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Sammanfattning 

Extra anpassningar är en stödinsats för elever som har funnits sedan 2014. Skolinspektionens 

kvalitetsgranskningsrapport vittnar om att implementeringen av extra anpassningar inte alltid har 

lyckats väl och att elever inte alltid får det stöd de behöver och har rätt till. Syftet med den här studien 

var att beskriva och analysera några grundskollärares uppfattningar om och arbete med extra 

anpassningar. Syftet var också att identifiera dilemman och utmaningar som de mötte i sitt arbete med 

att implementera extra anpassningar. Specialpedagogens roll i lärarnas arbete med extra anpassningar 

togs i beaktande. Nilholms dilemmaperspektiv och Ahlbergs fyra förklaringsmodeller om varför 

skolproblem uppstår användes som teoretiska utgångspunkter. Studien hade en kvalitativ 

forskningsansats där halvstrukturerade intervjuer med tolv lärare genomfördes. Studiens data 

analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. I studien framkom att lärarna ofta utgick från ett 

individinriktat perspektiv när de talade om extra anpassningar. I praktiken verkade det dock vara 

motsatt då lärarna utgick mer från ett relationellt perspektiv på skolproblem i planering och 

genomförande av extra anpassningar. Resultatet visade också att lärarna stötte på hinder, utmaningar 

och dilemman i sitt arbete med extra anpassningar. Hur lärarna än hanterade de dilemman de stötte på 

blev det aldrig riktigt bra. Dessutom upplevde de att de inte fick tillräckligt med stöd i form av 

handledning, samarbete, tips och idéer vad gäller extra anpassningar från specialpedagoger. En 

implikation var att skolans olika professioner behöver samarbeta med varandra för att kunna 

implementera bra extra anpassningar. 

  

Nyckelord: Dilemma, extra anpassningar, specialpedagogiska perspektiv, stödinsatser. 
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Inledning 

Den här studien handlar om några lärares uppfattningar om och arbete med extra anpassningar. Fokus i 

studien ligger på hur lärarna uppfattar arbetet med extra anpassningar och vilka dilemman de ställs 

inför i arbetet med dessa. Studien belyser även specialpedagogers stöd till lärare i arbetet med extra 

anpassningar. 

  

Att lyckas i skolan är den mest centrala faktorn för att förebygga psykisk ohälsa samt för att ge barn 

bra förutsättningar för att lyckas i livet (Hallberg, 2014). Enligt skollagen (Svensk författningssamling, 

[SFS], 2010:800) har elever som inte når målen eller riskerar att inte nå målen rätt till stöd i form av 

extra anpassningar eller särskilt stöd. Detta gäller från och med 1 juli 2014 då skollagen reviderades. 

Lagändringen innebar nya riktlinjer för hur arbetet med elever i behov av särskilt stöd skulle utformas, 

vilket vi kommer tillbaka till längre fram i det här självständiga arbetet. Trots att skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som riskerar att inte nå målen (Skolverket, 2011) vittnar Skolinspektionens 

rapport (2016a) om att alltför många elever inte får det stöd som de behöver och har rätt till för att 

lyckas i skolan. Extra anpassningar kan vara det stöd som just en elev behöver för att lyckas i skolan. 

Enligt Skolverket (2016) ser och förstår ofta lärarna behovet av extra anpassningar hos elever, men de 

saknar möjlighet och kompetens för att själva stödja och anpassa undervisningen. Lärarna uttrycker 

även en avsaknad av specialpedagogisk handledning för att kunna anpassa sin undervisning och ge 

extra stöd. Det framgår i examensmålen för specialpedagogprogrammet (Högskoleförordningen, 

1993:100) att specialpedagogen skall arbeta förebyggande genom att undanröja hinder och svårigheter 

i olika lärmiljöer. 

 

Den här studien om extra anpassningar kan öka medvetenheten hos lärare och specialpedagoger 

gällande dilemman och utmaningar som lärare ställs inför i sitt dagliga arbete med extra anpassningar. 

Studien lyfter fram viktiga aspekter om varför implementeringen av extra anpassningar inte alltid 

tycks ske i den grad man önskat. Med en större förståelse för lärares uppfattningar och arbete hoppas 

vi på att kunna bidra till att utveckla arbetet med extra anpassningar, i samverkan med lärare, genom 

denna studie. Majoriteten av alla specialpedagoger möter elever i behov av extra anpassningar 

och/eller särskilt stöd i sitt arbete; därför är det viktigt med ökad kunskap inom området. 

  

Vi som har utfört studien studerar på specialpedagogprogrammet samtidigt som vi arbetar i 

grundskolan respektive gymnasiet. I vårt dagliga arbete träffar vi elever som är i behov av extra 

anpassningar och andra typer av stödinsatser. Vi upplever också att kollegor ställer sig frågande till 

vad extra anpassningar innebär och att de tycks sakna stöd i form av handledning och råd i arbetet med 

extra anpassningar. Detta väckte frågan om hur svårt kan det egentligen vara? Som du som läsare 

kommer att se, lyfter studien fram att det inte alltid är så enkelt att implementera bra extra 
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anpassningar utan att lärare kan ställas inför många utmaningar och dilemman i sitt arbete med extra 

anpassningar. Lärare tycks också ofta lämnas ensamma i detta arbete. 

  

Bakgrund 

I bakgrunden tar vi upp elevers rätt till stödinsatser utifrån vad skollag och andra styrdokument säger. 

Därefter följer en definition av olika stödinsatser. Avslutningsvis lyfter vi fram aktuell forskning och 

rapporter om ämnet samt beskriver våra teoretiska utgångspunkter. 

  

Det svenska skolsystemet och dess styrdokument 

Den svenska grundskolan har ett flertal styrdokument att följa. Skollagen (2010:800), som instiftats av 

riksdagen, innehåller bestämmelser som reglerar förskola, fritidshem, förskoleklass och skola. Enligt 

denna lag är det skolans skyldighet att främja alla elevers utveckling och lust att lära. Dessutom ska 

alla elever, oberoende av förutsättningar, ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. 

Utbildningen ska också förmedla respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar för 

att utveckla ansvarskännande medborgare. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) anges de normer och värden som elever förväntas tillägna sig 

och arbeta utifrån. Dessa normer och värden ska också ligga till grund för verksamheten i skolan. 

Exempel på sådana värden är alla människors lika värde och solidaritet med svaga och utsatta. Vidare 

beskrivs elevernas ansvar och inflytande samt vilka kunskapsmål de ska nå i respektive ämne. 

Dessutom påpekas att alla lärare i grundskolan förväntas anpassa sin undervisning utifrån varje elevs 

förutsättningar och behov där elevens lärande ska utgå från tidigare erfarenheter, kunskaper och språk. 

Förutom dessa båda styrdokument tillkommer förordningar såsom Skolförordningen (Svensk 

författningssamling, [SFS], 2011:185) som innehåller bestämmelser som har beslutats av regeringen. 

Där regleras bland annat antal skoldagar, särskilt stöd och betyg. Utöver detta kan regeringen besluta 

att Skolverket får ge ut föreskrifter inom ett område eller allmänna råd som till exempel Allmänna råd 

för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). Dessa är 

tänkta som praktiska redskap i arbetet med hur en författning kan eller bör tillämpas. 

  

Internationella överenskommelser 

Sverige har undertecknat och ratificerat bland annat FN:s konvention om mänskliga rättigheter (2007), 

FN:s konvention om barns rättigheter (Unicef, 2009) och FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008). En konvention ska följas av de länder som 

undertecknat och ratificerat den. I dessa konventioner finns bland annat bestämmelser som gäller för 

utbildning. Framförallt betonas i Barnkonventionen (artikel 28, 29) och i Konventionen om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning (artikel 24) att alla barn har rätt att gå i skolan och att utvecklas 
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så långt som möjligt. Vidare finns skrivningar i Konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (artikel 2, 5 och 9) om att anpassningar ska göras för barn med 

funktionsnedsättning för att göra utbildningen tillgänglig samt för att ingen ska bli diskriminerad. Att 

inte göra nödvändiga anpassningar för elever med funktionsnedsättning räknas som diskriminering 

(Socialdepartementet, 2008, artikel 2) och kan anmälas till Diskrimineringsombudsmannen (SFS, 

2008:567, 2 kap. 5§). Förutom ovanstående konventioner förekommer också deklarationer som FN:s 

medlemsländer kan välja att följa. En deklaration kan antas vid ett möte eller en konferens och har 

snarare politisk än juridisk betydelse. Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) som 

handlar om undervisning av barn med särskilda behov och inkludering, är ett exempel på en 

deklaration. Salamancadeklarationen utgår från FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna och 

FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. I 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) framhålls att alla elever, med rätt stöd ska 

kunna undervisas i den ordinarie skolan tillsammans med andra barn.  

 

Ändring i skollagen 

Den 1 juli 2014 kom en lagändring för elever i behov av särskilt stöd i skollagen (SFS, 2010:800). 

Lagändringen innebär konkret att det görs skillnad mellan två typer av särskilt stöd: extra anpassningar 

och särskilt stöd. De extra anpassningarna ska göras i elevernas ordinarie elevgrupp och det krävs 

ingen utredning innan eleverna får detta stöd. Följande går numera att läsa i lagen: 

  

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på̊ ett nationellt prov, uppgifter från lärare, 

övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på̊ annat sätt framkommer att det kan 

befaras att en elev inte kommer att nå̊ de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges 

stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, |...|. (SFS, 2010:800 kap. 

3 § 5a) 

  

De nya direktiven förtydligar skolans ansvar och att elever i första hand ska få stöd i form av extra 

anpassningar inom den ordinarie undervisningen. Direktiven kom dock även till för att minska lärarnas 

arbetsbörda vad gäller dokumentation som tidigare förknippades med särskilt stöd.   

  

Olika former av stöd 

Skolan skall sträva efter att kompensera barns olika behov och förutsättningar så att de kan 

tillgodogöra sig utbildningen (SFS, 2010:800, 1 kap. § 4). Det finns olika typer av insatser som 

beskrivs i skolans styrdokument och tillhörande texter. Dessa är ledning och stimulans, extra 

anpassningar och särskilt stöd. Den här studien är inriktad på extra anpassningar som stödform och hur 
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lärare uppfattar detta stöd. I följande stycken definieras de olika typerna av insatser där stödinsatser är 

ett övergripande begrepp för extra anpassningar och särskilt stöd. 

  

Ledning och stimulans 

Skolan ska ge alla elever det stöd och den stimulans de behöver utifrån sina olika förutsättningar för 

att de ska kunna nå så långt som möjligt. Detta stöd ska alla elever alltid få i undervisningen och det 

omfattar hela skolans arbete (Skolverket, 2014b). Arbetet handlar bland annat om att lärare ska skaffa 

sig kunskap om elevers olika behov och förutsättningar samt planera sin undervisning utifrån detta. 

När den ordinarie undervisningen inte är tillgänglig för alla elever och när ledningen och stimulansen 

inte anses tillräcklig behövs extra anpassningar. 

  

Extra anpassningar 

Extra anpassningar ska enligt Skolverkets allmänna råd (2014a) vara en individinriktad åtgärd som 

sätts in först efter att skolan har sett över hur organisationen runt eleven ser ut och försökt anpassa 

miljön och organisationen. Detta uttrycks på följande sätt ”Ibland kan en elev vara i behov av mer 

individinriktade stödinsatser. Dessa kan sättas in i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen | … |” (Skolverket, 2014a, s. 11). Detta stöd kan vara i form av ett eget 

schema över skoldagen, stöd att komma igång med arbete och/eller anpassade läromedel. Extra 

anpassningar är till för att underlätta för eleven i fråga att nå målen och ska erbjudas inom ramen för 

den ordinarie undervisningen. Skolverket (2014a) beskriver extra anpassningar som “en stödinsats av 

mindre ingripande karaktär och som är möjlig för lärare och annan skolpersonal att utföra inom ramen 

för den ordinarie undervisningen” (Skolverket, 2014a, s. 11). Extra anpassningar är stöd för att göra 

undervisning mer tillgänglig för elever och det krävs inget formellt beslut för att kunna erbjuda dessa. 

Extra anpassningar ska dokumenteras i elevers Individuella UtvecklingsPlaner (IUP) och Skolverket 

(2014a) lyfter fram att det är viktigt att de extra anpassningarna utvärderas så att det blir tydligt om de 

är effektiva eller om de behöver göras om. Om en elev efter dessa extra insatser bedöms vara av 

ytterligare behov av stöd sätts nästa steg in vilket är särskilt stöd. 

  

Särskilt stöd 

I Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2014a) skiljer man på extra anpassningar och särskilt stöd 

genom att särskilt stöd är insatser som normalt inte genomförs inom den ordinarie undervisningen. De 

olika stödformerna skiljer sig åt i varaktighet och/eller omfattning samt i kravet på dokumentation. 

