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Sammanfattning 

Dagens skola ska vara en skola för alla och kännetecknas av tillgängliga lärmiljöer. Om en 

elev riskerar att inte nå kunskapsmålen ska skolan i första skede erbjuda stödinsatser i form av 

extra anpassningar inom undervisningens ram. Detta arbete med extra anpassningar har visat 

sig brista på många skolor. Syftet med den här studien är att undersöka några lärares 

uppfattningar om extra anpassningar och utformandet av tillgängliga lärmiljöer. Som 

teoretiskt ramverk användes Response To Intervention. Studien hade en kvalitativ 

forskningsansats och i den användes fokusgrupper som datainsamlingsmetod. Resultatet visar 

att det råder en viss osäkerhet bland lärare kring vad extra anpassningar är och vad begreppet 

tillgängliga lärmiljöer innebär. Lärarna har en positiv syn på inkludering och anser att skolan 

ska vara till för alla. Det framkom att det finns brister i skolors arbete med extra anpassningar, 

att lärare förknippar tillgänglig lärmiljö med klassrummets miljö och att lärare känner att de 

saknar kunskap. De efterfrågar därför fortbildning för att möta elever i behov av stödinsatser. 

Det efterfrågades mer stöd från specialpedagoger i arbetet med att skapa tillgängliga 

lärmiljöer där elever ges extra anpassningar utifrån behov och förutsättningar. 
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Inledning 

Den här studien handlar om några lärares uppfattningar om extra anpassningar och 

tillgängliga lärmiljöers utformning. I mars 2014 överlämnade regeringen en proposition till 

riksdagen där de ville förtydliga och förenkla regler och dokumentation kring stödinsatser 

(Prop. 2013/14:160). Extra anpassningar är exempel på stödinsatser som kan bidra till att 

lärmiljöer blir tillgängliga. Lagändringen genomfördes och började gälla från 1 juli 2014. 

År 2016 kom Skolinspektionen ut med en kvalitetsgranskningsrapport där de granskat 15 

skolors arbete med extra anpassningar (Skolinspektionen, 2016). I rapporten kom 

Skolinspektionen fram till flera områden som behövde förbättras; angav att många skolor är i 

en uppbyggnadsfas när det gäller att utveckla och etablera arbetssätt med extra anpassningar. 

De brister Skolinspektionen uppmärksammade i skolors arbete med extra anpassningar var 

sådant som berör utveckling och etablering av arbetssätt som till exempel att; skolor brister i 

identifieringen av elevens behov, att de extra anpassningar som satts in inte stämmer överens 

med elevens behov samt att det ofta saknas utvärdering och uppföljning av de extra 

anpassningar som satts in (Skolinspektionen, 2016). Om skolan brister i att identifiera elevens 

behov och att ge eleven stödinsatser i form av extra anpassningar så kan det, enligt skollagen 

(Svensk författningssamling [SFS], 2010:800), medföra att eleven går miste om det stöd han 

eller hon har rätt till. Om eleven ska få rätt stöd utifrån sina behov behöver läraren förstå och 

ha kunskap om varför svårigheter uppstår och därefter göra bedömningen av vad för stöd som 

ska sättas in, exempelvis extra anpassningar. Många gånger är det en utmaning för läraren att 

tillgodose elevers olika behov och då är det av stor vikt att rektor ser till att personalen får tid 

avsatt för arbetet med extra anpassningar, samt att de får kompetensutveckling inom detta 

område (Skolinspektionen, 2016; Skolverket, 2014b). 

Vi hoppas att vår studie om extra anpassningar och tillgängliga lärmiljöer ska kunna bidra 

med kunskaper om extra anpassningar och tillgängliga lärmiljöers utformning. Vi hoppas 

även att lärare och andra som arbetar i skola ska se studien som ett stödmaterial i arbetet och 

använda den i sina diskussioner. Därtill att specialpedagoger, genom studien, ska få kunskaper 

om hur de kan stödja elever och lärare. Som ett stöd i, och en framgångsfaktor för arbetet med 

extra anpassningar, menar Skolverket (2014b) samt Skolinspektionen (2016), att det är av stor 

betydelse att rektor ser till att den specialpedagogiska kompetensen finns tillgänglig för lärare 

samt att de olika professionerna inom elevhälsan kopplas in. 

Syftet med den här studien är att undersöka några lärares uppfattningar om arbetet med extra 

anpassningar och utformning av tillgängliga lärmiljöer. I en tillgänglig lärmiljö är miljön 

anpassad utifrån elevens möjligheter och förutsättningar oavsett funktionsförmåga. Elever ska 

ha tillgång till delaktighet i lärande och gemenskap i miljön. Det kan tillgodoses genom 

anpassningar inom skolans olika miljöer, till exempel pedagogisk miljö, fysisk miljö och 

social miljö. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) förklarar detta på följande sätt: 

“Alla barn och elever ska kunna lära och utvecklas i en trygg och tillgänglig lärmiljö. Barn 

och elever har rätt att delta och ska ges möjlighet att vara delaktiga i verksamhetens alla 

aktiviteter” (s. 7). 

Vi har erfarenhet av att undervisa elever i behov av stödinsatser. Extra anpassningar är en del 

i det vardagliga arbetet på våra arbetsplatser. I vår kommande roll som specialpedagoger har 

vi en rådgivande och handledande roll inom skola och elevhälsa, och är även medarbetare till 

pedagoger på skolor. Vi vill kunna stödja lärare i deras arbete med elever i behov av stöd och 

hoppas i och med denna studie att få ännu mer vetskap och förståelse för vilka utmaningar 

som lärare ställs inför kring stödinsatser. I  Högskoleförordningen (Svensk 

författningssamling [SFS], 1993:100) står bland annat att specialpedagoger ska medverka till 
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att utveckla lärmiljöer samt att identifiera, analysera och undanröja svårigheter i lärmiljön. 

Det står även att specialpedagoger ska medverka till att utveckla det pedagogiska arbetet så att 

skolan kan möta barns och elevers olika behov. 

Vi vill genom detta arbete även öka kunskaper om arbetet med extra anpassningar, det vill 

säga hur det ser ut på några skolor och hur specialpedagogisk kompetens kan vara med i 

arbetet kring detta och vara en del i att skapa tillgängliga lärmiljöer där eleverna känner 

delaktighet.  

Vi som skriver detta arbete har arbetat som lärare och påbörjade utbildning till specialpedagog 

2015 och förväntas bli färdigutbildade under 2018.  

 

Bakgrund 

I bakgrunden redovisas först vad styrdokument och skollag säger om ledning och stimulans, 

extra anpassningar, särskilt stöd samt elevers behov och förutsättningar. Därefter vad det står 

om detta i konventioner och i en deklaration. Till sist definieras begrepp som är viktiga i vår 

studie: tillgänglig lärmiljö, extra anpassningar samt delaktighet och inkludering. Andra 

begrepp som förekommer i bakgrunden är likvärdig utbildning, kompensatoriskt uppdrag och 

integrerad skola. 

Vad säger skollagen och andra styrdokument om elevers utbildning? 

Den svenska skolan styrs bland annat av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket, 2011). I den står att skolan ska arbeta för att alla elever får 

en likvärdig utbildning. Likvärdig betyder att undervisningen inte behöver se lika ut överallt 

eller att resurser inte ska fördelas jämt. Det som avses är att anpassa skolans undervisning och 

resurser efter elevernas behov och förutsättningar (Skolverket, 2011). Alla elever har olika 

erfarenheter, behov, intressen och förutsättningar och då krävs det att undervisningen tar 

hänsyn till elevers olikheter så att den ger eleverna förutsättningar att lyckas. För detta krävs 

att elever får ledning och stimulans, två begrepp som tas upp i skollagen, som de är i behov av 

för att ta till sig undervisningen. Skollagen (Svensk författningssamling [SFS], 2010:800) 

förklarar det på följande sätt “Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (3§, 3 kap). I och med 

detta har skolan ett kompensatoriskt uppdrag vilket betyder att hänsyn ska tas till elevers olika 

behov och att de ska få stöd som ökar elevens fungerande i skolan och dess olika lärmiljöer. 

Jensen (2017) menar att man ska se över vad det är som hindrar eleven i undervisningen och 

“effekten av de kompenserande åtgärderna blir att eleven sedan kommer att lyckas öka sina 

skolprestationer” (s. 77). Skolans riktlinjer avseende kunskaper är att “ta hänsyn till varje 

enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stärka elevens vilja att lära 

och elevens tillit till den egna förmågan, stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever 

som har svårigheter” (Skolverket, 2011, s. 14). Det är därför viktigt att lärare är 

uppmärksamma på tecken som tyder på att elever har behov av stöd (Skolinspektionen, 2016;  

Skolverket, 2014a). Det poängteras både i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket, 2011) och i Skollagen (SFS, 2010:800) att det för elever som har 

svårigheter att nå målen av olika anledningar ska tas ett särskilt ansvar. För elever som av 

någon anledning inte når kunskapskraven ska det skyndsamt sättas in stöd i den ordinarie 

undervisningen genom extra anpassningar (SFS, 2010:800). 
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Vad säger konventioner och en deklaration om elevers rättigheter till utbildning? 

I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) beskrivs att varje barn har unika 

egenskaper, intressen och inlärningsbehov och att skolan bör sätta elevens bästa i centrum, det 

vill säga att elevens unika egenskaper, intressen och behov ska tillgodoses. “Elever med 

behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en 

pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov” (Svenska 

Unescorådet, 2006, s.11). Deklarationen förespråkar även en inkluderande skola där elever 

med olika typer av funktionsförmågor ska inrymmas. Det ger, enligt deklarationen, en 

gynnsam miljö och ett inkluderande samhälle, men även en undervisning med hög kvalitet 

som gynnar alla barn (Svenska Unescorådet, 2006). Barnkonventionen förespråkar också 

barnets bästa i centrum samt att rätten till utbildning ska vara likvärdig för alla elever (Unicef 

Sverige, 2009). FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar 

(Socialdepartementet, 2008) säger att elever ska ges anpassade stödåtgärder i en inkluderande 

miljö oavsett funktionsförmåga. Det vill säga, skolan ska underlätta elevers inlärning genom 

kompensatoriska hjälpmedel och genom det ges ett likvärdigt deltagande i skolans 

undervisning avseende kunskaper och sociala färdigheter (Socialdepartementet, 2008). 

Begreppet kompensatoriskt handlar om hjälpmedel som kompenserar för de svårigheter en 

person kan ha. Ett exempel är att använda sig av talsyntes för att få text uppläst. 

Tillgänglig lärmiljö enligt rekommendationer 

Några av skolans riktlinjer och mål, när det handlar om skolans lärmiljö, är att alla i skolan 

ska samverka för god miljö där utveckling och lärande sker. Ett av skolans uppdrag är att 

erbjuda eleverna en tillgänglig lärmiljö där de känner trygghet och studiero (SFS, 2010:800; 

Skolverket, 2011; Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). En tillgänglig lärmiljö kan 

beskrivas som att alla de miljöer och aktiviteter som eleven vistas i under skoldagen, till 

exempel lektioner, klassrum, skolgården, matsalen och kapprum, ska vara utformade så att 

alla kan delta utifrån sina behov och förutsättningar. En miljö som inte är tillgänglig leder inte 

till delaktighet och anpassningar för elever (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016) eller 

rätten till utbildning (UNICEF Sverige, 2009). Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) 

skriver: 

Tillgänglighet i förskola, skola och på fritidshem handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till 

och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. Tillgänglighet är ett begrepp som 

beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett 

funktionsförmåga. (s. 13) 

Diskrimineringslagen (SFS, 2008:567) skriver avseende brister i tillgängligheten: 

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en 

verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar 

situation med personer utan denna funktionsnedsättning. (4§, 3 kap) 
 

För att utforma en tillgänglig lärmiljö så bör det pedagogiska upplägget och undervisningen 

anpassas utifrån elevens intressen, behov och förutsättningar för att undervisningen ska bli 

tillgänglig (Nordahl, Sørlie, Manger, & Tveit, 2007; Schad & Tideman, 2014). Jensen (2017) 

poängterar att tillgänglig lärmiljö även handlar om att begränsa sinnesintryck, bra placering av 

bänkar samt utemiljöer som lockar till aktivitet och samspel. 

