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Sammanfattning 

Under de senaste decennierna har antalet elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) ökat. Trots att antalet elever med NPF har ökat, finns 

det fortfarande svårigheter att upptäcka flickor med NPF. För att denna elevgrupp 

ska få rätt förutsättningar i den pedagogiska lärmiljön behövs specifika krav i 

skolan vad gäller kartläggning, ändamålsenlig didaktik, pedagogiska anpassningar 

och specialpedagogisk kompetens gällande tillgänglig lärmiljö. Syftet med denna 

studie är att bidra med kunskap om hur skolan kan skapa en tillgänglig pedagogisk 

lärmiljö för flickor med NPF. Studien syftar även till att bidra med kunskap för att 

öka möjligheterna till att denna elevgrupp ska kunna upptäckas tidigare. Denna 

studie tillämpade kvalitativ design med hjälp av nio kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med lärare, specialpedagoger och kvinnor med NPF. Data analyserades 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys där tre teman synliggjordes; didaktiska 

framgångsfaktorer, kunskap om flickor med NPF och relationer elev-pedagog-

vårdnadshavare. Studiens slutsatser är utifrån intervjuer med specialpedagoger och 

lärare att tydliggörande pedagogik och differentiering på ledning och stimulans är 

mest framgångsrikt för att skapa en tillgänglig pedagogisk lärmiljö, detta oavsett 

om det gäller pojkar eller flickor med NPF. Det är även enligt specialpedagoger och 

lärare väsentligt att pedagoger har goda kunskaper om NPF och dess konsekvenser 

för att kunna upptäcka flickor med NPF i tid och därmed motverka psykisk ohälsa. 

Studien visar på, utifrån samtliga respondenter, att relationer mellan elev-pedagog-

vårdnadshavare är av betydande vikt för flickor med NPF. Relationskompetens är 

enligt samtliga respondenter en grundläggande och viktig kompetens för pedagoger 

som möter flickor med NPF för att kunna förebygga och skapa en tillgänglig 

pedagogisk lärmiljö.  

Ämnesord: flickor med NPF, NPF, pedagogisk lärmiljö, specialpedagogik, 

specialpedagogiska kompetenser eller färdigheter, Sverige 
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Abstract 

In recent decades, the number of students with neuropsychiatric disabilities (NPF) 

has increased, although the number of students with NPF has increased, there is still 

an experience that there are difficulties in detecting girls with this disability. For 

this group of students to have the right conditions in the pedagogical learning 

environment, specific requirements are needed for the learning environment in the 

school in terms of mapping, appropriate didactics, pedagogical adaptations and 

special pedagogical teaching. The purpose of this study was to make visible how 

students, teachers and special educators perceive the teaching and learning 

environments for girls with NPF. This study applied qualitative design using nine 

qualitative semi-structured interviews with teachers, special educators, and women 

with NPF. Data were analysed using qualitative content analysis where three 

themes were highlighted: didactic success factors, knowledge of girls with NPF and 

relations between student-educators-parents. The study's conclusions are based on 

interviews with special educators and teachers that clarifying pedagogy and 

differentiation in management and stimulation is most successful in creating an 

accessible pedagogical learning environment, regardless of whether it concerns 

boys or girls with NPF. According to special educators and teachers, it is also 

important that educators have good knowledge of NPF and its consequences to be 

able to detect girls with NPF in time and thereby counteract mental illness. The 

study shows, based on all respondents, that relationships between student-educator-

guardians are significant for girls with NPF. According to all respondents, 

relationship competence is a basic and important competence for educators who 

meet girls with NPF to be able to prevent and create an accessible pedagogical 

learning environment.  
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Förord 

I studien har båda författarna läst forskningsartiklar och litteratur. Vi har båda 

genomfört intervjuer och hjälpts åt att transkribera dessa. Vi har båda aktivt bidragit 

i samtliga delar i studien och i rapportskrivandet. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla underbara respondenter som så frikostigt har ställt 

upp med sin tid, erfarenheter, berättelser och kunskap. Stort tack även till vår 

handledare Linda som med positiv feedback och stöttning har trott på oss och vår 

studie redan från början. Vi vill även rikta ett stort tack till våra familjer som under 

de tre år som vi har studerat har agerat marktjänst, stått ut med oss när vi varit 

stressade eller när vi euforiskt pratat specialpedagogik i tid och otid. Det har varit 

en utmanande och givande resa som vi har gjort tillsammans. En fin vänskap har 

även vuxit fram mellan oss författare till studien och vi är så stolta över oss själva! 

  

Maria Andersson Dychawy och Lina Gudmundsson 

Malmö 2022-06-05 
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Inledning     

Det finns flera definitioner av specialpedagogiska insatser beroende på vilka 

svårigheter och behov eleven uppvisar. Vissa elever kan ha medicinsk bakgrund, 

det vill säga somatiska besvär medan andra är i behov av anpassat pedagogiskt 

bemötande. Enligt Kamyk- Wawryszuk (2019) kan elever ha behov av 

specialpedagogiska insatser om de uppvisar svårigheter kopplade till de exekutiva 

funktionerna. 

 

Utifrån en promemoria från Regeringskansliet, utbildningsdepartementet 

(U2020/00176/UH) synliggörs vikten av tidiga och effektiva stödinsatser för att öka 

likvärdigheten och undanröja hinder för elevers lärande. Stödinsatser kopplas här 

till en helhetssyn som skapas utifrån en analys av elevens skolsituation där 

svårigheter ses i relation till sin omgivning och där eleven inte ses som ensam ägare 

av problemet. I Skolinspektionens kvalitetsgranskning av grundskolor (2016) 

framkom det att problematisk skolfrånvaro berodde bland annat på bristen av 

strukturerad undervisning. Bristen av fungerande relationer till kamrater och lärare 

var också en bidragande faktor. Skolinspektionen (2016) redogör även för att det 

finns en överrepresentation av elever med NPF i de anmälningar om frånvaro som 

kommer in och att skolan brister i att kunna tillgodose de anpassningar och stöd 

som dessa elever behöver.    

  

Skolverket (2016) genomförde en studie kring tillgängliga lärmiljöer där resultatet 

pekade på att många skolhuvudmän strävade efter att erbjuda detta men att det inte 

gavs tillräckliga förutsättningar för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. För att öka kunskap om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) på skolor beslutade Högskoleförordningen utifrån 

promemorior från Regeringskansliet (U2020/00176/UH) att examensordning för 



 

 

 2 

specialpedagoger år 2017 och lärare år 2020 skulle ändras med målet att öka 

kompetensen kring NPF. I Specialpedagogens examen står det numera att 

specialpedagogen ska visa på kunskap och förståelse om NPF samt kunna leda och 

vara delaktig i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer 

(Högskoleförordningen 1993:100). Med denna kunskap och förståelse ska 

specialpedagogen delta i att utveckla skolans lärmiljö på organisation, grupp och 

individnivå med syfte att alla elever ska kunna inhämta och utveckla kunskaper och 

värden (Högskoleförordningen 1993:100; SFS, 2010:800). Specialpedagogikens 

professionella strävan för förbättring gällande elevens lärmiljö kännetecknas av 

specifika professionella kunskapsområden. Dessa innefattar teoretiska kunskaper, 

faktakunskaper och praktiska, personliga kunskaper förvärvade genom praktik 

(Kamyk- Wawryszuk, 2019; Andersson, 2020; Petersson, 2015). I forskning 

framhålls även betydelsen av bärande relationer som under vissa förutsättningar kan 

ge eleven trygghet och en stärkt självkänsla (Andersson, 2020). Det är viktigt att 

eleven får det stöd som behövs och att en kartläggning över förmågor och 

utmaningar görs för att synliggöra vilket stöd som är rätt utifrån de individuella 

förutsättningarna (Region Uppsala, 2021-10-27). 

  

Socialstyrelsen (2019) visar siffror från den psykiatriska diagnosmanualen DSM-5 

från 2013 att mellan fem och sju procent av alla barn och ungdomar i världen, det 

vill säga en till två elever per klass, uppskattas ha NPF. Enligt egna erfarenheter har 

vi fått uppfattningen att det oftast är pojkar som utreds för NPF, vilket även styrks 

av Kopp och Gillberg (2022) som lyfter att flickor inte utreds för diagnos lika ofta 

som pojkar. Enligt författarna kan en anledning till att färre flickor än pojkar utreds 

vara att flickors beteende i hem och skola skiljer sig åt och att de därför inte blir 

utredda i lika stor utsträckning som pojkar. Kopp och Gillberg (2022) och 

Karolinska institutet (2018) framhåller att flickor ofta missas eller feldiagnosticeras 

och att det behövs ökad kompetens kring flickor med NPF.  

  

Även om det på senare år har tillkommit en del forskning kring flickor med NPF 

och vad de är hjälpta av i skolan visar Riksförbundet Attentions enkätundersökning 

(2020) att kvinnor önskar mer forskning och utbildning för att “känna igen tidiga 
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signaler hos flickor och kvinnor för att kunna få till stånd anpassningar och stöd 

innan avsaknaden av det leder till depression och annan psykisk ohälsa” (s. 21). 

Vidare betonade undersökningen vikten av samarbete mellan professionella aktörer 

för att förebygga ohälsa längre fram för dessa flickor, vilket även Socialstyrelsen 

(2019) understryker. Johansson (2021), Hamilton och Astramovich (2016) 

och Moore et al.  (2017) menar att vidare forskning kring elever med NPF är 

nödvändigt för att öka kunskapen kring denna elevgrupps behov och tillika 

möjligheter i sin kunskapsutveckling. Bruhn, et al. (2016) menar att vidare 

forskning bör riktas mot pedagogers erfarenheter när det gäller arbete med elever 

med NPF.   

  

Föreliggande studie bedrivs inom huvudområdet specialpedagogik. Vi har valt att 

smalna av detta forskningsområde till att handla om pedagogisk lärmiljö för flickor 

med NPF. Vi vill skapa skillnad för lärare och specialpedagoger i det förebyggande 

arbetet och därmed skapa förutsättningar för alla elever (SFS, 2010:800). Med 

avstamp i behovet att upptäcka flickor med NPF tidigare (Riksförbundet Attention, 

2020) och hur en tillgänglig pedagogisk lärmiljö kan möjliggöra att fler elever 

uppfyller kunskapsnivåerna (SFS, 2010:800) är det vår förhoppning att denna studie 

kan bidra till ökad kunskap inom det specialpedagogiska fältet.  I denna studie har 

kvinnor med NPF, specialpedagoger och lärare och intervjuats. Vi vill med dessa 

intervjuer ge röst åt vad som redan görs i den pedagogiska lärmiljön som är 

framgångsrikt men även hur skolans pedagogiska lärmiljö kan utvecklas för denna 

elevgrupp. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur skolan kan skapa en 

tillgänglig pedagogisk lärmiljö för flickor med NPF utifrån respondenternas 

perspektiv. Studien syftar även till att bidra med kunskap för att öka möjligheterna 

till att denna elevgrupp ska kunna upptäckas tidigare. Syftet leder fram till följande 

frågeställningar: 
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• Vilka didaktiska framgångsfaktorer uppfattar lärare och specialpedagoger 

främjar den pedagogiska lärmiljön för flickor med NPF? 

• Hur kan lärare och specialpedagoger upptäcka flickor med NPF och denna 

målgrupps behov i den pedagogiska lärmiljön? 

• Vilken betydelse har relationen mellan pedagog och elev för flickor med 

NPF i den pedagogiska lärmiljön? 

 

Centrala benämningar och begrepp  

Benämningar och begrepp har stor betydelse i den pedagogiska miljön, det finns 

flera begrepp som endast används av professionella användare där språk innebär 

kommunikationsmarkörer. Inom vårt huvudområde kan det vara svårt att använda 

en heltäckande taxonomi då ämnet är komplext och mångfacetterat. Därför vi vill 

ge en kort introduktion och våra tolkningar till ämnets centrala innebörder och 

begrepp. Dessa begrepp har både medicinsk och pedagogisk bakgrund. 

  

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 

NPF är ett svenskt samlingsbegrepp för olika neuropsykiatriska diagnoser (SPSM, 

2022, KIND, 2022), det vill säga funktionsnedsättningar som påverkar det dagliga 

livet på grund av de kognitiva svårigheter som diagnosen kan innebära (Leifler et 

al., 2022). I samlingsbegreppet NPF ingår exempelvis diagnoserna Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Autismspektrumtillstånd (AST) och 

Tourettes (SPSM, 2022; KIND, 2022).  