Om en elev trots extra anpassningar befaras att inte nå kunskapsmålen sätts således ett särskilt stöd in 

(Skolverket, 2014b). Särskilt stöd kräver ett formellt beslut av rektor och måste dokumenteras i ett 

åtgärdsprogram. Särskilt stöd måste alltid föregås av att skolan gör en pedagogisk kartläggning över 

elevens situation i skolan (Skolverket, 2014b). 
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Figur 1. Tillgänglig lärmiljö (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016, ”Extra anpassningar, 

Tillgänglig lärmiljö”, para 1)   

 

Elevhälsans och specialpedagogens uppdrag 

Elevhälsans uppdrag är, enligt skollagen (SFS, 2010:800), att skapa lärmiljöer som främjar lärande, 

utveckling och hälsa. Lundin (2015) menar att elevhälsans fokus bör ligga på samverkan med lärarna 

för att identifiera de behov av extra anpassningar som behöver göras i olika lärmiljöer. Skolverkets 

allmänna råd (2014) lyfter fram att det är huvudmannen som måste ge rektor förutsättningar för att 

kunna följa skollagen; att rektor har tillräckliga resurser för att tillgodose elevernas behov av extra 

anpassningar. Rektor bör även se till att det skapas rutiner för hur kvalitetsarbetet med extra 

anpassningar bedrivs på skolan och det är huvudmannens ansvar att kontrollera att det fungerar samt 

att skapa förutsättningar för detta arbete. 

 

Extra anpassningar i rapporter från Skolverket och Skolinspektionen 

I Skolinspektionens (2016a) kvalitetsgranskningsrapport framgår att många skolor fortfarande är 

osäkra på vad extra anpassningar är och hur de ska genomföras med god kvalitet. De lyfter fram goda 

exempel på skolor som lyckats väl med extra anpassningar. Vid dessa skolor ses de extra 

anpassningarna som en gemensam angelägenhet. Man tar hjälp av kollegor, elevhälsa och 

specialpedagog för att hitta de bästa anpassningarna till eleverna. Kvalitetsgranskningsrapportens 

(Skolinspektionen, 2016a) resultat visar att skolor ofta felaktigt tror att extra anpassningar är den 

enskilda lärarens ansvar då de extra anpassningarna ska ske inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. I Skolverkets nationella undersökning (2016) framkom att lärare ofta saknar 

specialpedagogisk handledning när de behöver hjälp med att anpassa sin undervisning. Enligt 

Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport (2016a) anger en del specialpedagoger att anledningen 

till att de inte medverkar vid arbetet med extra anpassningar är att de har fullt upp med andra ärenden 
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där eleverna har större behov av stödinsatser. Vidare framkom inget som visade att lärarna nekats stöd 

från elevhälsan i sitt arbete med extra anpassningar, däremot visade det sig att vissa lärare var bättre än 

andra på att utnyttja det stöd som erbjuds från elevhälsan. Förutom detta framkom i rapporten att det 

var många skolor som såg behoven av stöd hos eleverna som en brist som skall kompenseras medan 

de egentligen borde titta på lärmiljön vad gäller tillgänglighet, inkludering samt lärarens agerande i 

klassrummet. 

 

Extra anpassningar och inkludering 

Trots att inkludering inte skrivs fram i varken skollagen (SFS, 2010:800) eller Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) kan vissa formuleringar enligt 

Göransson och Nilholm (2013) ses som en strävan mot inkludering. 

  

Extra anpassningar som stödform kan, enligt Sandström, Lindqvist och Klang (2017), ses som ett sätt 

att öka inkluderingen i svenska skolor där eleven inkluderas genom att stödet ges inom ramen för 

ordinarie undervisning. 

  

Haug (2017) anser att den nuvarande debatten om vad inkludering är och varför den är nödvändig inte 

längre är aktuell. Frågorna bör nu istället riktas mot att besvara hur man lyckas med inkludering. 

Inkludering handlar nu om hur undervisningen är organiserad, hur eleverna deltar i aktiviteterna i 

klassrummet och hur lärare stöttar elever i detta. Det handlar även om att eleverna ska kunna 

tillgodogöra sig undervisningen. Denna mångsidiga syn på inkludering menar Haug (2017) kunna ge 

upphov till dilemman. En elev med svårigheter som undervisas i den ordinarie klassen kan få mindre 

stöd av specialister inom området. Samtidigt kan eleven bli exkluderad och utpekad om denne får stöd 

utanför den ordinarie undervisningen. Vidare ser Mowat (2015) ett dilemma i kategoriseringen av 

elever som bedöms vara i behov av stöd. De löper en risk att stigmatiseras om de kategoriseras som 

elever i behov av stöd - samtidigt som om de inte kategoriseras, riskerar att bli utan stöd. 

  

Lärares attityd till inkludering har undersökts av flera forskare (Buell, Hallam, Gamel-Mccormick & 

Scheer, 1999; De Boer, Pijl, & Minnaert, 2011). Det visar sig att de flesta har en positiv inställning till 

inkludering i teorin men när det kommer till praktiken är de inte lika positiva. Det beror till viss del på 

att de inte anser att de har kompetens att undervisa elever i behov av stöd. Även Haug (2014) menar 

att lärare ofta saknar kompetens för att differentiera sin undervisning tillräckligt för att möta alla 

elevers olika behov. Han anser därför att det är viktigt att lärare får stöd i detta arbete. Ainscow (1991) 

påpekar att lärarna behöver tid för reflektion över sin undervisning för att lyckas med inkludering. Han 

menar att det är rimligt att anta att när elever upplever svårigheter i skolan är det ett resultat av många 

olika faktorer. I praktiken är det ett läroplansproblem. Vidare har han sett brister i hur lärarna anpassar 
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sin undervisning för att möta elevernas erfarenheter, intressen och färdigheter. Han påpekar dock att 

han inte vill lägga över skulden på lärarna utan menar att lärarnas förutsättningar begränsas av skolans 

struktur och system. Lärare som framgångsrikt undervisar elever i behov av stöd använder, enligt 

Ainscow (1991), strategier som hjälper alla elever att lyckas. Med andra ord handlar det inte om att 

hitta särskilda metoder för att undervisa barn i behov av stöd utan metoder som kan kombineras och 

vara effektiva för alla barn. 

  

Forskningsstudier som behandlar stödinsatser 

Det finns flera forskningsstudier som handlar om stödinsatser och anpassningar för att möta elevers 

olika behov i skolan. Nedan följer exempel på några. 

  

Hur några svenska grundskollärare arbetar med individanpassning, är något som Boo (2014) studerat. 

Syftet med licentiatstudien var att undersöka hur lärare hanterar individanpassning i sin undervisning. 

Hon valde att fokusera på vilka strategier som användes och vilka dilemman som uppstod i samband 

med individanpassningen. I studien användes Nilholms dilemmaperspektiv som teoretisk 

utgångspunkt. Som datainsamlingsmetod användes både deltagande observation och intervjuer. Boo 

(2014) skiljer på individanpassat arbetssätt och individuellt arbete där individuellt arbetet likställs med 

eget arbete. När elever ägnar sig åt eget arbete får de i stor utsträckning själva ta ansvar för sitt 

lärande. Boo (2014) beskriver att när Lpo 94 infördes låg fokus på individen och att skolans uppgift 

var att få eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande. Intentionen var att det skulle leda till många olika 

arbetsformer. Istället ledde det till att eleverna förväntades söka sina kunskaper på egen hand, med 

läraren som handledare. Detta skedde på bekostnad av helklassundervisningen vilket resulterade i att 

eleverna, i mindre utsträckning, fick ta del av lärarens kompetens. Ansvaret för lärandet försköts från 

lärare till elev och skolproblem blev elevernas individuella problem. Det individanpassade arbetssättet 

däremot utgår från varje elevs behov och förutsätter att läraren har kännedom om dessa samt en 

förmåga att möta dem. Goda relationer, mellan lärare och elever, sågs som avgörande för en 

framgångsrik individanpassning. Vidare menar Boo (2014) att det inte bara handlar om arbetssätt i 

klassrummet utan också anpassning av lärmiljöerna för att lyckas med individanpassning. Hon 

identifierade ett antal dilemman som lärarna i studien mötte. Dessa återfinns inom de tre delarna (1) 

prestation, (2) tid och (3) klasstorlek, som till exempel att alla elever förväntas nå samma mål trots att 

de har olika förutsättningar och att lärare tvingas välja mellan att hjälpa individen eller att ägna sig åt 

hela gruppen. Vart och ett av dessa dilemman kunde dessutom vara av etisk-, pedagogisk- eller social 

karaktär. Ett övergripande dilemma som identifierades var att lärarna i studien hade en bild av hur den 

ideala individanpassningen borde se ut men att den inte var praktiskt genomförbar på grund av 

faktorer såsom tid och klasstorlek. Att identifiera elevernas olika behov av stöd mötte inga hinder. 

Däremot hade lärarna svårt att hinna följa upp och individanpassa för varje enskild elev. Detta ledde 
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till att lärarna hanterade dilemmat genom att arbeta mer med helklassundervisning och att 

undervisningen individanpassades genom variation av arbetssätt. 

  

Davies, Elliot och Cumming (2016) från Australien har utvecklat en checklista som kallas för CLAAS 

(Checklist of Learning and Assessment Adjustments for Students). Checklistan innehåller 67 olika 

förslag på stödinsatser, vilka motsvarar extra anpassningar, som till exempel hjälp att komma igång, 

extra tid, och extra raster, göra bedömningar när det är lämpligast för eleven, särskild plats i 

klassrummet och olika anpassningar i lärmiljön. Syftet var att underlätta lärares arbete med att välja ut 

och dokumentera extra anpassningar för elever med inlärningssvårigheter. Studien syftar även till att 

undersöka om listan var till någon hjälp i tre olika inlärningsmiljöer i samband med undervisning, 

bedömning och prov i klassrummet samt vid nationella prov. Studien har genomförts med blandade 

metoder där forskarna samlat in data med hjälp av CLAAS samt ett formulär där lärarna fick beskriva 

om anpassningarna var användbara och passande. Lärarna fick även ge information om sina 

upplevelser och förståelse för anpassningarna. Urvalet skedde från tre skolor i Queensland där 21 

lärare och 89 elever medverkade. Resultaten visar att det finns mycket som talar för att CLAAS är till 

stor nytta för det som den utvecklades för. Lärarna ansåg att CLAAS gav dem mycket hjälp vid val av 

stöd och vid dokumentation. Listan gav dem nya idéer om hur de kunde anpassa sin undervisning inte 

bara för elever med inlärningssvårigheter utan även för att göra undervisningen mer tillgänglig för alla 

elever. Undersökningen visade även att lärarna varierade sina extra anpassningar utifrån elevernas 

behov vilket innebär att elever med samma diagnos inte alltid fick samma extra anpassning. Att extra 

anpassningar inte alltid görs för elever med inlärningssvårigheter var särskilt framträdande vid de 

nationella bedömningarna där läraren inte gavs samma utrymme till att kunna anpassa situationen som 

till exempel att sitta enskilt, läsa upp material, mer tid etc. Forskarna menar att detta resulterar i att 

dessa elever inte får samma chans att visa sin fulla potential i de olika inlärningsmiljöerna. Samtidigt 

ges inte heller läraren förutsättningar för att skapa rätt miljöer för eleverna vilket innebär att läraren 

inte kan ställas till svars för hur eleverna presterar vid provsituationer hävdar forskarna. 

 

Sandström, Lindqvist och Klang (2017) har studerat hur olika yrkesgrupper i skolan talar om extra 

anpassningar och andra stödåtgärder, hur dessa åtgärder ska utföras samt vilka kompetenser som 

behövs hos dem som utför de extra anpassningarna. Data till studien samlades in med hjälp av 

gruppsamtal där rektorer, specialpedagoger och speciallärare samt lärare bildade egna grupper för 

samtalen. Analysen genomfördes utifrån en kvalitativ innehållsanalys och en validering gjordes där 

informanterna individuellt och anonymt fick utvärdera samtalen. Om den nya lagändringen om extra 

anpassningar kommer att ha genomslagskraft i skolorna eller inte, menar Sandström, Lindqvist och 

Klang (2017) har att göra med hur personalen tolkar den. Vissa lärare anser fortfarande att det är 

specialpedagogens eller specialläraren roll att ge stöd medan några få lärare ser det som deras uppgift 

att skapa en inkluderande miljö genom bland annat anpassningar. De sistnämnda ansåg dock att det är 
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viktigt med ett samarbete med elevhälsan. Studien lyfter fram att skolans inkluderingssträvan tyvärr 

stoppas av skolans egna byråkratier där bestämmelser och standardiserade lösningar sker på rutin. 

Detta i sin tur leder till att varken rektorer eller speciallärare/specialpedagoger ser det som deras 

ansvar att utveckla arbetet med extra anpassningar medan de flesta lärarna upplevde ett behov av 

specialpedagogers och speciallärares kompetens. Vem som ansågs ansvarig skiljde sig således åt 

mellan professionerna där lärarna anser att det är specialpedagoger/speciallärares ansvar och rektorer 

samt specialpedagog/speciallärare anser att det är lärarnas ansvar. Dessutom ansåg både 

specialpedagoger/ speciallärare och rektorer att det finns vissa skickliga lärare som kan klara av 

stödåtgärder själv medan lärarna uttryckte en osäkerhet gällande arbetet med extra anpassningar. 

