra generella 

anpassningar på gruppnivå för hela klassen. Fördelen som framhålls är att alla elever kan få till-

gång till anpassningarna och då de kan bli normen i klassrummet. Informanter menar att nackde-

len kan vara att de inte är lika individuellt skräddarsydda. 
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Generella anpassningar kan vara bra för alla elever.  

”Jag kan se att den där grejen det behöver många elever något av. Om vi tänker relation-

ellt så tror jag att elevhälsan klarar det här bättre. Istället för att man ska screena för 

någon funktionsnedsättning så kan man ju ge insatser på gruppnivån. Men det behöver 

inte vara utifrån NPF. Många har glädje av lugn och ro.  

Fler än de man tänkte på från början kan gynnas av dessa anpassningar. 

”Det som är häftigt är att man tänker på några elever när man gör de här anpassningarna 

men när man gör dem på gruppnivå så är det fler som suger tag i det och är väldigt nöjda 

med det. Som när vi gjorde bildstödsremsa till en skolutflykt”. 

En informant menar att man måste vara försiktig med att ställa för stora krav på att lärare ska 

anpassa till varje enskild elev.  

”Man måste vara väldigt försiktig med vad man kan ställa för krav. Hur mycket kan man 

kräva att varje lärare ska möta på individnivå? För ska man bedriva 25 olika lektioner i 

klassrummet samtidigt, det går inte. För det finns ingen lärare som mäktar med det. Sko-

lan är ju ändå uppbyggd på att vi är en grupp som ska lära tillsammans. Ganska så ho-

mogent. Och det måste man ha respekt för när man sitter på sådana här tjänster”. 

En informant önskar att hon skulle hinna vara med i undervisningen mer för att kunna göra en 

bättre kartläggning av lärmiljön och vad som verkligen kan gynna just den här eleven.  

”Jag skulle vilja vara mer med i undervisningen, för det är ju då man ser var det brister 

och att man lär känna eleven. Det är inte lätt att komma med handledning utan att ha gjort 

de här djupdykningarna. Ett exempel är att en skolpsykolog gör en utredning och så skri-

ver man de generella åtgärderna. Då sa läraren att det där har jag gjort i 20år. Jag vill 

ju inte ge något generellt utan komma ner på individnivå- så här är det för den här eleven 

och det har jag inte tid till”. 

Generella anpassningar kan ges till alla elever i en klass vilket kan gynna fler elever än man först 

hade tänkt. Det är också lättare för läraren att hantera generella anpassningar då de har många 

fler elever i klassen att ta hänsyn till. De individuella anpassningarna kan dock vara mer skräd-

darsydda till den specifika eleven. Risken är dock att lärarna inte orkar hantera många individu-

ella anpassningar i klassen. 

Främjande/förebyggande eller åtgärdande insatser? 

Främjande och förebyggande åtgärder görs innan svårigheter uppstår, att bygga in bra hjälpstruk-

turer innan elever riskerar att misslyckas. Det kan innebära att man analyserar de ärenden som 

kommer in till elevhälsan och funderar på hur man kan förändra lärmiljön så att den passar alla 

elever. Åtgärdande insatser sker först när problem redan uppstått och kan liknas vid brandkårs-

utryckningar.  
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En informant menar att man kan utveckla skolans lärmiljö till att passa alla elever genom att 

söka efter områden som skolan behöver förbättra vid det tillfället. Att erbjuda alla elever de goda 

anpassningarna innebär att specialpedagogik kan bli normalpedagogik. 

”Elevhälsan ska arbeta främst främjande och förebyggande på organisations- och grupp-

nivå. Man kan titta på vilka ärenden som kommer in till elevhälsan just nu. Se mönster 

och teman. Vad behöver vi just nu? Då blir det andra frågor man tar tag i. Man erbjuder 

det till alla elever. Så gör man på förskolan och då blir det normalpedagogik. Det tror jag 

är NPF- anpassning, en främjande skolutveckling som barn mår bra av”. 

Ett praktiskt exempel är en mindre kommuns arbete med tillgängliga lärmiljöer. 

”Tillgängliga lärmiljöer är ett riktigt förebyggande och främjande arbete. Det är inga 

brandkårsutryckningar. Vi ska arbeta mer med att tänka, vad kan vi se innan? Läraren 

ser ju precis de elever som jag ser men vi ser dem med olika glasögon. Det en lärare ser 

som en elev som går in och ut ur klassrummet kan jag se som uppmärksamhetsproblema-

tik. Jag kan se orsaken till att det inte fungerar. Jag kan också se vad som fungerar och 

bygga vidare på det”. 

En elev som inte lyckas i skolan är ett tecken på bristande tillgänglighet och att elevhälsoarbetet 

fokuseras på åtgärdande insatser. 

”Jag hade en elev som slutade 9:an förra året. Det gick ju bra i början. Sen fick han ju 

utbrott och ibland var det ju nästan varje lektion och allt som kom med det…och allt ef-

terjobb… men det blev bra på slutet. Men det är också sorgen över att det ska komma när 

man går ut 9:an” 

Det är viktigt som representant i elevhälsan att reflektera över vad främjande, förebyggande och 

åtgärdande insatser är och vari skillnaden består. Annars är risken att arbetet inte får en tydlig 

inriktning. 

”Det är ju tanken litet med det här jobbet att vi ska jobba förebyggande, att vi ska lägga 

en del av elevhälsotiden som vi träffas åt det men det har vi ju inte gjort. Det kommer ju 

nya elever hela tiden. Mycket av det som är åtgärdande kan ju vara förebyggande bero-

ende på hur man jobbar och så. Det där går i varandra. Jag tycker inte att det är lätt att 

särskilja faktiskt”. 

Arbetssättet kan vara avgörande för om arbetet blir främjande, förebyggande eller åtgärdande 

samt var ansvaret hamnar för problemen som ska lösas. 

”Vi pratar mycket om att införa EHM, elevhälsomöten för att skapa en tydligare gång 

mellan lärare och elevhälsan. Idag har vi EHT vilket betyder att det bara är elevhälsan 

som träffas och diskuterar de elever vi fått till oss. Man hamnar ständigt i samma elever. 

Ett EHM är ju att man kan se över varje klass och hjälpa läraren att vrida och vända på 

problemet där med oss för att sen gå tillbaka och försöka. Annars blir det en risk att elev-

hälsan tar över en svårighet, ett problem som vi ska lösa. Som det är nu så är det svårt att 

fika utan att få tre elevärenden i knät”. 
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Med ett arbetssätt som analyserar vad skolan, olika klasser och elever behöver för stöd så kan 

man göra främjande och förebyggande insatser, innan problem uppstår och elever tillåtits miss-

lyckas. Att erbjuda alla elever goda insatser gör att specialpedagogik kan bli normalpedagogik. 

En medvetenhet om vad det innebär med främjande och förebyggande insatser är nödvändigt för 

att kunna hindra att man fastnar i samma elevärenden hela tiden samt för att skapa en lärmiljö 

där elever kan lyckas redan från årskurs ett. 

Olika synsätt inom elevhälsan 

Olika yrkeskategorier har utifrån sin kunskap olika perspektiv som påverkar hur de ser på sin 

yrkesroll och det arbete som sker i elevhälsan. Även rektors syn på hur arbetet ska inriktas har 

stor betydelse likaväl som det frirum som rektor kan skapa för sina medarbetare. 

”Jag hade en nätverksträff med alla specialpedagoger i kommunen. Det var väldigt olika 

hur man tänkte sin roll och vad det ger för effekter. Väldigt mycket på individnivå och en 

del kategoriska, åtgärdande. Man har ju de man har i en kommun och då får man göra 

något bra av det liksom. Vidga den personens perspektiv så att de kan göra ett bättre jobb. 

Det ser nog olika ut vad rektor tänker att man ska göra”.  

”Det är när vården flyttar in i skolan, det gillar jag inte. NPF är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, det är en diagnosgrupp. Ska du tänka lärmiljö för elever med NPF 

så är det fortfarande ett vårdtänk som ska vara litet hälsofrämjande. Tänk istället: hur 

kan man skapa lärmiljöer som gynnar barn? Jag som har psykodynamiskt och relationellt 

perspektiv tänker att jag har min grund inom humanismen. Man får läsa om lärmiljö uti-

från utvecklingspsykologi. Specialpedagogen ska kunna jättemycket om barns utveckl-

ing”. 