Den tillgängliga miljön innefattar ledning och stimulans, extra anpassningar samt särskilt stöd 

(figur 1). Graden av tillgänglighet i miljön ger ökat eller minskat behov av extra anpassningar 

och särskilt stöd (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). För att skapa en tillgänglig 
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lärmiljö måste hela skolans miljö och dess olika aktiviteter ses över så att alla elever kan delta 

i dem (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015).  

 

Figur 1. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2016, s. 9) 

I arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer ska alla faktorer som påverkar 

kunskapsutvecklingen hos eleverna tas med. En skola som har tillgängliga lärmiljöer ger 

eleverna större chans till ett lärande som har en positiv utveckling enligt Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2016). Vidare menar de att ökade kunskaper om hur lärande sker och 

förutsättningar för det kan minska behovet av särskilt stöd. 

I skolans arbete med att skapa en tillgänglig lärandemiljö har elevhälsans kompetens en viktig 

roll (Skolverket, 2014a). I elevhälsan ska det förutom rektor, finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsans arbete 

handlar i stor utsträckning om att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande 

(Socialstyrelsen, 2016). Det kan vara att delta i arbete tillsammans med lärare när det gäller 

att ta bort hinder och svårigheter för eleverna i lärandemiljön. Det kan också handla om att 

stärka elevers möjligheter till delaktighet och tilltro till egen förmåga. 

Ledning och stimulans 

Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de är i behov av för att utvecklas personligt 

och kunskapsmässigt (Skolverket, 2014b). Detta ska utgå från elevens behov och 

förutsättningar och då måste läraren skaffa sig den kunskapen om varje elev (Skolverket, 

2014b). Utifrån detta ska undervisningen planeras för att eleven ska nå så långt som möjligt i 

sin kunskapsutveckling. Om man inte lyckas att ge ledning och stimulans i en tillgänglig 

lärmiljö så krävs att extra anpassningar sätts som stöd för eleven. 

Extra anpassningar 

Extra anpassningar är en form av stödinsatser som lärare kan genomföra inom den ordinarie 

undervisningen genom att anpassa för elever på olika sätt och på så vis göra undervisning mer 

tillgänglig för elever (Skolverket, 2014a, 2014b). 

För att förtydliga vad extra anpassningar kan innebära följer några exempel. Extra 

anpassningar kan handla om: hjälp att planera och strukturera, särskilda läromedel eller 

utrustning, anpassat läromedel, tidshjälpmedel, stöd i att starta arbetet, färdighetsträning som 

exempelvis lästräning som sker inom den ordinarie undervisningen, enstaka 

speciallärare/specialpedagogiska insatser, extra tydliga instruktioner eller förklaringar på ett 

annat sätt samt eget schema över skoldagen med extra tydlig struktur (Skolinspektionen, 

2016; Skolverket 2014b). Det behövs inte tas något formellt beslut för att extra anpassningar 

ska sättas in (Skolverket, 2014a, 2014b). De kan ges när lärare anser att de behövs. 

Skolinspektionen (2014) tar upp att lärare eller annan personal har ett ansvar att samarbeta 

med eleven när det gäller extra anpassningar, men det sker inte alltid: “Lärarna frågar inte vad 
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jag kan eller på vilket sätt jag lär mig bäst” berättar en elev (s. 14). En annan faktor som gör 

arbetet med extra anpassningar framgångsrikt är om lärare även gör vårdnadshavare delaktiga 

i arbetet. 

När det gäller dokumentation av extra anpassningar så dokumenteras de i elevens IUP, 

skriftliga Individuella Utvecklingsplan (Skolverket, 2014a, 2014b). Det finns flera syften med 

att dokumentera de extra anpassningarna. Det är viktigt att uppföljning och utvärdering 

dokumenteras, om lärare flyttar samt om det är flera lärare som arbetar med eleven 

(Skolverket, 2014b). När de extra anpassningarna ska utvärderas och följas upp är det av stor 

vikt att elevens åsikter tas tillvara, eleven måste få säga vad som varit bra samt vilka arbetssätt 

och arbetsformer som det eventuellt behöver ändras på (Skolverket, 2014b). 

Särskilt stöd 

När skolan efter utvärdering ser att extra anpassningar inte är tillräckligt för eleven ska 

ytterligare stöd sättas in i form av särskilt stöd. Innan detta särskilda stöd sätts in ska skolan se 

över elevens situation i skolan och genomföra en pedagogisk kartläggning (Skolverket, 

2014b). Det särskilda stödet är mer omfattande än extra anpassningar och kan vara svårt för 

läraren att genomföra i den ordinarie undervisningen (Skolverket, 2014a). Det som skiljer 

dessa båda stödinsatser, extra anpassningar och särskilt stöd åt, är omfattningen och 

varaktigheten (Skolinspektionen, 2016). Det är rektor som ska besluta om särskilt stöd ska 

sättas in och det ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 

 

Delaktighet och inkludering för elever 

Inkludering kan beskrivas som att skolan, dess miljö och undervisning, ska organiseras och 

anpassas så att den passar elevers behov utifrån deras olikheter och förutsättningar (Ahlberg, 

2013; Nilholm & Göransson, 2013; Nordahl, Sørlie, Manger, & Tveit, 2007). Ordet 

inkludering finns inte direkt uttalat i skollagen (SFS, 2010:800). Indirekt förespråkas 

inkludering bland annat genom den individorienterade definitionen vilken handlar om elevens 

situation gällande trivsel, relationer samt graden av måluppfyllelse, den 

gemenskapsorienterade definitionen där samarbete och gemenskap är viktigt samt den 

placeringsorienterade definitionen där inkludering handlar om var skolan placerar elever i 

behov av stöd (Nilholm & Göransson, 2013). Skolinspektionens rapport (2010) vill framhålla 

att inkludering handlar om skolmiljöer som ska vara tillgängliga för alla elever så att de kan 

känna delaktighet i olika aktiviteter. Man kan säga att begreppet inkludering ligger nära 

begreppet tillgänglighet, det vill säga, skolor som arbetar för en tillgänglig lärmiljö ger ökade 

förutsättningar för att flera elever ska vara och känna sig inkluderade. 

Enligt skolinspektionens rapport (2010) framkom också att lärare har olika syn på inkludering 

och att brister finns gällande förhållningssätt och bemötande. Enligt Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2006) bör skolan sträva efter inkludering, det vill bland annat säga, att 

elever ska känna sig delaktiga i en inkluderande gemenskap. En viktig poäng i detta arbete 

handlar om elevens syn på delaktighet och därför behöver lärare prata med elever om detta. 

Skolverket (2014b) menar att det är ”viktigt att väga in elevens åsikter om vad som har 

fungerat väl i undervisningen, samt vilka arbetsformer och arbetssätt som eleven menar kan 

behöva förändras” (s. 22). Betydelsen av elevers delaktighet i lärandet bekräftas av 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015). De beskriver delaktighetsbegreppet som 

tolkningsbart och det är därför viktigt att lärare har ett förenat språk kring det. Delaktighet 

kopplas ihop med olika aspekter, exempelvis tillgänglighet, tillhörighet och engagemang. 

Aspekterna hör ihop, men är samtidigt fristående, och alla är viktiga för att elever ska känna 

sig delaktiga. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) har skapat en delaktighetsmodell 
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som ett stöd för skolor vid arbetet för en ökande delaktighet samt att eventuellt upptäcka 

brister i delaktighet. 

 

Tidigare forskning 

I följande stycken beskrivs mer fördjupat vad tidigare forskning säger om idén om en skola 

för alla, tidiga insatser för ökad inkludering, elever i behov av stödinsatser samt om lärares 

kunskaper och inställning till att arbeta inkluderande för en tillgänglig lärmiljö. Huvuddelen 

är hämtad från svensk kontext eftersom syftet med studien är att ta reda på uppfattningar hos 

lärare i den svenska skolan om tillgängliga lärmiljöer och extra anpassningar. 

Idén om en skola för alla och en tillgänglig lärmiljö 

En skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är en förutsättning för utveckling och 

lärande. Många människor möts med olika bakgrund i skolans olika miljöer och vissa 

situationer kan vara komplexa. Gerrbo (2012) har skrivit en avhandling där syftet var att 

beskriva, analysera och försöka förstå hur organisationen ser ut och hur det fungerar i 

praktiken utifrån idén om en-skola-för-alla. Gerrbos intresse för idén om en-skola-för-alla är 

grunden till avhandlingen, han vill dock påvisa att hela studien inte försöker förstå hela idén 

utan enbart specialpedagogiska aspekter av idén. Det resultat han får fram i studien är att det 

främst är elevernas sociala samspelssvårigheter som lärare i skolan lyfter upp. De 

kunskapsmässiga svårigheterna lyfts också, men inte i lika stor grad som de sociala vad gäller 

samspelssvårigheter och aggressioner. Lärare i Gerrbos avhandling beskriver flera situationer 

där samspelsproblematik är ett stort problem i skolan och där elever i behov av stöd ökar. Han 

ser i studien att detta är skolans kanske största utmaning och att idén om en-skola-för-alla är 

en svår uppgift. Begreppet en-skola-för-alla innebär att alla elever har plats i skolan oavsett 

funktionsförmåga (ibid.). En samspelsprocess i skolan där alla elever samlas kan vara nog så 

komplicerad med kommunikation och meningsskapande som huvudsyfte. Det är en tuff 

uppgift för skolans organisation att vara till för alla, menar han. Gerrbo benämner en del 

svårigheter som situationella skolsvårigheter och vill därmed dra en koppling till ett 

organisatoriskt perspektiv. Det vill säga, skolan som organisation har en skyldighet att arbeta 

för en lärmiljö kopplat till uppdrag, riktlinjer och mål. Situationella svårigheter i Gerrbos 

studie visar sig som antingen sociala eller kunskapsmässiga svårigheter. De sociala kan bland 

annat vara otrygghet, udda beteende och aggression medan de kunskapsmässiga kan vara läs- 

och skrivsvårigheter, koncentration, bristande motivation och negativ självbild. Studiens 

resultat visar även att lärare ofta beskriver problematiska situationer utifrån en individs 

svårigheter och Gerrbo tycker att det är illavarslande att det inte finns ett mer relationellt 

perspektiv kring skolsvårigheter. Det är omgivningen som ska anpassa sig efter individen och 

förändras så att det möter elevens behov och förutsättningar (ibid.). De sociala svårigheter 

som Gerrbos respondenter lyfter upp som mest anmärkningsvärda i studien skulle underlättas 

om lärare har en bättre relation till elever. Även Graham (2008) vill peka på lärares ansvar vid 

elevers behov av socialt stöd och ger förslag på traditionella metoder som fungerar: daglig 

planering, samarbete mellan elev-lärare-hemmet och individuella utvecklingsplaner. I 

praktiken skulle ett tvålärarskap vara ypperligt, men respondenterna i Gerrbos (2012) studie 

lyfter ekonomiska svårigheter inom skolan, som hindrar ha det så. De specialpedagogiska 

begrepp och insatser som framkom i studien handlar om nära lärarskap som handlar om 

delaktighet i lärandet mellan lärare och elev, överbryggning som handlar om 

nulägesbeskrivning och önskat mål och omgruppering som handlar om på vilken plats eleven 

lär bäst (ibid.).  
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Alla faktorer som påverkar elevers möjligheter till kunskapsutveckling ska beaktas när det 

gäller att utforma tillgängliga lärmiljöer. Enligt Gerrbo (2012) bör lärare kontinuerligt tänka 

på strukturen över skoldagen, utformandet av aktiviteter samt sitt förhållningssätt och 

bemötande av elever när det handlar om skapandet av tillgängliga lärmiljöer. Även Johansen 

Little och Akin-Little (2011) beskriver att förhållningssättet och bemötandet av elever är 

viktigt och då främst genom att läraren ger beröm till elever. För detta krävs att läraren har 

kunskap, medvetenhet och förståelse för elever i svårigheter (Gerrbo, 2012; Nordahl, Sørlie, 

Manger, & Tveit, 2007; Skolinspektionen, 2014; Velasquez, 2012). En annan del i arbetet 

med att göra lärmiljön tillgänglig för elever är att undervisningen ska vara strukturerad och 

förutsägbar (Burgers, 2009; Nilholm & Alm, 2010). Det betyder att det ska finnas en tydlig 

planering av dagen så att elever vet vad som händer under skoldagen och vad som förväntas 

och krävs av henne eller honom. Detta ska vara synligt för eleven och det kan göras genom att 

ha ett visuellt schema på tavlan eller vid elevens arbetsplats. Burgers (2009) menar att 

noggranna genomgångar i början av varje lektion där instruktionerna är tydliga och 

nedskrivna i steg kan medföra att eleverna vet vad som krävs av dem.  