Sandström, Lindqvist och Klang (2017) anser att lärare får ta ett stort ansvar i arbetet med de extra 

anpassningarna. De menar att lärarna borde få stöd i detta arbete samt ges förutsättningar för att klara 

av det som till exempel möjligheter till samarbete med elevhälsa, tid för reflektion, samarbete mellan 

lärare, kompetensutveckling inom inkludering. Forskarna (Sandström, Lindqvist & Klang, 2017) 

ifrågasätter här rimligheten i att lärarna själva ska klara av detta arbete då undervisningssituationen är 

komplex och av den anledningen inte plötsligt kan bli “superlärare”.   

  

Hur lärare utformade extra anpassningar samt vilka effekter dessa anpassningar hade, är något som 

Kurth och Keegan (2014) har undersökt. Studien är viktig då de gör en analys av elevers aktuella stöd 

(vilket vi kallar extra anpassningar) och lärarnas reflektioner och förklaringar kring dessa. Studien 

lyfter fram faktorer som lärare tar hänsyn till när de gör anpassningar samt hur vi kan göra lärare mer 

förberedda på att göra anpassningar med hög kvalitet. Lärarna kom från tre olika områden i USA där 

elever med behov av stöd inkluderades i vanliga klasser. Sammanlagt deltog 31 lärare, 

specialpedagoger och lärarassistenter. Det visade sig att lärare med kortare erfarenhet skapade 

anpassningar som ansågs ha lägre kvalitet än lärare med längre erfarenhet. Resultaten visar att 

erfarenhet är en faktor som påverkar kvaliteten på anpassningarna mer än en akademisk utbildning. 

Däremot såg man att alla vanliga lärare skapade anpassningar som hade lägre kvalitet och tydlighet än 

vad speciallärare och lärarassistenter gjorde. Det framkom även att lärarna ansåg att det var svårt att 

inkludera elever med speciella behov och många ansåg att det var svårt att möta behoven av stöd inom 

ramen för den ordinarie undervisningen. Vanliga lärare gjorde extra anpassningar till hela klassen med 

få eller inga anpassningar till individer vilket speciallärarna gjorde oftare. Kurth och Keegan (2014) 

lyfter fram några viktiga aspekter för att göra anpassningarna effektiva: Anpassningarna bör främja det 

sociala och deltagande lärandet, anpassningarna bör vara så lite speciella som möjligt, anpassningarna 

bör främjar elevernas självständighet och anpassningarna bör utgå från vad eleverna behöver för att 

lyckas istället för att utgå från vad de inte kan. Vidare menar forskarna att det måste skapas tid och 

resurser för lärarna: Tid måste ges för samarbete mellan specialpedagoger och lärare för att utveckla 
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anpassningar tillsammans. Resurser behövs för att göra generella anpassningar så att lärarna får mer 

tid till att göra mer specifika anpassningar. 

  

I Groths (2007) studie undersöktes uppfattningar om specialpedagogiska insatser, både ur några 

elevers och några speciallärares perspektiv, med fokus på elevernas självbild, självvärdering och 

lärande. Data samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer. Urvalet av respondenter var inte 

slumpmässigt utan gjordes med hjälp av skolchefer i fyra norrbottniska kommuner. Eleverna som 

deltog i studien hade fått specialpedagogiskt stöd individuellt eller i en mindre grupp utanför ordinarie 

undervisning. Detta kallar Groth (2007) för segregerande integrering vilket skiljer sig från 

inkluderande integrering där stödet ges inom ramen för ordinarie undervisning. Han menar att denna 

organisation möjligen har påverkat elevernas självbild och självvärdering negativt vilket yttrar sig i att 

de känner sig annorlunda eller speciella i negativ bemärkelse. Att den specialpedagogiska 

verksamheten organiserades på det här sättet grundade sig i ett kompensatoriskt synsätt på 

skolsvårigheter. Det är eleven som har en brist och den kan kompenseras genom att ge stöd enskilt 

vilket kan leda till stigmatisering eller marginalisering. Speciallärarna som deltog i studien var 

medvetna om hur stödet påverkade elevernas uppfattning om sig själva och försökte motverka denna 

negativa inverkan genom att de försökte stärka elevens självbild för att förebygga skolmisslyckanden 

samt att arbeta med positiv förstärkning. Detta motarbetades dock av det rådande betygssystemet och 

lärandekulturen i verksamheten. Majoriteten av eleverna upplevde stödet de fick som positivt för deras 

lärande men speciallärarnas syn på elevernas lärandeproblematik som avvikande från det normala 

överfördes i viss mån till dem. När eleverna fick stöd uppfattades det delvis som att nivån på 

uppgifterna var för låg och att hjälpen ibland var för omfattande. För att komma bort från det negativa 

utpekandet som specialpedagogisk verksamhet kan utgöra menar Groth (2007) att organiseringen i 

klasser bör omprövas. Istället föreslår han att eleverna ska delas in i mindre studiegrupper som kan 

förändras utifrån den uppgift de för tillfället arbetar med. Studien omfattade relativt få informanter 

vilket gör att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån resultatet. Groth (2007) menar att 

resultatet ändå kan vara användbart för andra då den segregerande integreringen, enligt Haug, är den 

vanligast förekommande formen av specialpedagogisk verksamhet i Sverige. 

  

Florian (2008) har tittat på skillnaden i relationen mellan specialpedagogisk verksamhet och den 

pedagogiska situationen där man inkluderar barn i behov av stöd i klasserna.  Hon tittar på hur det 

inkluderade arbetssättet fungerar i praktiken och hur specialistkunskap finns bland lärare som arbetar i 

vanliga miljöer med barn i behov av stöd. Studien, som genomfördes i Skottland, tar upp ämnet kring 

hur lärare ska agera när elever har inlärningssvårigheter. Vilka kunskaper lärare behöver för att möta 

mångfalden i klassrummet och vilken roll lärarutbildningar har samt hur man kan förbereda lärarna på 

att arbeta med olikheter i grupperna. Florian (2008) framhäver att det är svårt att ha en skola för alla 
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när skolan samtidigt är byggd utifrån en struktur där man utgår ifrån normalfördelningskurvan. Det 

blir svårt att skapa ett system som gör att vi kan möta olikheter i klassrummet när skolsystemen utgår 

från en slags normalitet. Det uppstår en spänning mellan för alla och några, vanlig och speciell och 

inkluderande undervisning. Resultaten visar på att specialpedagogiska metoder även kan finnas i den 

ordinarie undervisningen. Hon anser att lärare har så kallade specialkunskaper men att de inte tror på 

sig själva tillräckligt mycket för att tillämpa dessa. Florian (2008) lyfter dock fram att en utmaning för 

lärarna är att de behöver ändra sin inställning till att inkludering är möjligt. Det är viktigt att lärarna 

förstår att alla elever är olika och att olika inlärningsstrategier inte fungerar lika bra för alla. Lärarna 

bör fokusera på vad de kan göra i klassrummet. Hon påpekar att lärarna behöver stöd i att utveckla sin 

kunskap, inställning och sina arbetssätt för att stödja inkludering. Avslutningsvis påpekar Florian 

(2008) att lärarna inte själva kan genomföra reformen om att göra skolan mer inkluderad men de kan 

påverka hur de bemöter elever med behov av stöd i klassrummet samt vilka strategier de använder sig 

av. Florian (2008) menar att vidare forskning bör inrikta sig på praktisk verksamhet som tittar på vad 

lärare faktiskt kan göra. 

  

Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskarna menar att extra anpassningar är en komplex typ av stödinsats. För att de ska kunna 

implementeras och fungera behöver lärare goda förutsättningar för att arbeta med extra anpassningar. 

Forskningen har visat att det kan vara svårt för lärare att utföra extra anpassningar och att de påverkas 

av faktorer som tid och tillgängliga resurser i form av antal lärare per barn. Vidare menar forskarna att 

lärare, allt för ofta, lämnas ensamma i arbetet med extra anpassningar och att lärare bör få än mer stöd 

av andra professioner, till exempel specialpedagoger. 

  

Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretiskt ramverk till studien har vi valt att använda Ahlbergs (2013) fyra perspektiv på varför 

skolproblem uppstår och Nilholms (2007) dilemmaperspektiv. I de följande styckena följer en 

beskrivning av de olika perspektiven. Dessa perspektiv valdes för att belysa komplexiteten i lärares 

vardagliga praktik i arbetet med elever i behov av stöd och extra anpassningar. Det är också ett sätt att 

belysa de dilemman som finns inbyggda i skolans styrdokument. 

  

Förklaringsmodeller till varför skolproblem uppstår 

Ahlberg (2013) använder fyra förklaringsmodeller till varför skolproblem och svårigheter uppstår. 

Förklaringsmodellerna bygger på Ahlbergs och andras forskning. Det första är ett individinriktat 

perspektiv som lägger förklaringar till problemen hos eleven. Det är eleven som bär problemet och 

lösningen till detta söks hos individen. Detta perspektiv benämns olika av forskare. Utifrån detta 
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perspektiv kategoriseras elever utifrån vad som anses som normalt och vad som anses avvika från det 

normala. Elever som avviker från det normala uppvisar en brist som personalen i skolan ska 

kompensera för och därmed åtgärda. Inom detta perspektiv är det vanligt att förlita sig på diagnoser 

som en förklaring till elevens avvikelser. Diagnoser kan vara till nytta för elever genom att de får en 

förståelse för sitt sätt att vara, men kan även leda till en känsla av att vara annorlunda. Diagnoserna ses 

ofta som en förklaring till elevens skolproblem och kan leda till att de hamnar i en liten grupp eller till 

och med att de skrivs in i särskolan. Intresset för hur elevens lärmiljö påverkar studiesituationen är 

inom det här perspektivet litet. Vanligtvis är förklaringsmodellerna inom detta perspektiv medicinska, 

neurologiska och/eller psykologiska (Ahlberg, 2013). Det andra perspektivet är ett organisations- och 

systemperspektiv. Där ligger fokus på skolan som organisation och institution; förklaringar till varför 

skolproblem uppstår söks i skolan som organisation (Ahlberg, 2013). Förklaringsmodellerna inom 

detta perspektiv är ofta pedagogiska, sociologiska eller organisationsteoretiska. Den främste 

företrädaren för detta perspektiv är Skrtic (1991, 2005). Han menar att skolan bör organiseras om från 

grunden för att komma bort från den byråkratiska formen av organisation som leder till att det skapas 

särskilda utbildningssystem för elever i behov av särskilt stöd. Istället vill han se vad han kallar för 

adhokrati där olika professioner samarbetar med varandra, i en dynamisk organisation, utifrån de 

behov som eleverna har. Det tredje perspektivet Ahlberg (2013) använder sig av är ett samhälls- och 

strukturperspektiv. Inom detta perspektiv söks förklaringar till skolproblem utifrån de strukturer och 

maktförhållanden som råder i samhället. Fokus sätts på en inkluderande undervisning där skolan och 

andra samhällsstrukturer ska förändras för att eleven ska kunna inkluderas. Det är inte eleven som ska 

anpassa sig till skolan för att kunna vara delaktig. En liknande syn på skolproblem beskrivs av Haugs 

(1998) demokratiska deltagarperspektiv som anknyter till utbildningspolitik. Där är utgångspunkten att 

det är en demokratisk rättighet för elever att kunna delta i skolans verksamhet på sina egna villkor. 

Orsaker till behov av särskilt stöd ska sökas i samhället eller i skolans verksamhet. Ahlberg (2013) 

menar att de förklaringsmodeller som används, inom detta perspektiv, för att förklara varför 

skolproblem uppstår oftast grundar sig i sociologin. Vidare beskriver Ahlberg (2013) ett fjärde 

perspektiv: det relationella perspektivet. Detta perspektiv har sitt ursprung i handikappforskning och 

har sitt fokus på interaktion och relationer. Förklaringar till elevers skolproblem söks därför i mötet 

mellan eleven och den lärmiljö eleven befinner sig i. Här finns inga enkla förklaringar i form av 

orsakssammanhang utan förklaringarna återfinns i skolans möte med elever i behov av särskilt stöd. 

Detta möte sker på flera olika nivåer, individ-, grupp-, skol- och samhällsnivå, och relationerna mellan 

dessa tas i beaktande. Förklaringsmodellerna inom detta perspektiv utgår oftast från sociologi, 

pedagogik och filosofi. 

  

Dilemmaperspektivet- ett förhållningssätt 

Nilholm (2005) delar in forskningen om specialpedagogik i tre perspektiv. Ett kompensatoriskt 

perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett dilemmaperspektiv som utgår från ett annat sätt att förstå 
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specialpedagogik. Han skriver: “Poängen med ett dilemmaperspektiv är att fokusera komplexiteten i 

konkreta utbildningssystem avseende hur olika dilemman hanteras, snarare än att ge lösningar på hur 

de ska upplösas” (Nilholm, 2005, s.135). 