  

I vår studie har vi definierat NPF utifrån de kriterier som American Psychiatric 

Association (2013) har fastslagit kännetecknar ADHD. ADHD kännetecknas 

således som svårigheter med initiativförmåga, överaktivitet, impulskontroll och 

uppmärksamhet. Alabaf et al. (2019) definierar ADHD som bland annat svårigheter 

med korttidsminnet, impulsivitet och hyperaktivitet. Socialstyrelsen (2019) såg att 

personer med ADHD har behov av både psykosociala och pedagogiska 
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stödinsatser, ibland i kombination med läkemedel. Kopp och Gillberg (2022) 

beskriver att flickor med ADHD har färre hyperaktiva och impulsiva symptom än 

pojkar men att uppmärksamhetsstörning är vanligare hos flickor. Då det inom 

området finns flera benämningar och stort spektrum av funktionsnedsättningar 

kommer vi således i denna studie fortsättningsvis använda oss av NPF som 

samlingsbegrepp. 

  

Tillgänglig lärmiljö  

Specialpedagogens arbete i att skapa en tillgänglig lärmiljö är viktig och innefattar 

bland annat åtgärder för förbättringar av lärmiljö som alla elever kan relatera till 

och fungera i (Borg et al., 2021). För att skapa rätt förutsättningar till lärande och 

utveckling enligt tillgänglighetsmodellen (SPSM, 2020) behöver lärmiljön ses i sin 

helhet och där bör finnas ett samspel mellan den pedagogiska, den fysiska och den 

sociala miljön (Carlsson Kendall, 2015). En del av skolans uppdrag är att i lärmiljön 

erbjuda ledning och stimulans till alla elever, inbegripet elever med NPF (SFS, 

2010:800; SÖ 2008:26) Genom diskussioner kring vilka stödbehov och 

stödåtgärder som kan sättas in på ledning och stimulans ringar skolan in de 

förändringar som behövs göras i undervisningen (SPSM, 2022). Hylander och Guvå 

(2017) menar att inriktningen på insatser i skolan bör innefatta förebyggande 

åtgärder. Utifrån strävan att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever har 

specialpedagogiken som uppgift att komplettera, förbättra och kritiskt granska den 

rådande undervisningen (Bruce et al,. 2017).  

 

Pedagogisk lärmiljö 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2020) beskriver betydelsen av didaktiska 

lösningar, stödstrukturer och kompensatoriska hjälpmedel för att skapa en 

tillgänglig pedagogisk lärmiljö för alla elever, inbegripet elever med NPF. I dessa 

sammanhang lyfts även betydelsen av rätten till återkoppling och utvärdering från 

pedagogen. Pedagogisk lärmiljö definieras i denna studie som rätten till tillgänglig 

undervisning och pedagogiskt lärande oavsett förutsättningar (Tufvesson, 2018). I 
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vår studie tillägger vi även vikten av relationer mellan elev-pedagog och pedagog-

elev för att få en tillgänglig pedagogisk lärmiljö.  

 

Exekutiva funktioner 

Enligt Fleischer och From (2016) har relationer med andra där erfarenheter skapas 

en viktig funktion för att de exekutiva funktionerna ska utvecklas. Borg et al. (2021) 

beskriver att skolreformer har gjort att alltmer fokus har lagts på att i tidig ålder 

ställa höga krav på de exekutiva funktionerna vilket försvårar för elever med NPF. 

Carlsson Kendall (2015) beskriver de exekutiva funktionerna som ett 

paraplybegrepp som handlar om människors förmåga att styra och organisera sig 

själv. Sjölund et al. (2017) preciserar vissa exekutiva förmågor som kan vara svåra 

för elever med NPF såsom arbetsminne, tidsuppfattning, flexibilitet, påbörja och 

eller avsluta uppgifter samt att förstå orsak och verkan.  Andra svårigheter kopplade 

till de exekutiva funktionerna är förmågan att planera, strukturera, hålla fokus, ta 

och behålla instruktioner och skjuta undan impulser. 

 

Tydliggörande pedagogik  

Carlsson Kendall (2015) menar att tydliggörande pedagogik är viktigt för att 

kompensera för brister i elevens exekutiva funktioner. Enligt Carlsson Kendall 

(2015) bidrar tydliggörande pedagogik till att händelser, handlingar och situationer 

blir begripliga och hanterbara för eleven. Mesibov och Shea (2010) lyfter att 

strukturellt lärande innehåller struktur på fyra nivåer, varav den tredje handlar om 

organisering av uppgifter och där man lyfter fram följande frågor: (a)Vad ska göras? 

(b) Hur länge ska aktiviteten hålla på/ hur många övningar? (c) Hur avslutar man? 

(d) Hur kan man se att uppgiften är slutförd? (e) Vad ska sedan göras? 

 

Differentierad undervisning  

Genom att tydliggöra förväntningar, tillvägagångssätt och mål lyfter Wallberg 

(2019) och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, (2020) vikten av att i 
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undervisningen använda sig av differentierad undervisning för att nå alla elever. 

Med differentierad undervisning menar Wallberg (2019) att läraren organiserar och 

tänker på undervisningen utifrån de elever hen har i sitt klassrum. På så sätt tar 

läraren bort potentiella hinder och kommer åt flera kritiska situationer. För att skapa 

en differentierad undervisning varierar läraren sin undervisning och tänker på att 

erbjuda eleverna olika stödstrukturer och arbetssätt. Wallberg (2019) benämner 

även vikten av struktur, rutiner, ritualer och lektioner som är väl förberedda och 

genomtänkta samt kamratlärande.  

  

 

Tidigare forskning 

Här presenteras en forskningsöversikt över vad som identifierats kring flickor med 

NPF i förhållande till pojkar med NPF, samt hur undervisningen kan utformas för 

att skapa möjligheter i en tillgänglig pedagogisk lärmiljö utifrån aktuell forskning 

för denna elevgrupp. I denna forskningsöversikt har vi valt att använda 

samlingsbegreppet NPF och inte benämna enskilda diagnoser.  

 

Vi har använt oss av akademiska sökmotorer och vetenskapliga artiklar för att ta 

fram relevant kunskap. För att vidga kunskapen gällande problemområdet valdes 

vetenskapliga artiklar utifrån sökord som kan bli byggstenar i den aktuella studien 

(Bryman, 2018). Både nationell och internationell forskning togs fram i 

sökningarna. För att uppnå studiens syfte har vi bland annat använt oss av sökorden 

ADHD, NPF, flickor med ADHD, pedagogisk lärmiljö och specialpedagogik. De 

databaser som har använts är Summon och ERIC. Sökningarna filtrerades så att 

artiklarna hade genomgått vetenskaplig granskning (peer review) och de skulle inte 

vara äldre än tio år från publiceringsdatum. En ytterligare sökning av 

forskningsartiklar genomfördes på EBSCO med sökord special pedagogy, 

competences or skills AND Sweden samt special pedagogy AND primary school. 

En kompletterande sökning i Google Scholar gjordes där fler relevanta artiklar 



 

 

 8 

framkom, vi gjorde här även en avgränsning mellan åren 2018 och senare (Agnafors 

& Levinsson, 2019).  

 Mowlem et al. (2019) redogör i en befolkningsbaserad enkätstudie med föräldrar 

till barn med NPF att diagnostiserade flickor hade fler tilläggsproblem än flickor 

som hade symptom men som inte var utredda, medan denna effekt var mindre 

påtaglig för pojkar. Författarna till studien redogör att detta kan tyda på att flickor 

oftast även har andra beteendemässiga och eller emotionella problem innan de 

uppfyller kriterierna för funktionsnedsättningen. Mowlem et al. (2019) fann att 

flickor som uppfyller diagnostiska kriterier hade högre rankade känslomässiga, 

beteende- och kamratproblem jämfört med flickorna med symtom men som inte 

uppfyllde kriterierna för en diagnos. Framträdandet av emotionella symtom hos 

flickor som uppfyller diagnostiska kriterier tyder på att flickor kan uttrycka sina 

svårigheter annorlunda än pojkar. Författarna diskuterar kring om det kan vara så 

att de känslomässiga problem som flickor upplever är hur deras 

funktionsnedsättning tar sig uttryck. Detta kanske överskuggar 

funktionsnedsättningens symtom vid klinisk bedömning och leder till att de får 

andra diagnoser såsom exempelvis ångest eller depression. Detta kan leda till en 

fördröjning för en korrekt diagnos.  

 

Föräldrar verkar enligt författarna ha svårare att upptäcka dessa flickor och de ansåg 

därför att en objektiv bedömning av flickors symtom bör finnas.  Mowlem et al. 

(2019) beskriver vidare att flickor kan maskera sina symtom genom att de har ett 

positivt socialt beteende. Detta kan bidra till att färre flickor får diagnos än pojkar. 

Författarna understryker dock att detta område inte är tillräckligt beforskat ännu för 

att påvisa att så är fallet. Inte heller kan de påvisa att prosocialt beteende kan fungera 

som en form av kompensation hos flickor med NPF. De menar att framtida 

forskning kanske även kommer att visa att flickor är mer motståndskraftiga mot de 

funktionsnedsättningar som deras diagnos medför och att ytterligare 

beteendemässiga och känslomässiga problem därför behövs för att 

funktionsnedsättningen ska upplevas (Mowlem et al., 2019).   

 



 

 

 9 

Fernell et al. (2014) lyfter att god kunskap om de grundläggande svårigheterna för 

elever med NPF behövs för att kunna skapa de bästa förutsättningarna i 

undervisningen. I en studie baserad på grounded theory genomförde Johansson 

(2021) semistrukturerade intervjuer där före detta elever med NPF berättade om 

bristen på kunskap om NPF hos skolpersonal och bristande förståelse för hur 

diagnosen påverkar individen samt hur detta hindrade eleverna i undervisningen 

(Johansson, 2021).  Kamyk-Wawryszuk (2019) framhåller i sin studie baserad på 

litteraturanalys att kunskap hos både lärare och vårdnadshavare om 

funktionsnedsättningens konsekvenser är viktiga för att kunna bemöta och stötta 

denna elevgrupp på rätt sätt. Moore et al. (2017) och Johansson (2021) menar även 

att positiva relationer är avgörande för att eleverna skulle lyckas. 

 

Sjölund et al. (2017) lyfter att elever med NPF kan ha svårigheter kopplade till de 

exekutiva funktionerna. Studier genomförda av Benzing et al. (2019), Wiest et al. 

(2020), Dahlin (2013) och Kavanaugh et al. (2018) visade att utveckling av 

exekutiva funktioner leder till bättre akademiska prestationer för elever med NPF. 

Samtliga studier baserades på en deduktiv teori där en eller flera hypoteser prövades 

i en empirisk undersökning. Dahlin (2013), Benzing et al. (2019) och Wiest et al. 

(2020) beskriver att elever med svårigheter kopplade till exekutiva funktioner kan 

träna upp och förbättra dessa i en skolmiljö. Kavanaugh et al. (2018) ser att goda 

möjligheter finns att mäta och förbättra exekutiva förmågor till en låg kostnad och 

i stor skala i klassrum som kan bidra till förbättrad, evidensbaserad utbildning och 

möjlig hjälp att reducera prestationsgap. Wiest et al. (2020) ser att ytterligare 

forskning behöver göras för att se om de elever som fick stöd i att utveckla sina 

exekutiva funktioner även på sikt lyckas bättre i skolan.  

  

Yoro et al. (2020) framhåller i sin studie framgångsrika metoder för att stötta elever 

med NPF i undervisningen där kooperativt lärande, kamratlärande, omfattande 

visuella hjälpmedel och differentierad undervisning lyfts fram som framgångsrika 

metoder. Resultatet som baseras på semistrukturerade intervjuer, observationer och 

incidentrapporter visade att de nyexaminerade lärarna använde strategier som är av 

vanlig karaktär inom undervisning och inlärning. Dessa visade sig vara avgörande 
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för att eleverna med NPF skulle lyckas och författarna till studien ansåg att fler 

sådana strategier bör användas och tillämpas för alla elever i det vanliga 

klassrummet. Moore et al. (2017) byggde sin studie på intervjuer med pedagoger i 

både fokusgrupper och individuella intervjuer och framhäver i sitt resultat vikten 

av att flexibelt använda sig av breda och inkluderande strategier för att elever ska 

utvecklas positivt. Fernell et al. (2014) uttrycker att vuxenstöd, tydliggörande 

pedagogik och hjälp att komma i gång med en uppgift kan vara avgörande för att 

skapa en tillgänglig pedagogisk lärmiljö för elever med NPF.  

 

Utöver övergripande undervisningsstrategier och anpassningar lyfter Johansson 

(2021) att individuellt stöd behöver vara väl genomtänkt och sättas in i rätt tid när 

eleven är mottaglig. Johansson (2021) såg i sin studie att om uppgifter och arbeten 

var för utmanande eller där sammanhanget och meningen med uppgifter var 

otydliga zoomade elever med NPF ut och tappade fokus, så också om uppgifterna 

uppfattades som meningslösa.  