Tidiga insatser för ökad inkludering 

Barn har rätt att få en meningsfull skoltid och utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina 

förutsättningar. För att detta ska ske är det ibland nödvändigt att stödinsatser sätts in i form av 

exempelvis extra anpassningar eller särskilt stöd. Lundqvist (2016) har skrivit en avhandling 

där syftet bland annat var att titta på hur övergången mellan olika verksamheter ser ut för barn 

i de tidiga skolåren, vilka stödinsatser som används för elever i behov av stöd och om 

elevernas lärmiljöer var inkluderande. För att ta reda på detta har hon följt samma barn från 

förskola, förskoleklass, fritidshem och till årskurs 1. Hon har vid tre tillfällen följt dessa barn 

och observerat om hon kan se variationer eller förändringar gällande behov, inkludering och 

stödinsatser. Lundqvists avhandling är en sammanläggningsavhandling som består av flera 

olika studier (Lundqvist, Allodi Westling, & Siljehag, 2015a; Lundqvist, Allodi Westling, & 

Siljehag, 2015b; Lundqvist, Allodi Westling, & Siljehag, 2016;) som berör utbildningsvägar 

för barn från förskola till årskurs 1. I avhandlingen beskrivs de lärmiljöer och aktiviteter som 

eleverna vistades och deltog i som fullt inkluderande, deltidsinkluderande, integrerade 

aktiviteter eller segregerande. Full inkludering beskriver Lundqvist (2016) som att barn i 

behov av stöd deltar aktivt i samma aktiviteter som barn som inte är i behov av stöd under 

hela skoldagar. Deltidsinkluderingen beskriver Lundqvist som att barn i behov av stöd deltar i 

aktiviteter där alla deltar men som även kontinuerligt ges stöd avskilt från kamraterna. Barn i 

behov av stöd kan även erbjudas integrerade aktiviteter: Med det menas att barn som är på 

särskilda avdelningar regelbundet erbjuds att delta på aktiviteter tillsammans med barn som 

inte är i behov av stöd, exempelvis i sångsamlingar, utelek och innelek (Lundqvist, 2016). Om 

barnet går i en segregerad lärmiljö förekommer mycket få sporadiska möten, till exempel i 

korridorer, där barn i behov av stöd möter barn utan behov av stöd. Från att de flesta barn 

varit inkluderade i förskolan så gick fler av barnen till lärmiljöer som använde segregering när 

de kom till årskurs 1. Hon såg även att antalet elever i behov av stödinsatser ökade från 

förskolan till årskurs 1. Behoven av stöd varierade och det var främst rutiner, i leksituationer 

och i utbildningsaktiviteter som eleverna var i behov av stöd. För att göra det möjligt, för barn 

i behov av stöd, att delta i olika aktiviteter som lek, rutiner och utbildningsaktiviteter erbjöds 

de anpassningar eller särskilt stöd. Det kunde vara stödinsatser i form av olika sorters 

utformade individuella scheman, tidshjälpmedel, särskilda leksaker, organisering av leksaker i 

lådor med teman, schema för exempelvis påklädning, hörselskydd, avkortade uppgifter, 

deltagande i mindre grupp, påbörjande av aktivitet före de andra, belöningar, nära stöd av en 

vuxen i olika aktiviteter, vuxenstöd i konflikthantering, enskild undervisning, positiv feedback 

och utökad tid i förskolan. Stödinsatserna benämndes som materiellt integrerat stöd, 
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relationellt integrerat stöd, en till en-träning, en till en-konversation, en utökad tid i förskolan 

och träning efter skolan (Lundqvist, 2016; Lundqvist, Allodi Westling, & Siljehag, 2015a). 

För att veta vilket stöd elever ska ha, anser Odom, Collet-Klingenberg, Rogers och Hatton 

(2010), att valet ska grunda sig på de förmågor som eleven har och de svårigheter eleven 

uppvisar i olika situationer i skolan. Därefter bestämmer man vilka mål eleven ska ha och 

vilket stöd som eleven är i behov av. Odom et al. (2010) menar att framgångsrika arbeten med 

stödinsatser grundar sig på att man använder sig av evidensbaserade metoder. De skriver i sin 

artikel att lärare i USA är skyldiga att använda sig av sådana metoder när de sätter in 

stödinsatser till elever som har autismspektrumtillstånd. Exempel på sådana metoder är 

anpassningar i form av hjälp att starta och komma i gång med arbetet, uppgifter uppdelade i 

mindre delar, datorstödd undervisning, bildstöd, sociala berättelser, arbeta en till en, enskilda 

och anpassade instruktioner och metoder som tränar sociala färdigheter och för att minska ett 

störande beteende. En viktig del i att utforma stöd till elever är att ta hänsyn till varje individs 

behov och inte tro att alla med samma sorts svårigheter eller funktionsnedsättning behöver 

samma sorts anpassningar. Reiber och McLaughlin (2004) skriver om att elever med 

exempelvis ADHD är en heterogen grupp med olika behov och förutsättningar. Därför måste 

extra anpassningar vara individualiserade och utgå från elevens behov och vad eleven har 

svårigheter med. En viktig del i att ta fram extra anpassningar är att kartlägga elevens behov 

av stöd samt hans eller hennes åsikter avseende behovet. 

För att barn, oavsett om de är i behov av stöd eller inte, ska må bra och känna trygghet under 

de tidiga skolåren är det av vikt att de får möjlighet till lek tillsammans med andra barn, 

tillfällen att dra sig tillbaka för att återhämta sig, känsla av självständighet, inhämtande av 

kunskap och därigenom utveckling (Lundqvist, 2016). De flesta elever i studien upplevde att 

de hade det bra på förskolan, förskoleklass och årskurs 1. En viktig del i detta är att de känner 

delaktighet, tillhörighet, förståelse samt att de är del i en social gemenskap där de kan leka 

med andra barn samt utmanas i kreativa lekar och tänkande. Lundqvist (2016) menar att det 

fanns tecken på att de elever som fick stöd, inte var lika nöjda och tillfredsställda i årskurs 1 

som övriga barn. Detta diskuterades antingen bero på att stödet inte var tillräckligt eller att 

stödet bidrog till att elevens känsla av tillhörighet, frihet och självständighet minskade. 

Stödinsatser kunde vara en länk till delaktighet och lärande i skolan, men gav inte per 

automatik en ökad glädje och trivsel. 

Elever i behov av stödinsatser 

Elever som är i behov av stöd har ökat sedan 1990-talet och bidragit till en ökande konkurrens 

om resurser i skolan. Identifiering av elever i behov av stöd har lett till en fråga om normalitet 

eller avvikelse. Det innebär för eleverna att de blir identifierade och kategoriserade som 

avvikande från det normala och att det oftast är ett krav för att få stöd. Isaksson (2009) ville 

med sin avhandling analysera förhållandet mellan normalitet och avvikelse med koppling till 

elever i behov av stöd. Syftet var att ta reda på hur skolan särskiljer och identifierar elever i 

behov av stöd, synsätt på skolsvårigheter, hur verksamheter och stödinsatser uttryckts i 

officiella dokument samt elevers och föräldrars upplevelser. Isaksson (2009) använde sig av 

intervjuer med skolpersonal, elever och föräldrar. Han studerade också olika dokument såsom 

åtgärdsprogram och skolpolitiska dokument. Isaksson såg i studiens resultat att skolpersonal 

ofta har ett individuellt synsätt på skolsvårigheter och att insatserna påverkas på grund av det. 

Det individuella synsättet avseende elever i behov av stöd är att svårigheterna beror på 

individen och det relationella synsättet är att svårigheter uppkommer i relationer mellan 

människor. Det individuella synsättet kan leda till att elever blir undantagna från klassen och 

dess sammanhang, medan det relationella synsättet istället blir hela skolans ansvar att arbeta 

för en inkluderande miljö. Inkludering handlar om att förändra miljön i skolan så att den 

anpassas efter elevernas behov. Moen (2008) beskriver i sin artikel lärares syn på inkludering 
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och utmaningen att arbeta för en inkluderande utbildning. De svårigheter som Moens studie 

bland annat visade, var lärares tankar kring hur mycket fokus elever i behov av stöd skulle få 

och då kopplat till tiden som övriga elever också behövde. Moen (2008) menar att lärare 

behöver ha ett helhetsperspektiv där alla elever ingår och samtidigt ta hänsyn till 

sammanhanget och relationerna mellan alla elever och miljön. Något som även spelar in i en 

lyckad inkludering är lärares attityder och tankar om inkludering av elever i behov av 

stödinsatser (Knight, 1999). Lundqvist (2016) menar att lärares kunskaper om inkludering är 

en viktig del i att arbeta inkluderande. För detta krävs att lärare i skolan har kunskaper om att 

undervisa alla elever, även de som är i behov av stöd.   

Det Isaksson fick fram i sin studie (2009) visar dock att de flesta fick enskilt stöd utanför 

klassrummet, var tredje elev inkluderades i klassrummet och i några enstaka fall hade man 

förbättrat skolan på organisationsnivå. Det kom också fram i resultatet att det finns en 

osäkerhet bland skolpersonal att identifiera och bedöma skolsvårigheter. Avseende elevers 

och föräldrars upplevelser visar resultatet på en kamp där ett erkännande och inkluderande är 

önskvärt (Isaksson, 2009). Skolan ska erbjuda alla elever, som har svårigheter i skolarbetet, 

någon form av stöd och det ska inte krävas en medicinsk diagnos. I avhandlingen syntes det 

dock vara en fördel om eleven hade en diagnos. Det var eftersträvansvärt för skolan. Även vid 

intervjuer med föräldrar och elever fanns en tilltro till diagnoser och att eleven lättare fick 

stödinsatser. Normalitet och avvikelse är två begrepp som Isaksson (2009) även kopplar till en 

samhällelig nivå och drar paralleller mellan elever i behov av stöd och andra grupper i 

samhället. En viktig utgångspunkt handlar om bedömningar av behov utifrån olika lagar och 

riktlinjer. Han finner det relevant för andra verksamheter än skolan och att skolan ofta är en 

spegelbild av samhället. Det är därför av stor vikt att man i klasser arbetar med olikheter och 

att man ser olikheterna som något positivt (Gerrbo, 2012; Nilholm & Alm, 2010). I den 

forskning som Nilholm och Alm (2010) gjort framkom också att elever såg olikheter som 

positivt i de klasser där lärarna arbetat aktivt med olikheter. Knight (1999) menar även att 

acceptans hos klasskamrater är av stor betydelse. I de klasser där eleverna har förståelse för 

varandras olikheter och att en del är i behov av stöd i skolan, så fungerar inkludering bättre. 