  

I det kompensatoriska- och i kritiska perspektivet har forskaren en bestämd uppfattning om orsaken till 

problemet. I dilemmaperspektivet riktas intresset i högre grad mot de olika perspektiv som läggs på 

problemet. Forskarens utgångspunkter är inte heller lika normativa som i de två andra perspektiven 

(Nilholm, 2005). Enligt Nilholm (2007) är definitionen av ett dilemma ett problem eller en 

motsättning som inte har någon lösning men ändå kräver ett ställningstagande. Denna 

motsägelsefullhet, som lyfts fram i dilemmaperspektivet, leder till att man försöker nå någon form av 

jämvikt inom dilemmat. Dilemmaperspektivet tar sin utgångspunkt i att utbildningssystemet måste 

hantera att elever är olika men att de samtidigt ska erhålla samma kunskaper och erfarenheter vilket 

ger upphov till flera andra dilemman. De dilemman som uppstår kan vara av etisk, politisk och social 

karaktär. Nilholm (2007) menar att specialpedagogiken har bidragit till en lösning av dilemmat med 

elevers olikheter genom att ta hand om elever som behöver extra stöd. Vidare pekar Nilholm (2005)  

på flera dilemman i dagens skolsystem varav ett är dilemmat med vilka kategorier som ska användas i 

talet om elever. Idealiskt sett bör alla elever betraktas som individer men inom skolans värld görs 

kategoriseringar kontinuerligt. Kategorisering sker bland annat när skolan försöker identifiera elever i 

behov av stöd. Detta medför att eleverna riskerar att få en negativ stämpel som avvikande från det 

normala. Om kategoriseringen inte görs finns risk för att elever som är i behov av hjälp inte 

identifieras och går miste om stöd. Ett annat dilemma som lyfts fram är hur vi ser på barns olikheter, 

om skillnaderna ses som olikheter eller om de ses som en brist. Nilholm (2007) menar att olikheter 

nästan alltid värderas på ett eller annat sätt då vissa förmågor premieras i skolan. Ytterligare ett 

dilemma som lyfts fram är frågan om elever ska kompenseras för sina brister eller om skolmiljön ska 

anpassas till elevers olikheter så de kan delta i den ordinarie undervisningen. Detta dilemma visar sig 

då den rådande skolpolitiken utgår från en strävan efter inkludering samtidigt som det tillhandahålls 

kompensatoriska lösningar som små undervisningsgrupper och särskola. 

  

I det kompensatoriska och kritiska perspektivet som Nilholm (2007) beskriver är det ofta forskarna 

och de professionella som har makten att avgöra hur olikheter hos en elev ska bemötas, medan det 

inom dilemmaperspektivet inte finns några enkla lösningar på ett problem utan man måste kritiskt 

granska alla möjliga lösningar. Inom dilemmaperspektivet intas således ett mer neutralt förhållande till 

vems perspektiv som ska råda. Nilholm (2007) menar att det är just när vi kritiskt granskar och för en 

diskussion kring dilemman som utvecklingen drivs framåt av det specialpedagogiska området. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att beskriva och analysera några grundskollärares uppfattningar om och 

arbete med extra anpassningar. Syftet är också att identifiera och analysera dilemman och utmaningar 

som dessa lärare möter i sitt arbete med att implementera extra anpassningar. Därtill är syftet att 

undersöka specialpedagogens roll i lärares arbete med extra anpassningar. För att uppnå studiens syfte 

kommer följande frågeställningar att besvaras: Vad lägger dessa lärare in i begreppet extra 

anpassningar? Uppstår det några dilemman i arbetet med extra anpassningar och hur hanteras dessa i 

så fall? Vilka extra anpassningar implementeras i klassrummen och varför? Vilken roll har 

specialpedagogen i arbetet med extra anpassningar? 

  

Metod 

Metodavsnittet inleds med en beskrivning av den forskningsansats som användes. Därefter följer ett 

stycke som beskriver hur urvalet gjordes samt vilken datainsamlingsmetod som användes. Vidare 

beskrivs den analysmetod som användes för att analysera intervjuerna. Slutligen redogör vi för de 

etiska aspekterna som har beaktats i studien. 

  

Forskningsansats 

I studien användes en kvalitativ forskningsansats eftersom det var lärares uppfattningar om extra 

anpassningar som undersöktes. Kvalitativa studier lämpar sig när man vill utforska individers 

upplevelser eller uppfattningar om ett fenomen samt när man vill ha en djupare förståelse av något 

(Creswell, 2013). I kvalitativa studier försöker forskare utveckla en komplex bild av de problem som 

undersöks. Det här involverar att redovisa olika perspektiv, identifiera de faktorer som är involverade i 

situationen och att lyfta fram helheten av det som framkommer (Creswell, 2013). I kvalitativa studier 

utgår man ifrån att det inte finns en objektiv verklighet (Fejes & Thornberg, 2015). Det betyder att det 

inte bara finns en uppfattning om verkligheten som kan beskrivas eftersom verkligheten kan uppfattas 

på många sätt. Inom kvalitativa studier ses forskaren som ett viktigt och aktivt redskap vid 

insamlandet av data, samt vid tolkningen av data. 

  

Urval 

Urvalet av informanter till studien gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2016). Både tid 

och resurser var begränsade och närheten till informanterna fick styra. Ett bekvämlighetsurval handlar 

i det här fallet om att välja skolor som är lättillgängliga vilket är en fördel i ett småskaligt 

forskningsprojekt då det är snabbt och enkelt (Denscombe, 2016). 
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Rektorerna vid några grundskolor, belägna i en mindre och en större kommun i Sverige, kontaktades 

för att ta reda på om det fanns intresse på skolan att medverka i studien. Vid visat intresse inhämtades 

samtycke från respektive rektor att kontakta lärare. Det centrala i urvalet till en kvalitativ studie är, 

enligt Creswell (2013), att informanterna har upplevt det fenomen som ska undersökas samt att de kan 

berätta om sina upplevelser. Ett viktigt kriterium för urvalet var således att lärarna hade elever i behov 

av stöd i sina klasser och att de arbetade med extra anpassningar. Om rektorerna vid skolorna som 

kontaktades hade varit delaktiga i urvalet fanns en risk för snedvridning eller urvalsfel då de hade haft 

möjlighet att välja vilka lärare som skulle få göra sin röst hörd (Denscombe, 2016). För att undvika 

detta kontaktades några lärare vid de aktuella skolorna via mail eller så togs en personlig kontakt. 

Därefter bokades tid för intervjun och i samband med detta inhämtades informerat samtycke där det 

tydligt framgick att deltagandet var frivilligt, vad studien handlade om samt vad deras uppgift var i 

studien (Denscombe, 2016). Skriftligt samtycke lämnades av samtliga lärare på missivbrevet (se bilaga 

1) som togs med till intervjun. 

  

Samtliga av de tillfrågade lärarna arbetade inom grundskolans årskurser 1-8. De flesta lärarna 

undervisade i flera årskurser. Av de 13 tillfrågade lärarna valde 12 att delta i studien. Lärarna 

representerade tre olika skolor varav en var kommunal och två var friskolor (tabell 1). I tabellen nedan 

visas hur många som arbetade vid respektive skola. 

 

Tabell 1. Antal lärare, årskurser representerade och antal specialpedagogtjänster på skolorna 

Skola Antal 

lärare 

Årskurser representerade i lärarnas 

arbete 

Antal specialpedagogtjänster på 

skolorna 

Skola A 4 1, 3, 4, 5, 6, 8 1 

Skola 

B 

5 1, 2, 3, 4, 5, 6 0,5 

Skola 

C 

3 3, 5, 6, 7, 8 1 

  

Not. Specialpedagogerna utgör inte en del av informanterna 

 

Innan intervjuerna påbörjades fick vi en rundvandring i skolorna för att få se de olika lärmiljöerna. I 

klassrummen i skola A var bänkarna placerade i rader, riktade mot tavlan. I skola B var klassrummen 

möblerade med bänkar i grupper. I skola C hade de stora klassrum, som var möblerade på ett 
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annorlunda sätt: Det fanns många olika typer av möbler som gav eleverna möjlighet att sitta skönt, dra 

sig undan, arbeta i mindre grupper ostört men det fanns även vanliga bänkar. 

  

Datainsamlingsmetod och genomförande 

För att få ett betydande djup i intervjuerna och för att ge informanterna ett stort utrymme att uttrycka 

sig fritt under intervjuerna användes halvstrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). Inför 

intervjuerna upprättades en intervjuguide utifrån olika teman med tillhörande frågor (bilaga 2). För att 

informanterna skulle känna sig avslappnade och bekväma vid intervjuerna fick de själva välja var de 

skulle bli intervjuade (Bryman, 2011; Denscombe, 2016; Stukát, 2011). Två av lärarna valde att bli 

intervjuade per telefon medan övriga valde att bli intervjuade på sin arbetsplats. Det var viktigt att 

säkerställa att det fanns tillräckligt med tid till förfogande och en överenskommelse om tidslängden 

gjordes. Totalt genomfördes 12 intervjuer. 

  

Vid inledningen av intervjun informerades kort om studiens syfte och informanten gavs tillfälle att 

ställa frågor. Ingen av informanterna valde att ställa några frågor. Vidare klargjordes att det var möjligt 

att när som helst avbryta intervjun. Samtycke till att spela in intervjun efterfrågades och missivbrevet 

samlades in. Informanterna ombads även att inte nämna några elever vid namn. Under intervjun var 

det viktigt att vara medveten om att det inte var ett vardagligt samtal utan ett samtal där det föreligger 

maktasymmetri mellan intervjuare och informant. Det innebär bland annat att intervjuaren kan besitta 

en kompetens/position som den intervjuade inte har. Det är också intervjuaren som avgör vilka frågor 

som ställs och hur de ska tolkas. Det kan exempelvis få som följd att informanten svarar det denne tror 

att intervjuaren vill höra eller att information undanhålls. För att försöka minska maktasymmetrin 

användes många öppna frågor och en mer jämbördig relation försökte skapas (Kvale & Brinkmann, 

2014; Stukát, 2011). Under intervjuerna togs löpande anteckningar med fokus på atmosfären vid 

intervjun som till exempel känslor, tystnad, uttryck eller annat som kunde ge mer information. Dessa 

anteckningar placerades sedan vid tillhörande fråga, där känsloyttringar förekom (Denscombe, 2016). 

  

Eftersom Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram att konsten att intervjua är ett hantverk som man lär 

sig genom utförande genomfördes sammanlagt fyra pilotintervjuer innan datainsamlingen påbörjades 

vilket ledde till att intervjufrågorna reviderades. Enligt Denscombe (2016) är det alltid bra att prova att 

datainsamlingsmetoden fungerar i praktiken. För att testa hur frågorna i intervjuguiden fungerade 

utfördes först en pilotintervju vardera. Informanterna informerades om syftet med studien och 

intervjun påbörjades. Intervjuerna varade i ca en timme och utgick från intervjuguidens teman och 

frågeställningar. Det framkom vid intervjuerna att det saknades en röd tråd i intervjuguiden och att 

frågorna inte gav så uttömmande svar som önskat. Intervjuguiden reviderades och ytterligare två 

pilotintervjuer utfördes. Intervjuguiden fyllde, vid dessa intervjuer, sin funktion och inga ytterligare 
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förändringar behövdes göras. Pilotintervjuerna genomfördes med lärare i andra skolformer än 

målgruppen i denna studie varför de inte har tagits hänsyn till i resultatet. 

 

Vi har genomfört alla delar, utom intervjuerna, i det självständiga arbetet tillsammans. Det innebär att 

vi har läst forskning och teori, analyserat materialet och skrivit allt tillsammans. 

 

Transkribering och förvaring av data 

När datainsamlingen var avslutad organiserades data och systematiserades så att materialet blev 

överskådligt och kunde analyseras, enligt råd från Backman (2008). Intervjuerna som hade spelats in 

på både mobiltelefon och dator transkriberades därför snarast. Vid transkriberingen gjordes visst 

talspråk om till skriftspråk för att underlätta analysen. Lärarna avidentifierades i samband med 

transkriberingen. När transkriberingen var klar sparades intervjuerna på ett USB-minne och en kopia 

på transkriberingarna lades i en låst låda. 

  

Analys 

För att kvalitativa data ska vara tillgängliga för analys är det viktigt att materialet förbereds och 

organiseras innan en analys kan börja (Denscombe, 2016). Enligt Fejes och Thornberg (2015) finns 

det inte ett rätt sätt att arbeta med en kvalitativ analys utan det viktiga är att forskaren på ett rättvist 

sätt redovisar vad data har att ge. Vi har valt att analysera det insamlade materialet utifrån det som Elo 

och Kyngäs (2007) kallar en kvalitativ innehållsanalys. Innan analysen påbörjades numrerades varje 

rad i intervjuerna för att skapa översikt och för att lättare kunna navigera till särskilda ställen i 

utskriften (Denscombe, 2016). Vid analysen av data började vi med att läsa det transkriberade 

materialet, med frågeställningarna i åtanke, ett flertal gånger för att bekanta oss med det. Eftersom 

analysen utgick från empirin kan processen enligt Elo och Kyngäs (2007) ses som induktiv då den inte 

utgick från färdiga teman eller kategorier. Efter genomläsningen genomfördes en öppen kodning som 

innebar att anteckningar gjordes i marginalen samtidigt som materialet lästes igenom. Därefter 

färgkodades materialet utifrån anteckningar i marginalen för att synliggöra mönster (Elo & Kyngäs, 

2007). Detta utfördes först av oss båda separat och därefter gjordes en jämförelse för att se vilka 

mönster vi funnit. Utifrån dessa mönster skapade vi gemensamt kategorier för vidare analys av 

materialet.  