 

Baric et al. (2016) beskriver i sin intervjustudie där personer med NPF har fått 

komma till tals och berättat om sin tidigare skolgång om vad som var framgångsrikt 

för dem och vad de saknade i den pedagogiska lärmiljön. De återkommande svaren 

från intervjupersonerna var att skolorna inte hade upptäckt deras skolsvårigheter 

och att de inte hade fått det stöd de behövde. Detta kunde tyda på att de före detta 

eleverna inte hade uppfattat det stöd som hade erbjudits som hjälp utan att stödet 

bara hade varit tillfälligt och inte varit tillräckligt (Baric et al., 2016). Stödet de hade 

blivit erbjudna var exempelvis placering i liten grupp, enskild undervisning utanför 

klassrummet eller individualiserad undervisning. Det intervjupersonerna däremot 

upplevde som framgångsrikt var varierad undervisning. Dessa insatser tillsammans 

med tekniska hjälpmedel gjorde att eleven kände sig tryggare och lugnare. 

Delaktighet i utformandet av stödet och mer kunskap om NPF trodde flera av 

intervjupersonerna skulle ha skapat mer framgång i deras kunskapsutveckling. 

Något som intervjupersonerna upplevde som framgångsrikt var relationen till lärare 

och där lärarna lyssnade, stöttade och brydde sig om hur de mådde (Baric et al., 

2016).  
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Teoretiska utgångspunkter 

Här redogörs studiens teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för förståelse 

och tolkning av studiens resultat. I denna studie står den sociokulturella teorin för 

ett övergripande synsätt medan det sociokulturella perspektivet på lärande och 

utveckling och det relationella perspektivet med fokus på specialpedagogik ämnar 

komplettera varandra och synliggöra samspelet som sker mellan pedagog-elev-

lärmiljö (Philips & Soltis, 2014; Säljö, 2014; Persson, 1998).  

Med det sociokulturella perspektivet och det relationella perspektivet ämnar vi 

belysa våra forskningsfrågor kring hur specialpedagog och lärare kan arbeta med 

didaktiska framgångsfaktorer, tidigare upptäckter av flickor med NPF och 

relationens betydelse för flickor med NPF. För att ytterligare undersöka betydelsen 

av relationer kommer även relationskompetens att användas i analysen eftersom vi 

ser denna kompetens som en bakomliggande faktor till det relationella 

perspektivet.   

 

Sociokulturell teori  

Säljö (2011) beskriver att utifrån en sociokulturell teori ses lärarens handlingar som 

högst viktiga för elevers utveckling, det är genom samspel som eleven utsätts och 

tar till sig beteenden och värderingar som är accepterade och som fungerar i 

samhället. Claesson (2020) beskriver att pedagogiska forskare ser den 

sociokulturella teorin som en betydelsefull modell för att förklara hur elever lär sig 

i skolan. I den sociokulturella teorin finns flera centrala begrepp som kan nyttjas i 

analysen av en studies empiri. I vår studie har vi valt att fokusera på några av de 

Säljö (2014) använder sig av; appropriering och mediering. Appropriering valdes 

för att undersöka hur flickor med NPF bäst tar till sig undervisningen genom olika 

didaktiska metoder och arbetssätt. Mediering valdes för att undersöka och se 

samspelet och samarbetet som behövs för att få till en tillgänglig pedagogisk 

lärmiljö samt för att upptäcka flickor med NPF tidigare.  
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Sociokulturellt perspektiv  

I takt med samhällets utveckling har också perspektivet på lärande och utveckling 

skiftat sitt fokus. Från att lärandet tidigare sågs som något överförbart har man nu 

inom skolan ett synsätt där lärande fokuserar på individen i det sociala samspelet 

och kommunikationen som sker mellan pedagog och lärare (Phillips & Soltis, 

2014). I ett sociokulturellt perspektiv på lärande utgår man från att individen 

utvecklas olika beroende på den kontext hon föds in i och de sociala samspel med 

andra människor som hon kommer i kontakt med (Phillips & Soltis, 2014). Utifrån 

sociokulturellt perspektiv konstrueras kunskap tillsammans med andra genom 

kommunikation och i relationen med andra (Säljö, 2011). Nilholm (2021) 

instämmer i detta och menar vidare att för att förstå ett lärande, behöver man 

analysera lärandet i relation till den kontext och i det sammanhang där det sker.  

Appropriering  

Begreppet appropriering likställer Säljö (2014) med att ta till sig och lära sig nya 

saker i samspel med andra. Claesson (2020) beskriver att pedagogiska forskare 

hävdar att läraren ska finnas där för eleverna så delaktighet och medbestämmande 

kan komma till stånd. Exempel på aktiviteter där detta kan tränas är elevledd 

undervisning eller att eleverna får ansvara för en mindre del av ett stort grupparbete. 

I forskning genomförd av Wiliam och Leahys (2015) och Hattie (2012) har fem 

strategier fastställts för en framgångsrik lärmiljö, där samspelet mellan lärare-elev 

och elev-elev har stor betydelse. Några av dessa strategier är exempelvis 

kamratrespons, det vill säga att eleverna är resurser för varandra. Enligt Wiliam och 

Leahy (2015) är det ett måste att eleverna är delaktiga i målen och förstår vad dessa 

innebär. Vidare beskriver forskarna att undervisningsmiljön måste innehålla 

diskussioner, aktiviteter och ha ett tillåtande klassrumsklimat. När eleven inte 

förstår innehållet eller inte tycker det är viktigt behöver läraren hjälper elever att 

sätta hanterbara mål. Claesson (2020) menar att läraren i första hand ska vara en 

god lyssnare och att hen skapar ett tillåtande klassrumsklimat där ömsesidig respekt 

är prioriterat. Genom att anpassa undervisningen till ett lärande som sker i ett socialt 

sammanhang med meningsfulla uppgifter, samt genom att bygga vidare på det 

individen redan kan, kan individen utvecklas vidare. Carlsson Kendall (2015) 



 

 

 13 

beskriver att elever med NPF kan ha svårt med uppmärksamhet och därför även 

svårt med att stanna upp och läsa in de icke verbala signalerna. Detta kan försvåra 

i ett kamratlärande (Carlsson Kendall, 2015). Samma sak händer i ett 

samarbetslärande, där eleverna arbetar i mindre grupper (Malmqvist & Nilholm, 

2015). Möjligheterna till utveckling och ett positivt lärande ökar om det finns ett 

vuxenstöd som kan hjälpa till och ge strategier och modellera i hur ett samarbete 

kan fungera (Carlsson Kendall, 2015). Problemet kvarstår dock i svårigheterna i att 

styra sig själv om eleven har svårt med exekutiva funktionerna.  

 

Sjölund et al., (2017) menar att elevens behov behöver kartläggas för att veta vad 

eleven behöver och hur hen vill ha det i skolan. En positiv atmosfär byggs upp av 

förståelse, hjälpsamhet, överseende, humor och positiv feedback. Lärare behöver 

förmedla en positiv förväntning att eleven kommer att lyckas i skolan (Sjölund et 

al., 2017). 

Mediering 

Begreppet mediering menar Säljö (2014) är den kommunikation och interaktion 

som sker inom en skolverksamhet. Undervisning är enligt Säljö en kommunikation 

mellan lärare och elev där skolan inom ett sociokulturellt perspektiv är på 

makronivå och eleven är på mikronivå. Individens tänkande och lärande på 

mikronivå analyseras i förhållande till skolan som är ett verksamhetssystem på 

makronivå. Skolans bild av vad lärande är och hur man avgör om en elev har lyckats 

förstå vad som är förväntat av dem eller ej kan vara avgörande för hur en elev klarar 

skolan. En och samma undervisning kan således för någon mynna ut i 

misslyckanden medan för någon annan mynna ut i framgång. Säljö (2014) beskriver 

att undervisningen kan skapa “lyckad och misslyckad interaktion, förståelse eller 

icke-förståelse av kunskapsinnehåll, framgång eller motgång för elever” (s. 207). 

En viktig del av pedagogens uppdrag är att se till att tillgodose sina elevers behov 

av att förstå vad lärare försöker kommunicera. Säljö (2014) menar vidare att det är 

viktigt att skapa möjlighet till återkoppling så att svårigheter kan upptäckas och 

klaras ut. Hamilton och Astramovich (2016) menar att elever med NPF bör få stöd 

i att utveckla sin kommunikationsförmåga för att öka den sociala samhörigheten. 
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Familjens stöd under skolåren ansågs enligt Hamilton och Astramovich (2016) som 

viktigt, liksom lärares omtänksamma beteenden och tro på eleven. 

  

Det relationella perspektivet  

Persson (1998) anser, med stöd från sin empiri och tidigare forskning, att 

specialpedagogisk verksamhet bör utgå från ett relationellt synsätt. Han menar att 

tidsaspekten är avgörande där långsiktiga lösningar som inkluderar alla lärare och 

man behöver beaktas. Rosenqvist (2013) menar att i den specialpedagogiska 

kontexten ser man eleven och elevens samspel med lärmiljön. Eleven förstås i 

relation till det aktuella sammanhanget, lärmiljön och samspelet mellan lärare- 

elev.  

 

Persson (1998) förklarar att med ett relationellt perspektiv på elevens svårigheter i 

skolan så ser man inte bara eleven, man ser omgivningen och förstår att det är i 

omgivningen som förändringen behöver ske, inte hos eleven. Det är eleven som ska 

få bättre förutsättningar utifrån hens behov för att öka möjligheterna att klara 

skolans mål. Ett relationellt perspektiv är då man ser elevens förutsättningar i 

relation till elevens omgivning, då det är omgivningen som påverkar elevens 

förmåga att uppnå skolans förväntningar och krav. 

 

I ett sådant [relationellt] perspektiv blir det viktigt vad som sker i 

förhållandet, samspelet eller interaktionen mellan olika aktörer. 

Förståelsegrunden för handlandet står alltså inte att finna i en enskild 

individs uppträdande eller beteende.  (Persson 1998 s. 30). 

 

Aspelin (2013) tar upp det relationella perspektivet som ”kännetecknas av ett 

intresse för vad som sker mellan människor” (s. 7). Vidare beskriver författaren att 

det är viktigt att tänka på att ”som lärare och elever ingår vi alltid i relationer, vare 

sig vi vill det eller inte (s. 23).  
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Carlsson Kendall (2016) menar att beroende på vilken syn läraren har på elevens 

svårigheter kan detta också påverkar möjligheterna för eleven. Till exempel om en 

elev har svårt med sina exekutiva förmågor är det svårt för eleven att klara skolans 

krav och mål om omgivningen förväntar sig att eleven ska ändra sig utifrån skolans 

önskemål. Men om omgivningen har ett relationellt synsätt och fokuserar på 

lärmiljön runt eleven och anpassar den efter elevens förmågor ökar chansen att 

eleven ska klara de uppställda målen. Borg et al. (2021) beskriver att 

specialpedagogens arbete i att skapa en tillgänglig lärmiljö är viktig och innefattar 

bland annat åtgärder för förbättringar av lärmiljö som alla elever kan relatera till 

och fungera i. SPSM (2022) framhåller att genom diskussioner kring vilka 

stödbehov och stödåtgärder som kan sättas in på gruppnivå ringar skolan in de 

förändringar som behövs göras i undervisningen. Detta styrks av Hylander och 

Guvå (2017) som menar att inriktningen på insatser i skolan bör innefatta 

förebyggande åtgärder.  

Ahlberg (2007) och Persson (1998) beskriver att specialpedagogiska åtgärder 

behöver utgå från omkringliggande orsaker i lärmiljön som påverkar och bidrar till 

elevens svårigheter.  Lösningar behöver således ligga i att ändra elevens 

förutsättningar genom att synliggöra hur omkringliggande faktorer gynnar eller 

missgynnar elevens utveckling. Detta styrks av Bruce et al. (2017) som menar att 

specialpedagogiken har som uppgift att komplettera och förbättra den rådande 

undervisningen.  

Relationskompetens  

Enligt Phillips och Soltis (2010) påverkar även lärarens syn och föreställning på 

elever själva lärandet och lärandesituationen. Aspelin (2015) beskriver ordet 

relationskompetens bland annat som en kompetens som präglas av ett intresse för 

det som sker mellan människor.  Både Aspelin (2015) och Juul och Jensens (2009) 

menar att relationskompetens avser den professionella relationskompetensen, det 

vill säga den kompetensen som skapas och utvecklas i utbildningen till en 

profession där relationer är en del av arbetspraktiken. Enligt Aspelin (2015) 

behöver relationen mellan professionell och den andra parten förutsätta vissa 
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kvaliteter och värden, till exempel värden som respekt, omvårdnad, tillit och 

bekräftelse. Wallberg (2019) anser att “tillitsfulla relationer är grunden för ett gott 

ledarskap i klassrummet” (s. 10).  

  

Aspelin (2018) beskriver att relationskompetens är en viktig kompetens för att 

bygga goda relationer i skolan genom att se, respektera, bibehålla, ha förståelse, 

knyta an och möta sina elever här och nu och därmed få elever att lyckas i skolan. 

Aspelin (2013) menar att som lärare ingår man alltid i en relation i förhållande till 

eleven och Hattie (2012) ser relationen lärare - elev som avgörande för att eleven 

ska prestera utifrån sin bästa förmåga.   