Rektor har en viktig roll i arbetet med att utveckla inkluderande skolmiljöer. Gal, Schreur och 

Engel-Yeger (2010) menar att rektor måste se till att det finns tillräckligt med resurser för att 

skolan och dess verksamheter ska kunna genomföra anpassningar så att elever blir och känner 

sig inkluderade. 

Lärares kunskaper och inställning till att arbeta inkluderande 

Blecker och Boakes (2010) har gjort en studie i USA där man undersökte lärare och 

specialpedagogers uppfattningar om hur de utformar och anpassar lärmiljöer för att kunna 

inkludera elever i behov av stödinsatser. Syftet med studien var att ta reda på kunskaper hos 

lärare och specialpedagoger som undervisade i det inkluderande klassrummet. Det gjordes 

också en jämförelse på lärares uppfattningar om inkludering baserat på antal år de varit 

verksamma i läraryrket. Det framkom att kunskaperna om detta hos de olika 

yrkesprofessionerna skiljde sig åt. I Blecker och Boakes forskning uttryckte lärare att de 

saknar vidareutbildning där de får kunskap om hur de kan möta elever i behov av stödinsatser 

(Blecker & Boakes, 2010). Specialpedagogerna (special educators, på engelska) däremot 

ansåg att de hade kunskap och metoder när det gäller att möta eleverna som har behov av 

stödinsatser och ge dem individuellt stöd. Lärarna i studien ansåg att det var positivt för elever 

med funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter att vara tillsammans med elever som 

inte är i behov av stödinsatser medan en del av specialpedagogerna ansåg att 

specialundervisning av elever ska ske utanför klassrummet (Blecker & Boakes, 2010).  
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För att skapa ett framgångsrikt inkluderande klassrum varierade lärarna undervisningen för att 

möta elevernas olika behov och förutom läroboken använde de sig av en mängd olika material 

i sin undervisning (Blecker & Boakes, 2010). Lärarna som deltog i Blecker och Boakes studie 

uttryckte att ett hinder i att skapa ett framgångsrikt inkluderande klassrum var bristen på 

planeringstid. Detta såg man var skillnad när det gäller erfarenhet och antal år i läraryrket, de 

som hade kortare tid i yrket hade större behov av mer planeringstid och de efterlyste även 

administrativt stöd. För att utveckla det inkluderande klassrummet såg de medverkande i 

studien ett behov av ett ökat samarbete mellan olika yrkesprofessioner, där lärare samarbetar 

med speciallärare och specialpedagoger (Blecker & Boakes, 2010). 

 

Teoretiskt ramverk 

Response To Intervention (RTI) är ett teoretiskt ramverk som kan visualiseras genom en 

tredelad pyramid som visar stödinsatsers kopplingar och relationer till varandra (RTI Action 

Network, 2018; Searle, 2010). Den har vissa likheter med illustrationen för tillgängliga 

lärmiljöer som finns i Värderingsverktyget för tillgängliga lärmiljöer som Specialpedagogiska 

skolmyndigheten använder sig av (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). 

Den första nivån, den så kallade basen i pyramiden, symboliserar grunden för all 

undervisning. Basen är en klassrumsundervisning med generellt hög kvalité och här anses det 

viktigt att screena elever med jämna mellanrum för att upptäcka behov av stödinsatser för 

lärande och utveckling (RTI Action Network, 2018; Vaughn & Fletcher, 2012; Searle, 2010). 

Här ges elever insatser, såsom extra instruktioner, så att de kan fortsätta vara med i 

undervisningen tillsammans med sina klasskamrater. Insatserna på nivå ett bör följas upp, 

dokumenteras och om insatserna inte gett önskat resultat flyttas eleven till nivå två, det vill 

säga den andra nivån i pyramiden. I den andra nivån får eleven alltmer riktad och intensiv 

undervisning som utgår från elevens behov (RTI Action Network, 2018; Vaughn & Fletcher, 

2012; Searle, 2010). Stödet kan exempelvis vara extra tydliga undervisnings- och lärstrategier 

som utvecklar förmågor och anpassningar av instruktioner och uppgifter och kan vid behov 

ges i mindre grupp (Janney & Snell, 2006). Varaktigheten som eleven är i denna nivå varierar, 

som längst en termin. Om inte insatserna gett önskat resultat flyttas eleven till nivå tre, det vill 

säga till toppen av pyramiden. På denna nivå får eleven ännu mer omfattande utformat stöd. 

Exempel på stöd kan vara individuellt schema som innefattar särskild träning (RTI Action 

Network, 2018; Searle, 2010;Vaughn & Fletcher, 2012). 

Förebyggande insatser ingår också i modellen på nivå ett, genom att exempelvis barn i 

förskolan arbetar med bokstävers fonem. Det kan ge bättre förutsättningar för läsning i 

grundskolans lästräning. Det finns studier som visar att förebyggande arbete och screening 

kan ge färre elever som behöver stöd på nivå två och nivå tre (Gersten & Dimono, 2006). 

Beroende vilken nivå eleven befinner sig på så utförs arbetet av klasslärare, speciallärare, 

specialpedagog eller andra specialister. Det krävs att lärare har kunskaper om hur man 

säkerställer att elever får rätt stöd i förhållande till behovet och därför kan det vara nödvändigt 

med fortbildning (RTI Action Network, 2018). RTI beskriver även vikten av att lärarna har 

kunskapen om hur nivån på behovet kan se ut och vilka anpassningar eleven kan behöva. RTI 

kan även vara ett stöd för skolor att organisera och fördela resurser för att öka elevers 

måluppfyllelse (RTI Action Network, 2018). RTI kan vägleda lärare och skolor så att elever 

får rätt stöd under en tid och därefter utvärderas insatserna. Ramverket visar tydlighet genom 

dess olika nivåer på stödinsatser, hur länge de ska pågå samt vilka insatser som hör till vilken 

nivå. Några dilemman i arbetsmodellen kan vara att lärare inte har kunskap avseende vilket 

eller vilka åtgärder som bör sättas in beroende på behovet. Det medför att eleven inte får det 

stöd den har rätt till (Gersten & Dimono, 2006). 
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Utvärdering och uppföljning är ett viktigt inslag i Response To Intervention, RTI. Insatser ska 

följas upp och utvärderas med jämna tidsintervall och det beroende på vilken nivå eleven 

befinner sig i (RTI Action Network, 2018). För elever som befinner sig i nivå ett följs stödet 

upp och utvärderas efter max åtta veckor och för elever i nivå två följs insatserna upp efter 

max en termin (RTI Action Network, 2018). Searle (2010) beskriver att det kan variera 

avseende utvärdering och uppföljning, beroende på vilka experter som beskriver RTI. Searle 

(2010) vill dock påpeka att slutsatsen ändå är; har resultatet visat att eleverna fått det stöd de 

behöver och har rätt till?   

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka några lärares uppfattningar om arbetet med extra 

anpassningar och utformningen av tillgängliga lärmiljöer.  

 

Våra frågeställningar är:  

-Vad är en tillgänglig lärmiljö och hur kan den utformas?  

-Vad lägger lärarna in i begreppet extra anpassningar?  

-Hur beskriver lärarna sitt arbete med att implementera och utvärdera extra anpassningar? 

 

Metod 
 

Forskningsansats 

I vår studie användes en kvalitativ forskningsansats. En kvalitativ studie beskrivs av Creswell 

(2013) som att forskaren beskriver personers uppfattningar av ett fenomen och sedan vad som 

är gemensamt dem emellan. Han menar att genom att fånga personers uppfattningar så ger det 

en djupare förståelse för det fenomen som studeras. Vi utgick från lärarnas uppfattningar i den 

här studien och då passade en kvalitativ forskningsansats bra, Bryman (2011) menar att man 

utgår från deltagarnas perspektiv i en kvalitativ forskningsansats. 

Urval 

Studien utfördes genom att ha fokusgrupper (N=5) med 24 lärare på tre kommunala 

grundskolor i Sverige. Varje skolas rektor kontaktades för att få ett muntligt medgivande om 

att informera lärarna om deltagande i studien. När lärarna informerades uppmanades de som 

var intresserade att kontakta oss. Ett informations- och samtyckesbrev lämnades till dem 

(bilaga 1). Den första skolan är en tvåparallellig F-9 skola (fokusgrupp 1, 2 och 3), den andra 

skolan är en enparallellig F-6 skola (fokusgrupp 4) och den tredje skolan är treparallellig F-9 

skola (fokusgrupp 5). Treparallellig innebär att det finns tre klasser i varje årskurs.  

Det var viktigt för oss att de medverkande hade erfarenheter av det som är studiens 

huvudsyfte; extra anpassningar och tillgängliga lärmiljöer. Creswell (2013) betonar vikten av 

detta, samt att lärare kan delge erfarenheter genom att berätta om sina uppfattningar av dem. 

En annan viktig del i urvalet var att de medverkande skulle undervisa i någon av årskurserna 1 

till 6. De medverkandes kön, ålder eller antal år som lärare var inte av någon betydelse i 

urvalet. För att skapa en bra diskussion är det, enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017), 

bra att gruppdeltagarna har en homogenitet, i det här fallet undervisar alla i årskurs 1 till 6. 

Om det finns en homogenitet så är det lättare att urskilja och få insikter i människors olika 

upplevelser (Wibeck, 2010). I denna studie genomfördes fem fokusgrupper. Dahlin-Ivanoff 

och Holmgren (2017) menar vidare att antalet fokusgrupper beror på antal lärare i varje 

fokusgrupp. Medan Wibeck (2010) menar att tids- och resurstillgång spelar in när det gäller 

antal fokusgrupper. När det gäller antal lärare i varje fokusgrupp så höll vi oss till 4-6 

personer i varje grupp enligt vad Wibeck rekommenderar. Våra grupper var befintliga 
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arbetslag, förutom ett där det var lärare från två olika arbetslag. Grupp 1 bestod av fyra lärare 

som undervisar på mellanstadiet. Grupp 2 bestod av fem lärare som undervisar på lågstadiet. 

Grupp 3 bestod av fem lärare som undervisar på lågstadiet. Grupp 4 bestod av sex lärare som 

undervisar på lågstadiet och mellanstadiet. Grupp 5 bestod av fyra lärare som undervisar på 

mellanstadiet. I bilaga 2 visas mer information om lärarna i våra fokusgrupper. Det visar 

vilken fokusgrupp lärarna deltog i, vilken årskurs de undervisar i, antal elever som har extra 

anpassningar i den klass de har, vad de har för utbildning och om de har någon 

vidareutbildning.   

Datainsamlingsmetod - fokusgruppsamtal 

I en kvalitativ forskningsansats är fokusgruppsamtal en lämplig datainsamlingsmetod då 

syftet är att ta reda på uppfattningar, tankar och åsikter om något. I den här studien vill vi ta 

reda på uppfattningar hos de medverkande gällande begreppet extra anpassningar samt hur en 

tillgänglig lärmiljö kan utformas. Målet med denna datainsamlingsteknik är att få människors 

olika uppfattningar, åsikter och tankar. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) menar att ett 

syfte med fokusgrupper är att deltagarna ska dela med sig av sina erfarenheter. Dock behöver 

de medverkande inte lösa några problem utan allas åsikter samlas ihop och analyseras (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Vidare menar Kvale och Brinkmann att det går att se samtalet som en 

lärandesituation mellan de deltagande där utbyten av förslag och åsikter berörs. 

I vår småskaliga forskningsstudie användes fokusgrupper som datainsamlingsmetod och varje 

fokusgrupp träffades vid ett tillfälle. Som samtalsledare hade vi i förväg tänkt igenom 

upplägget av fokusgruppsamtalen och samtalen började med genomgång av Riktlinjer för 

fokusgruppssamtal (bilaga 3). Riktlinjerna har inspirerats av Morelius och Persson (2017). 