 

Tillförlitlighet 

För att en kvalitativ studie ska visa på god kvalitet är det, enligt Fejes och Thornberg (2015), viktigt att 

forskaren intar ett reflexivt förhållningssätt. Det handlar om att forskaren är tydlig, reflekterar över och 

motiverar sina val genom hela forskningsprocessen. Detta har vi försökt uppnå genom att återgå till 
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syftet och kritiskt granskat och prövat de insikter som vuxit fram genom processen. Vi har även 

motiverat de val av metoder som har gjorts. 

  

En studie med få informanter är inte möjlig att generalisera, enligt Larsson (2005), men den kan vara 

användbar för andra utanför sitt sammanhang ändå. Vi är medvetna om att studien begränsas i dess 

generaliserbarhet då urvalet är för litet och inte har ett slumpmässigt urval. Enligt Göransson och 

Nilholm (2009) generaliserar ibland forskare som om urvalet skett genom ett slumpmässigt urval. För 

att vara tydliga i detta refererar vi inte till en bredare kategori utan syftet är att belysa några lärares 

uppfattningar. 

  

Validitet är enligt Fejes och Thornberg (2015) ett mått på i vilken utsträckning syfte, genomförande, 

metoder och data är överstämmande, exakta och träffsäkra. Validiteten har ökats genom att 

informanterna har erfarenhet av att arbeta med extra anpassningar och elever i behov av stöd. 

Informanterna fick gott om tid vid intervjuerna och fick reda på syftet med studien i förväg. För att 

öka validiteten ytterligare försökte vi som intervjuare tona ned vår sakkunskap och försökte skapa en 

avslappnad miljö så att informanterna kunde uttrycka sig mer fritt. 

  

Etiska aspekter 

Vid datainsamlingen och under studiens gång har Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska 

principer tillämpats. Dessa fyra principer har tillämpats för att skydda våra informanter. Informanterna 

fick information om studiens syfte samt deras villkor för deltagande utifrån informationsprincipen 

både muntligt och skriftligt redan vid första kontakt samt innan intervjun började. Informerat samtycke 

inhämtades och informanterna fick information om att de själva kunde avbryta intervjun om så 

önskades och vi försökte tillgodose deras önskemål vad gällde när, var och hur intervjun skulle ske. I 

en liten studie blir konfidentialitetskravet extra viktigt eftersom det annars finns risk för att 

informanterna skulle kunna identifieras. För att undvika detta avidentifierades lärare, skolor och städer 

vilket vi informerade informanterna om och vi bad dem att inte nämna elever vid namn. Vidare 

förvarades allt material i en låst låda. För att uppfylla nyttjandekravet informerades informanterna om 

att studiens material endast skulle användas i denna studie och att allt material skulle förstöras efter 

studiens slutförande (Vetenskapsrådet, 2011). 

  

Resultat 

I inledningen av resultatdelen redogör vi för vad lärarna lägger in i begreppet extra anpassningar samt 

vilka anpassningar som lärarna beskriver att de implementerat i sina verksamheter. Här lyfter vi även 
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fram specialpedagogens roll. Därefter redovisar vi olika utmaningar och dilemman som lärarna ställs 

inför i arbetet med extra anpassningar och hur de hanteras av dem. 

  

Lärarnas uppfattningar om extra anpassningar 

I intervjuerna framkommer det att det lärarna lägger in i begreppet extra anpassningar varierar. 

Lärarna är eniga om att det är något som de som lärare måste tillämpa när den vanliga undervisningen 

inte når fram till alla elever. En lärare säger: “Det är ju såhär att jag som lärare ska anpassa min 

undervisning så att alla elever kommer till sin rätt, det är väl så jag tänker på det. Och alla ska få den 

hjälp de behöver liksom”. En annan lärare sa: “Extra anpassningar tänker jag är att om den liksom 

ordinarie undervisningen som man planerar som lärare kanske inte når ut till eleverna. Då måste jag 

som lärare ändra min undervisning lite så att det passar alla elever”. Det fanns även en lärare som sa: 

”Jag har brottats jättemycket med det där och vad är anpassningar och vad är särskilt stöd?”. En annan 

lärare uttryckte: ”Ja det där är ju intressant och spännande och någonting som man behöver lära sig 

mer om framför allt”. För vissa lärare är det inte helt klart vad skillnaden mellan extra anpassningar 

och särskilt stöd är eller vad extra anpassningar innebär. Trots att lärarna har olika uppfattningar om 

vad extra anpassningar är så är de eniga om att det är något som de själva ska ansvara för.   

  

Extra anpassningar på olika nivåer 

Lärarna ger många exempel på hur de använder extra anpassningar. Lärarna berättar att de använder 

sig av olika typer av extra anpassningar i klassrummet. I analysen av data påträffas extra anpassningar 

som sker på individnivå (kategori 1), gruppnivå (kategori 2) och extra anpassningar i den fysiska 

klassrumsmiljön (kategori 3). Lärarna beskriver de extra anpassningar på individnivå på följande sätt: 

 

 Det kan vara tydliga instruktioner: man ska kunna lyssna på dem, man ska kunna läsa dem, 

man ska kunna förstå dem utan att en lärare står bredvid och förklarar dem. 

 Digitala anpassningar som Oribi Writer, skolstil, inläsningstjänst, Google classroom, skriva på 

datorn istället för hand, 

 Gå i förväg vid t.ex. idrott, rast, lunch för att få längre tid på sig samt ett mer lugn vid 

övergångar. 

 Eget schema, egna raster och egna pauser. 

 Igångsättningsstöd där läraren direkt efter genomgång går till eleven och försäkrar sig om att 

eleven förstått genomgången och uppgiften. 

 Lyssna på musik. 

 Använda hörselkåpor för att avskärma ljud. 

 Upplästa frågor vid prov och längre provtid. 

 Återkommande stöd under lektionstid för att kontrollera att eleven jobbar. 
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 Anpassat material. 

 Elevresurs. 

 Anpassad studiegång. 

  

Många av lärarna gav förslag på samma typ av extra anpassningar till eleverna. Det framkom att de 

individuella extra anpassningarna ibland var svåra att genomföra på grund av både tid och resurser 

speciellt då det fanns många elever i behov av extra anpassningar i samma klass. Dessa utmaningar 

hanterar lärarna på olika vis, varav ett sätt är att göra extra anpassningar på gruppnivå. Exempel på 

extra anpassningar på gruppnivå var följande: 

  

 Bildstöd synligt för alla. 

 Time-timer en klocka som visar hur lång tid det är kvar på ett pass. 

 Rörelsepaus för alla. 

 En undervisning som innebär mer kollaborativt lärande och grupparbeten där fokus är på lek 

och samarbete. 

 Läser tillsammans i hela klassen och diskuterar svåra begrepp ord. 

 Digitala läromedel och appar för att underlätta t.ex. läsning, skrivning för alla. 

 Tydligare struktur. 

 Mindre grupper. 

  

Lärarna beskriver alltså flera olika extra anpassningar som kan kopplas till kategorin gruppnivå. 

Många lärare anser att anpassningar på gruppnivå är lättare att implementera än de på individnivå. En 

lärare sa: 

  

Vi har i alla fall den här terminen och förra terminen inte ens behövt fundera utifrån vissa elever utan vi 

känner att vi har ett arbetssätt som funkar för alla. Och det tycker jag är en fördel mot det som vi var 

tvungna att göra i tvåan då man hade ett tänk inom elevhälsan att man skulle mer individualisera. Man 

ska ha ett eget schema, man ska ha uppgifter som är utarbetade för en själv, man ska ha sina raster och 

pauser och där kände vi att det inte fungerade i den här gruppen.  

  

I följande citat förtydligas att lärarna upplever att extra anpassningar på gruppnivå är att föredra. En 

anledning till det är att de vill hjälpa alla och en annan att det inte vill peka ut någon elev. De säger: 

“Ja men jag tänker som att, som iPad till exempel kan vara en extra anpassning att skriva på iPad på 

vissa skolor, men det gör vi för alla”. “Vi gör det för alla så känns det som att det blir en naturlig del”. 
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Exempel på extra anpassningar i den fysiska miljön: 

  

 Bestämd plats nära läraren. 

 Små rum som man kan gå in i om man vill jobba ifred. 

 Utrymmen att skärma av sig i. 

 En loftsäng som du kan krypa upp i. 

 En soffa att sitta i vid genomgångar eller vid studier. 

 En gradäng där alla barn kan samlas och ha genomgångar tillsammans. 

  

Lärarna beskriver flera extra anpassningar som sker i klassrumsmiljön. Dessa anpassningar görs för att 

möta elevernas olika behov såsom rörelsebehov och behov av avskildhet. En lärare uttrycker sig på 

följande sätt om extra anpassningar som gjorts i klassrummet: “Det är liksom lite större än klassrum 

och så är de lite annorlunda som så. Det är en flexibel innemiljö kan man ju säga där grundtanken är 

att försöka skapa en lärmiljö som passar fler”. En annan lärare sa: 

 

Alla de här grejorna är ju extra anpassningar egentligen som vi liksom på ett naturligt sätt har i vår 

miljö. Jag har jättegoda exempel på elever som kommer till vår skola från någonting annat där det inte 

har funkat och där bara liksom miljön gör förändringen. 

  

Specialpedagogens stöd i arbetet med extra anpassningar 

I denna studie finns även ett fokus på hur läraren ser på stödet från specialpedagogen vid arbetet med 

extra anpassningar. Lärarna upplever antingen att de inte får något stöd av specialpedagogen på sin 

skola eller att stödet från specialpedagogen inte är tillräckligt. De flesta lärarna uttrycker att de lämnas 

ensamma med arbetet kring extra anpassningar. En lärare beskriver arbetet med extra anpassningar på 

följande sätt: 

  

Alltså tyvärr så klingar det lite negativt [extra anpassningar] i mina öron för det är någonting som jag 

tycker att man får lite slängt på sig. Kom ihåg extra anpassningar. Kom ihåg extra anpassningar. På den 

skolan jag jobbar, men jag tycker kanske inte att man får så mycket hjälp som ämneslärare i vad de här 

extra anpassningarna ska vara utan det är mer så här det är ditt ansvar och så får du ta tag i det här så det 

är det första jag kommer att tänka på när jag hör det här ordet så här. 

 

En annan lärare säger: “Det känns som att vi har gjort allt som jag har så där skulle vi behövt ha någon 

annan som går in och tittar och säger att prova det här”. En lärare upplever att hen får stöd men att 

stödet inte är tillräckligt: “Jag hade ändå velat ha mer tid med specialpedagogen än vad det är nu. Det 

är lite för lite tycker jag och att hon kanske skulle ha varit ute mer i klasserna än hon har tid till att vara 

nu”. Andra lärare anser att de får lite hjälp av specialpedagogen vad gäller tips på olika extra 
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anpassningar: “Specialpedagogen vi hade förut skickade ut en lista på olika typer av anpassningar man 

skulle kunna använda sig av. Så det har jag fått tips från”. Vidare säger några lärare att en lista med 

tips inte ger så mycket: 

 

Här är en lista med anpassningar som du kan göra. Så är det typ du kan ha hörselkåpor, du kan sitta 

långt fram. Ja fast det hade jag kunnat räkna ut med lilltån utan jag vill ju ha mer hands on. 

 

I analysen framkom att lärarna önskar få mer stöd av specialpedagogen i arbetet med extra 

anpassningar. Lärarna saknar stöd i form av samarbete, tips på olika typer av extra anpassningar och 

anpassat material: 

 

Jag skulle väldigt gärna vilja ha med en specialpedagog till exempel när vi har arbetslagsmöten kanske 

inte varje vecka men regelbundet där man mer kunde bolla till exempel anpassningar och, för att det 

som händer ibland är ju att vi kör fast. 

 

Några lärare uttrycker dock även att de vill ha stöd i form av avlastning där eleven plockas ut ur 

klassrummet för att ges stöd. Det framgår i följande citat: “Alltså den eleven borde sitta bara med 

speciallärare”. Det fanns också önskemål om att kunna få skicka iväg elever till en specialpedagog 

eller speciallärare en stund för att avlasta läraren. “Men det känner jag att jag saknar jättemycket, att 

ha någon som, eleverna kan gå till en stund och få lite [tystnar]“. Det utkristalliserade sig i analysen att 

en av anledningarna till att lärarna vill ha mer stöd av en specialpedagog är för att lärarna anser att 

specialpedagoger har kunskap som de som lärare inte har. Lärarna upplever att de saknar kompetens 

för att göra extra anpassningar vissa gånger: “Specialläraren sitter ju på en eller specialpedagogen, helt 

typ av annan kunskap än vad jag gör”. Några andra lärare uttrycker det så här: “För det är där jag 

tänker att en yrkesgrupp som har en annan kompetens kan komma in med ett annat perspektiv”. 

“Ibland så får lärare stånga sina huvuden lite väl blodiga innan de får stöd från andra professioner som 

har annan kunskap”. 