 

Metod 

I följande avsnitt beskrivs metod, urval, genomförande, bearbetning, studiens 

tillförlitlighet och till sist de etiska övervägande som gjordes.  

 

Metodval  

Studien har utgått från en hermeneutisk forskningsansats där tolkning och förståelse 

av ljudinspelade intervjuer som har transkriberats har haft en central roll. Den 

hermeneutiska cirkeln är ett sätt att skapa nya infallsvinklar i det insamlade 

materialet. Tolkningen mellan den kunskap som redan finns och empiri växer fram 

i en cirkulär rörelse som i sin tur ”pekar på möjligheten av en allt djupare förståelse 

av meningen” (Kvale & Brinkman, 2014, s. 252).   

 

Kvalitativa metoder kan hjälpa till att fånga verklighetens olika karaktär, öka 

förståelsen av att varierande insikter behöver friläggas och/eller följas upp (Stukát, 

2011). Dalen (2015) formulerar det så att “Ett överordnat mål för kvalitativ 

forskning är att nå insikt om fenomen som berör personer och situationer i dessa 

personers sociala verklighet” (sid. 15). Subjektivismen i kvalitativa metoder ser 
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ordning och mening genom olika uttryck i människans subjektiva konstruktioner. 

Dessa kan ge sig till känna genom upplevelser som representeras genom språket, 

tolkningar och handlingar i förhållande till den specifika tiden och rummet 

(Augustinsson, 2017).  För att uppnå studiens syfte var det därför viktigt att samla 

in subjektiva uppfattningar av de som är involverade i fältet samt de personer som 

berörs av de specifika didaktiska insatserna i lärmiljön. 

 

För att utforska problemområdet användes semistrukturerad intervjumetod med en 

utvecklad intervjuguide som stöd i undersökningsmetodiken (Dalen, 2015; Kvale 

& Brinkman, 2014). Genom att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

var det möjligt att samla in de enskilda respondenternas upplevelser (Stukát, 2011). 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att ett sådant genomförande av intervjuer 

påminner om en vardaglig konversation men betonar vikten av att forskaren 

ständigt utgår från studiens syfte och frågeställningar för att inte mista intervjuns 

fokus (se bilaga fyra, fem och sex).  

  

De svårigheter med kvalitativa metoder som Augustinsson (2017) lyfter fram är 

bland annat att tolkningar kan ske på olika nivåer, induktivt och deduktiv, vilket 

gör att empirin borde ses i sitt kontextuella sammanhang. Det induktiva baseras på 

våra och respondenternas erfarenheter och det deduktiva processerna utgår från det 

insamlade materialet kopplat till forskningsöversikt. En återgiven händelse har 

sällan en ensam orsak utan är ofta svar på flera skilda överlappande serier av 

inträffade situationer (Augustinsson, 2017).   

 

Urval  

Då vi önskade en variation hos respondenterna för att få djupare kunskap för vårt 

problemområde ville vi intervjua tre specialpedagoger, tre lärare och tre vuxna 

kvinnor med NPF (Stukát, 2011).  
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För att hitta respondenter aktuella för vår studie använde vi oss av ett målstyrt 

snöbollsurval (Bryman, 2018; Stukát, 2011). Ett snöbollsurval är i viss mån ett 

bekvämlighetsurval där forskaren kommer i kontakt med ett mindre antal personer 

som är relevanta för studiens tema. Dessa personer används därefter för att skapa 

kontakter med ytterligare personer som kan vara relevanta att ta kontakt med. 

Inledningsvis skickades därför en förfrågan till sex specialpedagoger med ett 

övergripande uppdrag som skulle kunna lotsa oss vidare i arbetet med att hitta 

specialpedagoger och lärare aktuella för studiens syfte (se bilaga två och tre).  Vi 

fick kontaktuppgifter till nio specialpedagoger och tio lärare som hade särskilt god 

kunskap om flickor med NPF i den pedagogiska lärmiljön. Respondenterna var 

således utifrån sina yrkesroller och yrkeserfarenheter relevanta för studiens syfte 

(Bryman, 2018).  De som valde att delta i studien var slutligen tre specialpedagoger 

och tre lärare. Samtliga hade tio-tjugo års erfarenhet av pedagogiskt arbete.   

  

För att hitta tre kvinnor med NPF som var intresserade av att delta användes 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2018). Med bekvämlighetsurval menar Bryman 

(2018) att forskaren tillfrågar personer som “råkar finnas tillgängliga för forskaren” 

(s. 243). I detta fall rörde det sig om kollegor till oss som lotsade oss vidare. De 

kvinnor med NPF som tillfrågades kontaktades både via telefon, mail och därefter 

skriftligen (Se bilaga 1). Tre av de fyra kvinnorna som var i åldrarna 18 - 40 år 

tackade ja. Varken specialpedagoger, lärare eller kvinnorna med NPF hade någon 

koppling till varandra.   

 

Genomförande  

Den aktuella studiens forskningsprocess startade med en forskningsöversikt inom 

studiens berörda område. Den nyförvärvade kunskapen skapade underlag för 

resonemang kring urval, genomförande metod och intervjuform (Kvale & 

Brinkman, 2014). I valet av kvalitativa semistrukturerade intervjuer utvecklade vi 

en intervjuguide där vi samlade frågor utifrån syfte och forskningsöversikt (Stukát, 

2011).  Intervjuguiden blev således även ett stöd för att bibehålla fokus och bidra 

till det underlag som behövs utifrån rapportens syfte och frågeställningar (Bryman, 
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2018; Stukát, 2011). I utformandet av intervjuguiden lades vikten på att formulera 

öppna frågor för att få relevanta svar utifrån studiens problemområde. 

Respondenterna kunde tala fritt utifrån de semistrukturerade frågorna i 

intervjuguiden och en flexibilitet fanns genomgående under intervjuerna för att 

följa upp det som framkom som intressant och väsentligt (Bryman, 2018).  

 

För att säkerställa kvalitén i dessa intervjuguider genomförde vi pilotintervju med 

en lärare och en specialpedagog (Bryman, 2018). Därefter korrigerades frågorna 

något utifrån den respons som dessa pilotintervjuer gav (Stukát, 2011). Vi skapade 

och använde oss av tre olika intervjuguider (se bilaga fyra, fem och sex) då vi ville 

anpassa frågorna gentemot de tre olika respondentgrupperna och för att få en 

varierad bild av problemområdet (Bryman, 2018).  

 

Intervjuerna pågick mellan 20 minuter och en timme, med medeltid på 45 minuter. 

Vi turades om att intervjua respondenterna. Varje intervju avslutades med att fråga 

respondenten om det var något som respondenten tyckte inte hade nämnts men som 

var viktigt att föra fram (Stukát, 2011). Intervju med tillhörande inspelning av 

respondenterna gjordes i olika sammanhang, anpassat efter respondenternas 

önskemål. Utifrån respondenternas önskemål genomfördes således tre intervjuer 

per telefon utan bild, fyra intervjuer via Zoom och två intervjuer i personliga möten. 

För att kunna uppnå en reliabilitet i det empiriska materialet ville vi kunna lyssna 

och återkomma till intervjuerna i samband med den kommande bearbetningen. 

Därför valde vi att med respondenternas godkännande spela in samtliga intervjuer 

med diktafon (Bryman, 2018). 

 

Bearbetning 

För att bearbeta vårt material lyssnade vi först igenom våra inspelade intervjuer ett 

flertal gånger. Enligt Stukát (2011) är detta väsentligt för att skapa en helhetsbild 

av materialet samt för att synliggöra och eventuellt upptäcka ny information. 
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Genom att reflektera tillsammans över intervjuernas huvudsakliga innehåll skapade 

vi en gemensam förståelse (Lundman & Hällgren Granheim, 2017). Därefter 

transkriberade vi stora delar av innehållet som var relevant utifrån våra 

forskningsfrågor.  

 

För att bearbeta studiens empiri användes kvalitativ innehållsanalys där tolkning 

och förståelse av ljudinspelade intervjuer som transkriberats har en central roll 

(Lundman & Hällgren Granheim, 2017; Bryman, 2018). Enligt Lundman och 

Hällgren Granheim (2017) innebär innehållsanalys primärt att beskriva variationer 

genom att identifiera mönster och betydelser som framkommer med hjälp av 

kodning. Med kodning menas att man bryter ner empirin i mindre beståndsdelar 

som jämfördes utifrån likheter och skillnader och som sedan grupperas i olika 

kategorier. Kategorier är alltså en benämning av en grupp koder som delar något 

gemensamt och återspeglar det centrala budskapet i texten. Utifrån dessa kategorier 

skapas sedan studiens teman. Då det i en innehållsanalys är författarnas tolkning 

som slutligen formar dessa teman kan dessa således också ändras eller förändras 

under arbetets gång (Bryman, 2018; Killén, 2018). 

 

Genom att identifiera likheter och skillnader i respondenternas berättelser kunde vi 

identifiera teman och skapa både en generell och fördjupad förståelse av det aktuella 

problemområdet (Lundman & Hällgren Granheim, 2017; Stukát, 2011). “Ett tema 

svarar på frågan Vad handlar det här om?” (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, 

s. 226). De slutgiltiga teman kan i sin tur leda fram till de frågeställningar studien 

ämnar svara på.   
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Fig. 1 Egen schematisk bild för att synliggöra vår arbetsprocess 

  

Detta analysschema ämnar till att förklara och förtydliga hur analys gick till under 

vår arbetsprocess. Denna arbetsprocess bidrog till att den kvalitativa 

innehållsanalysen av det erhållna materialet skapade fler innebörder än primära 

empiriska data. 

 

Studiens tillförlitlighet  

För att bedöma tillförlitligheten i kvalitativa samhällsvetenskapliga undersökningar 

är de viktigaste kriterierna enligt Bryman (2018) studiens trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.  

  

Enligt Bryman (2018) ökar validiteten om det finns en god samstämmighet mellan 

teori, begrepp och empiri vilket vi eftersträvade i vår studie. Trovärdigheten ökar 

enligt Stukát (2011) när forskaren använder mer än en datakälla. Detta var vår 

intention då vi använde oss av tre olika grupper av respondenter för att beskriva 

samma fenomen.   
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Kvalitativa studier och dess överförbarhet kan vara svåra då respondenter ofta har 

ett visst fenomen gemensamt och en kontext som är unik och svår att replikera 

(Stukát, 2011). I given studie strävade vi efter att få en djup förståelse inom vårt 

problemområde vilket innebar att överförbarheten blev en empirisk fråga (Stukát, 

2011). Förmågan att beskriva innehållet i studien så tydligt som möjligt ger läsaren 

stöd i sin bedömning huruvida resultaten är överförbara i en annan miljö. Detta är 

något som vi har haft som intention i vår studie genom att koppla teori till vårt 

problemområde och empiri (Bryman, 2018). I vilken omfattning en undersökning 

kan upprepas är generellt en svårighet i kvalitativa forskningar. Enligt Bryman 

(2018) är det ett omdiskuterat ämne bland kvalitativa forskare då mätning inte är av 

främsta intresset. Reliabiliteten som innebär huruvida en undersökning kan 

upprepas med samma resultat blir i de flesta fall svåra att genomföra då det handlar 

om sociala miljöer, villkor och förutsättningar. För att öka pålitligheten i en 

kvalitativ forskning behöver forskaren verifiera en fullständig och tillgänglig 

framställning och beskrivning av alla faser i forskningsprocessen. Detta strävade vi 

genomgående efter i denna studie genom att försöka vara så transparenta som 

möjligt (Bryman, 2018). Objektiviteten i denna studie handlar om möjligheten att 

kunna styrka och konfirmera. Detta innebär att forskaren har en insikt gällande att 

det i kvalitativ forskning inte finns en objektiv sanning. Vi har agerat i god tro och 

gjort vårt yttersta för att inte påverka utförandet av studien och dess slutsatser 

utifrån våra egna personliga värderingar. Detta ökar omfattningen av att resultatet 

går att styrka (Bryman, 2018).  

 

Etiska överväganden  

Dalen (2015) lyfter fram betydelsen av tillvägagångssättet i samband med forskning 

och etiska ställningstaganden. Dalen (2015) beskriver vidare vikten av att ta hänsyn 

till etiska problem vid intervjuer som forskningsmetod. Dessa överväganden bör 

relateras till valet av respondenter, intervjusituationen och hur forskningsresultat 

hanteras. Vetenskapsrådet (2017) lyfter fram fyra viktiga principer för humaniora 

och samhällsvetenskap. Dessa rör följande områden: krav på samtycke, att bli 
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informerad, krav på konfidentialitet och hänsyn och skydd för barn samt för socialt 

svaga grupper. Alla dessa områden har beaktats i denna studie. Som forskare har vi 

försökt att närma oss ett etiskt ansvarstagande såväl gentemot våra respondenter 

som det insamlade materialet. Det innebär att respondenterna i denna studie fick 

behålla konfidentialitet och materialet används bara i denna studie.  