En informant menar att många yrkeskategorier inom elevhälsan har ett individperspektiv på ar-

betet. Då hon själv är ensam om att tänka på gruppnivån riskerar det perspektivet att komma i 

skymundan. Hon är rädd för att lärarna inte ska orka med att bara göra insatser på individnivå. 

”Som specialpedagog har man ju hela gruppen i bakhuvudet. Sen kommer psykologen - 

individnivå, arbetsterapeut - individnivå, kurator - individnivå. Och så är det ju jag som 

specialpedagog som både har individperspektiv och grupp. Men det är ju rätt så lätt att 

man blir överkörd av de andra. Går vi till en lärare med bara individfokus då blir det 

skittufft och då kommer inte läraren att mäkta med det här. Hur kan vi möta den här eleven 

som gör att det funkar i en grupp, så att det inte blir övermäktigt för läraren?”. 

Olika yrkesspråk och yrkeskunskap kan göra kommunikationen tidsödande vilket kan innebära 

att eleven får vänta onödigt länge på stödinsatser. 

Samtidigt som man stoppar in den här experten i den pedagogiska miljön så är det ju 

personer med olika yrkeskunskap och olika yrkesspråk. Min upplevelse av det här är att 

det tar väldigt mycket tid, att kommunicera och samarbeta kring eleverna. Det kan lagga 

tidsmässigt och jag är inte säker på att det är varje elevs allra bästa”. 
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Olika yrkesgrupper har olika kunskap och perspektiv i botten vilket kan bidra till att fördjupa 

analyser av problemsituationer samt ge lösningar på hur man kan möta funktionsnedsättning i 

praktiken. En informant menar att skolan saknar det medicinska perspektivet och att olika yrkes-

grupper ser helt olika saker i skolmiljön. Samma informant menar att hennes mål är att arbeta 

mer interprofessionellt och att arbetsterapeuter har mycket att bidra med i skolans värld. 

”Alla tänker att man ser helheten, men oj vad olika man ser. Läraren ser ju helheten på 

lärandet medan jag ser hela dygnet och alla miljöer. Sen har jag med mig det som också 

skolsköterskor har, det medicinska perspektivet. Jag kan ju få ihop - vad blir det för kon-

sekvenser av den här diagnosen i aktivitet? Och där saknar ju skolan en del. I skolans 

värld tänker man ju att sittdynor är ju bra för att det är skönt att sitta på medan jag kan 

se att sittdynan kan ha betydelse för att den stimulerar dopaminet i hjärnan som ofta är 

ganska försvagat hos elever med NPF”.  

Att utgå från vetenskapliga teorier är viktigt för elevhälsans arbete. Rektors egen kunskap och 

förhållningssätt påverkar hur arbetet inriktas. Ett kunnigt och tryggt ledarskap kan ge medarbe-

tarna ett handlingsutrymme i arbetet som gör det möjligt att ta reda på vad som verkligen funge-

rar. 

”Det viktigaste är att ha en organisation som gör att man kan arbeta utifrån det man har 

i klassrummet, de elever man har. Inte någon slags idé om att nu satsar vi på det här. Det 

kräver ett ledarskap som är extremt kunnigt och tryggt. Att man är trygg i att det här 

fungerar. Om man har det här friutrymmet så kan man ta reda på vad som fungerar på 

riktigt. Sen kommer man ännu längre om det är förankrat i vetenskapliga teorier”.  

Det råder olika synsätt huruvida man bör ha ett medicinskt perspektiv inom skolan. Att få ut det 

bästa av olika synsätt och perspektiv hos personalen i elevhälsan kräver ett tryggt och kunnigt 

ledarskap. Att kunna ta till vara på arbetsterapeutens kunskap om funktionsnedsättningars kon-

sekvenser i vardagen för att sedan kunna utnyttja denna kunskap för att förändra lärmiljön så att 

den möter dessa elever kan vara ett sådant sätt. En svårighet kan vara att ge det främjande och 

förebyggande arbetet tillräckligt med tid och att undvika att fokus endast hamnar på åtgärdande 

insatser på individnivå. Genom att ge anpassningar på gruppnivån kan man också få lärare som 

ska genomföra dessa insatser en möjlighet att orka med sitt arbete. 

Hur mycket ska man anpassa? 

Olika synsätt i elevhälsan påverkar den inriktning som arbetet tar. Oenighet finns om det medi-

cinska synsättet bör finnas i skolans värld eller om man istället bör tänka vad som är en god 

lärmiljö för barn i allmänhet. Uppdraget att skapa samhällsmedborgare av eleverna leder till fun-

deringar hos informanterna om hur mycket man ska anpassa skolmiljön. Informanterna menar att 

eleverna måste lära sig att hantera omvärlden och att man kan utmana dem gradvis. Att elever 

kan få hitta sina egna vägar och strategier kan också vara ett sätt att stötta eleverna. 
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”Att elever har gått tre år i grundskolan och suttit i liten grupp och så kommer de hit och 

förväntas tillhöra en klass på 28 elever sen. Man kan ju förstå att krocken blir ganska 

stor. Att vi förväntar oss att de ska ta ett aktivt val till gymnasiet och sedan hitta ett yrke. 

Vill man att de ska stå vid ett löpande band, ja men då så. Fortsätt att köra på en liten 

grupp men så tänker jag att vårt mål är ju att göra samhällsmedborgare av dem utifrån 

deras förutsättningar”. 

Elever måste få hitta strategier att klara av den omgivande miljön.  

”Ja vi ser ju att vissa saker blir ett hinder men de måste ändå få hitta sina vägar och 

strategier för så här funkar jag och så här måste det funka för mig. Sen har jag tänkt 

mycket på att man måste börja utmana dem, för de ska ju ut i en verklighet som inte är 

anpassad sen. Jag jobbar mer med det, att det ska finnas en progression där. Att man efter 

ett tag ska bolla tillbaka på eleven. Hur ska du lösa det här då? Då blir de mer myndiga, 

i förhållande till det de kan klara av”. 

För att elever ska kunna ha de bästa möjligheterna att klara sig i samhället så menar informanterna 

att man måste fundera över hur mycket man ska anpassa lärmiljön. Elever bör ges möjlighet att 

hitta strategier och egna vägar. I denna process kan de gradvis bli utmanade av läraren.  

Styrning  

Olika former av styrning påverkar möjligheterna att skapa en tillgänglig lärmiljö. Skolans läro-

plan, politisk styrning, ekonomiska förutsättningar och starka föräldraorganisationer styr möjlig-

heten att anpassa skolan till de elever som går där.  

Det sätt som styrdokument är skrivna och vilka kunskapskrav som finns går stick i stäv med 

diagnoskriterierna för NPF då förmågorna man ska arbeta med är exakt de som elever med NPF 

har svårt med. Lärarna behöver hinna så mycket att det är svårt att kunna anpassa undervisningen 

till det som skulle intressera eleven. Lärarna tvingas välja mellan omsorgen om eleven och att 

hinna med kunskapskraven.  

”Det stora hindret med att anpassa är det sätt som styrdokumenten är skrivna. Det hand-

lar om vilka kunskapskrav det är, att man ska hinna så mycket att det styr undervisningen. 

De här förmågorna som man ska arbeta med samtidigt, det är ju exakt det som de har 

problem med. Styrdokumenten menar ju att man ska möta varje elev där den står och att 

man ska ge alla möjlighet att klara utbildningen och det krockar ju faktiskt.  När kun-

skapskraven säger något och när omsorgen om en människa säger något annat, där kan 

man behöva välja”. 

En informant menar att skolan borde styras utifrån vad vetenskaplig forskning menar är gynnsamt 

samt att kommunala politikers kunskaper om barns utveckling inte räcker till för att ge skolor de 

förutsättningar de behöver för att skapa en tillgänglig lärmiljö. 

”Det är kommunal styrning så det är väldigt mycket upp till den politiker och de har ju 

ingen aning om barns utveckling. Så ekonomi och politisk styrning. Jättedilemma. Hur 

man bygger skolor och organisation. Hur man bakar in problem från början, som ger 

sjuka barn och stress hos lärare. I fattiga kommuner är det resurser som saknas. Då får 
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man många elever med problem. Då är det något strukturellt fel. Skolan styrs inte alltid 

av forskning/vetenskap”. 

Starka föräldraorganisationer vill påverka hur skolan ska styras. Informanten menar dock att 

dessa organisationer inte har de professionella kunskaper som krävs. 