  

Tid och resurser som utmaningar 

Flera av de intervjuade lärarna upplever sitt arbete med extra anpassningar för elever i behov av stöd 

som utmanande av framför allt två anledningar: (1) brist på tid för enskilda elever och planeringstid 

(2) brist på resurser såsom ekonomiska och personella. I analysen framkommer att dessa utmaningar 

leder till dilemman som lärarna måste hantera i sin vardag. 
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Lärarens tid med elever i klassrummet 

Alla lärare uttrycker att tiden är en faktor som påverkar deras möjlighet att ge alla elever det stöd de 

behöver. En lärare beskriver det på följande sätt: 

Det är jättesvårt praktiskt med extra anpassningar på individnivå i en sån stor klass. Det är tidsmässigt 

så blir det ju i princip omöjligt. Om du har, ena eleven ska få det uppläst kanske eller få längre tid... 

genomgång två gånger det funkar ju inte praktiskt. 

Om det är många elever i behov av stöd i klassen, säger de att det är svårt att hinna med vilket uttrycks 

av en lärare på följande sätt: 

Det är ju det vi, diskussionerna går nu att vi börjar känna att vi inte klarar det. För att hela min lektion 

går bara till att jag ska gå och få igång elever. Så att innan jag ens har kommit till alla kanske lektionen 

till och med är slut för att det är andra som inte egentligen som har en extra anpassning som också 

behöver hjälp. Så att det är ett bekymmer vi har nu. 

En annan lärare uttrycker sig såhär: “Det är enorma behov i den här gruppen och det är väldigt svårt att 

hinna med att hjälpa alla med de här extra anpassningarna” En lärare ser en möjlig lösning på 

utmaningen med bristande tid för varje elev: 

Vi måste liksom ha en plan för, ja och då kände vi båda två att vi kan inte bygga en undervisning på 

bara individuella uppgifter utan man måste ha en undervisning som alla kan klara och som alla vill delta 

och som är otroligt rolig men den måste liksom ha fokus på lärandet och ingenting annat. 

Flera av de intervjuade lärarna uttrycker att de inte tycker att undervisningen sker på lika villkor då de 

är tvungna att välja vilka elever som ska få deras hjälp. De tycker att tidsbristen leder till ett dilemma 

angående hur tiden ska fördelas mellan eleverna vilket uttrycks på följande sätt: “Ta tiden att lägga 

bara på dem som riskerar att inte nå målen då tappar du intresset hos de högpresterande eleverna 

också”. 

 

Lärarens planeringstid 

Analysen visar att lärarna inte anser sig ha tillräckligt med förutsättningar vad gäller tid till planering 

och förberedelser för att kunna genomföra de extra anpassningar som eleverna behöver. En lärare 

säger: 

Det blir tid som måste tas från mycket annat så, ehm, jag känner att kvaliteten på den generella 

undervisningen har försämrats lite. För jag får inte tid att förbereda den övergripande när jag ska gå in 

och förbereda alla extra anpassningar också. 
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En annan lärare säger: “För jag tror att där är det ändå tid för det handlar om en prioritering, för så 

hamnar det någonstans på prioriteringslistan och något måste bort för att jag inte ska arbeta tvåhundra 

procent”.  

  

Ekonomiska resurser 

Några lärare uttrycker en frustration över en bristande ekonomi i skolan. Detta påverkar möjligheten 

att köpa in material till alla elever men främst till de elever som är i behov av stöd i form av extra 

anpassningar. Det kunde vara tekniska hjälpmedel eller alternativa böcker för att underlätta inlärning. 

En lärare uttrycker sin frustration på detta sätt: 

  

På den här skolan så upplever jag att det snålas något otroligt, rent ut sagt överjävligt, med material. Jag 

tycker att jag får skapa material eget hela tiden och vi har dåliga och gamla böcker som är före den 

nyaste läroplanen. Men jag har inget annat och får använda detta. 

  

En annan lärare säger följande: “Där kan man väl också säga att jag tycker att hela ledningen borde 

göra mer inte bara specialpedagogen utan att det fattas resurser i skolan generellt. Det fattas material, 

datorer ...[räknar upp annat som saknas]“. 

  

Personella resurser 

Förutom att några lärare tycker att det saknas medel till material så uttrycker flera att det saknas 

personal i skolan. De anser att klasserna är för stora i förhållande till antalet lärare eller annan 

pedagogisk personal för att hinna med att ge alla elever det stöd de behöver: “Nej... och så hoppas man 

att de klarar livet ändå liksom... tyvärr. Man skulle behöva vara fler i klassrummet, två alltid... hade ju 

varit optimalt”. Någon önskar en extra resurs i klassen som kan ta hand om särskilt problematiska 

elever för att minska bördan med extra anpassningar och särskilt stöd: 

  

Innan det här har det varit väldigt problematiskt med den här eleven och jag skulle önska att hon hade 

en assistent för hon har haft aggressiva utbrott, hamnar i konflikt och hon slåss och hon vill inte komma 

in på lektionerna överhuvudtaget så att man skulle behöva ägna henne en hel lektion för att få henne att 

göra någonting och då får man ju försumma resten av klassen. 

  

Utmaningar som lärarna beskriver sig möta närmast dagligen i sin undervisning ger upphov till vissa 

dilemman. Bristen på tid leder till exempel till ett dilemma angående huruvida individen eller gruppen 

ska prioriteras i undervisningen. Detta blir då avgörande för om läraren kan ge individen extra 

anpassningar. Nedan följer de dilemman som utkristalliserades i analysen. 
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Dilemman 

Lärarna ställs inför flera valsituationer i sin vardag och det uppstår flera dilemman som kan kopplas 

till deras arbete med extra anpassningar. I analysen blir flera dilemman tydliga. Följande dilemman 

kunde identifieras: Samma mål på samma tid trots att elever är olika, elever i behov av stöd ses som 

individer eller som kategorier, valet mellan deltagande och särskiljning samt stöd till enskilda elever 

eller hela elevgruppen. 

 

Samma mål på samma tid trots att elever är olika 

Lärarna anser att de ställs inför ett dilemma som innebär att alla elever ska ges liknande kunskaper (det 

vill säga de ska nå samma mål) samtidigt som de ombeds anpassa undervisningen till varje elevs 

förutsättningar och behov med anledning av att elever är olika och lär olika. Några lärare uttrycker en 

frustration över hur de ska kunna hantera dilemmat. En lärare uttrycker dilemmat på följande vis: “De 

är ju väldig olika men de ska ju ändå lära sig samma sak och det blir väldigt svårt att hålla koll på det 

när man har så här många barn samtidigt som har behov av extra stöd”. En annan lärare uttrycker: 

För det pratas om att man ska få utvecklas i sin egen nivå men hit ska alla ha nått vid den här 

tidpunkten. Oavsett när på året de är födda eller när de började prata eller när de började läsa så ska alla 

ha nått dit, dit och dit exakt samtidigt. Det är ju ingen ekvation som går ihop alls. Och där blir det ju 

extra viktigt med stödet man sätter in så att alla får möjlighet att nå dit de ska. Då behöver ju de lite 

extra där. 

  

Lärarna anser att detta dilemma är orättvist mot många elever som inte har alla förutsättningar med 

sig. En av lärarna uttrycker det som att det är en utopi som inte är nåbar: “Men att alla ska nå exakt 

samma... till samma punkt samtidigt det är ju en utopi som inte funkar i verkligheten. Alla är olika”. 

Lärarna som berättar om detta dilemma beskriver att de brottas mycket med det. De tampas med hur 

man ska få alla elever att nå samma mål fast de är så olika. Lärarna berättar att de försöker att leva upp 

till dessa krav genom att implementera extra anpassningar. De kan välja att hantera dilemmat genom 

att implementera extra anpassningar för att eleverna ska nå målen eller så kan de välja att inte 

implementera extra anpassningar. I princip alla lärarna i studien tycks välja att utföra extra 

anpassningar. Dilemmat kan förstås som likhet kontra olikhet. 

 

Elever i behov av stöd ses som individer eller som kategorier 

Nästa dilemma handlar om att alla elever av sina lärare ska mötas som elever och individer samtidigt 

som kategoriseringar förväntas ske av lärare i skolan, till exempel när det finns ett behov av att urskilja 

elever som är i behov av stödinsatser. Enligt lärarna, kan kategoriseringar leda till att en grupp elever 

känner sig utpekade som avvikande från det som betraktas som det vanliga – att inte vara i behov av 
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extra anpassningar. Samtidigt finns risken att de elever som inte kategoriseras inte får det stöd som de 

behöver. Det blir alltså inte bra hur lärarna än väljer att göra. Dilemmat kan förstås som individ kontra 

kategori. 

Under intervjuerna använder sig alla lärare av kategorisering och nedan följer några exempel på 

kategorier som lärarna använder: 

 Diagnoselever 

 Elever med NPF-problematik 

 Elever i behov av särskilt stöd. 

 Autismspektrum 

 Dyslektiker. 

 Hemmasittare. 

 De annorlunda. 

 Särbegåvad 

 ADHD/ADD 

  

Lärarna använder sig av flera kategoriseringar när de beskriver vilka behov som finns i klasserna. Två 

lärare uttrycker följande: 

  

Årskurs 6 är en grupp där det finns flera olika typer av diagnoser. Vi har några barn med ADHD, någon 

som har ADD, vi har någon elev som har eeh [tänker] inte uttalad diagnos men tydliga tecken på 

autismspektrumstörning, eeh och då menar jag lite fokus på nästan aspergers syndrom åt det hållet men 

det är under utredning. 

  

En lärare beskriver eleverna på följande sätt: “För det finns det i den här gruppen finns det ju också 

elever som har läs och skrivsvårigheter eller NPF-problematik eller ja, olika typer av utmaningar”. 

Några lärare använder sig av kategoriseringar men lyfter fram individernas olika behov vilket visas i 

följande citat: “Eeh, många av dem, en del har dyslexi... språkstörning, ADHD, autism, eeh, de har de 

diagnoserna alltså och sen har de ju olika behov i alla fall”. En annan lärare uttalar sig om kategorier 

men även om olikheter hos elever: 

  

Ja det är allt ifrån, ja men åt autism, att man har mot ADHD alltså så det är en del såna bekymmer... 

Eller också att man, ja och sen har vi några med språkstörningar i den här klassen också, som ju 

verkligen gör att det måste anpassas materialmässigt då och hur man, har lektionerna också. Så det är 

både diagnoser och sen, att man är olika. 
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En lärare lyfter fram vikten av att man som lärare måste anpassa undervisningen efter individen trots 

en diagnos eftersom alla elever är olika: “Många av dem, eeh, en del har dyslexi, språkstörning, 

ADHD, autism, de har de diagnoserna alltså och sen har de ju olika behov i alla fall”. 

Det framkom vid analysen att de flesta lärarna ofta utgår från kategorier som t.ex. ADHD när de 

beskriver elevers behov. När elever kategoriseras och deras behov beskrivs utifrån diagnoser kan det 

vara så att lärarna utgår från att det finns en brist hos individen. Vidare visar analysen att några av 

lärarna är medvetna om att eleverna inom kategorierna är olika och därmed behöver olika extra 

anpassningar. Att kategoriseringar skulle kunna vara stigmatiserande är det dock ingen av lärarna som 

uttrycker.  

 

Valet mellan deltagande och särskiljning  

Ett dilemma som framkommer i analysen är dilemmat om ifall eleven ska delta i undervisningen eller 

få undervisning i en särskiljande miljö. Det handlar om ifall elever ska kompenseras och göra något 

annorlunda utanför klassens ram eller vara delaktiga i den vanliga undervisningen med hjälp av extra 

anpassningar. Det innebär att valet kan stå mellan att eleven placeras i en annan miljö såsom liten 

grupp eller om det istället är möjligt att förändra miljön kring eleven i klassrummet. Båda valen har 

sina för och nackdelar, enligt lärarna.  

  

Några lärare uttrycker en önskan om att vissa elever ska få individuellt stöd, vanligen utanför klassens 

ram. Dessa lärare anser att eleverna behöver en elevassistent, vara i en liten grupp eller sitta med en 

speciallärare: “Alltså den eleven borde sitta bara med speciallärare”. En annan lärare sa: “Jag skulle 

säga att en av eleverna har haft sådana stora svårigheter så där har jag nog tänkt att hon skulle behöva 

en elevresurs”. En lärare lyfter fram att en skola för alla kanske inte passar alla och att det faktiskt 

finns elever som har behov av att befinna sig i mindre sammanhang: “Man ska ju ha en skola för alla 

och samtidigt så mår inte alla bra i klassrummet eller med... övriga så det... det är väl ett problem kan 

jag tänka mig”. Att sätta eleverna i små grupper anses dock inte heller optimalt utan här lyfter en lärare 

fram ett tydligt dilemma där lösningen ger nya problem: 

  

Då är de fyra elever. Det är bra men då blir det ju det här dilemmat, då blir det lite exkludering. Ska man 

ta ut eleverna utanför klassrummet eller ska vi försöka få in allting, all undervisning i klassrummet och, 

för det är jättesvårt. Men de känner sig inte delaktiga i resten av klassen under lektionstid så det blir lite 

vi och dem. 