Efter genomgång av riktlinjer genomfördes samtalen. Samtalsledare använder, i de 

halvstrukturerade samtalen, ett fåtal öppna och breda frågor. Ledaren ställer fördjupande 

frågor under samtalet som ger uttömmande svar på ämnet, exempelvis frågor som: “Hur 

menar du då?” “Berätta mer” (Dahlgren & Johansson, 2015). Fokusgruppsamtalen ägde rum 

på de deltagandes arbetsplats, vilket Wibeck (2010) rekommenderar när det gäller val av plats 

för genomförandet. En viktig del i fokusgruppsamtal var inspelning och transkribering i nära 

anslutning till genomförandet.  

I vår studie gjordes tre fokusgruppssamtal av Anna och två fokusgruppssamtal av Carina.  I 

övriga delar av studien har vi, Carina och Anna, tagit lika stort ansvar i alla olika moment. 

Data transkriberades ordagrant, det vill säga vi skrev precis som det talades under samtalet 

(Back & Berterö, 2015). Talspråket gör att det vi skriver inte blir grammatiskt rätt och 

kommer att se annorlunda ut än annan text som skrivs. Tholander och Cekaite (2015) menar 

att en viktig del i transkriberingen är att försöka fånga vad som sägs och hur det sägs. Vi 

gjorde detta tidskrävande arbete själva för om vi hade lämnat bort det till någon annan hade vi 

missat tankar och reflektioner som uppstår under själva transkriberingsarbetet (Back & 

Berterö, 2015). Vid transkribering av det insamlade datamaterialet var vi noga med att 

avidentifiera så att personer, skolor eller kommuner inte kan identifieras, enligt 

Konfidentialitetskravet från Vetenskapsrådet (2002). Vi sparar det insamlade materialet på ett 

säkert ställe och på en dator som är lösenordsskyddad där endast vi har tillgång till datorn. 

Tillförlitlighet 

Begreppet kvalitet är ett samlingsord för en studie som är noggrann, systematisk och väl 

genomförd samt att resultatet ska vara välformulerat och tydligt kopplat till verkligheten 

(Thornberg & Fejes, 2015). Författarna menar också att forskaren behöver ha ett 
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förhållningssätt som indikerar på att kunna reflektera över de val, synsätt, teoretiska 

utgångspunkter och egna uppfattningar som denne har. 

Validitet handlar om att forskaren har studerat det som var syftet med forskningen (Wibeck, 

2010). Det handlar även om hur trovärdigt forskningsprojektets resultat är. För att arbetet 

skulle bli trovärdigt och öka validiteten var vi noga att fokusgruppsamtalen utgick från syftet 

och frågeställningarna. Val av metoder avseende datainsamling och analys är också viktiga 

aspekter för validitet och även forskarens kritiska förhållningssätt kring de val man gjort 

gällande bland annat teori, urval, metod och tidigare forskning. Resultat som är tydliga och 

strukturerade med en röd tråd har hög grad av validitet (Thornberg & Fejes, 2015). 

Resultatet ska vara skrivet så att det inte går att misstolkas på något vis (Wibeck, 2010). 

Författaren tar upp och hänvisar till Albrecht, Johnson och Walther som menar att en studie 

blir extra reliabel om samma intervjuare leder alla fokusgrupper i samma studie. I denna 

studie gjordes dock gruppsamtal av olika samtalsledare. Tanken med det var att 

arbetsuppgifterna delades upp mellan oss. Reliabiliteten ökar också om olika forskare gör 

översiktsanalyser av samma studie (Wibeck, 2010). 

Etiska överväganden 

Det finns fyra huvudkrav som ska beaktas i all forskning enligt Vetenskapsrådet (2002). 

Dessa har vi valt att följa på detta sätt för att inte begå några etiska misstag: 

Informationskravet. För att följa informationskravet gav vi samtliga deltagare både muntlig 

och skriftlig information om syftet med studien samt att deras medverkan är frivillig. Varje 

lärare fick ta del av ett informations- och samtyckesbrev (bilaga 1). I detta informerades om 

att det är frivilligt att delta i studien, de har rätt att avbryta deltagandet när som helst utan att 

ange orsak, information om avidentifiering, hur materialet ska användas, syfte och 

genomförande.  

Samtyckeskravet. Samtyckeskravet handlar om att deltagare, när som helst kan avsluta sitt 

deltagande. Det vill säga, de medverkande bestämmer själv om de vill delta eller ej. I vår 

studie gjordes ett samtyckesbrev som delades ut och samlades in innan första 

fokusgruppsamtalet.  

Nyttjandekravet. Nyttjandekravet handlar om att deltagarna ska informeras om att det 

insamlade materialet endast används till denna studie och att de sedan kan ta del av uppsatsen 

i sin helhet.  

Konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att deltagarna avidentifieras 

på ett sätt så att ingen känns igen. Det innebär även att det inspelade och transkriberade 

materialet förvaras på ett säkert sätt. 

Dataanalys 

Vi har valt att använda oss av det som Wibeck (2010) kallar för innehållsanalys för att 

analysera det insamlade materialet från fokusgruppsamtalen. Då vi var två personer som 

genomförde denna forskningsstudie läste vi varandras transkriberingar och bearbetade dessa 

först enskilt, och därefter tillsammans. Fejes och Thornberg (2015) menar att man ska 

organisera, bryta ner, koda och söka efter mönster när man kommer till analysen av det 

insamlade materialet. Vi valde att kategorisera materialet vi fick fram i analysen och de 

kategorierna vi valde baserades på lärarnas svar. Analysen av de transkriberade samtalen är 

induktiv då vi inte, i förväg, planerat för vilka kategorier vi skulle använda oss av (Wibeck, 
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2010). De val av bland annat organisering och kodning som forskaren gör i processen ska 

förklaras och beskrivas tydligt (Wibeck, 2010). 

Ett första steg i vårt analysarbete var att läsa de transkriberade fokusgruppsamtalen ett flertal 

gånger. Här var vi ute efter gruppens uppfattningar och tankar, inte efter enskilda individers 

uppfattningar och tankar. Under denna genomläsning av materialet så identifierade vi det mest 

betydelsefulla, färgmarkerade och delade in i olika kategorier som vi gav en rubrik eller 

frågeställning. Sedan gjordes en sammanfattning utifrån varje rubrik och frågeställning. 

Utifrån detta påbörjades en tolkning av de beskrivande sammanfattningarna och här var vi 

noga med att väga samman allt som framkommit under hela analysarbetet. För att inte missa 

något arbetade vi noggrant och systematiskt under hela processen med analysen av det 

insamlade materialet. Wibeck (2010) tar upp och hänvisar till Kreuger att man kan följa en 

systematisk ordning vilket ger trovärdighet i resultatet. Vi valde därför att använda oss av ett 

systematiskt protokoll där vi följde en bestämd ordning. 

 

1. Läsa alla transkriberade fokusgruppsintervjuer flera gånger. Leta efter gruppernas 

uppfattningar och tankar. 

2. Identifiera det mest betydelsefulla och färgmarkera. 

3. Dela in uppfattningarna och tankarna i olika kategorier. 

4. Ge namn till kategorier. 

5. Sammanfatta det vi delat in. 

6. Tolka och analysera sammanfattningarna. 

Analysen är viktig, den ska upplysa läsaren om något nytt och gärna höja kunskapsnivån i 

ämnet. Slutsatser ska dras utifrån analysen och viktiga aspekter är bland annat de 

medverkandes åsikter och tankar (Wibeck, 2010). 

 

Resultat 

Här redovisas resultaten från fokusgruppsamtalen med lärarna. Resultatet delas upp, baserat 

på vårt syfte och frågeställningar, under olika rubriker. Rubrikerna är tillgänglig lärmiljö, 

lärares uppfattningar om extra anpassningar, implementering av arbetet med extra 

anpassningar, extra anpassningar, utvärdering av extra anpassningar och stöd till lärare i 

arbetet med extra anpassningar. Efter varje resultat följer analys och kategorisering av data. 

Data kunde delas upp i olika kategorier. Namnen är inte identifierbara på de citat som vi tagit 

från samtalen med lärarna.  

 

Tillgänglig lärmiljö 

Lärares uppfattningar kring begreppet tillgänglig lärmiljö varierar (bilaga 4). De flesta kom 

gemensamt fram till att det hör samman med extra anpassningar då det gör miljön mer 

tillgänglig och att det handlar om att elevers delaktighet ökar.  

Ann-Louise beskrev hur hon anser att en tillgänglig lärmiljö ska utformas: ”Att alla ska få 

möjlighet och vistas i den och klara av sin skoldag med hjälp av extra anpassningar eller vad 

som kan behövas”. Flera av lärarna kopplar inomhusmiljö till begreppet tillgänglig lärmiljö 

och ger förslag på hur ett klassrum kan utformas och möbleras. De beskriver även hur elever 
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och elevgrupper kan utnyttja klassrum och andra rum beroende på vilka behov som finns. En 

tydlig och strukturerad miljö, där elever vet vad som ska hända och vad som förväntas ingår 

också i det lärarna beskriver som tillgänglig lärmiljö. Likaså är material som står framme och 

är tillgängligt en faktor i en lärmiljö som är tillgänglig enligt lärarna. Någon nämner att 

klimatet i grupper och klassrum är viktigt. Ett tillåtande klimat, där olikhet ses som tillgång, 

acceptans finns för svårigheter och förståelse för elevers olika sätt att lära, ingår i lärarnas 

uppfattningar. Ledarskap i klassrum är en annan uppfattning som kommer fram vid samtalen. 

En del av lärarna beskriver även att andra miljöer bör vara anpassade så de blir tillgängliga, 

exempelvis matsal, idrottshall och skolgård. Det finns en viss osäkerhet hos ett fåtal av lärarna 

kring begreppet tillgänglig lärmiljö och där någon aldrig hört talas om begreppet. Berit sa: 

“Är det tillgänglighet till bibliotek?”. Medan Cecilia sa: “Men är det ett begrepp, tillgänglig 

lärmiljö, jag känner inte igen det”. 

Lärarnas uppfattningar om tillgängliga lärmiljöer delades upp i följande kategorier: Socialt, 

Fysiskt, Undervisning och Ingen uppfattning. Kategorin socialt handlar om individualisering, 

extra anpassningar, en skola för alla, delaktighet, inkludering, god lärmiljö med tillåtande 

klassrumsklimat, arbetsro och acceptans för olikheter. I kategorin fysiskt placerades: 

inomhusmiljön, matsalen, skolgården, klassrummet som är inrett för olika aktiviteter och 

tillgång på grupprum. När det gäller kategorin undervisning ingår följande: möjlighet att 

utvecklas på sin nivå, strukturerad och fyrkantig miljö med rutiner och klara ramar, 

ledarskapet i klassrummet och många olika sorters material som ligger väl synligt för 

eleverna. Några av lärarna var frågande till vad begreppet tillgänglig lärmiljö betyder, dessa 

uttalanden kategoriseras som ingen uppfattning.       

Lärares uppfattningar om extra anpassningar 

I denna studie är lärares uppfattningar om extra anpassningar ett av de områden som är i fokus 

och lärarnas uppfattningar varierade (bilaga 5). 

Det råder en viss osäkerhet hos en del av de deltagande lärarna gällande vad som är ledning 

och stimulans och vad som räknas som extra anpassningar. Gunnel sa: ”Ja vad är god 

undervisning och vad är extra”, medan Fredrika uttryckte det så här: 

           Men jag kan ju tänka mig att extra anpassningar blir något mer konkret, alltså det blir sånt här konkret och 

ledning och stimulans det gör man ju lite hela tiden för allihop. Men en extra anpassning liksom sätter 

fingret på här är en extra anpassning som jag gör till dig. 