”Sen kan det ju vara så att vi i Sverige har väldigt starka föräldraorganisationer och de 

har en tydlig idé om vad de vill. De vill väl men är inte proffs. Skolutveckling måste få 

mandat att vara på ett högre plan”. 

Sammanfattning av tema 3: Dilemman och styrning 

Elevhälsans arbete med att anpassa lärmiljön till olika elever kan ställas inför olika dilemman.   

Det råder olika synsätt huruvida man bör ha ett medicinskt perspektiv inom skolan. Ska man ta 

till vara på kunskaper inom neurologi för att kunna hjälpa elever eller ska man avstå för att inte 

kategorisera elever? Att få ut det bästa av olika synsätt och perspektiv hos personalen i elevhälsan 

kräver ett tryggt och kunnigt ledarskap. Vilken typ av anpassningar som ska erbjudas är också ett 

dilemma. Individuella anpassningar kan vara skräddarsydda till den specifika eleven. Risken är 

dock att lärarna inte orkar hantera många individuella anpassningar i sitt klassrum. Generella 

anpassningar däremot är lättare för lärare att hantera och kan gynna fler elever än man först hade 

tänkt. Däremot är de inte så specifikt riktade till att möta just en viss elevs behov. Att erbjuda 

alla elever goda insatser gör att specialpedagogik kan bli normalpedagogik. Med ett arbetssätt 

som analyserar vad skolan, olika klasser och elever behöver för stöd så kan man göra främjande 

och förebyggande insatser innan elever tillåtits misslyckas. En medvetenhet om vad det innebär 

med främjande och förebyggande insatser är nödvändigt för att kunna skapa en lärmiljö där elever 

kan lyckas redan från årskurs ett. Oavsett vilken typ av anpassningar elever med NPF får i skolan 

så menar informanterna att elever också gradvis måste utmanas att hitta strategier att klara om-

givningen som den är, utan anpassningar. Övergripande styrning av skolan så som skolpolitik, 

styrdokument och starka föräldraorganisationer påverkar också de möjligheter som lärare har att 

anpassa lärmiljön till sina elever.  

Diskussion  

En tillgänglig lärmiljö innebär att skolan ska fungera för olika elevers behov, t ex de behov som 

uppstår av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Lundin, 2017). Skollagen anger att beho-

ven, inte diagnosen ska avgöra vilket stöd eleven får (SFS 2010:800). Därför har min utgångs-

punkt varit att undersöka vad elevhälsans olika kompetenser anser som betydelsefullt i arbetet 

med att skapa tillgängliga lärmiljöer som möter de behov som är vanliga hos elever med neu-
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ropsykiatriska funktionsnedsättningar. I mina empiriska data har jag sett exempel på olika till-

gänglighetsskapande insatser men också hur olika yrkesverksammas kunskaper och synsätt spe-

lar roll för vilka insatser som ges i praktiken. I diskussionen vill jag föra samman empiri och teori 

och se om dessa stödjer varandra. Jag kommer också att ge min slutsats samt egna reflektioner. 

Jag kommer i denna diskussion att diskutera medvetenhet och förhållningssätt i relation till 

NPF och lärmiljö. Olika perspektiv som ligger till grund för de tillgänglighetsskapande insatserna 

redovisas. Därefter vill jag visa på insatser som görs i praktiken för att skapa en fysiskt, pedago-

giskt och socialt tillgänglig lärmiljö för elever med NPF samt vilka funktioner som en tillgänglig 

lärmiljö kan stödja. Slutligen kommer diskussionen att behandla olika dilemman som kan uppstå 

samt olika slags styrning som kan påverka arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer.  

Medvetenhet och förhållningssätt 

Kunskap om barns olikheter 

Informanterna menar likt skolverkets rapport (2016) att lärare saknar tillräcklig medvetenhet om 

NPF samt om barns utveckling och att det får stora konsekvenser för de elever som inte blir sedda 

och får det stöd som de behöver (Landgren et al., 2001). Informanterna menar vidare att utan 

kunskap kan lärare tro att elever med NPF är lata och ointresserade istället för att identifiera svagt 

utvecklade funktioner så som exekutiva funktioner och inlärningssvårigheter (Kutscher, 2016, 

Saranvanabhavan & Saranvanabhavan, 2010, SPSM, 2016).  

 Forskare menar att många elevers svårigheter uppstår när eleven med sina förutsättningar 

möter skolmiljön (Runström Nilsson, 2015). En informant menar att vissa lärare har sin stolthet 

i sitt yrke och tror att deras undervisning passar alla elever. Några faktorer som är viktiga för 

lärare som ska undervisa i inkluderande klassrum är samverkan mellan professionella; deras at-

tityd; deras kunskap om funktionsnedsättningar och om undervisningsmetoder samt anpassningar 

som specifikt riktar sig till elevens behov (Cross et al., 2004). Forskning samt informanterna 

menar att ökade kunskaper om funktionsnedsättningar verkar ökar lärares intresse av att anpassa 

lärmiljön samt att det även påverkar bemötandet som eleverna får av läraren. (Lee et al.,2015, 

Pinar & Sucuoglu, 2011, Skolverket, 2016, SKL, 2017). Betydelsen av kunskap och medvetenhet 

om NPF går igenom det empiriska materialet på alla nivåer - skolpolitiken, rektorer, yrkesgrup-

per i elevhälsan, lärare samt övrig personal och påverkar om arbetet styrs i riktning mot främjande 

och förebyggande tillgänglighetsarbete. 

En informant menar att Elevhälsa och skolutveckling bör gå hand i hand och att det är ett 

område som bör planeras och ges tid. Cederberg-Scheike (2016) menar att det höga tempot i 
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skolan minskar möjligheterna att reflektera och problematisera över det vi gör då tyngdpunkten 

har förskjutits mot rapportering och administrativt arbete, trots att det inte är belagt att ökad kon-

troll ger bättre resultat (Scruggs & Mastropieri, 2017). Utbildning av lärare är en förutsättning 

för att kunna skapa tillgängliga lärmiljöer och bör ske på ett sätt som ger en djupare förståelse 

och långsiktig skolutveckling som genomsyrar verksamheten utifrån en inkluderande värdegrund 

menar en annan informant samt Lundin (2017).  Handledning kan ge lärarna verktyg för att kunna 

anpassa undervisningen så att den passar olika elevers behov (Bladini, 2007, Sundqvist, 2014). 

Genom att vara en kvalificerad samtalspartner kan man ge lärare de verktyg de egentligen har 

menar en informant vilket stöds av Hegartys forskning (2007, i Florian & Linklater, 2010) som 

visar att det är svårt att argumentera för att lärare inte har de kunskaper som krävs för att undervisa 

elever i svårigheter samt att elever ska undervisas med helt andra metoder än de andra eleverna. 

Kollegial handledning är positivt då lärare själva får vara aktiva i att ta fram en lösning på en 

problemsituation menar informanter samt Lauvås, Hofgaard Lycke & Handal (2016). Även att 

handleda kring ärenden som man får ta upp anonymt ger ett kollegialt lärande som präglas av 

långsiktighet och kan ses som en indirekt NPF-anpassning. En informant påtalar likt Lundin 

(2017) vikten av att samtlig personal på skolan får utbildning, även vaktmästare, kökspersonal 

m.m. då de också kommer i kontakt med eleverna. Dock visar det sig vara svårt att få med alla 

yrkesgrupper i utbildningsinsatser.  