  

För att beakta och följa en god forskningssed har studiens respondenter blivit 

delgivna de forskningsetiska principerna vid inbjudan och förfrågan (Se bilaga ett, 

två, tre; Vetenskapsrådet, 2017; Bryman, 2018).  Genomgående har etiska 

övervägande gjorts enligt Vetenskapsrådets (2017) fyra etiska principer; sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Respondenterna har delgivits via 

mejl gällande intervjuernas syfte, att insamlad data endast användas i denna studie 

och att deltagandet var frivilligt. I inbjudan och inför varje intervju informerade vi 

respondenterna att de när som helst kan avbryta sitt deltagande, samt att 

respondenterna är anonyma och att deras deltagande inte kan härledas tillbaka till 

dem själva. Vi informerade om att samtalen kommer att spelas in, vem som kommer 

att ha tillgång till inspelningarna och att inspelningarna kommer raderas när 

uppgiften är klar (Vetenskapsrådet, 2017).  

  

Sammanfattningsvis har vi medvetet varit ödmjuka och strävat efter att 

intervjupersonen fick ta plats och delvis styra samtalet exempelvis genom att välja 

plats, intervjusätt, datum och tid.  Exempelvis var det någon av respondenterna som 

endast ville göra sig tillkänna via sin röst. En annan aspekt som lyfts fram är att 

även forskare kan reproducera myter och stereotyper (Bryman, 2018; Dalen, 2015). 

Detta har vi återkommande reflekterat över och försökt undvika. En stor hjälp i 

detta var våra egna erfarenheter som yrkesverksamma lärare och specialpedagoger 

och den faktakunskap vi förvärvat genom exempelvis vår forskningsöversikt och 

relevant litteratur. 
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Resultat och analys 

Resultaten utmynnade i tre övergripande teman; framgångsrik didaktik, kunskap 

om flickor med NPF och relationer. För att öka läsvänligheten har vi kursiverat de 

kategorier som framkom i den innehållsanalys som gjordes av empirin. Analysen 

är inflätad i diskussionen för att underlätta för läsaren och för att undvika 

upprepning. För att förstå vilka av respondenterna som uttrycker vad i resultatdelen 

benämner vi där det behövs specialpedagoger med bokstav S, lärare med bokstav L 

och tidigare grundskoleelever med bokstaven E.  

 

Framgångsrik didaktik 

Det första som explicit framkom i denna studie från lärare och specialpedagoger 

gällande didaktiska framgångsfaktorer var vikten av att med hjälp av tydliggörande 

pedagogik skapa tydlighet och struktur i klassrummet för samtliga elever.  Lärare 

och specialpedagoger hade fokus på att tydlighet bör finnas vid såväl arbetsgång, 

tidsramar, placeringar, konkreta uppgifter och vid övergångar. De tidigare 

grundskoleeleverna i studien framhåller i likhet med lärare och specialpedagoger 

att tydliga rutiner och instruktioner är framgångsfaktorer för dem att kunna 

tillgodogöra sig undervisningen. Detta kan tolkas som att elevens tänkande och 

lärande genom mediering analyseras i förhållande till skolan som verksamhet för 

att se hur lärare har lyckats kommunicera (Säljö, 2014). Tydlighet var något som 

de tidigare grundskoleeleverna önskade att de hade fått under sin grundskoletid men 

som de kände att de inte fick. Både lärare och specialpedagoger menade att elever 

måste få veta vad de ska göra och få en återkoppling på det som blev gjort. Säljö 

(2014) understryker vikten av synliggörande av svårigheter för att sedan utveckla 

undervisningen ytterligare. Återkoppling blir enligt Sjölund et al., (2017) även ett 

verktyg till att få till en positiv atmosfär som gynnar elevernas kunskapsutveckling. 
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Den andra framgångsrika faktorn som framfördes av lärare och specialpedagoger 

var att genom differentiering skapa samma mål för alla men att elever behöver 

erbjudas olika sätt att nå fram och “likvärdighet är inte att alla gör lika” (S1).  

 

.. det var många i den klassen som behövde hjälp så jag och några kollegor 

började inom ledning och stimulans i klassrummet…ändra på 

undervisningen, strukturera upp vår undervisning så att alla de här frågorna 

vad och varför och alla de här... när du stiger in i klassrummet så ska de vara 

besvarade…förtydliga inte förenkla …//…jag vill handleda under lektionen, 

förarbetet är det viktiga (L3).  

 

Säljö (2011) styrker detta genom att framhålla att individens utveckling behöver 

ske utifrån elevens nuvarande kunskaper. För att förebygga hinder och skapa 

möjligheter i lärmiljön behöver omkringliggande faktorer synliggöras, där elevens 

samspel med lärmiljön behöver förstås i det aktuella sammanhanget. Persson (1998) 

samstämmer och trycker på att elevernas lärmiljö ska vara i fokus för 

specialpedagogiska insatser. Såväl specialpedagoger som lärarna betonade 

fortsättningsvis att variation behövs för elever med NPF, där även kooperativt 

lärande och ett språkutvecklande arbetssätt blir en viktig grund i planeringen. “Man 

har ju alla de metoderna och så gör man egen variant av det som passar mig och 

som man märker passar gruppen. Grupperna är olika, de behöver olika” (L2). Säljö 

(2014) framhåller appropriering som en framgångsfaktor i den pedagogiska 

lärmiljön, samtidigt som Carlsson Kendall (2015) synliggör svårigheterna i detta då 

elever med NPF kan ha svårt med flexibiliteten som krävs i samspel med andra. 

 

Den tredje framgångsrika faktorn som framfördes av specialpedagoger och lärare 

var vikten av checklistor och bildstöd bör ges till alla. “... allt som finns visuellt 

stärker” (S3) och med visuellt stöd menade de bilder men en lärare lyfte även 

kroppsspråk som visuellt stöd och gav exempel att hon pekar på munnen eller peka 

på örat för att förstärka det som sägs. Bruce et al. (2017) menar att 
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specialpedagogiken har som uppgift att komplettera och förbättra den rådande 

undervisningen, vilket även Borg et al. (2021), Ahlberg (2007) och Persson (1998) 

framhåller. Det som framkom i studien från två av lärarna och samtliga 

specialpedagoger var att då elever med NPF kan ha svårt att strukturera sina 

uppgifter och texter kan läraren behöva arbeta med skrivmallar så eleverna får rätt 

stöd i skrivprocessen. Som exempel på hjälpmedel lyfte dessa pedagoger att de 

brukade använda time timer, inläst material och stödstrukturer samt vikten av att 

modellera tillsammans på ledning och stimulans. Säljö (2014) menar att läraren 

behöver synliggöra det läraren försöker kommunicera, vilket kan underlättas med 

olika kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen.  

 

En fjärde faktor som framkom i resultatet för att få till en framgångsrik pedagogisk 

lärmiljö var enligt två av specialpedagogerna och en lärare vikten av att 

uppmärksamma att elever med NPF ofta hade nedsatta exekutiva funktioner. Denna 

brist kunde påverka eleverna i deras kunskapsutveckling. Carlsson Kendall (2015) 

skriver fram att med rätt stimulans kan elever med NPF utveckla de exekutiva 

förmågorna (Carlsson Kendall, 2015). En av de tidigare grundskoleeleverna hade 

önskat att få hjälp med att reglera sin energinivå och två av de tidigare 

grundskoleeleverna hade önskat att det hade fått stöd med igångsättning, att avsluta 

uppgifter och hjälp att prioritera i tid. Utifrån Aspelins (2015) beskrivning av 

relationskompetens kan detta tolkas som att de lärare som mötte dessa elever 

saknade den relationskompetens som krävs för att synliggöra elevens behov. Hade 

dessa tidigare grundskoleelever mötts med nyfikenhet från lärare, där läraren utifrån 

de särskilda krav, villkor och förväntningar som finns tagit ansvar och bemött 

eleven och elevens behov hade det troligtvis varit möjligt för eleven att få det stöd 

hen behöver. Fernell et al. (2014) och Johansson (2021) menar att för att kunna ge 

de bästa förutsättningarna till elever med NPF behövs god kunskap om de 

grundläggande svårigheterna. Denna brist på kunskap kan tolkas som en anledning 

till att de tidigare grundskoleeleverna i studien fick kompensera genom att ta egna 

pauser, pilla på en penna eller skaka på benet under lektionen när det var svårt att 

koncentrera sig. Att använda hörlurar och lyssna på musik eller punkta ner och 



 

 

 27 

checka av vad som skulle göras var strategier som också något samtliga av de 

tidigare grundskoleeleverna upplevde ha fått utveckla själva. 

 

Avslutningsvis lyfte två av de tidigare grundskoleeleverna att i avsaknad av 

pedagoger som gav dem stödstrukturer och en lärmiljö där de kunde tillgodose sig 

kunskap märkte de att de arbetade bättre hemma där det var lugnare, tystare, inga 

störmoment, inte så stressigt och att de var tryggare hemma än i skolan. De lyfte 

även att de fick bra hjälp av sina föräldrar när de arbetade hemma. En av de tidigare 

grundskoleeleverna berättade att hon kunde skriva “hur mycket som helst” (E2) 

hemma och en annan elev berättade att hon hemma kommer in i “ett flow” (E3). 

Enligt Hamilton och Astramovich (2016) är familjens stöd viktigt, samtidigt som 

Säljö (2014) menar att undervisningen ska ske i kommunikation mellan lärare och 

elev. För att träna på läxor och prov hade de tidigare grundskoleeleverna utvecklat 

egna strategier såsom att exempelvis skriva ner eller läsa in det som ska läras in på 

mobilen flera gånger och “då fastnar det” (E2). I resultatet kring de tidigare 

grundskoleeleverna lyfte samtliga att de önskade att någon lärare hade sett deras 

svårigheter tidigare så de hade fått hjälp. Hattie (2012) framhåller just samspel elev-

lärare som stor betydelse för en framgångsrik lärmiljö. 

 

Kunskap om flickor med NPF 

För att få kunskap om flickor med NPF framkommer det i resultatet vikten av 

tvärprofessionell och heltäckande kartläggning samt vikten av att se kännetecken 

för att förebygga psykisk ohälsa.  

 

Det som explicit framkom var samstämmigheten mellan specialpedagogerna och 

lärarna kring vikten av att samverka och på så sätt få en tvärprofessionell tidig bred 

kartläggning där olika professioners kompetenser synliggör elevens behov. Enligt 

Nilholm (2021) kan detta ses som en förutsättning för att kunna utgå från individen 

och dennes behov, se eleven utifrån en helhet och den kontext som eleven befinner 
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sig i och därefter hitta lösningar i lärmiljön. Två av de intervjuade lärarna och 

samtliga specialpedagoger lyfte vikten av att ta med elevens perspektiv i 

kartläggningen. Wiliam och Leahy (2015) menar att elevens delaktighet är ett måste 

för att eleven ska förstå syfte och mål, vilket även styrks av Säljö (2014) som 

beskriver att i samspel med andra kan eleven ta till sig och lära sig nya saker. En 

specialpedagog tillade även att små barn kan berätta och att man behöver prata med 

eleven om vad som fyller stressbägaren och hur man kan minska det som skapar 

denna stress. En lärare och tre specialpedagoger lyfte vikten av att även ta med 

vårdnadshavares syn på eleven, närvaron i skolan, tidiga signaler, tester och 

observationer som delar av kartläggningen.  Även Hamilton och Astramovich 

(2016) framhåller vårdnadshavarnas medverkan som en viktig framgångsfaktor för 

elev i behov av stöd.  

 

Om du har den minsta känsla eller oro… att inte släppa det och tro att 

det löser sig eller han eller hon mognar… Alltså har du inte föräldrarna 

med dig så kommer du ju ingenstans. Och försöka få med eleven såklart 

… hur den upplever det (S1). 

 

Utifrån studiens resultat finns det olika kännetecken hos flickor med NPF och det 

som explicit framkom var att svårigheter döljs av flickor och kan vara svåra att 

upptäcka. En av specialpedagogerna upplevde även att det var svårare att upptäcka 

flickor med NPF eftersom de inte är lika motoriskt oroliga som pojkar utan det är 

“tankarna som flyger iväg” (S3) och då syns det inte utanpå. Flickor med NPF 

ansågs av såväl lärare som specialpedagoger som högpresterande och att de inte vill 

misslyckas. Rosenqvist (2013) menar att när eleven inte ses utifrån det samspel som 

sker i lärmiljön som helhet kan det lätt resultera att lärmiljön då inte anpassas utifrån 

elevens behov. Genom att synliggöra elevens svårigheter kan omkringliggande 

faktorer i lärmiljön anpassas för att gynna eleven (Ahlberg, 2007) vilket 

avslutningsvis hade kunnat gynna de tidigare grundskoleeleverna i studien.  
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Andra kännetecken för flickor med NPF som samtliga specialpedagoger och lärare 

berättade var att de är flitiga, duktiga, ställer höga krav på sig själva, kompenserar 

för sina svårigheter och inte vill misslyckas. “Om jag ska göra ett prov så ska jag 

bli godkänd, annars pluggar jag typ i onödan. Ja annars är det ju slöseri av min tid 

om jag inte kommer att bli godkänd” (E2). I resultatet framkom från majoriteten av 

respondenterna att ångestproblematik var kännetecken för flickor med NPF. De 

tidigare grundskoleeleverna berättade att svårigheter med de exekutiva 

funktionerna ledde och fortfarande till viss del leder till svårigheter för dem i deras 

lärande. De uttryckte att de sköt upp saker, lämnade in i sista stund, hade svårt att 

komma igång med och avsluta uppgifter. De upplevde att de även hade svårt att 

prioritera och organisera och svårt att förstå långa instruktioner. Även förändring 

och övergångar upplevdes som svåra av samtliga tidigare elever under deras skoltid. 