Någon tycker att det beror på gruppen och dess behov om det blir extra anpassning för en elev 

eller om det finns ett behov i hela klassen. Studien visar en viss variation mellan skolorna 

gällande deras uppfattningar om extra anpassningar. På en av skolorna så uttryckte sig Gunnel 

som att det “sitter i ryggmärgen arbetet med extra anpassningar” eller som Ann-Louise “man 

gör det i farten”. Lärarna menar att extra anpassningar är det man gör extra, stöd och hjälp, för 

eleverna så att de ska klara skoldagen. Så här säger Sara: 

Allt extra man gör utanför ordinarie undervisningen för barnen. Det kan ju vara alltifrån att man får en 

speciell penna så att det går lättare att skriva till att man sitter ner och stöttar, annat material och det är 

jättemycket olika saker tycker jag. 

Några av dem menar att anpassningar även ska vara för de som är duktiga och behöver 

utmaningar. 

Extra anpassningar hör inte enbart till klassrummet och undervisningen utan kan även vara 

kopplat till andra situationer och miljöer som eleven vistas i under skoldagen. Åsa uttryckte 

det så här: 
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Ibland tycker jag också att det behöver inte handla om de här ämneskunskaperna och sånt som vi jobbar 

med här. Om jag har känt att jag har en elev som inte klarar att stå i kö till maten att den får gå tidigare 

eller att man får möjlighet att ta med sin mat in till klassrummet. Saker som gör att barnet ska ha en bra 

dag här på skolan. Det är ju också en form av extra anpassning som vi gör. 

De flesta lärarna tycker att det är bra att eleverna får extra anpassningar så att de kan 

utvecklas utifrån sina förutsättningar, må bra och lyckas. Många tycker att extra anpassningar 

är något man gör inom klassens och undervisningens ram medan någon tycker att det är något 

man gör utanför ordinarie undervisning. En av lärarna menade att synsättet på eleverna ändrat 

sig de senaste åren. Från att ha tänkt att eleven ska anpassa sig till undervisningen så tänker 

hon numera som att det är hon som måste anpassa undervisningen så att det passar eleven. 

Catarina beskrev det på följande sätt:  

Liksom att det är våran skyldighet att göra anpassningar också. Så kanske man inte alltid har tänkt heller 

utan det har varit mer barnen som ska hänga med i undervisningen. Ändrat synsätt. Tidigare var det 

barnen som skulle hänga med, nu är det vi som måste ändra. 

Några lärare ansåg att det är något de är ålagda att göra, men det fanns även uppfattningar hos 

någon enstaka lärare att de tycker det är fel att eleven ska ha vissa extra anpassningar. En 

annan lärare menar att det kan göra så att eleven blir hämmad, för att det är svårt att instruera 

vikarier om alla extra anpassningar. Siv sa så här: 

Kan ibland tycka att det är fel men vi ska genomföra. Ibland anpassar vi för mycket så eleven blir 

hämmad, exempelvis så är det svårt att förmedla alla extra anpassningar till en vikarie och då blir eleven 

hämmad eftersom det blir svårt utan anpassningar. De anpassningar som är svåra att förmedla är de 

sociala anpassningarna där man har en särskild relation till eleven och kan läsa av eleven om den behöver 

ta en paus eller annat. 

En annan uppfattning var att det gäller att hitta metoder som passar eleverna så att de kan ta in 

kunskaperna. Flera av lärarna menar att tillgång på lokaler och resurser samt personalens 

organisation påverkar arbetet med extra anpassningar. 

Uppfattningarna om extra anpassningar delades in i följande kategorier Osäkerhet, Det sitter i 

ryggmärgen, Nödvändighet, Stöd för eleven, Andra miljöer, Organisation och Synsätt. I 

kategorin osäkerhet finns lärarnas osäkerhet kring vad som är extra anpassningar, god 

undervisning samt ledning och stimulans. Det som Anna-Lena uttrycker att det sitter i 

ryggmärgen och att det behöver man inte tänka på, för det gör vi av bara farten, tillhör 

kategorin ryggmärgen. I kategorin nödvändigt placerades det lärarna anser vara en rättighet, 

att ge elever extra anpassningar om de är i behov av det och att de är ålagda att göra det. Det 

läraren gör för att underlätta för eleven så att eleven utvecklas, känner delaktighet och 

gemenskap ingår i kategorin stöd för eleven. I den kategorin ingår även att enstaka lärare 

tycker det är fel att ge extra anpassningar eftersom det kan medföra att eleven blir hämmad. 

Kategorin andra miljöer är att det kan behövas extra anpassningar på andra ställen än i 

klassrummet och undervisningen, som exempelvis raster. Organisation är en annan kategori 

och i den ingår att extra anpassningar hänger ihop med tillgång på resurser, personalens 

organisation samt tillgång på lokaler. Den sista kategorin är synsätt. I den ingår att läraren 

ändrat sitt synsätt från att ha ansett att eleven ska anpassa sig till skolan och undervisningen 

till att läraren ska anpassa sin undervisning till eleven. 

Implementering av arbetet med extra anpassningar 

Lärarna beskriver olika sätt hur de identifierar elever som är i behov av extra anpassningar 

(bilaga 6). Enligt lärarna i denna studie är det vanligt att uppmärksamma elever som är i 

behov av extra anpassningar genom att de inte hänger med kunskapsmässigt . Så här beskriver 

Sara hur hon uppmärksammar elever som är i behov av extra anpassningar: “Upptäcker vilka 

som behöver extra anpassningar naturligt då de inte hänger med i ordinarie undervisning”. 
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Andra sätt att uppmärksamma elevers behov är genom olika screeningmaterial samt även 

genom lärarnas långa erfarenhet i yrket. Så här sa Hilda “Ja hur gör man, jag tycker man ser 

ganska... med rutin, man lär sig med åren”. De elever som har svårigheter att sitta still 

uppmärksammas enkelt och även de elever som har någon form av neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Några lärare uppmärksammas av elevers behov av extra anpassningar 

genom eleverna själva eller via kontakt med dess vårdnadshavare. 

Analys av hur elevers behov uppmärksammas gav idén till två kategorier med följande 

beskrivningar. Den första kategorin är Lärare uppmärksammar: Erfarenheten av många år i 

yrket gör att elever uppmärksammas ganska snabbt hur barn fungerar, oro för elev som sedan 

lyfts på Elevhälsomöte, ser elev som inte fungerar och som exempelvis har svårt att sitta still, 

elever som inte når kunskapskraven. Genom exempelvis bedömningsstödet, diagnoser 

och/eller screeningar så uppmärksammas dessa elever. Läraren har oro för en elev när det 

gäller kunskapsinlärningen där hon får stöd av specialläraren som träffar eleven och screenar 

samt elever som inte hänger med i undervisningen och som har svårigheter att ta till sig 

undervisningen. Den andra kategorin är Elever och föräldrar uppmärksammar: Elever som 

själv säger till att hon eller han behöver anpassningar eller kontakt med förälder, exempelvis 

på utvecklingssamtal. 

Frågan om hur lärarna vet vilken anpassning som eleven behöver, delades upp i två 

kategorier. Den första kategorin är Arbetslaget testar: När vi samtalade med lärarna om hur 

de vet vilken anpassningar eleven behöver, så tar de flesta i denna studie hjälp av kollegor. Så 

här uttryckte sig Gunnel: “Det kollegiala också när vi sitter i… jag har en elev som är så här 

|...| hur, vad, hur tänker ni kring det”. Den andra kategorin är Elevhälsa kartlägger och 

observerar: Några använder sig av andra professioner, exempelvis specialpedagog, för att få 

hjälp med observationer och handledning. Tina sa så här: “Precis, hittar vi ingen lösning där 

så går vi, kan vi ju ta hjälp av x (specialpedagog)”. Genom att testa sig fram eller genom att 

kartlägga elevens skoldag så hittar man oftast en anpassning som passar elevens behov. 

Extra anpassningar 

Lärarna i vår studie gav många olika förslag på extra anpassningar (bilaga 7). Nedan följer 

några av lärarnas förslag på extra anpassningar; Siv sa: “Schema på bänken. En speciell stol, 

en speciell plats”. Cecilia sa: “Hjälp att komma igång med jobbet. Skriftlig instruktion, 

muntlig instruktion… Istället för att skriva av saker från tavlan fota istället. Det kan också 

vara anpassade uppgifter”. Hilda sa: “Ja, det är ju att man till exempel anpassar ett läromedel 

så att man väljer ett läromedel som passar eleven”. Marita sa: “... hörselkåpor, digitala 

läromedel, mindre grupperingar, extra instruktioner, schema med bildstöd, gå tidigare för att 

slippa stå i kö, äta i mindre rum”.  

 

De kategorier som framkom i analysarbetet kring extra anpassningar var totalt fem stycken. 

Den första kategorin var Tid: förkortade lektioner där eleven arbetar en kort stund och sedan 

vila som sedan upprepas, pausbiljett, tidshjälpmedel, gå tidigare eller senare; exempel vid 

kösituationer eller ombyte vid idrottsaktiviteter. Den andra kategorin var Placering: möjlighet 

att arbeta utanför klassrum; grupprum/korridor, äta i mindre rum/enskilt, placering i klassrum 

beroende på syn/hörsel/koncentration, lärarens placering då det finns elev med 

hörselnedsättning, medveten placering i hallen/kapprummet/klassrummet, anpassat rum för 

omklädning och dusch på idrotten, även olika krav på dusch eller inte, egen liten vrå i form av 

ett litet rum, arbeta i liten grupp eller medvetna gruppindelningar och toalettbesök för att vila. 

Den tredje kategorin var Undervisning: digitala läromedel, ipads, datorer, 

rättstavningsprogram, praktiskt och konkret material, fota av tavlan, anpassade läromedel 

såsom nivåanpassningar, svårighetsgrader och begränsat material, lära eleverna 
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modeller/strategier att jobba efter, muntliga redovisningar alternativt skriftliga, vid 

exempelvis prov, redovisning på sitt modersmål och belöningssysstem. Den fjärde var 

Utrustning/hjälpmedel: hörselkåpor, sittkuddar, gungstol, penngrepp, särskild penna, 

stressbollar, pillsaker, skärmar, specialanpassade scheman, individuella scheman, individuellt 

schema med bildstöd och önskemat. Den femte och sista kategorin var Vuxenstöd: träning hos 

speciallärare en kortare period, träning hos talpedagog en kortare period, arbeta en till en, 

läxhjälp, skrivhjälp, starthjälp, extra tydliga instruktioner, olika instruktioner, en del behöver 

muntliga och andra skriftliga instruktioner, bemötande, exempel lågaffektivt och 

förberedelse.   

 

Utvärdering av extra anpassningar 

När det gäller utvärdering av elevens extra anpassningar så sker det på olika sätt. Läraren 

pratar med eleven och i viss mån med föräldrarna. Så här sa Sara: “Oftast pratar man ju med 

eleven bara, om det är nå små anpassningar som inte är nå jättestora då pratar jag bara med 

eleven. Nu har vi ju bestämt med föräldrarna om ett möte igen om några veckor så ska vi 

träffas igen”. Detta hör till kategorin Med elev och förälder. Den andra kategorin är Själva 

eller tillsammans med kollegor. Gunnel berättar gällande utvärdering: “Ja men det ska det ju, 

men det är oftast vi som gör”. I något fall utvärderas anpassningarna inför utvecklingssamtal 

och tillsammans med arbetslag. I dessa utvärderingar diskuteras vad som anses fungera och 

vad som behöver ändras eller utvecklas. Det varierar hur lång tid det tar till uppföljningen av 

påbörjade extra anpassningar. 