Relationellt perspektiv 

Den svenska skolans värdegrund utgår från att alla människor har lika värde vilket innebär att 

skolans uppdrag är riktat mot att skapa en skola för alla (Salamanca, 2006) där olika är normen 

(SKL, 2017). Då alla elever har rätt till respektfullt bemötande förutsätter det ett relationellt ar-

betssätt (Bergem, 2000). Forskning visar att inkluderande lärmiljöer ytterst handlar om vilket 

förhållningssätt man har till elever och dess lärande (SKL, 2017). Det empiriska materialet visar 

på olika perspektiv som ligger till grund för de insatser som är tillgänglighetsskapande i skola - 

relationellt perspektiv och salutogent perspektiv. I ett relationellt perspektiv (Persson, 2013) är 

elevers samspel med omgivningen utgångspunkten och fokus ligger på hur man kan anpassa mil-

jön så att den möter olika elevers behov. I en tillgänglig lärmiljö kan alla elever utvecklas utifrån 

sina förutsättningar. Några av informanterna utgår från det medicinska perspektivet i sina yrkes-

roller. Lundin (2017) samt de flesta av informanterna menar att det är bra att förstå vad olika 

diagnoser kan innebära vad gäller svårigheter, men att lösningarna måste ske i miljön. Två infor-

manter pratar motvilligt om ”elever med NPF”, då de menar att medicinska diagnoser och vård 

inte hör hemma i skolans värld. Den ena informanten menar vidare att om man ska tänka lärmiljö 
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för elever med NPF så är det fortfarande ett vårdtänk som ska vara litet hälsofrämjande. Istället 

för att kategorisera elever som ”elever med NPF” så vill de prata om funktionsvariation samt att 

de ser till vad de kan om barns utveckling och vad olika barn behöver mer eller mindre av utifrån 

sina styrkor. Detta är skilda sätt att se på elever med NPF, som går att återfinna även inom forsk-

ningen (Gillberg, 2013, Kärfve, 2006). Jensen (2017) menar att dessa perspektiv måste få leva 

sida vid sida för att vi ska förstå hur vi kan göra lämpliga anpassningar utifrån elevers funktions-

nivå. Greene (2011, sid. 29) menar att ”barn gör rätt om de kan” och att vuxna måste förstå vad 

som kan orsaka negativt beteende. Han menar vidare att problem uppstår ”när kraven på ett barn 

överstiger dess förmåga att reagera adekvat” (Greene, 2011, sid. 30). Behoven, inte diagnosen 

ska avgöra vilket stöd eleven får (SFS 2010:800). I skolan är det mer relevant att beskriva elever 

utifrån möjligheter och begränsningar inom olika utvecklingsfunktioner, och hur olika faktorer i 

situationen och undervisningens uppläggning skapar framgång eller misslyckande för olika ele-

ver (Jacobsson & Nilsson, 2011). 

Salutogent perspektiv 

I ett salutogent perspektiv (Antonowsky, 1991/2005, Guvå, 2014) är individens känsla av sam-

manhang viktigt för att känna motivation. Tillvaron behöver upplevas som begriplig, hanterbar 

och meningsfull för att man ska kunna uppleva känsla av sammanhang (KASAM - Sence of 

Coherence). För elever med NPF är det helt avgörande att skoldagarna är förutsägbara och har 

en tydlig struktur för att dessa elever ska kunna klara av skolarbetet samt sociala relationer. I ett 

salutogent perspektiv utgår man från elevers styrkor och intressen. Man söker friskfaktorer att 

utgå ifrån i skolarbetet och elevens svårigheter ses i relation till skolmiljön. Att tydliggöra miljön 

och skapa sammanhang är salutogent arbete likaväl som främjande och förebyggande arbete där 

man gör insatser innan svårigheter uppstår (Antonowsky, 1991/2005, Guvå, 2014). Elever som 

misslyckats har sämre självförtroende och undviker gärna uppgifter där de kan misslyckas. Ge-

nom att skapa en positiv lärmiljö och att fokusera på elevers styrkor och inlärningsstilar kan 

självförtroendet öka hos elever (Costello & Stone, 2012). Resultatet i denna studie visar att arbe-

tet med tillgängliga lärmiljöer utgår ifrån det salutogena perspektivet vilket är önskvärt enligt 

informanterna. Dock menar flera av dem att lärare inte arbetar salutogent i tillräcklig utsträckning 

då de saknar kunskaper om hur de kan gå tillväga samt att de har svårt att hinna med då de har så 

många andra elever i klassrummet. De informanter som ger exempel på salutogent arbete menar 

att det gynnar elevers motivation, lärande och framtida yrkesval. Informanterna lyfter fram att 

olika utvecklingsfunktioner t ex känslig perception, antingen ses som negativt eller positivt be-
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roende på sammanhanget. Att miljön avgör om en funktionsnedsättning istället blir en funktions-

uppsättning. En informant menar att man bör lyssna på eleven då de ofta själva vet vad som 

fungerar för dem vilket enligt forskningen ger eleven möjlighet att lyckas med skolarbetet (Aspe-

lin, 2012, Lilja, 2013, Hattie, 2009).  

Det som är bra för NPF är bra för alla elever 

Lundin (2017) samt mina informanter anser att det som är bra och ibland alldeles nödvändigt för 

elever med NPF är bra för alla elever vilket stöds av Florian & Linklaters forskning (2010). De 

menar att god undervisning, goda anpassningar och goda lärmiljöer är bra för samtliga elever i 

klassrummet och att det kan vara fler än de man först tänkte på som kan gynnas utifrån denna 

möjlighet. En informant menar också att det är ”självbevarande” för läraren då det kan vara svårt 

att annars hinna med alla anpassningar. Att erbjuda goda anpassningar på gruppnivå är att göra 

specialpedagogik till normalpedagogik menar en informant, något som blir normen och är till-

gängligt för alla (SKL, 2017). Informanten menar vidare att det inte finns något som är ”special” 

i specialpedagogik vilket överensstämmer med Hegartys forskning (2007, i Florian & Linklater, 

2010) då effektiva undervisningsmetoder både uppstått i vanlig klass och sedan förts över till 

specialundervisning likaväl som tvärtom. Elever lär sig på samma sätt menar hon fast i olika takt. 

Därför är det svårt att mena att lärare saknar kunskap att undervisa elever i behov av stöd. Osä-

kerhet inför att undervisa elever i behov av särskilt stöd kan överkommas genom att få reflektera 

över sin undervisning och vad de generellt erbjuder för lärmiljö till alla sina elever.  

Tillgänglig lärmiljö - i praktiken 

Vad finns det då för olika insatser som kan skapa tillgänglighet för elever med NPF? Resultatet 

visar att tydliggörande utifrån ett salutogent perspektiv karaktäriserar många av de praktiska in-

satserna för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Informanterna menar att tydliggörande pedagogik 

skapar upplevelse av sammanhang, KASAM (Antonowsky, 1991, 2005) hos elever med bris-

tande exekutiva funktioner, vilket bidrar till självständighet, motivation och stressreducering. 

Upplevelse av sammanhang och delaktighet får eleverna också av relationer med andra elever 

och läraren enligt informanterna. Det framgår även att elever med känslig perception kan trivas 

i en lugn lärmiljö med minimalt med stimuli. Med ett lösningsfokuserat arbetssätt kan man hitta 

anpassningar i lärmiljön som undanröjer hinder för elever med NPF (Runström Nilsson, 2015).   
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Fysiskt tillgänglig lärmiljö 

Den fysiska lärmiljön kan påverka tillgängligheten för elever med NPF. Då dessa elever kan ha 

känsligare perception och kan uppleva sinnesintryck starkare än andra elever så kan man behöva 

skapa en lärmiljö med mindre intryck och med möjlighet att urskilja lärarens tal. Bristande för-

måga till aktivitetsreglering kan visa sig som rastlöshet eller som att ha svårt att komma igång 

med uppgifter. En lärmiljö som möter dessa behov kan ha hjälpmedel som möter behov av rörelse 

och stimulans. Plan- och bygglagen (2010:900) och arbetsmiljölagen (1977:1160) bör beaktas av 

huvudmännen i arbetet med att skapa lärmiljöer som är fysiskt tillgängliga och ger riktlinjer för-

rörlighet och för att hantera visuella och auditiva faktorer (Skolverket, 2016). Det saknas dock 

riktlinjer för hur man kan bygga så att de blir tillgängliga för elever med koncentrationssvårig-

heter vilka särskilt kan påverkas av lärmiljöns utformning (Kutscher, 2014, Reese et al., 2005, i 

Tufvesson, 2009). Elevers förmåga att koncentrera sig påverkas negativt av; olika ljudnivåer och 

bakgrundsbuller (Enmarker & Bohman, 2004, i Tufvesson, 2008); artificiellt ljus och dagsljus 

direkt på arbetsplatsen (Kuller, 2004, i Tufvesson, 2008); stort antal elever och lärare i klassrum-

met (Kantrowitz & Evans, 2004, i Tufvesson, 2008) och få möjligheter att röra sig i klassrummet 

(Huse, 1995, i Tufvesson, 2008); dörrar och fönster på flera väggar i klassrummet samt utsikt 

mot skolgården samt datorer och öppna hyllsystem i blickfånget (Tufvesson, 2008). Placering i 

klassrummet kan påverka koncentrationsförmågan, vissa elever behöver få samma plats hela ti-

den och vissa behöver få tillgång till en enskild plats att göra uppgifter på (Martin, 2002, Adams 

et al., 2000, i Tufvesson, 2008). Att kunna använda grupprum för att arbeta med en mindre grupp 

eller med en-till-en-undervisning har visat sig positivt (Cuckle & Wilson, 2002, i Tufvesson, 