Deras arbete drevs ofta av en inre kraft där förmågan kunde vara ojämn och 

kunskapen upplevdes sitta ena dagen för att “andra dagen vara som bortblåst”(S1). 

En av de tidigare grundskoleeleverna framhöll att hon upplevde att vissa delar av 

kunskap försvann medan annan kunskap stannade kvar. En av de tidigare 

grundskoleeleverna låtsades i skolan att hon hängde med vid genomgångar och E3 

märkte “att uppgifterna lägger sig på hög”.  Brist på uthållighet och svårt med 

känsloreglering var något som samtliga lärare och specialpedagoger såg som 

kännetecken för flickor med NPF. Samtliga lärare och specialpedagoger lyfte också 

att kännetecken är individuellt, att svårigheter kopplade till NPF visar sig på olika 

sätt utifrån individ till individ. 

 

De tidigare grundskoleeleverna berättade att de kämpade mycket i skolan.  Både 

lärare och specialpedagoger hade också lagt märke till detta och berättade att deras 

upplevelser var att flickor med NPF ofta kan hålla ihop i skolan för att sedan krascha 

hemma. En av de tidigare grundskoleeleverna berättade om att detta hände henne 

flera gånger och att hon inte kände att hon ville vara i skolan men att hon var 

tvungen för att få bra betyg.  Två av specialpedagogerna berättade även om att de 

hade stött på flickor med NPF som hade ett självskadebeteende såsom att skära sig 

eller matvägra. Lärarna berättade om upplevelser av flickor med NPF som ofta 



 

 

 30 

klagade på magont, hade ett skolkbeteende eller problematisk skolfrånvaro. 

Majoriteten av de tidigare grundskoleeleverna hade haft längre skolfrånvaro under 

grundskolan, de kände att de behövde vara i skolan med förmådde inte ta sig dit. 

Genom en generell förmåga att knyta an till människor menar Aspelin (2015) att 

pedagoger kan göra en positiv skillnad för eleven. Om pedagogen kan möta eleven 

genom tillit och förståelse möjliggörs förutsättningar för att elever ska lyckas i 

skolan, pedagogen tar ett ansvar som eleven inte har förmågan till. 

 

Något som lyftes av två lärare och två specialpedagoger som kännetecken för 

flickor med NPF är att de inte kommunicerar sina svårigheter utan försöker dölja 

koncentrationssvårigheter, impulsivitet och hyperaktivt. Enligt Hamilton och 

Astramovich (2016) bör elever med NPF få stöd i att utveckla sin förmåga att 

kommunicera. Kommunikationen vilket enligt Säljö (2014) är grunden i 

undervisningen för att lärare ska kunna avgöra om och hur en elev har förstått det 

som kommunicerats eller ej. 

 

En av lärarna upplevde att det är fler elever med diagnos idag än för 20 år sedan. 

Trots det ökade antalet elever med diagnoser lyfte två av lärarna att flickor får sin 

diagnos sent och att många flickor kommer outredda till årskurs sju. “De får sin 

diagnos väldigt sent. Det är ju svårt att upptäcka, jag tror att många av de här 

flickorna… ehm… de biter ihop och sen så när de kommer hem så rasar de” (L2).  

  

En tidigare grundskoleelev lyfter fram att en anledning till att flickor eventuellt inte 

upptäckts tidigare kan bero på att skolan lägger fokus på hemmiljön, dvs om det är 

mycket bråk och brist på rutiner hemma så är det lätt att tänka att flickornas 

beteende beror på detta och inte på en eventuell diagnos. En specialpedagog lyfte 

att de sena upptäckterna även kunde bero på att “man har letat länge, svårt att sätta 

fingret på vad det är” (S2). Såväl specialpedagogerna som lärarna ansåg att flickor 

blir feldiagnostiserade, att de oftare blir diagnostiserade för depression eller 

ångestproblematik och att dessa överlappande diagnoser upptäcks tidigare än deras 

NPF-diagnos.  
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En av specialpedagogerna i studien berättade att det är vanligt att det finns en oro 

hos vissa elever som är svår att härleda, att det hos flickor med NPF kan vara svårare 

att veta vad elevens oro och ibland beteende beror på. Specialpedagoger och lärare 

i denna studie framhöll att denna elevgrupp är svår att upptäcka. Aspelin (2018) 

menar att relationskompetens är en viktig kompetens för att bygga goda relationer 

med elever och vårdnadshavare vilket i sig kan synliggöra elevens behov.  

 

En lärare lyfte vikten av att tidigt upptäcka dessa flickor för att kunna förebygga 

deras känsla av misslyckande. Att få diagnos i vuxen ålder beskrivs av en av 

respondenterna som en “enorm lättnad… många gånger i mitt liv har jag gått runt 

och tänkt…vad är det för fel på mig, varför har jag så svårt att sitta still?” (E1). 

Denna brist på förståelse och rätt bemötande från omgivningen kan enligt Phillips 

och Soltis (2014) ha haft en negativ inverkan på elevens sociala och akademiska 

utveckling.  

  

Relationer  

Relationer mellan pedagog och elev var något som samtliga respondenter lyfte som 

avgörande i den pedagogiska lärmiljön för flickor med NPF.  Samtliga 

specialpedagoger beskrev att “...relationen är a och o…” (S1) och betonar vikten av 

att vara ödmjuk men även att kunna lyfta jobbiga saker. Vidare beskrev samtliga 

lärare att eleven behöver känna sig sedd och att det finns ett stort behov av att möta 

eleven rätt. Vilket samstämmer med Säljös (2014) forskning som lyfter vikten av 

tillitsfulla relationer. Samtliga lärare och specialpedagoger menade att skolan 

behöver anpassas utifrån elevens behov varav två av lärarna och tre av 

specialpedagogerna framhöll att en tät uppföljning med elever var en 

framgångsfaktor för att få en bra relation. Detta samstämmer med Sjölund et al. 

(2017) resonemang kring att relationen mellan lärare och elev är mycket viktig för 

att undersöka vad eleven behöver. Genom förståelse och hjälpsamhet förmedlas en 

positiv förväntning på att eleven kommer att lyckas i skolan (Sjölund et al.). Två av 

tre specialpedagoger lyfte att delaktighet ger eleven självkänsla och frågor såsom 
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“vad är det bästa sättet för dig att lära?” (S2) skapade en närmare relation och 

förståelse för vilka behov eleven har. Även två av lärarna berättade att de genom 

täta uppföljande samtal med sina elever får eleverna att känna sig delaktiga i sitt 

lärande. Samtliga lärare beskrev att de känner ett ansvar för sina elever. Aspelin 

(2016) menar att om elever ska lyckas i skolan behöver den vuxne se eleven, ha en 

förståelse, kunna möta eleven där den är och göra eleven delaktig. Detta 

samstämmer med Wiliam och Leahy (2015) tankar om att delaktighet och trygghet 

måste prägla ett lärande klassrum.  

 

De tidigare grundskoleeleverna i studien lyfte explicit de relationer som har varit 

viktiga för dem under deras skolgång men också något de hade saknat var lärare 

som uppmärksammade deras svårigheter och “... tittade på helheten” (E1). En av 

dem berättade att hon hade önskat fler goda relationer för att känna känslan av att 

bli sedd och förstådd. Hon upplevde att hon inte fick den hjälp hon hade behövt. 

Eleven berättar vidare att i årskurs nio fick hon en bra relation med en speciallärare. 

Specialläraren ringde upp henne när hon inte kom till skolan, bekräftade och såg på 

henne hur hon mådde, den relationen var viktig för henne. Utifrån Juul och Jensen 

(2009) beskrivning av relationskompetens var detta en trygg och tillitsfull relation 

som krävdes för att synliggöra elevens svårigheter och behov. Samtliga tidigare 

grundskoleelever i denna studie berättade om sin önskan av att bli bekräftade. En 

av de tidigare grundskoleeleverna berättade att hon mådde som bäst i mellanstadiet 

där hon upplevde en god relation till en lärare som arbetade med det sociala klimatet 

i klassen. De hade kreativa projekt tillsammans och gruppen stärktes. Samtliga 

lärare i studien betonade vikten av att arbeta med det sociala klimatet i klassen och 

av att se vad gruppen som helhet behöver. Detta samstämmer utifrån Phillips och 

Soltis (2014) beskrivning av det sociokulturella perspektivet där en människa 

utvecklas olika beroende på de sociala samspel hon kommer i kontakt med. Säljö 

(2011) stärker detta då han menar att i det sociokulturella perspektivet konstrueras 

kunskap i en gemenskap med andra genom kommunikation.  

  

En annan del som framkom i intervjuerna med specialpedagoger och lärare var 

vikten av att ha goda relationer till vårdnadshavare. Specialpedagogerna och 
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lärarna upplevde att det var viktigt med ett tätt samarbete och en förståelse för 

vårdnadshavarnas situation. En av specialpedagogerna lyfte att skolan ska guida 

vårdnadshavarna rätt så att de också ska få rätt stöd. Samma specialpedagog menade 

att det är viktigt att vara medveten om hereditet och ha en förståelse för 

vårdnadshavares förmågor. Hen betonade ärlighet i mötet med lärare och 

vårdnadshavare, att “...vi tänker tillsammans /…/ vi bygger för framtiden”(S2). En 

av lärarna menade att det är viktigt att reflektera tillsammans med vårdnadshavare 

och vara lyhörd för vad de signalerar.  Genom ett relationellt perspektiv (Persson, 

1998) kan ett sådant förhållningssätt skapas.  

  

Sammanfattning och slutsatser 

Studiens första forskningsfråga lyfter didaktiska framgångsfaktorer för att skapa 

en pedagogisk lärmiljö för flickor med NPF. Resultatet visar att lärare och 

specialpedagoger överensstämt menar att en av framgångarna ligger i att 

undervisningen bör innefatta tydliggörande pedagogik och differentiering som 

bidrar till ett varierat och språkutvecklande lärande där tydlighet och struktur ska 

löpa över hela skoldagen. Detta samstämmer med Borg et al., (2021), Ahlberg 

(2007), Persson (1998) och Bruce et al. (2017) som i sin forskning framhåller att 

specialpedagogiken har som uppgift att komplettera och förbättra den rådande 

undervisningen. Rosenqvist (2013) menar att i den specialpedagogiska kontexten 

ser man eleven och elevens samspel med lärmiljön för att kunna utveckla 

lärmiljön utifrån elevens behov. 

Studiens andra forskningsfråga lyfter hur lärare och specialpedagoger kan upptäcka 

flickor med NPF och denna målgrupps behov i en pedagogisk tillgänglig lärmiljö. 

Resultatet i studien visar på att kunskap om funktionsnedsättningens konsekvenser 

behövs och efterfrågas för att kunna upptäcka denna elevgrupps behov. Detta stärks 

även av tidigare forskning genomförd av Johansson (2021) som lyfter vikten av 

kunskap kring NPF för att kunna bemöta och stötta denna elevgrupp på rätt sätt. 

Samtidigt lyfter både lärare och specialpedagoger vikten av att upptäcka både 

flickor och pojkar med denna funktionsnedsättning. 
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För att synliggöra elevens behov visar studiens resultat vikten av att 

tvärprofessionellt kartlägga hela elevens skoldag, samarbete med vårdnadshavare 

och vikten av tydlig överlämning mellan stadier (Sjölund et al., 2017). Svårigheter 

för elever med NPF som nämns i denna studie av såväl lärare, specialpedagoger 

som av de tidigare grundskoleeleverna är svårigheter kopplade till de exekutiva 

funktioner, vilket bekräftas och stärks av Carlsson Kendall (2015).  

Studiens tredje forskningsfråga har för avsikt att bidra med vilken betydelse 

relationen mellan pedagog och elev har för flickor med NPF i den pedagogiska 

lärmiljön. Resultatet visar på att relationen mellan pedagog och elev har stor 

betydelse för flickor med NPF. Relationens betydelse är något som även forskning 

lyfter fram (Johansson, 2021; Wiliam & Leahys, 2015; Hattie, 2012; Claesson, 

2020; Sjölund et al., 2017; Rosenqvist, 2013; Aspelin, 2015; Aspelin, 2018). 