  

Några lärare upplever vissa extra anpassningar som kontraproduktiva vad gäller inkludering och det 

stöd eleverna får. De anser att ett eget schema, egna raster, eget material istället bidrar till att eleverna 

kan känna sig utpekade och inte delaktiga och inkluderade: 



32 
 

Man ska ha ett eget schema, man ska ha uppgifter som är utarbetade för en själv, man ska ha sina raster 

och pauser och där kände vi att det inte fungerade i den här gruppen. När man egentligen bara vill 

tillhöra gruppen och göra det vi gör. 

  

Hon skulle få skriva på liksom dator för att hon tyckte att det var jobbigt att skriva och det stoppade 

henne, hela hennes arbete. Men då ville hon ändå inte göra det för hon kände sig annorlunda och 

utpekad när hon gjorde det så att då vägrade hon göra det ändå och då blev det lite mer skada än hjälp, 

det tycker jag är ett problem för eleverna som har anpassningar. 

  

Detta visar att extra anpassningar medför dilemman och att det inte alltid blir bra om man ger stöd 

eller avstår från att ge stöd. En annan lärare uttrycker: “För eleven kan det kännas utpekande. Vilket 

gör att de blir mindre motiverade. Det beror på hur de där extra anpassningarna ser ut”. Under 

intervjuerna framkommer att en del lärare har anpassat miljön för att möta elevers olika behov: 

  

Alltså det jag tycker är väldigt bra det är att jag kan samla klassen om det är så att klassen behöver 

samlas för... dels för att de behöver varva ner eller något, det här traditionella som att man sitter på sin 

plats och man lyssnar på fröken en stund och så. Det tycker jag är jätteskönt men samtidigt har vi också 

det här att man kan få jobba lite grann var man vill. Är det så att man vill ligga på mattan där och lyssna 

på sin ljudbok så har jag ingenting emot det. En del går ut och kanske sitter i kapprummet och lyssnar 

där. En del lägger sig i eller sitter upp i gräddhyllan. 

  

Det förefaller vara så att lärarna i studien får kämpa för att erbjuda extra anpassningar inom ramen för 

ordinarie undervisning. Detta leder dock till nya dilemman där vissa elever känner sig utpekade. För 

att undvika det kan lärarna välja att ge samma extra anpassningar till alla i klassen, vilket de flesta 

också gör. Detta dilemma kan förstås som individ kontra kategori.   

 

Stöd till enskilda elever eller hela elevgruppen 

Det framgår av intervjuerna att många lärare upplever att de inte hinner med att ge extra anpassningar 

till eleverna. Lärarna uttrycker att de ofta ställs inför en svår valsituation där de tvingas att välja 

mellan att ge eleven extra anpassningar eller att ge gruppen den ledning och stimulans som de har rätt 

till. Vidare framkommer att lärare har många behov att fylla och tvingas till prioriteringar då tiden inte 

räcker till. Hur lärarna hanterar dilemmat varierar men många anser att det är svårt att implementera 

extra anpassningar och när det görs sker det på andra elevers bekostnad. “För jag får inte tid att 

förbereda den övergripande när jag ska gå in och förbereda alla extra anpassningar också”. En annan 

lärare säger: 
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Det är jättesvårt praktiskt med extra anpassningar på individnivå i en sån stor klass. Det är tidsmässigt 

så blir det ju i princip omöjligt. Om du har, ena eleven ska få det uppläst kanske eller få längre tid, 

genomgång två gånger det funkar ju inte praktiskt. 

  

När det är många elever som har extra anpassningar uttrycker lärarna en stor frustration kring att hinna 

med dem. Vissa lärare hanterar detta dilemma genom att ge vad de kallar för extra anpassningar på 

gruppnivå för att försöka möta allas behov: 

 

Det var så många och vi kände att det blev så individualiserat med eget schema och egna individuella 

uppgifter och någon hade paus efter tio minuter och någon skulle ha pausa efter fem minuter då det 

vart... Det gick liksom inte att hålla i. 

 

Det är enorma behov i den här gruppen och det är väldigt svårt att hinna med att hjälpa alla med de här 

extra anpassningarna eftersom alla är så olika. Det skulle nog vara bättre... och det är det vi har försökt 

organisera anpassningar liksom på gruppnivå så att det blir bättre för allihop. 

  

Några lärare väljer att hantera dilemmat genom att prioritera extra anpassningar för elever i behov av 

stöd. De upplever dock en frustration på grund av att de inte hinner med att ge alla elever det stöd som 

de har rätt till. Framförallt känner de att eleverna som behöver utmaningar inte får det. Vilket uttrycks 

i följande citat: “Ta tiden att lägga bara på dem som... riskerar att inte nå målen då tappar du intresset 

hos de högpresterande eleverna också”. Lärarna som berättar om detta dilemma, som handlar om 

konkurrerande behov, kan välja att genomföra extra anpassningar till individen eller till hela klassen, 

men tycks vanligen göra som så att de flyttar fokus från de individinriktade insatserna till förmån för 

dem som kan genomföras i grupp. 

 

Diskussion 

Syftet med den här studien var att beskriva och analysera några grundskollärares uppfattningar om och 

arbete med extra anpassningar. Syftet var också att identifiera och analysera dilemman och utmaningar 

som dessa lärare möter i sitt arbete med att implementera extra anpassningar. Därtill var syftet att 

undersöka specialpedagogens roll i lärares arbete med extra anpassningar. 
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Metoddiskussion 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats med intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Halvstrukturerade intervjuer passade bra då avsikten var att fånga lärarnas uppfattningar och 

erfarenheter av arbetet med extra anpassningar och för att lärarna skulle kunna få uttrycka sig mer fritt 

(Creswell, 2013). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns en risk att gå miste om viktig information 

om intervjuerna är helt styrda. I intervjuerna var det lärarnas erfarenheter som var i fokus. Det finns 

dock alltid en risk med denna datainsamlingsmetod då lärarna kanske säger det som de tror att vi vill 

höra. En styrka i studien är att fyra pilotintervjuer genomfördes för att pröva vår metod. Detta ledde 

till förändringar i intervjuguiden så att den blev relevant för studiens syfte och frågeställningar. Kvale 

och Brinkmann (2014) menar att den kvalitativa forskningsintervjun är ett hantverk som kan övas upp. 

Det kan ses som en begränsning att vi har varit två intervjuare då vi inte kan säkerställa att 

intervjuerna har gått till på samma sätt, för att försöka motverka detta utgick vi ifrån vår intervjuguide. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är dock en intervju aldrig lik en annan även om den är utförd av 

samma person. Då urvalet skedde med hjälp av ett bekvämlighetsurval underlättade det arbetet med att 

finna informanter till studien. En begränsning är då att det, enligt Denscombe (2016), finns en risk att 

bara de intresserade lärarna ställde upp. Men detta skulle också kunna ses som en styrka då de som 

valde att delta hade ett intresse för att diskutera extra anpassningar.  

  

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen redovisas en diskussion av de resultat som framkom i studien. Resultaten 

relateras till våra teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning inom området. Våra teoretiska 

utgångspunkter var Nilholms (2005, 2007) beskrivning av dilemmaperspektivet samt Ahlbergs (2013) 

förklaringsmodeller till varför skolproblem uppstår. Resultaten av denna undersökning visar att lärarna 

har olika uppfattningar om vad extra anpassningar är men att de är eniga om att det är något som de 

ensamma ska ansvara för. Det visar även att lärarna använder sig av extra anpassningar som kan delas 

in i olika kategorier; så som individnivå, gruppnivå och extra anpassningar i den fysiska 

klassrumsmiljön. Därtill är ett av de tydligaste resultaten att lärarna upplever att de får för lite eller 

inget stöd av specialpedagogen i arbetet med extra anpassningar. Tid och resurser framstår som de 

främsta utmaningarna som lärarna möter vid implementering av extra anpassningar. Förutom detta 

visar resultaten att både tid och resurser är utmaningar som leder till olika dilemman. Dessa dilemman 

måste hanteras men det blir inte riktigt bra hur lärarna än väljer att göra. Ett exempel på ett sådant 

dilemman är att eleverna förväntas att nå samma mål på samma tid trots att de är olika. 

  

Uppfattningar om extra anpassningar 

Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport, från 2016, visade att många skolor fortfarande var 

osäkra på vad extra anpassningar innebar. Denna studies resultat visar, fyra år efter ändringen i 
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skollagen (SFS, 2010:800), att det fortfarande inte är helt klart vad extra anpassningar är för något. 

Enligt Skolverkets allmänna råd (2014a) är extra anpassningar en individinriktad åtgärd. I resultatet 

framkom dock att många lärare använder sig av extra anpassningar på gruppnivå där hela klassen får 

anpassningar istället för den enskilde individen för att indirekt ge individen stöd. Enligt Ainscow 

(1991) använder lärare som framgångsrikt undervisar elever i behov av stöd strategier som hjälper alla 

att lyckas. Det handlar alltså inte om att hitta särskilda metoder för att undervisa elever i behov av stöd 

utan om metoder som är effektiva för alla. Således skulle lärarnas sätt att hantera extra anpassningar 

kunna tolkas positivt trots att extra anpassningar på gruppnivå inte finns inskrivet i definitionen av 

extra anpassningar. Att lärarna väljer att göra extra anpassningar på gruppnivå skulle också kunna 

tolkas som en osäkerhet hos dem. Det förefaller vara så att lärarna förknippar extra anpassningar med 

sådant som också skulle kunna vara särskilt stöd och ledning och stimulans. Resultatet visar även att 

lärarna ser extra anpassningar som deras ansvar. Skolinspektionen (2016a) däremot menar att lärare 

ofta felaktigt tror att det är deras ensamma ansvar då extra anpassningar ska ske inom den ordinarie 

undervisningen. Att lärarna gör denna tolkning är kanske inte så konstigt då Sandström, Lindqvist och 

Klangs (2017) studie visar att både rektorer och speciallärare/specialpedagoger anser att det är 

ordinarie lärares ansvar. Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport (2016a) visar på goda exempel 

och det är i de skolor där extra anpassningar ses som en gemensam angelägenhet som arbetet med 

dessa fungerar bra. Resultatet i denna studie pekar på att lärarna ses som huvudansvariga för extra 

anpassningar. 

  

Att några lärare gör extra anpassningar i den fysiska klassrumsmiljön och ser det som en självklarhet 

skulle kunna tolkas som att lärarna har en relationell ambition sett utifrån Ahlbergs (2013) relationella 

perspektiv. Dessa lärare reflekterar i högre grad över att elevers svårigheter inte endast beror på 

individen utan förklaringen till skolproblem söks i mötet mellan elev och lärmiljön. Haug (1998) 

menar att det är en rättighet att elever ska kunna delta i undervisningen på sina egna villkor och att 

behov av stöd ska sökas i skolans verksamhet, vilket vissa av lärarna i denna studie tycks göra. Utifrån 

en specialpedagogisk synvinkel ser vi att lärarna, i sitt tal om eleverna, i intervjuerna ofta utgår ifrån 

ett individinriktat perspektiv. När lärarna sedan beskriver hur de möter elevers behov av stöd med 

hjälp av extra anpassningar tyder det dock på att lärarna handlar utifrån ett relationellt perspektiv då 

åtgärderna inte bara riktas mot individen. Det tycks vara så att lärarna växlar perspektiv, mellan två av 

perspektiven som beskrivs av Ahlberg (2013), det individinriktade och det relationella perspektivet. 

  

Lärares kompetens och specialpedagogiskt stöd 

Precis som tidigare forskning visar (Ainscow, 1991; Buell, Hallam, Gamel-Mccormick & Scheer, 

1999; De Boer, Pijl, & Minnaert, 2011; Haug, 2014; Mowat, 2015) framgår det i vår studie att lärarna 

upplever att de inte har tillräcklig kompetens i arbetet med extra anpassningar och att de önskar mer 
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stöd från en specialpedagog. Haug (2014) menar att det är viktigt att lärarna får stöd i arbetet med att 

differentiera undervisningen för att möta olika behov av stöd hos elever. I analysen framkom att 

lärarna efterfrågade specialpedagogisk kompetens då de ansåg att specialpedagogerna har kunskap 

som de själva inte har. Detta bekräftas i Kurth och Keegans (2014) studie där extra anpassningar som 

utförs av personal med specialpedagogisk kompetens håller högre kvalitet än de extra anpassningar 

som utförs av klasslärare. Florian (2008) menar dock att lärarna har denna så kallade 

specialpedagogiska kompetens men att de inte tror på sig själva tillräckligt mycket för att genomföra 

extra anpassningar. Vidare var ett tydligt resultat i studien att lärarna upplevde att de saknade 

samverkan med elevhälsan. Detta resultat bekräftas i tidigare forskning (Haug, 2014; Sandström, 

Lindqvist & Klang, 2017) där man menar att lärarna borde få mer stöd i sitt arbete, till exempel i form 

av samarbete med elevhälsan. 

  

Även Skolverket (2016) konstaterar, på samma sätt som vi, att lärare kan sakna specialpedagogisk 

handledning och rådgivning för att kunna anpassa sin undervisning och ge extra anpassningar. Det 

förefaller vara så att antalet specialpedagoger behöver utökas på dessa skolor. I examensmålen för 

specialpedagogprogrammet (SFS, 1993:100) står det att specialpedagoger skall arbeta förebyggande 

genom att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. 