2008). Växter i lärmiljön har en positiv effekt på kreativitet och sinnesstämning (Suzuki, 2004, i 

Tufvesson, 2008). Positivt är även stängd förvaring, mjuka gardiner och mjuka kuddar 

(Tufvesson, 2008). Informanter beskriver hur de använder skärmväggar och målar på glasrutor 

för att minska inkommande sinnesintryck. Ljudsystem används för att förstärka lärarens tal och 

till känsliga elever så väljs det klassrum som har minst bakgrundsljud, t ex ventilation. Flimrande 

belysning får släckas och elever får använda en annan ljuskälla så som att sitta vid ett fönster 

vilket dock kan riskera att störa koncentrationen (Tuvesson, 2008). Medveten placering och 

möblering i klassrummet kan stödja elevers behov av rörelse och främja olika arbetsformer. Ele-

ver kan få sitta nära dörren för att lätt kunna gå ut eller arbeta vid ståbord längst bak i klassrum-

met.” Fokuslådan” innehåller hjälpmedel som ger elever utlopp för rörelsebehov och stimulans 

så som stressbollar och sittdynor. Lokaler kan utformas för att fungera bra för socialt sampel. 

Flera informanter önskar att det fanns fler lokaler, grupprum och plats för vila i anslutning till 
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klassrummet. Att färgkoda scheman, använda bildstöd och tidshjälpmedel samt att skylta loka-

lerna kan stödja elever med bristande upplevelse av tid, sammanhang och rumslig orientering 

(Lundin, 2017, Jensen, 2017). Att skapa en fysiskt tillgänglig lärmiljö för elever med NPF kan 

sänka elevers stressnivå och öka självständigheten.  

Pedagogiskt tillgänglig lärmiljö 

Brister i förmågor som exekutiva funktioner, central koherens och mentalisering är vanligt hos 

elever med NPF och kan innebära svårigheter med att uppnå kunskapskraven i skolan. Det kan 

innebära svårigheter med att förstå orsak och verkan; prioritera mål och mening med uppgifter; 

välja ut lämpliga lösningar på problem; organisera och komma igång och avsluta uppgifter; re-

flektera över sin egen roll och beteende samt att förutse andras perspektiv (Skolverket, 2016). En 

lärare som kan skapa ett gott klassrumsklimat; respektfulla relationer; strukturer/rutiner/regler 

samt tydliga förväntningar på eleven kan bidra till en tillgänglig lärmiljö (Samuelsson, 2016). 

Inkluderande ledarskap och tydliggörande pedagogik handlar om att skapa en begriplig, me-

ningsfull och hanterbar skoldag för eleven (Alenkaer, 2011, i Jensen, 2017, Sjölund et al., 2017).  

Tydliggörande pedagogik utgår ifrån att man söker förstå de underliggande orsakerna till 

elevers beteende (Mesibov et al, 2005, i Sjölund, 2017). En pedagogiskt tillgänglig lärmiljö möter 

elever där de befinner sig i utvecklingen och stödjer eleven att hantera sin studieplan menar flera 

informanter. De menar vidare att pedagogiskt tillgänglig lärmiljö karaktäriseras även både av 

genomtänkt undervisning samt ett tydliggörande arbetssätt. Informanterna samt Weyant & Du-

Paul (2008) och Buchanan (et al., 2010, i Florian & Linklater, 2010) menar att det är betydelse-

fullt att ge elever tillgång till olika undervisningsmetoder och redovisningsformer utan att därmed 

sänka kraven på det som ska läras in. ”Att inte sänka ribban utan att ge eleverna en längre stav” 

som en informant sade. Höga, men rimliga förväntningar är en framgångsfaktor som beskrivits 

inom forskning (Jenner, 2004, i Hugo, 2018). I ett salutogent perspektiv tas fokus bort från ele-

vers funktionsnedsättningar och läggs istället på elevers styrkor. Ett exempel är tvåspårig under-

visning där samma text antingen kan läsas med ögonen eller öronen vilket skapar tillgänglighet 

och självförtroende samt reducerar stress. Tillgång till inlästa läromedel erbjuds alla elever på en 

skola. Gemensamt lektionsupplägg hos alla lärare, korta genomgångar, att använda tydligt språk 

och arbeta med begrepp i undervisningen främjar inlärning enligt informanterna. Att tydliggöra 

för eleven vad den ska lära sig och arbetsgången för detta gynnar elevens motivation, igångsätt-

ning och arbetsro. Informanterna menar att tydliggörande pedagogik kan användas på både 

grupp- och individnivå men menar att lärarna sällan gör det systematiskt. Informanter samt 

Scruggs & Mastropieri (2017) menar att tvålärarsystem ger lärarna möjlighet att styra resurserna 
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till elevers behov samt att skapa tillfälliga flexibla grupperingar. Att differentiera undervisningen 

verkar vara den största faktorn som påverkar lärandet (Vinterek, 2006, i Bolic et al., 2016). Po-

sitivt är även att använda förberedelse för att kunna hindra situationer där elever kan riskera att 

misslyckas och detta kan ses som främjande och förebyggande arbete.  

Socialt tillgänglig lärmiljö. 

Att lärande och utveckling sker tillsammans med andra (Säljö, 2014, Stern i Jensen, 2011) är en 

anledning till att skapa en socialt tillgänglig lärmiljö. Motivation utifrån ett sociokulturellt synsätt 

utgår från att människor skapar sin identitet och får inre motivation genom att delta i meningsfulla 

aktiviteter tillsammans med andra (Säljö, 2014). Forskning visar att relationen mellan lärare och 

elev är en av de enskilt viktigaste faktorerna för lärande och motivation (Andersson, 2017, i 

Hugo, 2018). Lärare i en förtroendefull relation ger eleven möjligheter att lyckas i skolarbetet 

genom att lyssna på eleven, bry sig om eleven, tro på elevens förmåga samt att se eleven som en 

individ (Aspelin, 2012, Lilja, 2013, Hattie, 2009). Ömsesidig social kommunikation kräver för-

mågor som central koherens, mentalisering, arbetsminne samt god perception (Sjölund et al., 

2017, Attwood, 2000). Attwood (2000) menar att det tar flera gånger så långt tid för att bearbeta 

social information för elever med autism. Att kunna förställa sig hur dem man pratar med upple-

ver och tar emot det man säger är centralt (Sjölund et al., 2017). Elever med NPF kan bli betrak-

tade om socialt avvikande och då exkluderas socialt (Forsberg & Thornberg, 2016, Grosche & 

Volpe, 2013).  

Informanterna menar att det är viktigt för eleverna att tillhöra en grupp, att vara accepterad 

och sedd av andra vilket stöds av forskningen (McLeskey, 2007, Hugo, 2011). För elever med 

NPF är betydelsefulla relationer ofta en förutsättning för att se skolan som meningsfull, för att 

vilja komma till skolan och för att ens vilja lyssna på läraren. Gerrbo (2012) samt en av mina 

informanter menar att det viktiga är att eleven själv känner sig socialt inkluderad, oavsett var den 

får sin undervisning. Samtliga informanter och Sjölund (et al., 2017) menar att elever med NPF 

kan behöva stöd i det sociala samspelet då de kan ha svårt med ömsesidig kommunikation. En 

annan informant menar att vi lägger för stort ansvar på barnen själva att klara det sociala sam-

spelet och att det kan till exempel resultera i att lektionstid får läggas på att lösa konflikter som 

uppstått på rasten. Raster kan ta mycket energi från elever som har svårt att uppfatta sammanhang 

och att klara ömsesidig social kommunikation anser flera informanter vilket stöds av Gerrbos 

forskning (2012). Risken är att rasten inte blir någon vila för dessa elever. De flesta informanter 

menar att det kan vara svårt att veta vilket socialt behov eleven har samt hur man kan stödja den 

sociala utvecklingen.  
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Informanterna menar att den sociala lärmiljön är mycket viktig och till och med avgörande 

för eleverna samt att det är den svåraste lärmiljön att göra tillgänglig. Detta stämmer överens med 

Gerrbos forskning (2012) som visar att det sociala är skolans största utmaning. Mindre än hälften 

av informanterna ger förslag på vad som kan vara betydelsefulla insatser för att främja elevers 

sociala delaktighet. En informant arbetar med diskussionslektioner för att få eleverna att känna 

att de gemensamt bidrar till det gruppen ska lära sig och för att de ska känna grupptillhörighet, 

då hon menar att alla elever inte vet hur det känns. En annan informant menar vidare att fritids 

arbetar främjande och förebyggande genom att ha vuxenstyrda rastaktiviteter där alla får vara 

med samt att de hjälper elever att göra val mellan olika aktiviteter. Två informanter menar att 

deras skolor aktivt arbetar för att skapa god sammanhållning i klassen vilket är positivt enligt 

Hattie (2009, i Thornberg, 2013). Ytterligare en annan informant önskar att skolan skulle ha pla-

neringstid tillsammans med förskolan då hon menar att de som arbetar med små barn skulle kunna 

bidra med sin kompetens i hur man bemöter barn i sin utveckling. Denna kompetens menar hon 

även kan gynna äldre elever.  