 Slutsatser utifrån studiens syfte och frågeställningar: 

 

• Både lärare och specialpedagoger som deltog i föreliggande studie 

framhåller att tydliggörande pedagogik och differentiering på ledning och 

stimulans är mest framgångsrikt för att skapa en tillgänglig pedagogisk 

lärmiljö, detta oavsett om det gäller pojkar eller flickor med NPF. Detta 

samstämmer även med den tidigare forskning som studien har lyft fram 

(Borg et al., 2021; Ahlberg, 2007; Persson, 1998; Bruce et al., 2017; 

Rosenqvist, 2013) 

• Lärare och specialpedagoger i studien menar att det är väsentligt att 

pedagoger har goda kunskaper om NPF och dess konsekvenser för att kunna 

upptäcka flickor med NPF i tid och därmed motverka psykisk ohälsa. Detta 

stärks även av Johansson (2021) som lyfter vikten av kunskap kring NPF 

för att kunna bemöta och stötta denna elevgrupp på rätt sätt. 

• Samtliga respondenter i studien lyfter vikten av att relationer mellan elev-

pedagog-vårdnadshavare är av betydande vikt för flickor med NPF. 

Studiens samtliga respondenter visar således på att relationskompetens är 

en grundläggande och viktig kompetens för pedagoger som möter flickor 

med NPF för att kunna förebygga och skapa en tillgänglig pedagogisk 
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lärmiljö vilket även forskning lyfter fram (Johansson, 2021; Wiliam & 

Leahys, 2015; Hattie, 2012; Claesson, 2020;  Sjölund et al., 2017; 

Rosenqvist, 2013; Aspelin, 2015; Aspelin, 2018). 

 

Diskussion 

Studiens syfte har varit att bidra med kunskap om hur skolan enligt 

specialpedagoger, lärare och elever kan skapa en tillgänglig pedagogisk lärmiljö för 

flickor med NPF. Studien syftade även till att bidra med kunskap för att öka 

möjligheterna till att denna elevgrupp ska kunna upptäckas tidigare. Nedan följer 

en resultatdiskussion och en metoddiskussion.  

 

Resultatdiskussion 

I likhet med resultat och analyskapitlet struktureras resultatdiskussionen upp efter 

studiens teman; didaktiska framgångsfaktorer, kunskap om flickor med NPF och 

relationer för att skapa tydlighet och göra materialet lättläst.  

Didaktiska framgångsfaktorer 

Både lärare och specialpedagoger framhåller vikten av tydlighet och struktur i 

klassrummet och att stöd ska ges under ledning och stimulans. Resultatet i denna 

studie samstämmer väl med vad tidigare forskning framhåller som didaktiska 

framgångsfaktorer i den pedagogiska lärmiljön för elever med NPF såsom 

differentiering, tydliggörande pedagogik, visuellt stöd och stödstrukturer (Yoro et 

al. 2020; Moore et al., 2014; Moore et al., 2017; Fernell et al., 2014; Baric et al., 

2016).  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2020) menar att stödstrukturer och 

kompensatoriska hjälpmedel är betydande för att skapa en tillgänglig lärmiljö. 

Samtidigt som stöd bör ges under ledning och stimulans så visar studiens resultat 
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att individuella stödstrukturer också är nödvändiga, samt att det kan ta tid att hitta 

rätt stöd för respektive elev. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv där den 

rådande undervisningen ska utvecklas och förbättras för att skapa en tillgänglig 

lärmiljö (Bruce et al., 2017) blir det en komplex uppgift som även lärare lyfter i 

denna studie. I specialpedagogens uppdrag ingår det att identifiera och undanröja 

hinder i lärmiljön, tillämpa kunskaper om NPF och samverkan med andra 

yrkesgrupper, vilket blir en viktig del i det specialpedagogiska uppdraget för att 

synliggöra didaktiska framgångsfaktorer i lärmiljön (Högskoleförordningen, 

1993:100). Resultatet i studien kan inte generaliseras till alla specialpedagoger, 

lärare och flickor med NPF. Detta var heller inte vårt syfte. Vår avsikt var att låta 

berättelser levandegöra, jämföras och bindas ihop med tidigare forskning, centrala 

begrepp och specialpedagogiskt perspektiv. Bidrag som denna studie ämnar ge är 

teoretisk och praktisk kunskap. Det var särskilt intressant att de tidigare 

grundskoleeleverna med NPF uppmärksammade relationer som mer betydelsefullt 

än pedagogiskt stöd i den pedagogiska lärmiljön.  

Kunskap om flickor med NPF 

Både forskning (Kopp & Gillberg, 2022; Mowlem et al., 2019) och resultat i denna 

studie visar på att det finns svårigheter att upptäcka flickor med NPF, samtidigt som 

det fanns en medvetenhet om att dessa elever har en god förmåga att dölja och 

kompensera för sina svårigheter. Kopp och Gillberg (2022) och Karolinska 

institutet (2018) menar att detta kan leda till att flickor med NPF är svårupptäckta 

och blir feldiagnostiserade. Kopp och Gillberg (2022) menar att det finns ett behov 

av ökad kompetens kring flickor med NPF. Mowlem et al. (2019) menar att flickor 

med NPF ofta kan ha andra känslomässiga problem som överskuggar diagnosens 

konsekvenser och därför vara svåra att upptäcka, flickor kan ha ett väl utvecklad 

social förmåga vilket i sig kan maskera symtomen. Detta kan ses som att det finns 

ett behov av vidare forskning kring flickor med NPF, vilket också tidigare forskning 

visar (Johansson, 2021; Hamilton & Astramovich, 2016). Kännetecken för flickor 

med NPF som Carlsson Kendall (2015), Fleischer och From (2016) lyfter fram och 

som framhävs i resultatet var att nedsatta exekutiva funktioner kan bidra till 

svårigheter i den pedagogiska lärmiljön. Enligt Kamyk- Wawryszuk (2019) kan 
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elever med svårigheter kopplade till de exekutiva funktionerna vara i behov av 

specialpedagogiska insatser eftersom skolan idag ställer höga krav i tidig ålder som 

är kopplade till dessa funktioner (Borg et al. (2017).  

  

Examensordningen för både specialpedagoger och lärare har ändrats med syfte att 

öka kunskapen kring NPF (Högskoleförordningen 1993:100). De tidigare 

grundskoleeleverna önskade att de som mötte dem under deras skoltid hade haft 

mer kunskap om NPF, både för att de skulle ha fått rätt hjälp och för att deras 

diagnoser skulle ha uppdagats tidigare. De lärare och specialpedagoger vi 

intervjuade hade goda kunskaper om NPF och dess konsekvenser i lärmiljön. En 

möjlig förklaring till att de tidigare grundskoleeleverna inte upplevde att de fick den 

hjälp och att pedagoger såg dem i deras svårigheter kan vara att kunskap om NPF 

inte fanns med i dåvarande examensordningen för lärare.  

 

För specialpedagoger är studiens kunskapsbidrag relevant och viktigt. Som 

specialpedagog ska vi visa på kunskap om funktionsnedsättningar för att kunna 

identifiera och medverka i ett förebyggande arbete med att undanröja hinder och 

svårigheter i lärmiljön, studien visar på att det är viktigt att ha god kunskap om 

funktionsnedsättningens konsekvenser i lärmiljön vilket också ingår i 

specialpedagogens uppdrag som rådgivare i pedagogiska frågor 

(Högskoleförordningen 1993:100). Samtidigt som Bruhn et al. (2016) menar att 

vidare forskning bör riktas mot pedagogers erfarenhet när det gäller arbete med 

elever med NPF. 

Relationer  

Relationen och samspelet mellan pedagog och elev har stor betydelse för flickor 

med NPF. Detta samstämmer med tidigare forskning som är presenterad i denna 

studie (Moore et al., 2017; Johansson, 2021; Baric et al., 2016; Wiliam & Leahys, 

2015; Hattie, 2012; Claesson, 2020;  Sjölund et al., 2017; Rosenqvist, 2013; 

Wallberg, 2019; Aspelin, 2015; Aspelin, 2018). Sjölund et al. (2017) menar att en 

positiv atmosfär byggs upp av förståelse, hjälpsamhet, överseende, humor och 
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positiv feedback. Lärare behöver förmedla en positiv förväntning att eleven 

kommer att lyckas i skolan. Detta harmonierar med Aspelins (2018) beskrivning av 

relationskompetens för att få till stånd en god pedagogisk lärmiljö. Även Andersson 

(2020) menar att bärande relationer är betydelsefullt för att stärka elevens 

självkänsla. Studien visar att relationen är grunden och det viktigaste. Sedan 

kommer didaktiken som verktyg. 

 

Metoddiskussion 

För att få förståelse för och kunna tolka det material som har samlats in har en 

kvalitativ hermeneutisk forskningsansats använts (Kvale & Brinkman, 2014). Detta 

ses som en framgångsrik forskningsansats då den under forskningsprocessen bidrog 

till möjligheten till nya infallsvinklar och att tolkning där kunskap och empiri 

samspelade och gjorde att den cirkulära rörelsen tog form (Kvale Brinkman, 2014).  

  

Metodologiskt prövades reliabiliteten i denna studie genom anpassad design samt 

utveckling av intervjuguide som testades och bearbetades efter pilotintervjuerna. 

Kvalitativ studiedesign där merparten handlar om subjektiva upplevelser måste 

förhålla sig till validitetsfrågor och studiens innehållsvaliditet stärks genom bland 

annat urvalsproceduren. Inhämtning av empiri av flera intervjugrupper gav en 

bredare uppfattning av hur flera aktörer upplevde samma situation (Bryman, 2018). 

Överlappningar har vi betraktat som en form av stärkt avgränsning av den 

förekommande variationen (Dalen, 2015; Kvale & Brinkman, 2014). Det innebär 

att materialet har fått bättre förutsättningar att återge större trovärdighet och 

överförbarhet till liknande sammanhang.  

  

Genom att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer fick vi ett bra 

underlag för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi kom respondenterna 

nära och frågorna gjorde att vi kunde ställa följdfrågor på ett djupare plan. Deras 

berättelser fick företräde för att inte vi inte skulle fastna vid felaktiga uppfattningar 

(Bryman, 2018). Vi som forskare var medvetna om att det är våra tolkningar utifrån 
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våra egna erfarenheter och föreställningar som påverkar vad vi tar fasta på (Stukát, 

2011). Om vi hade valt att använda observation för att inhämta vårt material hade 

det varit möjligt att se lärarna och specialpedagogernas praktik och se hur de i den 

pedagogiska lärmiljön arbetar med flickor med NPF. Utifrån ett etiskt perspektiv 

analyserade vi sårbarheten i att observera enskilda individer och i den analysen 

också risken av att inte upptäcka kännetecknen på grund av deras förmåga att dölja 

dessa. Om området behöver studeras ytterligare för att se hur vanligt förekommande 

deltagarnas svar är, kan enkäter med fördel användas (Stukát, 2011). Eftersom 

fokus inte ligger på kvantitet utan mer kvalitet ser vi att semistrukturerade intervjuer 

möjliggör ett mer nära samband och därtill troligtvis djupare förståelse för vårt 

problemområde. Som forskare behövde vi vara medvetna om hur vi ställde våra 

frågor, hur vi bemötte våra respondenter för att skapa en trygg och tillitsfull 

situation. Några av respondenterna ville inte under intervjuerna vara med på 

bild  vilket vi tillgodosåg. Vi tror att detta ledde till ett relationsskapande som flera 

forskare (Kvale Brinkman, 2014; Dalen, 2015; Bryman, 2018) understryker att 

kvalitativa studier i motsats till kvantitativa bidrar till. Intervjuerna upplevdes som 

jordnära och djupgående där de delade med sig av flera subjektiva, personliga 

erfarenheter (Bryman, 2018).  

  

Då vi var noga med att hitta lärare och specialpedagoger som hade stor erfarenhet 

av och kunskap kring flickor med NPF var det bitvis svårt att hitta tillräckligt många 

respondenter. Detta kan bero på att många pedagoger upplever stress och inte har 

tid för att bli intervjuade. Det kan även bero på att många pedagoger blir tveksamma 

att ställa upp i risk att vi inte skulle uppleva att de hade tillräckligt mycket kunskap. 

Eftersom vi eftersökte särskilt kunniga pedagoger för området elever med NPF kan 

det ha bidragit till att deras svar blev mer tillrättalagda än om vi slumpmässigt hade 

valt ut lärare och specialpedagoger (Augustinsson, 2017). Kvalitativa studier är 

generellt svåra att upprepa då respondenterna och kontexten i sig är unika för just 

det aktuella tillfället då intervjuerna sker. För att stärka studiens tillförlitlighet valde 

vi att använda oss av tre olika grupper av respondenter för att beskriva samma 

fenomen (Bryman, 2018).  
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Framtida forskning 

Såväl internationell som nationell tidigare forskning har presenterats i vår 

forskningsöversikt, där det även har synliggjorts att forskning kring flickor med 

NPF de senaste åren har ökat men att den fortfarande är begränsad.  Något som 

behövs undersökas vidare är hur pedagoger i Sverige kan upptäcka denna elevgrupp 

tidigare för att motverka psykisk ohälsa. En intressant ingång kan vara att jämföra 

och följa upp hur förändringarna i högskoleförordningen för specialpedagoger och 

lärare kring kunskap om NPF faller ut i praktiken. Kommer det att leda till att fler 

flickor med NPF upptäcks tidigare och kommer elevernas pedagogiska lärmiljö bli 

bättre anpassad både angående didaktik och i relationer mellan lärare-elev? 