Stöd till lärare i arbetet med extra anpassningar              

I arbetet med extra anpassningar framkommer att lärarna saknar stöd. Det de saknar är stöd 

och hjälp att hitta rätt kunskapsnivå, brist på stöd från rektor då denne saknar kunskaper om 

extra anpassningar, brist på personer som kan utföra läs- och skrivutredningar, brist på 

resurser som har spetskompetens gällande elever som är i behov av stöd, lokalbrist, brist på 

handledning från talpedagog, logoped och arbetsterapeut, brist på praktiska och konkreta tips 

från specialpedagog avseende vilka extra anpassningar som kan användas. Lärarna önskar 

även mer kunskaper om exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, språk- och 

talsvårigheter och matematiksvårigheter, brist på tillfällen till kollegialt lärande med 

samtalsledare samt brist på stöd från specialpedagog avseende observationer. 

I stödet kring arbetet med extra anpassningar upplever lärarna att de har mest stöd och hjälp 

av varandra, kollegor, arbetslaget och i viss mån specialläraren/specialpedagogen. Här finns 

en önskan om ett ökat kollegialt lärande med mer struktur och en samtalsledare som för 

diskussionen. De har ett visst stöd av specialpedagog men önskar att det hade funnits mer tid 

till stöd i form av observationer och handledning. Lärarna har också ett behov av att få 

konkreta tips på vilka extra anpassningar som kan användas till olika elever beroende på det 

individuella behovet eleven har. Jenny uttryckte det så här: “Ja man kanske hade velat haft 

något konkret, det är en elev som har dom här svårigheterna då kan man prova dom här 

sakerna, några tips”. De önskar att specialpedagog har möjlighet att komma och visa praktiskt 

hur den extra anpassningen fungerar. Eftersom de många gånger anser att de får utföra 

talpedagogens eller logopedens praktiska arbete så önskas även stöd från dessa professioner i 

hur de praktiskt ska utföra träningen med eleven. Flera lärare tycker det är konstigt att de ska 

utföra en annan professions arbete och samtidigt ta hand om undervisningen för hela klassen. 

Så här uttryckte Ann-Louise det: “Att vi ska ha handledning och sen utföra någons jobb som 

är proffs på det, när vi samtidigt ska vara klasslärare”. De yrkesprofessioner som lärarna 

menar är logoped och talpedagog. Marina säger så här: “ Jag kan inte, inte ens med 

handledning”. När det kommer till rektors roll så saknas i viss mån den kunskapen som krävs 
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för att vara ett stöd i arbetet med extra anpassningar. Lärarna känner att de hindras i arbetet 

med extra anpassningar när det gäller resurser och tillgång på lokaler. De menar att med fler 

resurser så finns mer tid att planera, genomföra och utvärdera arbetet med extra anpassningar. 

Bristen på lokaler gör det ibland svårt att genomföra vissa extra anpassningar som kräver mer 

och enskilt utrymme. För att utveckla arbetet finns en önskan om mer personal som har 

fördjupade kunskaper om elever som är i svårigheter och i behov av stödinsatser samt vilket 

stöd som är bra att använda sig av till olika elever. Att få hjälp att hitta den nivå eleven 

befinner sig på kunskapsmässigt är ett stöd de saknar, då menar de att hitta rätt nivå så att 

eleven får rätt insatser. På en av skolorna ansåg lärarna att det är en brist på personal som kan 

genomföra läs- och skrivutredningar på elever, så att lärarna vet vilket sorts stöd eleven 

behöver för att gå vidare i sin läs- och skrivutveckling. Det finns ett behov och en önskan om 

kompetensutbildning hos lärarna där de får mer och fördjupade kunskaper om tal- och 

språksvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter samt inom 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det förekommer även att Specialpedagogiska 

skolmyndigheten är ett stöd och ger tips på extra anpassningar. I vissa fall är även hemmet ett 

stöd i detta arbete, de har ibland vetskapen om vad som fungerar och kan ge tips och ideér. En 

annan yrkesroll som saknas i stödet kring arbetet med extra anpassningar är arbetsterapeuten 

och dess kunskaper. Lärarna beskriver att kollegor, specialpedagog och speciallärare bidrar 

till stöd när det gäller arbetet med extra anpassningar. I viss mån bidrar även andra 

professioner som exempelvis talpedagog och logoped. Några av lärarna anser att hemmet kan 

hjälpa till och vara ett stöd. Så här sa Carina: “Man kan ju också få ett visst stöd från hemmet, 

alltså de kan ju komma med tips och idéer vad som funkar hemma”. 

Resultatet delades in i kategorierna Kollegor, Andra yrkeskategorier, Hemmet och Andra 

instanser. Till kategorin kollegor hör att lärarna får stöd av sina kollegor och arbetslaget. I 

kategorin andra yrkeskategorier placerades talpedagog, logoped, speciallärare och 

specialpedagog. Stöd från hemmet är i en egen kategori, hemmet. Den sista kategorin är andra 

instanser och i den ingår habilitering, barn- och ungdomspsykiatri och specialpedagogiska 

skolmyndigheten.   

 

Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka några lärares uppfattningar om arbetet med extra 

anpassningar och utformningen av tillgängliga lärmiljöer. 

Metoddiskussion 

I studien som har en kvalitativ forskningsansats använde vi oss av fokusgruppsamtal som 

datainsamlingsmetod. Det är en bra metod att använda för att samla in lärares erfarenheter och 

uppfattningar, i det här fallet extra anpassningar och utformningen av tillgängliga lärmiljöer. 

Det vi menar var positivt med fokusgrupper, som datainsamlingsmetod, var att samtalen blev 

fylligare och gav mer givande diskussioner än om vi exempelvis använt oss av enskilda 

intervjuer. Urvalet av skolor som kontaktades skedde med en tanke om att kontakta skolor 

som vi trodde kunde vara intresserade av att delta i studien (Bryman, 2011). Vi upplevde 

under fokusgruppsamtalen att lärarna påverkade varandra på ett positivt sätt under 

diskussionerna. I de grupper som deltog i studien fanns befintliga arbetslag, det vill säga 

lärare som arbetade inom samma stadie exempelvis årskurs 4-6. Det fanns även en grupp där 

lärarna ingick i olika arbetslag, det vill säga lärare som arbetade i skilda stadier, exempelvis 

årskurs 1, årskurs 5 och årskurs 6. Vi upplevde ingen skillnad på diskussionerna om lärarna 

ingick i samma arbetslag eller i olika arbetslag. På den skola där fokusgruppen var blandade 

från två olika arbetslag så märktes ingen skillnad i diskussionerna och det tror vi berodde på 
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att det är en mindre enparallellig skola där lärarna är väl bekanta och trygga med varandra.  Vi 

tolkade även, som Kvale och Brinkmann (2014) skriver, att samtalen med lärarna blev 

lärandesituationer. Detta då någon lärare sa: “det ska jag prova”. Det kan dock finnas hinder 

att ingå i samma arbetslag eftersom de har sina “invanda roller” sedan tidigare. Det kan finnas 

dominanta personer som tar mycket talutrymme och någon som inte kommer till tals. Detta 

var dock inget som vi upplevde som ett problem under våra samtal. Vid några tillfällen 

behövdes att samtalsledaren bjöd in och ställde frågor direkt till någon: Vad tycker du? eller 

Hur tänker du om det här? Det kan upplevas som en utmaning för samtalsledaren att se till att 

ge alla deltagare talutrymme. 

De svårigheter vi upplevde med att använda fokusgrupper, var att det var svårt att få till en tid 

som passade alla. Vid ett av samtalen var en av lärarna tvungen att gå tidigare och det kan 

upplevas som störande av övriga deltagare och påverka samtalet. Det var dock inget som 

samtalsledare märkte något av. Vid ett annat samtal kom en lärare senare till den bestämda 

tiden, vilket medförde att samtalsledaren fick börja om med frågor så läraren kunde 

komplettera med sina uppfattningar. Det påverkade inte samtalet och gruppen nämnvärt, men 

en viss negativ känsla hos samtalsledaren då denna fick lov att repetera och gå tillbaka. Det 

skulle kunna leda till att gruppen tappar fokus och att samtalet avbryts, det var dock inget som 

märktes i detta fokusgruppsamtal. Efter de genomförda samtalen blev vi som samtalsledare 

medvetna om att vi hade kunnat ställa fler följdfrågor för att få ett ännu mer uttömmande och 

fördjupat resultat. Vid transkriberingen av samtalen var det stundtals svårt att höra vilken 

lärare som sa vad, detta vid de tillfällen då de pratade i munnen på varandra. Det var också 

tidskrävande att transkribera alla samtal. När vi analyserade det insamlade materialet använde 

vi oss av innehållsanalys för att vi var ute efter innehållet i det lärarna sa i samtalen, något 

som Wibeck kallar för de “innehållsliga aspekterna” (Wibeck, 2010, s 99). Under analysen av 

det insamlade datamaterialet var vi noga med det Kvale och Brinkman (2014) tar upp, att 

enbart tolka lärarnas uppfattningar och inte lägga in några egna värderingar. 

Vi anser att validiteten är hög i denna studie då vi genom hela studien haft syftet i åtanke och 

utgått från det. Det gäller vid val av teoretiskt ramverk, forskningsansats, urval, 

datainsamlingsmetod samt analys av resultatet. Frågorna som vi använde oss av i 

fokusgruppsamtalen utgick även de från syftet med studien. Resultatet i studien är skrivet på 

ett tydligt och strukturerat sätt vilket inte går att misstolkas av läsaren. Angående reliabiliteten 

kan den anses låg, då vi varit två som ansvarat för fokusgruppssamtalen. Vid hög reliabilitet 

har samma samtalsledare lett alla fokusgrupper i samma studie (Wibeck, 2010). I denna studie 

har endast 24 lärare deltagit och vi är medvetna och införstådda med att urvalet är begränsat 

och det medför att generaliserbarheten är låg. Det som framkommit i denna studies resultat 

gäller endast för de som medverkat i denna studie (Wibeck, 2010). Det hade varit intressant 

att komplettera denna studie med att göra observationer hos de medverkande lärarna för att se 

hur de arbetar med extra anpassningar. 

Resultatdiskussion 

Vår studies syfte var att undersöka lärares uppfattningar om arbetet med extra anpassningar 

och utformningen av tillgängliga lärmiljöer. Vi kommer här att diskutera vårt resultat i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar, samt göra kopplar till tidigare forskning, 

teoretiskt ramverk, styrdokument samt Skolverkets rapporter. 

Tillgänglig lärmiljö 

Begreppet tillgänglig lärmiljö är ett begrepp många av lärarna kände till. Lärarna beskrev det 

som att skolan ska vara en skola för alla oavsett förutsättningar och behov vilket tyder på att 
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lärarna hade en positiv syn på inkludering av elever i behov av stöd, vilket är en viktig del i en 

lyckad inkludering (Knight, 1999). Denna tanke om dagens skola är något som Gerrbo (2012) 

bekräftar. Lärarna ansåg att i en tillgänglig lärmiljö får eleverna extra anpassningar så att de 

klarar skoldagen. Detta kan jämföras med nivå ett i RTI, som är grunden för undervisningen 

där eleverna ges undervisning med hög kvalité (RTI Action Network, 2018; Searle, 2010; 

Vaughn & Fletcher, 2012). Lärarna beskrev att i en tillgänglig lärmiljö finns det struktur och 

rutiner så att eleverna vet vad som förväntas av dem och det stämmer överens med det 

Burgers (2009) och Nilholm och Alm (2010) anser är en viktig faktor i en tillgänglig lärmiljö. 