Dilemman och styrning  

Arbetet med tillgängliga lärmiljöer kan ibland ställas inför dilemman enligt informanterna. Ska 

elevhälsan prioritera generella eller individuella insatser? Ska fokuseras ligga på främjande, fö-

rebyggande eller åtgärdande insatser? Hur mycket ska man egentligen anpassa för elever? Olika 

faktorer styr också de förutsättningar som skolans verksamhet ges. Styr vilka insatser som prio-

riteras i elevhälsan gör också rektors ledarskap samt de olika synsätt som finns representerade. 

Generella eller individuella insatser? 

Individuella insatser utgår från den enskilde elevens behov. Detta kan innebära anpassningar som 

kan fungera mycket väl för den specifika eleven vilket ses som positivt av flera informanter. 

Andra informanter påtalar svårigheten för den enskilde läraren att tillgodose alla de olika indivi-

duella anpassningar som ska genomföras i en klass på 20- 30 elever. Då skolan är uppbyggd på 

att barn ska lära sig i grupp, på ett relativt homogent sätt, finns en risk att läraren inte orkar med. 

Ett annat alternativ som framkommer är att göra generella insatser på gruppnivå, tillgängliga för 

hela klassen. Lundin (2017) menar att skolan bör skifta fokus från lösningar för enstaka barn till 

att istället söka lösningar som fungerar för många. Fördelen som framhålls av informanterna är 

att alla elever kan få tillgång till goda anpassningar och att dessa kan bli normen i klassrummet 

(McLeskey, 2007, SKL, 2017) något som Lundin (2017) framhåller som en förutsättning för att 
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skapa en skola för alla. Resultatet visar även att elever som inte är i behov av stöd kan gynnas av 

dessa anpassningar. Nackdelen kan vara att de inte blir skräddarsydda för den specifika eleven.  

Främjande, förebyggande eller åtgärdande insatser? 

Främjande och förebyggande insatser görs innan svårigheter uppstår och kan innebära att bygga 

in bra hjälpstrukturer innan elever riskerar att misslyckas. Lundin (2017) ifrågasätter att skolan 

tillåter elever att misslyckas i skolan innan man försöker göra något åt det. En informant menar 

att arbetet med tillgängliga lärmiljöer är ett riktigt förebyggande och främjande arbete där perso-

nalen arbetar mer med att tänka på vad man kan se innan och undanröja hinder i miljön. En 

informant menar likt skollagen (2010:800) att elevhälsan främst ska arbeta främjande och före-

byggande på organisations- och gruppnivå. Informanten menar vidare att det kan innebära att 

man analyserar de elevärenden som kommer in till elevhälsan och funderar på vad skolan behöver 

just nu och hur man kan förändra lärmiljön så att den passar alla elever. Informanten menar vidare 

att insatserna bör erbjudas alla elever och att specialpedagogik då kan bli normalpedagogik, en 

främjande skolutveckling som barn mår bra av. Åtgärdande insatser sker först när problem har 

uppstått och kan liknas vid brandkårsutryckningar. 

Det framgår av resultaten att det är viktigt som representant i elevhälsan att reflektera över 

vad främjande, förebyggande och åtgärdande insatser är och vari skillnaden består. Annars är 

risken att arbetet inte får en tydlig inriktning. Flera informanter menar att elevhälsan till största 

del ägnar sig åt åtgärdande insatser och att det ständigt handlar om samma elever vilket stämmer 

överens med skolverkets rapport (2016). Det anses svårt att gå över till främjande arbete då det 

hela tiden kommer nya elevärenden som elevhälsan förväntas lösa. Rektors styrning samt arbets-

sättet inom elevhälsan påverkar också om det blir främjande, förebyggande eller åtgärdande in-

satser samt var ansvaret hamnar för problemen ska lösas. Ett arbetssätt, (elevhälsomötet- Bengts-

son et al., 2017) där läraren får komma in och få handledning på plats för att sedan gå tillbaka 

och försöka är det som flertalet informanter önskar att de hade. Partanen (2012) menar att en 

rektor som regelbundet utvärderar och utvecklar elevhälsoteamets arbetsformer tillsammans med 

teammedlemmarna verkar utgöra en framgångsfaktor i elevhälsoarbetet. 

Olika syn inom elevhälsan 

Informanterna har utifrån sin kunskap olika perspektiv som påverkar hur de ser på sin yrkesroll 

och det arbete som sker i elevhälsan. Även rektors syn på hur arbetet ska inriktas har stor bety-

delse. Skillnad i synsätt kan vara om yrkesgrupperna har ett kategoriskt eller ett relationellt syn-

sätt (Persson, 2013) om man vill arbeta med individuella eller generella insatser, samt hur mycket 
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man ska anpassa lärmiljön för elever. Några informanter har sin utgångspunkt i det medi-

cinska/kategoriska perspektivet där neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är legitima diagno-

ser som man kan utgå ifrån i elevhälsans arbete. I ett kategoriskt synsätt vill informanterna kom-

pensera elever för bristande funktioner. Andra informanter tar avstånd från att prata om elever 

med NPF och vill istället utifrån ett relationellt perspektiv prata om barns utveckling och olika 

utvecklingsfunktioner i relation till miljön. I ett relationellt synsätt vill man istället reflektera över 

hur man kan skapa lärmiljöer som gynnar barns utveckling. 

En av informanterna menar att de flesta yrkeskategorierna inom elevhälsan har ett individ-

perspektiv i arbetet och då hon är ensam om att tänka på gruppnivån riskerar det perspektivet att 

komma i skymundan. Hon har en oro för att lärare får svårt att orka med många anpassningar på 

individnivå. Hon reflekterar över hur de kan möta elevens behov så att det fungerar i en grupp 

och så att det inte blir för övermäktigt för läraren.  

En annan informant menar att olika yrkesspråk och kunskap kan göra kommunikationen 

tidsödande vilket kan göra att eleven får vänta onödigt länge på stödinsatser. Resultatet visar 

också att olika yrkesgruppers perspektiv och kunskaper kan bidra till att fördjupa analyser av 

problemsituationer samt ge lösningar på hur man kan möta funktionsnedsättning i praktiken, nå-

got som Gerrbo kallar sensemaking (2012).  

Ytterligare en informant menar att de olika representanterna i elevhälsan tänker att de ser helheten 

men att de i verkligheten ser helt olika saker. Samma informant menar också att skolan saknar 

kunskaper om vad olika diagnoser får för konsekvenser i aktivitet vilket hon trodde att skolan 

kunde mer om. Hon menar vidare att målet är att arbeta mer interprofessionellt men att skolan 

har mycket kvar att lära om teamarbete. En informant menar att man har de medarbetare man har 

och att man får göra något bra av det, att vidga den personens perspektiv så att de kan göra ett 

bättre arbete. 

Hur mycket ska man anpassa? 

Uppdraget att skapa samhällsmedborgare av eleverna leder till funderingar hos informanterna om 

i vilken utsträckning man bör anpassa lärmiljön. Informanterna menar att eleverna måste lära sig 

att hantera omvärlden och att man kan utmana dem gradvis. Att elever får hitta sina egna vägar 

och strategier kan också vara ett sätt att stötta eleverna menar informanterna. 