Intressant för vidare forskning vore även att studera och fördjupa vilken påföljd 

avsaknaden av rätt anpassningar och bemötande har för denna elevgrupp. Framtida 

forskning behöver mer inriktas på vilka kompetensområden som ska utvecklas och 

hur olika aktörer inom skolan kan samverka och stötta varandra i utformandet av 

pedagogiska lärmiljöer. 
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 Bilaga 1  

  

 2022-03-26  

 

Till dig som har fått en NPF diagnos i grundskolan.   

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie.  

  

Vi heter Maria Dychawy och Lina Gudmundsson och och läser Specialpedagogiska 

programmet på Högskolan i Kristianstad. Vi läser nu vår sista termin och tar i juni-22 

examen som specialpedagoger. Inom ramen för vårt självständiga arbete genomför vi en 

intervjustudie.  

Skolan har en viktig uppgift att se och anpassa lärmiljön för alla elever så de kan nå så långt 

som möjligt i kunskapsmålen. Lärare och specialpedagoger har här en viktig uppgift att se 

alla elever, stötta och ge dem de pedagogiska redskap/strategier de har behov av. Vi vill 

därför genomföra en intervjustudie med syftet att undersöka hur kvinnor med NPF 

uppfattade sin egen skolgång under grundskolan. Undersökningen är tänkt att bidra med 

kunskaper och utveckling för specialpedagoger och lärare i den pedagogiska lärmiljön.  

Studiens genomförande utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningseti

ska_principer_VR_2002.pdf).  

Det är frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan 

utan närmare motivering. Intervjuerna kommer att genomföras digitalt. Intervjuerna 

beräknas ta 30-60  minuter och ljudinspelning kommer ske med hjälp av programmet som 

intervjuerna äger rum i.  

Materialet från intervjuerna kommer hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer 

förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda personer, 

skolor eller kommuner kommer kunna identifieras i det självständiga arbetet. Det 

insamlade materialet kommer enbart användas för aktuell studie och kommer förstöras när 

arbetet är examinerat.  

  

Maria Dychawy/ Lina Gudmundsson   

    

…………………………………………………  

  

Kontaktuppgifter:                

Maria Dychawy: m.dychawy@gmail.com  

Lina Gudmundsson: linagudmundsson45@gmail.com  

Ansvarig handledare: Linda Pettersson - Bloom  

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad:  

www.hkr.se  

044-2503000  

https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf
https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf
https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf
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Samtyckesblankett  

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien:  

Ja                 O  

Nej               O  

   

Ort:………………………….                      

  

Datum:…………………..  

   

Namn:  ……………………………………………………  

   

Namnförtydligande ………………………………………..  

   

  

   

   

.  
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 Bilaga 2 
  

 2022-03-26  

 

Till dig som arbetar som lärare.  

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie.  

  

Vi heter Maria Dychawy och Lina Gudmundsson och läser Specialpedagogiska 

programmet på Högskolan i Kristianstad. Vi läser nu vår sista termin och tar i juni-22 

examen som specialpedagoger. Inom ramen för vårt självständiga arbete genomför vi en 

intervjustudie.  

Skolan har en viktig uppgift att se och anpassa lärmiljön för alla elever så de kan nå så långt 

som möjligt i kunskapsmålen. Lärare och specialpedagoger har här en viktig uppgift att se 

alla elever, stötta och ge dem de pedagogiska redskap/strategier de har behov av. Vi vill 

därför genomföra en intervjustudie med syftet att undersöka hur lärare upplever att de kan 

stötta och stöttar flickor med NPF under under grundskolan. Undersökningen är tänkt att 

bidra med kunskaper och utveckling för specialpedagoger och lärare i den pedagogiska 

lärmiljön.  

Studiens genomförande utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningseti

ska_principer_VR_2002.pdf).  

Det är frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan 

utan närmare motivering. Intervjuerna kommer att genomföras digitalt. Intervjuerna 

beräknas ta 30-60  minuter och ljudinspelning kommer ske med hjälp av programmet som 

intervjuerna äger rum i.  

Materialet från intervjuerna kommer hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer 

förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda personer, 

skolor eller kommuner kommer kunna identifieras i det självständiga arbetet. Det 

insamlade materialet kommer enbart användas för aktuell studie och kommer förstöras när 

arbetet är examinerat.  

  

Maria Dychawy/ Lina Gudmundsson   

   

…………………………………………………  

  

  

  

Kontaktuppgifter:                

Maria Dychawy: m.dychawy@gmail.com  

Lina Gudmundsson: linagudmundsson45@gmail.com  

Ansvarig handledare: Linda Pettersson - Bloom  

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad:  

https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf
https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf
https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf
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www.hkr.se  

044-2503000  

  

 Samtyckesblankett  

  

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien:  

Ja                 O  

Nej               O  

   

Ort:………………………….  

                      

Datum:…………………..  

   

Namn:  ……………………………………………………  

   

Namnförtydligande ………………………………………..  
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 Bilaga 3  

  

 2022-03-26  

 

Till dig som arbetar som specialpedagog.   

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie.  

  

Vi heter Maria Dychawy och Lina Gudmundsson och läser Specialpedagogiska 

programmet på Högskolan i Kristianstad. Vi läser nu vår sista termin och tar i juni-22 

examen som specialpedagoger. Inom ramen för vårt självständiga arbete genomför vi en 

intervjustudie.  

Skolan har en viktig uppgift att se och anpassa lärmiljön för alla elever så de kan nå så långt 

som möjligt i kunskapsmålen. Lärare och specialpedagoger har här en viktig uppgift att se 

alla elever, stötta och ge dem de pedagogiska redskap/strategier de har behov av. Vi vill 

därför genomföra en intervjustudie med syftet att undersöka hur specialpedagoger upplever 

att de kan stötta och stöttar flickor med NPF under under grundskolan. Undersökningen är 

tänkt att bidra med kunskaper och utveckling för specialpedagoger och lärare i den 

pedagogiska lärmiljön.  

Studiens genomförande utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningseti

ska_principer_VR_2002.pdf).  

Det är frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan 

utan närmare motivering. Intervjuerna kommer att genomföras digitalt. Intervjuerna 

beräknas ta 30-60  minuter och ljudinspelning kommer ske med hjälp av programmet som 

intervjuerna äger rum i.  

Materialet från intervjuerna kommer hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer 

förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda personer, 

skolor eller kommuner kommer kunna identifieras i det självständiga arbetet. Det 

insamlade materialet kommer enbart användas för aktuell studie och kommer förstöras när 

arbetet är examinerat.  

  

Maria Dychawy/ Lina Gudmundsson  

   

…………………………………………………  

  

Kontaktuppgifter:                

Maria Dychawy: m.dychawy@gmail.com  

Lina Gudmundsson: linagudmundsson45@gmail.com  

Ansvarig handledare: Linda Pettersson - Bloom  

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad:  

www.hkr.se  

044-2503000   

https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf
https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf
https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf
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Samtyckesblankett  

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien:  

Ja                 O  

Nej               O  

   

Ort:………………………….                      

  

Datum:…………………..  

   

Namn:  ……………………………………………………  

   

Namnförtydligande ………………………………………..  
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Bilaga 4  
 

Intervjuguide till Specialpedagoger     

Bakgrundsfrågor  

·   Hur många år har du varit verksam som specialpedagog?  

·   Vad har du för tidigare examen?  

  

Intervjufrågor  

1. Vad tycker du en lärare bör känna till om NPF?  Hur ser din roll ut i arbetet 

med elever med Npf ?  

2. Vilka erfarenheter har du av att jobba med a) elever med NPF? b) flickor 

med NPF? (om skillnad, vad kan det bero på?)  

3. Hur tar du reda på elevens behov? (kartläggning, analys, elevintervju, 

observation, överlämning från tidigare lärare etc.)   

4. Vad innebär det kompensatoriska uppdraget för dig som specialpedagog? 

5. Vad innebär tydliggörande pedagogik för dig? Hur arbetar du med 

tydliggörande pedagogik? Ser du någon vinst med denna pedagogik? I så 

fall vad och hur?   

6. Har du några konkreta metoder, som du ser är framgångsrika i arbetet med 

att inkludera elever med NPF i lärmiljön?  checklistor, bildstöd, 

begreppslistor.   

7. Vilka arbetssätt är framgångsrika i klassen och i undervisningen enligt dig 

för elever med NPF?   

8. Hur arbetar du för att stötta lärare i arbetet med att nå elever med npf i deras 

lärande?  Vad innebär stötta lärare för dig?   

9. Hur samarbetar du med undervisande lärare för att skapa förutsättningar i 

ordinarie undervisning?   

10. Hur skulle du beskriva flickors svårigheter kopplade till NPF? var och hur 

ser man svårigheterna?  Hur tycker du att dessa svårigheter visar sig i 

lärandet? Vilka konsekvenser kan det resultera i.  
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11. Vilka utmaningar upplever du i arbetet med att inkludera dessa elever i 

ordinarie undervisning?  Vilka fördelar ser du med inkludering av elever 

med NPF?  

12. Något du vill tillägga?  
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Bilaga 5 
  

Intervjufrågor till lärare         

 

Bakgrundsfrågor  

·   Hur många år har du varit verksam som lärare?   

·   Vad har du för examen?  

  

Intervjufrågor  

1. Hur har du fått din kunskap kring NPF?  

2. Vilka erfarenheter har du av att jobba med a) elever med NPF? b) flickor 

med NPF?  

3. Hur tar du reda på elevens behov? (kartläggning, analys, elevintervju, 

observation, överlämning från tidigare lärare etc.)   

4. Hur arbetar du i planeringsfasen i ett arbetsområde för att skapa rätt 

förutsättningar för elever med NPF ska kunna planera och organisera sitt 

arbete? Har du några metoder, checklistor, bildstöd, begreppslistor?  

5. Hur märker du när du har lyckats kompensera för elevens svårigheter, kan 

du ge exempel när detta har hänt?  

6. Vad innebär tydliggörande pedagogik för dig? Hur arbetar du med 

tydliggörande pedagogik? Ser du någon vinst med denna pedagogik? I så 

fall vad och hur?   

7. Har du några konkreta metoder, som du ser är framgångsrika i arbetet med 

att inkludera elever med NPF i lärmiljön?  checklistor, bildstöd, 

begreppslistor.   

8. Vilka arbetssätt är framgångsrika i klassen och  i undervisningen enligt dig 

för elever med NPF?   

9. Hur skulle du beskriva flickors svårigheter kopplade till NPF? var och hur 

ser man svårigheterna?  Hur tycker du att dessa svårigheter visar sig i 

lärandet? Vilka konsekvenser kan det resultera i.  
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10. Samarbetar du med dina lärarkollegor och/eller andra professioner i arbetet 

med att inkludera elever/flickor med NPF i lärmiljön? Hur? När?  

11. Hur kan specialpedagogen stötta dig i den pedagogiska lärmiljön för elever 

med NPF? Har du någon erfarenhet av att samarbeta med specialpedagogen 

kring den pedagogiska lärmiljön? Berätta  

12. Vilka utmaningar upplever du i arbetet med att inkludera dessa elever i 

ordinarie undervisning?  

13. Vilka fördelar ser du med inkludering av elever med NPF?  

14. Något du vill tillägga?  
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Bilaga 6  
 

Intervjuguide för kvinnor med NPF     

 

Bakgrundsfrågor kring diagnos   

·   Hur gammal är du?  

·   Vad har du för utbildning?  

·   Hur gammal var du när du fick din diagnos?   

·   Berätta om hur det gick till när du fick din diagnos  

·   Berätta om hur du kände innan/efter att du fick din diagnos 

  

Intervjufrågor:   

  

1. Berätta om hur du upplevde övergången från lågstadiet till mellanstadiet.    

2. Hade du några svårigheter i skolan, hur visade sig dem?   

3. vad fick det för konsekvenser för dig?  

4. Fick du något stöd? Berätta om det fanns några strategier som du lärde dig 

eller som du fick hjälp med när du gick i skolan.  

5. Känner du att du skulle ha blivit hjälpt av något annat?   

6. Finns det någon tid i skolan du upplevde var bättre eller sämre?  

7. Berätta om hur du upplevde grupparbeten  

8. Berätta om hur du upplevde självständiga uppgifter  

9. Är det något annat som du vill berätta om?   

  

 

 

 