  

Förutom önskan om mer specialpedagogiskt stöd så hade ett fåtal lärare i vår studie en önskan om att 

bli avlastade genom att eleven får sitt stöd utanför den ordinarie undervisningen. Detta synsätt 

beskriver Ahlberg (2013) som ett individinriktat perspektiv där förklaringen till elevens skolproblem 

förläggs till individen. Det skulle kunna tyda på att lärarna anser att det är någon annans uppdrag att ge 

eleverna stöd – inte deras. 

  

En möjlig lösning på problemet att lärarna lämnas utan stöd i arbetet med extra anpassningar skulle 

kunna vara att specialpedagoger och skolorna fokuserar på att utarbeta en checklista i likhet med 

CLAAS. Den bör innehålla extra anpassningar som inte är tids- eller resurskrävande. Lärarna i Davies, 

Elliot och Cummings (2016) studie upplevde att de fick mycket stöd i form av tips på anpassningar, 

hur de kunde göra hela undervisningen tillgänglig och hur de kunde variera sina extra anpassningar 

utifrån elevers olikheter. En sådan checklista skulle kanske öka förutsättningarna för, lärarna i vår 

studie, att kunna utföra sitt uppdrag. 

  

Att lärarna inte får något stöd av specialpedagogerna kan bero på många saker. Kanske har de inte fått 

de rätta förutsättningarna för att stötta lärarna, kanske var det så att dessa lärare ansågs tillräckligt bra 

på extra anpassningar och därför inte kunde prioriteras av specialpedagogerna: Andra var kanske i mer 

behov av stöd än dem. 
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Utmaningar i arbetet med extra anpassningar 

Lärarnas beskrivningar visar att tid och resurser är två stora hinder i arbetet med extra anpassningar. 

Tid och resurser lyfts också fram som hinder av flera forskare (Ainscow, 1991; Boo, 2014; Kurth & 

Keegan, 2014). Lärarna hade inga svårigheter att identifiera elevernas behov av stöd men på grund av 

tidsbrist och stora klasser var det inte möjligt att genomföra extra anpassningar. I likhet med lärarna i 

Boos (2014) studie hanterade lärarna i denna studie utmaningen genom att arbeta mer med 

helklassundervisning och anpassningar på gruppnivå. Bristen på tid och resurser mynnar ut i dilemman 

som lärarna dagligen måste hantera. 

  

Dilemman i arbetet med extra anpassningar 

Nilholms (2005, 2007) dilemmaperspektiv framkommer tydligt i alla intervjuer. När det gäller 

dilemmat som rör att alla elever ska nå samma mål på samma tid trots att de är olika uttrycker lärarna 

en frustration. De ser det som en utopi som inte är möjlig att nå. Frågan är om det är möjligt att nå 

eller om det är som Nilholm (2005), Ainscow (1991) och Florian (2008) skriver ett inbyggt 

läroplansproblem som leder till dilemman som gör att det är svårt att möta olikheter så att alla elever 

når målen. Trots detta visar analysen att vissa lärare försöker anpassa sin undervisning för att möta 

elevernas olikheter då de ger exempel på många olika extra anpassningar som de använder sig av i sin 

undervisning. 

 

I likhet med Nilhoms (2005) beskrivning av dilemmat individ kontra kategori förekommer 

kategoriseringar även hos lärarna i denna studie. När lärarna beskriver elevernas behov använder de 

sig ofta av kategorier som till exempel ADHD och dyslexi. Eleverna ses då som tillhörande en 

kategori istället för att ses som individer. Nilholm (2005) anser att det är ofrånkomligt att kategorisera 

elever eftersom de annars riskerar att inte få det stöd de behöver. Mowat (2015) anser till och med att 

kategorisering skulle kunna vara att föredra då risken att inte bli uppmärksammad, som att vara i 

behov av stöd, skulle kunna vara värre. Även om lärarna i studien använder sig av kategorier så var det 

några lärare som poängterade att eleverna inom samma kategori har olika behov som de måste möta. 

De här lärarna hanterade dilemmat genom att se individen inom kategorin. Däremot framkom det inte i 

intervjuerna att kategoriseringen skulle kunna vara till en nackdel för eleverna vilket Nilholm (2005) 

påpekar att den kan vara. 

 

Dilemmat angående valet mellan deltagande och särskiljning kan relateras till inkludering. Haug 

(2017) lyfter fram att inkludering numera handlar om hur undervisningen organiseras och på vilket sätt 

eleverna deltar i aktiviteter och får stöttning. Några lärare ville hantera dilemmat genom att någon 

annan skulle ge eleven stöd andra lärare ansåg att eleverna skulle vara kvar i klassrummet och få stöd i 
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form av extra anpassningar. Lärarna som uttryckte ett behov av att eleverna skulle få stöd utanför 

klassrummet nämnde inget om att särskiljningen skulle kunna vara stigmatiserande för eleverna. 

Däremot framkom av analysen att de flesta lärarna reflekterade över och upplevde att extra 

anpassningar kunde vara utpekande och i vissa fall även kontraproduktiva. Här kan man fråga sig hur 

pass inkluderande extra anpassningar är? Både Göransson och Nilholm (2013) och Sandström, 

Lindqvist och Klang (2017) menar att extra anpassningar kan ses som en strävan mot inkludering i 

skolan. För att undvika att eleverna blev utpekade hanterade många av lärarna detta dilemma genom 

att göra anpassningar på gruppnivå. 

 

Ett av de tydligaste dilemmana som framkom i analysen är dilemmat då lärarna ställs inför att välja 

mellan att ge stöd till enskilda elever eller hela gruppen av elever. Här kunde vi tydligt se att det inte 

blir bra hur lärarna än väljer att göra vilket Nilholm (2005, 2007) belyser i dilemmaperspektivet. 

Flertalet av lärarna uttrycker att detta är särskilt svårt när det är många elever i klassen som behöver 

extra anpassningar vilket också överensstämmer med Boos (2014) resultat. Till skillnad från Nilholm 

(2005) menar Boo (2014) att dilemman även återfinns inom de tre delarna klasstorlek, prestation och 

tid. Enligt Skolverket (2014a) ska extra anpassningar vara en individinriktad åtgärd. Dessvärre visar 

vårt resultat att detta inte alltid är möjligt att genomföra vilket ledde till att även detta dilemma 

hanterades genom att göra extra anpassningar på gruppnivå. Det skulle kunna tolkas som att lärarna 

ägnar mer tid åt ledning och stimulans än åt extra anpassningar i klassrummet. 

 

Sammanfattning och specialpedagogiska implikationer 

Sammanfattningsvis visar studien att reformen om extra anpassningar nog inte har fått full 

genomslagskraft hos dem som deltog i studien. Resultaten tyder på att detta bland annat har att göra 

med att lärarna inte alltid vet vad extra anpassning innebär och inte heller alltid får tillräckliga 

förutsättningar såsom tid och resurser för att utföra extra anpassningar. Dessutom stod lärarna inför ett 

flertal dilemman som det inte fanns en given lösning på och som hur de än valde att hantera inte blev 

riktigt bra. Det kan skapa negativa känslor inför det jobb man står inför. I flertalet dilemman valde 

lärarna ofta att göra anpassningar på gruppnivå istället för individuella. Att lärarna inte fick stöd av 

specialpedagogen i implementeringen av extra anpassningar blev uppenbart i analysen. Det blir väldigt 

tydligt att om reformen om extra anpassningar ska få den effekt man önskar så krävs det att de olika 

professionerna som återfinns inom skolan samarbetar i större utsträckning (Skrtic, 1991, 2005). Som 

specialpedagog får man vara beredd på att arbetet med extra anpassningar är dilemmafyllt och att 

lärarna behöver stöd i detta arbete. Specialpedagoger bör hjälpa lärarna att göra bra val i arbetet med 

extra anpassningar. Det är också viktigt att inta en ödmjuk hållning inför lärarnas komplexa 

arbetssituation då det är lärarna som måste stå för valen de gör. I och med studiens resultat blev det 

tydligt hur svårt arbetet med extra anpassningar faktiskt är. 
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Kunskapstillskott 

Att en lärare har många behov att fylla blir tydligt i studien. Lärarna försöker så långt som möjligt att 

möta dessa behov av stöd bland annat med hjälp av extra anpassningar. På grund av brist på tid och 

resurser som leder till dilemman tvingas lärarna att göra ett val som inte blir bra hur de än väljer. De 

val de gör leder till nya dilemman. Dessa dilemman hanteras ofta genom att göra extra anpassningar på 

gruppnivå. Ju mer extra anpassningar en lärare lägger på gruppnivå desto större är risken att fler elever 

som inte behöver dem får det. Det i sin tur kan leda till att nya utmaningar uppstår. Ett exempel kan 

vara att en elev som inte behöver stöd hämmas i sin utveckling då denne inte får tillräckligt med 

stimulans för att komma vidare i sitt lärande. Ett annat exempel är att om lärarna placerade eleverna i 

små grupper för att lättare kunna tillgodose deras behov av stöd kände sig eleverna exkluderade. Hur 

lärarna än väljer att hantera de dilemman de möter skapas ofta nya dilemman, det skapas en kedja av 

dilemman. Detta är ett viktigt kunskapstillskott i denna studie. 

 

Avslutande reflektion och förslag på vidare forskning 

Genom denna studie har många frågor aktualiserats. Då reformen om extra anpassningar inte tycks ha 

fått önskad effekt för de deltagande i denna studie skulle det vara intressant att vidare undersöka 

lärarnas faktiska möjligheter att utföra extra anpassningar i klassrummet utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv. Från politiskt håll kan det till synes verka enkelt att utföra extra anpassningar men om 

lärarna inte har tillräckligt med förutsättningar för att göra extra anpassningar får inte elever i behov av 

stöd det stöd de har rätt till. Studien vi har utfört skulle kunna genomföras i större omfattning för att 

bli generaliserbar. Det skulle även vara intressant att få flera perspektiv på arbetet med extra 

anpassningar såsom specialpedagoger, rektorer och elevers uppfattningar. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

 

Hej, 

Vi heter Jenny Hedin och Nina Ingvarsdotter och vi studerar till specialpedagoger vid Mälardalens 

Högskola i Västerås. Under denna termin skriver vi vårt examensarbete i vilket vi avser att undersöka 

lärares uppfattningar om extra anpassningar. För att kunna genomföra vår undersökning söker vi nu 

lärare inom åk 4-6 som är intresserade av att bli intervjuade och berätta om hur de uppfattar arbetet 

med extra anpassningar. 

 

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att deltagandet är frivilligt och att 

intervjun när som helst kan avbrytas. Medverkan är konfidentiell, varken skolans, kommunens eller de 

intervjuade lärarnas namn kommer att nämnas i arbetet. All information som samlas in under 

intervjuerna kommer att avidentifieras så att det inte är möjligt att ta reda på vad enskilda personer har 

svarat. Det insamlade materialet kommer att hanteras och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av 

det.  

  

Så här går det till: Intervjuerna kommer att ske enskilt på valfri plats utifrån era önskemål. Vi önskar 

göra intervjuerna under vecka 4-6 men om det inte är möjligt är vi öppna för förslag. Intervjuerna 

beräknas ta ca 1 timme. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas inför 

analysarbetet. Materialet kommer inte att användas annat än i denna studie. 

  

Om du är intresserad av att delta i vår studie kommer du att bli intervjuad av…  

  

Har du några frågor om studien eller intervjun kan du nå oss via mail eller telefon. 

Jenny Hedin 073-xxxxxxx   XXX 

Nina Ingvarsdotter 070-xxxxxxx XXX 

  

Handledare: Johanna Lundqvist, MDH 

 

Samtycke till att delta i studien lämnas härmed: 

Datum:_____________________________________________________________________ 

  

Ort:________________________________________________________________________ 

  

Namn:_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

  

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Berätta kort om skolan! 

4. Berätta lite om din klass! 

  

Läraren och extra anpassningar 

5. Hur uppfattar du begreppet extra anpassningar? 

6. Finns det elever i din klass som behöver mer uppmärksamhet, hjälp och stöd än andra elever? 

(Vilka behov har de?) 

7. Behöver de några extra anpassningar? 

8. Finns det extra anpassningar som de behöver men inte får? 

9. Har du kommit på alla anpassningar själv? 

10. Hur det går till när extra anpassningar implementeras? 

11. Hur hinner du med allt detta samtidigt som du ska ha hand om alla andra elever? 

12. Vet du om de extra anpassningarna du använder har någon effekt? (Hur vet du det?) 

13. Kan extra anpassningar innebära några problem för eleverna eller dig som lärare? 

14. Vad säger föräldrarna om de extra anpassningar du erbjuder? 

15. Hur hanterar du att alla elever ska nå samma mål trots att de är olika? 

  

Specialpedagogen och extra anpassningar 

15. Finns det någon specialpedagog på skolan? Vad gör han/hon? 

16. Hur ser ditt samarbete ut med specialpedagogen? 

17. Hur skulle du vilja att det såg ut? 

  

18. Vill du tillägga något mer? 

  

  

  

 

 

  