Styrning 

Skolpolitiken, läroplanen och starka föräldraorganisationer styr möjligheterna att anpassa sko-

lans lärmiljö till eleverna som går där menar informanterna. Det sätt som styrdokument (Lgr11, 
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2011) är skrivna går stick i stäv med diagnoskriterierna för NPF då förmågorna man ska arbeta 

med är exakt de som de upplever att elever med NPF har svårt för. Kunskapsmålen (Lgr11, 2011) 

är så omfattande att det är svårt att hinna anpassa undervisningen till elevers förutsättningar och 

intressen något som också Skolverket menar i sin rapport (2016). Lärare tvingas välja mellan 

omsorgen mellan eleven och att hinna med kunskapskraven. En informant menar att de dilemman 

som uppstår i klassrummet är en förlängning av detta. En informant menar att skolpolitikers kun-

skaper om barns utveckling inte är tillräckliga för att ge skolor de förutsättningar de behöver för 

att skapa en tillgänglig lärmiljö och att dessa brister riskerar att baka in strukturella problem som 

ger sjuka barn och stressande lärare. Utbildningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund 

(Allwood & Eriksson, 2016) vilket är samstämmigt med informanternas önskan om att elevhäl-

soarbetet ska vara förankrat i vetenskapliga teorier och att man ska avstå från att följa tillfälliga 

trender i skolutvecklingen. Starka föräldraorganisationer vill påverka skolans arbete trots att de 

saknar de professionella kunskaper som krävs.  

En informant menar att ett tryggt och kunnigt ledarskap av rektor är viktigt för hur elevhäl-

sans arbete inriktas och kan ge medarbetarna ett frirum i arbetet som ger dem möjlighet att ta 

reda på vad som verkligen fungerar (Orr & Cleveland- Innes, 2015). Det kräver ett stabilt ledar-

skap samt god kommunikation för att kunna ta tillvara på det bästa av olika yrkesgruppers kun-

skaper och att skapa samsyn i elevhälsans arbete menar Partanen (2012), Gerrbo (2012) samt 

våra informanter. Att till exempel kunna ta tillvara på arbetsterapeutens kunskap om funktions-

nedsättningens konsekvenser i vardagen för att sedan kunna utnyttja denna kunskap i arbetet med 

att skapa tillgänglighet i lärmiljön. Resultatet visar att en förutsättning för att skapa tillgängliga 

lärmiljöer är att ge det främjande och förebyggande arbetet tillräckligt med tid och undvika att 

fokus endast hamnar på individnivå. Resultatet i denna undersökning som överensstämmer med 

skolverkets rapport om tillgängliga lärmiljöer (2016) visar att de olika skolor som informanterna 

arbetar på har kommit olika långt i arbetet med tillgängliga lärmiljöer. Vissa skolor arbetar inte 

alls främjande och förebyggande medan andra skolor har ett mycket väl utvecklat tillgänglighets-

arbete med miljön i fokus. Här spelar rektors eget förhållningssätt och ledarskap stor roll för 

vilken inriktning arbetet i elevhälsan får. Essunga kommuns förändringsarbete är ett exempel på 

hur viktigt det är att skapa en gemensam värdegrund och samsyn samt hur ett auktoritativt ledar-

skap och ett gemensamt ansvarstagande kan förändra riktningen (Persson & Persson, 2012).  

Slutsatser och reflektioner 

Utifrån studiens syfte och med hjälp av mina frågeställningar, vilka har varit att söka efter bety-

delsefulla faktorer i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer som möter behov vilka är vanliga 
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hos elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kan jag se att resultaten visar på viktiga 

förutsättningar för detta arbete. Så länge skolan inte har tillräckligt med kunskaper om barns 

utveckling och om hur barns behov kan se ut så kan man inte uppnå visionen om en skola för alla 

som återfinns i Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006). Förhållningssättet 

att ”barn gör rätt om de kan” (Greene, 2011), att det ligger outvecklade förmågor bakom bete-

enden som kan tolkas som lathet och ointresse, utgår från kunskap om barns utveckling och 

funktionsnedsättningar (Mesibov et al., 2005, i Sjölund, et al., 2017). För att skapa en skola för 

alla behövs kunskap som kan skapa medvetenhet hos samtlig skolpersonal (Lundin, 2017) och 

som möjliggör arbete ur ett relationellt (Persson, 2013) samt ur ett salutogent perspektiv (Anto-

nowsky, 1991, 2005, Guvå, 2014).  

Eleven har rätt till stöd som motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 

2010:800) och att låta bli att göra skäliga anpassningar är idag enligt lagen diskriminering (FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning). Utan kunskap om NPF och 

hur man kan skapa tillgängliga lärmiljöer så riskerar elever att bli utan det stöd de behöver och 

skolan riskerar att bryta mot lagen om diskriminering. Både skolverkets rapport (2016) och in-

formanterna menar att det brister i kunskap om NPF hos personalen i skolan vilket innebär en 

risk att elever blir diskriminerade på grund av sin funktionsnedsättning. Diskussionen kan även 

dras ett steg längre då man kan ifrågasätta om det ens ska behövas en NPF-diagnos för att få stöd 

eller om det ska vara tillräckligt att skolan har goda kunskaper om barns utveckling så att per-

spektivet blir att möta olika elevers skilda behov. Skollagen gör det tydligt att behoven ska styra 

tillgång till stöd och inte diagnosen (SFS 2010:800). I skolan är det mer relevant att beskriva 

elever utifrån möjligheter och begränsningar inom olika utvecklingsfunktioner samt hur skilda 

faktorer i situationen och undervisningens uppläggning skapar framgång eller misslyckande för 

olika elever (Jacobsson & Nilsson, 2011). 

Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta främjande och förebyggande med att stödja elever 

mot skolans mål. Insatserna ska främst ges i den ordinarie undervisningsgruppen (SFS 2010:800) 

och generella lösningar ska vara normen (Skolverket, 2016). Trots det så utgörs insatserna främst 

av åtgärdande arbete enligt informanterna. Arbetet inom elevhälsan fokuseras på individuella 

anpassningar då de flesta yrkesgrupper själva utgår från individperspektivet. Då finns risken att 

elevhälsan inte arbetar tillräckligt med de främjande insatser som gör att skolan blir likvärdig 

(SFS 2010:800) och att elever undviker misslyckanden.  
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Dilemmat huruvida elever ska ges kompensation som ökar tillgängligheten eller om man ska 

undanröja hinder i miljön för att göra den tillgänglig för elevers behov framgår i resultatet. Skol-

politiken förespråkar inkluderande och delaktighet samtidigt som styrdokumenten förespråkar 

kompensatoriska lösningar (Nilholm, 2011).  

En god lärmiljö för alla borde vara en självklarhet i skolan. McLeskey (2007) framhåller fyra 

viktiga faktorer för att utveckla inkluderande undervisning; att göra det ”avvikande” till något 

naturligt; att göra stödet i klassrummet ”osynligt”; att göra schemat/dagsrytmen tydlig och förut-

sägbar för eleverna samt insatser som gör elever en del av det lärande sammanhanget. Dessa 

insatser passar väl in på det främjande och förebyggande arbetet med att skapa tillgängliga lärmil-

jöer. Att dessutom erbjuda goda insatser till alla elever utifrån goda kunskaper om barns utveckl-

ing gynnar fler än de man först tänkte på. Såväl fysisk, pedagogisk samt social lärmiljö är viktig 

att beakta i tillgänglighetsarbetet. 

Ser man till den enskilde eleven så är det svårt att bli motiverad och utveckla en livslång lust 

att lära enligt skollagens mål (SFS 2010:800) i en lärmiljö där man inte kan navigera (Jensen, 

2017, Alenkaer, 2011,) Psykologen Bo Hejlskov menar att begriplighet bör vara en pedagogisk 

princip i skolan (2014). Tydliggörande av undervisningen och skolmiljön samt betydelsefulla 

relationer gör skolan begriplig och meningsfull för elever. Att möta elever på den nivå där de 

befinner sig är en förutsättning för att skapa utveckling och motivation hos eleverna (Hugo, 

2018). Det är också vad samtliga informanter menar i studien. Resultatet som stöds av Hugos 

forskning (2011) visar även att elever som saknar upplevelse av meningsfullhet slutar att gå till 

skolan. 

Hur kan då skolor göra om de vill starta ett förändringsarbete med tillgänglig lärmiljö som 

mål? Rådet jag ger tillsammans med Lundin (2017) är att börja i rätt ände med utbildning och att 

diskutera värdegrund för att sedan kunna skapa fysiskt, pedagogiskt och socialt tillgänglig 

lärmiljö. SPSM:s värderingsverktyg (2018) kan ge skolor insikt i hur långt de har kommit i sitt 

tillgänglighetsarbete. Goda insatser och anpassningar för elever med NPF, vilket ges exempel på 

i denna studie, kan föras in i klassrummet och erbjudas alla elever. Då har man skapat en till-

gänglig lärmiljö som främjar utveckling, välbefinnande och livslång lust att lära hos alla elever 

(SFS 2010:800).  

Min förhoppning är att dessa kunskaper kan inspirera yrkesverksamma inom elevhälsan att 

starta tillgänglighetsarbetet på sina skolor samt att se till att funktionshinderperspektivet får vara 

en större del av skolans systematiska kvalitetsarbete. 
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Hur påverkar arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer yrkesrollen som 

specialpedagog?  

Som specialpedagog förväntas jag kunna initiera förebyggande arbete, undanröja hinder och svå-

righeter i olika lärmiljöer samt leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att kunna 

möta behoven hos alla barn och elever (SFS 2007:638). Resultaten visar att jag i min framtida 

yrkesroll behöver ha god kunskap om barns utveckling samt om olika utvecklingsfunktioner som 

kan vara nedsatta hos elever, allt för att kunna undanröja hinder i lärmiljön. Kunskaper om vad 

som i lärmiljön kan främja barns utveckling och lärande är viktiga kunskaper i tillgänglighetsar-

betet. Som en del av elevhälsoteamet bör specialpedagogen vara medveten om olika synsätt och 

hur dessa kan påverka arbetets inriktning. Som specialpedagog är det även bra att känna till olika 

former av handledning då det blir viktigt att utveckla personalens kunskap. Specialpedagogen 

bör också kunna i dialog med lärare hitta goda anpassningar som läraren klarar av att genomföra 

(Sundqvist, 2014).  

Mitt kunskapsbidrag till forskningen 

Min forskningsansats har varit teorigenererande forskning och därför kan min reviderade version 

av Lundins modell (2017) som även innehåller skolverkets definition av tillgängliga lärmiljöer 

ses som ett första bidrag till forskningen. Detta bidrag kommer från delen med teori och tidigare 

forskning. Från den empiriska delen av min studie kommer mina teman som delvis kan innefattas 

i modellen men som också går utanför den och vidgar området. Detta är mitt största bidrag till 

forskningen.  

Min reviderade version av Lundins modell svarar delvis mot de resultat jag fått fram. Pyra-

midens två nedersta delar Utbildning och Värdegrund motsvaras av mitt första tema Medvetenhet 

och förhållningssätt. Pyramidens tredje och översta del Fysisk lärmiljö motsvaras av mitt andra 

tema Tillgänglig lärmiljö- i praktiken. Detta tema innehåller dock även pedagogisk och social 

lärmiljö. Mitt tredje tema Dilemman och styrning kan inte återfinnas i modellen och är en lika 

viktig del att beakta i arbetet med tillgängliga lärmiljöer. Utifrån mina resultat kan jag se en 

möjlighet att revidera min reviderade modell.  

Förslag på framtida forskning  

I framtida forskning vore det intressant att göra en mer processorienterad studie och lyssna på 

elever och lärares synpunkter på hur en tillgänglig lärmiljö skulle kunna utformas. Lärare och 

elever påverkas mest av de förändringar som görs och har rätt till att få göra sina röster hörda. I 
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denna studie skulle även skolledning och övrig personal inkluderas. Deltagande observation 

kombinerat med kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011) skulle kunna användas för att inhämta 

deras synpunkter på hur en tillgänglig lärmiljö skulle kunna utformas samt för att undersöka hur 

själva förändringsarbetet kan bedrivas.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev 

Missivbrev     Rimforsa 4/2 2019 

Hej! 

Jag heter Jenny Engå och går sista terminen på specialpedagogprogrammet vid Linköpings universitet och 

ska skriva ett examensarbete inom specialpedagogik som avslutning på utbildningen. Under mina 20 år 

som lärare har det vuxit fram ett speciellt intresse för elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsätt-

ningar (NPF). Att ha en ”osynlig” funktionsnedsättning kan påverka elevens möjligheter inom skolan, så 

väl måluppfyllelse i skolämnen som socialt. Därför vill jag lyfta fram de behov dessa elever kan ha samt 

undersöka hur man utifrån ett relationellt perspektiv kan skapa tillgängliga lärmiljöer som möter dessa 

behov och främjar delaktighet. 

Min studie kommer att undersöka vad olika representanter inom elevhälsan anser är betydelsefullt för att 

skapa tillgängliga lärmiljöer för elever med NPF. Jag kommer att intervjua specialpedagoger, arbetstera-

peuter samt kuratorer. 

Jag vill därför fråga Dig om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju där du, utifrån din yrkesroll, 

beskriver dina tankar om vad som är betydelsefullt för att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever med 

NPF? Jag kommer också att fråga om hur Du anser att man inom elevhälsan kan arbeta främjande med 

denna fråga samt om Dina egna erfarenheter av att arbeta med elever med NPF. 

Intervjun tar ca 50 minuter och kommer att spelas in och transkriberas. Jag kommer att följa Vetenskaps-

rådets etiska forsknings principer som innebär att deltagandet är frivilligt och att Du när som helst har 

möjlighet att avbryta din medverkan. Informationen kommer att förvaras inlåst och avidentifieras. Dock 

kommer din yrkesroll att vara med då det är intressant att se vad olika yrkesgrupper inom elevhälsan kan 

bidra med i arbetet med tillgängliga lärmiljöer. Materialet kommer endast att användas till mitt examens-

arbete och det färdiga examensarbetet kommer att läggas ut på databasen DIVA.  

Om du har några frågor om studien får Du gärna höra av dig till mig eller till min handledare Gunvor 

Larsson.  

 

Jag hoppas att du vill och har möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter! 

Jenny Engå 

 

Jenny Engå   Handledare: 

Nygårdskullen 1  Gunvor Larsson Torstensdotter 

590 43 Rimforsa  Universitetslektor 

Tel: 072-20 20 007  Institutionen för beteendevetenskap och lärande  

engajenny@gmail.com  Tel: 013-28 47 27 

   gunvor.larsson.torstendotter@liu.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Vad ser olika yrkesgrupper inom elevhälsan som betydelsefullt i arbetet med att skapa tillgäng-

liga lärmiljöer? 

Inledning: Jag berättar om syftet med studien och hur intervjun är upplagd. 

Öppningsfrågor:  

 Hur länge har du arbetat i ditt nuvarande yrke? På den här skolan? Bakgrund? 

 Har du i ditt yrke fått möjlighet att arbeta med att anpassa lärmiljön till elever med NPF? 

 Känner du någon som har en NPF-diagnos annat än utifrån din yrkesroll?  

Fokusfrågor: 

NPF: 

 Vilka styrkor/ möjligheter kan finnas hos dessa elever? 

 Hur kan man använda sig av styrkorna hos dessa elever? 

 Vad kan dessa elever möta för hinder? 

 Finns det generella behov hos dessa elever? Hur kan dessa se ut? 

Lärmiljö + NPF: 

 Hur arbetar du med att utveckla/anpassa lärmiljön för elever med NPF på: 

a) organisationsnivå?  

b) gruppnivå? 

 Vad är viktigt att tänka på när man skapar en lärmiljö som är fysiskt tillgänglig för elever 

med NPF? Kan du ge goda exempel? Varför är det gynnsamt? 

 Vad är viktigt att tänka på när man skapar en lärmiljö som är pedagogiskt tillgänglig för 

elever med NPF? Kan du ge goda exempel? Varför är det gynnsamt?  

 Vad är viktigt att tänka på när man skapar en lärmiljö som är socialt tillgänglig för elever 

med NPF? Kan du ge konkreta exempel? Varför är det gynnsamt? 

 

 Vad kan göra det svårt att anpassa lärmiljön på önskat sätt? Vilka dilemman kan uppstå? 

Elevhälsans arbete: 

 Hur arbetar elevhälsan på din skola med att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever med 

NPF? 

 Skulle du vilja att elevhälsan arbetade på något annat sätt med att skapa tillgängliga 

lärmiljöer för elever med NPF? 

 Vad har du för tankar kring vad du, utifrån din yrkesroll, kan bidra med i elevhälsans 

arbete med att undanröja hinder och tillrättalägga miljön för elever med NPF? 

 Får du utrymme att använda dig av dina kunskaper inom detta område? 

Avslutande fråga: 

 Är det något vi inte hunnit med som du tycker är viktigt? 