Både lärare och forskare påtalar vikten av att arbeta med acceptansen för olikheter i klassen så 

att det råder ett tillåtande klassrumsklimat (Gerrbo, 2012; Knight, 1999; Nilholm & Alm, 

2010). Flertalet av lärarna kopplar inomhusmiljö till begreppet tillgänglig lärmiljö och ger 

förslag på hur ett klassrum kan utformas och möbleras. Vi ställer oss frågande till varför det är 

så och undrar om lärarna anser det lättast att genomföra extra anpassningar inomhus eller 

anser lärarna att det är inomhus lärmiljön finns? Några av lärarna tar även upp att det handlar 

om andra miljöer utanför klassrummet, som exempelvis matsal, idrottshall och skolgård. Det 

är viktigt att påminna sig om att en tillgänglig lärmiljö handlar om att elever ska ha möjlighet 

att vara delaktiga i ett lärande och gemenskap i hela lärmiljön (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2016). Det vår studie visar, avseende begreppet tillgänglig lärmiljö, är att 

lärare har olika kunskaper och erfarenheter kring det. 

Enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens ser man vinsten med att arbeta för en tillgänglig 

lärmiljö (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). I vår studie var det ingen av lärarna 

som uttryckte något liknande. Det vill säga, ingen lärare sa att behovet av extra anpassningar 

och särskilt stöd kunde minska om skolans lärmiljö var utformad på ett tillgängligt sätt där 

eleverna ges ledning och stimulans.   

Lärares uppfattningar om extra anpassningar 

Lärare i vår studie har många uppfattningar om vad extra anpassningar är och vi fick beskrivet 

av lärarna att de har funderingar kring begreppet, vad det är och vad det inte är. Även 

funderingar kring vad god undervisning är och vad ledning och stimulans är. Lika ofta som 

lärarna beskrev osäkerhet så fanns det de som uttryckte säkerhet kring uppfattningar om extra 

anpassningar. Någon lärare uttryckte att det börjar sitta i ryggmärgen, en annan att det är så 

vanligt att man inte tänker på det och en tredje uttrycker att man gör det i farten. Vi finner det 

anmärkningsvärt att det skiljer sig på uppfattningen hos lärarna vad extra anpassningar är och 

vi tror att en faktor kan vara det Skolinspektionens rapport visade 2016. Det vill säga, extra 

anpassningar var och är fortfarande i en uppbyggnadsfas (Skolinspektionen, 2016). Den lärare 

som uttryckte att det börjar sitta i ryggmärgen visar trots allt, att det går åt rätt håll. En annan 

anledning till att lärares uppfattningar skiljer sig åt kan vara hur mycket kompetensutveckling 

som erbjuds av rektorer. Isaksson (2009) menar att lärare måste ha kunskaper i att möta och 

undervisa alla elever, även de som är i behov av stödinsatser, för att skapa en inkluderande 

lärmiljö. Även RTI, Response To Intervention, betonar vikten av att lärare har kunskaper om 

elever som är i behov av stödinsatser så att eleven får rätt sorts stöd (RTI Action Network, 

2018; Searle, 2010; Vaughn & Fletcher, 2012). Rektors kunskap och förståelse om begreppet 

har betydelse samt om det finns specialpedagogisk kompetens att tillgå. Vi tror att ju mer 

kunskaper lärare får och ju mer tid som kan avsättas till kollegiala samtal eller utbildning 

kring ämnet så borde det leda till större säkerhet. Det bekräftar också lärarnas önskemål om 

att rektorer behöver erbjuda mer resurser i form av tid och lokaler, för det skulle göra arbetet 

med extra anpassningar lättare. Gal, Schreur och Engel-Yeger (2010), Skolinspektionen 

(2016) och Skolverket (2014b) bekräftar betydelsen av rektors kunskaper, ansvar och roll i 

arbetet kring extra anpassningar. 
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Vid samtalen beskrev lärare att de använde extra anpassningar för elever som är i behov av 

det, men samtidigt svarar några att det är något de är ålagda att göra. Det visar ändå på att 

lärare är medvetna om att extra anpassningar är något som elever har rätt till (Prop. 

2013/14:160). En lärare har ändrat sitt synsätt när det gäller extra anpassningar. Från att 

elever ska anpassa sig, till att läraren och undervisningen ska anpassas åt eleven. Det är 

samstämmigt med det Gerrbo (2012) beskrev i sin studie, att lärare behöver ha ett mer 

relationellt synsätt än ett kategoriskt synsätt. Det vill säga, lärarna behöver få en bra relation 

till elever så att behovet hos eleven kan förstås. Det handlar om att omgivningen, det vill säga 

skolan, ska anpassa sig efter elevens behov. Även Isaksson (2009) fick fram i sin studie att det 

relationella synsättet har större betydelse när skolor arbetar med elever i behov av stöd.    

Implementering av arbetet med extra anpassningar 

Det verkar som lärare i vår studie var ganska överens när det gäller hur elever i behov av stöd 

uppmärksammas. Det ena sättet var genom lärares uppmärksamhet av elevers behov, 

exempelvis lärare screenar elevers kunskaper eller att läraren ser elever som har svårt att sitta 

still. En lärare, i vår studie, sa att kartläggning görs tillsammans med eleven, där man tar med 

elevens röst gällande vilka stödinsatser han eller hon anser sig behöva. Det går i enlighet med 

det Skolverket (2014b) tar upp som en viktig faktor i arbetet med extra anpassningar. Det 

andra sättet hur elever uppmärksammas var genom att elever och/eller föräldrar 

uppmärksammar. Det lärarna säger då är att elever eller föräldrar säger till om behovet, på 

exempelvis utvecklingssamtal. En framgångsfaktor, menar Skolinspektionen (2014), är att 

skolan samarbetar med hemmet och menar att det är positivt att eleven eller föräldrarna 

uppmärksammar skolan på eventuella svårigheter. Efter att skola, elev eller föräldrar 

uppmärksammat svårigheter eller behov så ska, enligt Skolinspektionen (2016), Skollagen 

(Svensk författningssamling [SFS], 2010:800) och Skolverket (2014a), extra anpassningar 

eller särskilt stöd tillgodoses. Vi reagerade på att det vanligaste sättet att uppmärksamma 

elever var om de inte hängde med kunskapsmässigt och att extra anpassningar utarbetades 

utifrån det. Samtidigt ger lärarna exempel på extra anpassningar som kopplas ihop 

med   sociala färdigheter och att eleven exempelvis är i svårigheter i miljöer utanför 

klassrummet eller på raster. Hur uppmärksammar lärarna elever som är i behov av extra 

anpassningar inom andra områden än kunskapsmässigt?  

Enligt Isaksson (2009) var kategorisering och identifiering av elever och elevers svårigheter 

tidigare vanligt. Det gjordes för att medicinska diagnoser skulle ställas, vilket ledde till ökade 

garantierna för stöd. I dag behövs inte diagnos för att extra anpassningar eller särskilt stöd ska 

implementeras Skollagen (Svensk författningssamling [SFS], 2010:800). I vår studie uttryckte 

ingen lärare att elever behöver diagnos för att få extra anpassningar eller särskilt stöd och det 

ser vi som positivt.     

När lärarna i vår studie fick frågan om hur de kan veta vilka extra anpassningar som är bra för 

eleverna, svarade de antingen att de testade sig fram, pratade med kollegor eller genom att ta 

hjälp av exempelvis specialpedagog. Det som förekom mest var att prata med kollegor. Ta 

hjälp av den specialpedagogiska kompetensen var inte lika frekvent hos lärarna. Det kan anses 

oroande då denna yrkeskategori har kännedom om hur extra anpassningar gör lärmiljön och 

undervisningen mer tillgänglig. Tillsammans kan lärare och specialpedagogisk kompetens 

komplettera varandra (Skolverket, 2014b). Det framkom även i Blecker och Boakes (2010) 

forskning vikten av att lärare samarbetar med specialpedagoger för att utveckla ett 

inkluderande klassrum. Skolinspektionens rapport visar också att specialpedagogens roll och 

kompetens är viktig, då den yrkeskategorin även arbetar främjande och förebyggande 

gällande bland annat lärmiljön (Skolinspektionen, 2016). Odom, Collet-Klingenberg, Rogers 

och Hatton (2010) menar att det är viktigt att ta reda på elevens behov och svagheter för att 
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stödet ska bli bra. Vi tycker att lärarna i vår studie berättade om specifika arbetsmetoder för 

att säkerställa elevens behov och svagheter, exempelvis genom att screena elever eller att 

använda sig av olika diagnostester eller bedömningsmaterial. Även det teoretiska ramverket, 

RTI, beskriver att alla elever screenas för att eventuellt upptäcka elever i behov av stöd (RTI 

Action Network, 2018). Skollag (Svensk författningssamling [SFS], 2010:800) och läroplan 

(Skolverket, 2011) säger också att elevens behov måste tas i beaktande så rätt stöd sätts in. En 

av våra lärare sa att man måste testa sig fram med varje elev och det ser vi som en fördel. 

Reiber och McLaughlin (2004) förtydligar det en aning då de skriver att anpassningar och 

stöd måste vara individualiserade. De vill dock trycka på vikten av att kartläggning av elevens 

behov också behöver göras och då räcker det inte att enbart testa sig fram. 

Extra anpassningar 

När man ser på de exempel som lärarna, i vår studie ger gällande extra anpassningar, så visar 

det sig att många av extra anpassningarna ges inom klassens ram och i ordinarie undervisning. 

Detta kan jämföras med nivå ett i RTI, det vill säga grunden för all undervisning och där 

miljön är tillgänglig. Det finns också extra anpassningar som angetts i vår studie som kan 

jämföras med det som ges som stöd i nivå två i RTI. Detta kan vara anpassningar som ges till 

elever genom mer riktat stöd gällande exempelvis vissa strategier i undervisningen eller 

mindre grupper (Janney & Snell, 2006; RTI Action Network, 2018). Nivå tre i RTI kan 

jämställas med särskilt stöd som ges utanför klassens ram och det har vi inte gått in djupare på 

i denna studie. 

Lärarna i vår studie beskriver många extra anpassningar som kan kopplas samman med det 

Graham (2008) beskriver som traditionella metoder, exempelvis individuella scheman och 

planeringar. Även i Gerrbos (2012) studie framkommer flera anpassningar som vår studies 

resultat visar, exempelvis platsens betydelse, det vill säga, vart eleven lär bäst. Flera av de 

extra anpassningar som lärarna använder sig av är sådana som Lundqvist (2016) ger exempel 

på i sin avhandling. 

Otydliga gränser 

En extra anpassning som lärare i vår studie anger är träning hos talpedagog; vi ställer oss 

frågande till om det är en extra anpassning. Enligt Skolverket (2014a) ska extra anpassningar 

tillgodoses inom den ordinarie undervisningens ram och vi anser inte att stöd från logoped 

ingår i det; stödet gavs utanför klassen. I vår studie finns en stark osäkerhet hos lärarna, vad 

extra anpassningar är och var gränserna går för vad det inte är.   

Utvärdering av extra anpassningar 

När lärarna utvärderar extra anpassningar som elever har är det vanligaste sättet att de gör det 

med en kollega eller själv. Det förekommer också att de gör det tillsammans med eleven eller 

i viss mån med föräldrar. Det borde förekomma i högre grad att eleven får vara med i 

utvärderingen eftersom det är han eller hon som kan säga vad som varit bra och vad i 

undervisningen som kan behöva förändras (Skolverket, 2014b). Gerrbo (2012) och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) bekräftar även dom vikten av elevers delaktighet 

i lärandet. Vi ställer oss frågande till varför det sällan sker utvärdering där föräldrar är 

delaktiga. Skolverket (2014b) tar i sitt stödmaterial “Stödinsatser i utbildningen- om ledning 

och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd” upp att samverkan mellan lärare och 

föräldrar är en viktig del i elevens skolgång. Även Skolinspektionen (2014) förordar att 

föräldrar bör göras delaktiga i skolgången då de har mycket kunskap om sitt barns behov och 

förutsättningar. 
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Vi ställer oss kritiska till att utvärdering av extra anpassningar sker på ett sätt som förefaller 

osystematiskt och att de inte sker så ofta, enligt lärarnas beskrivningar. Det varierade om det 

skedde utvärdering och i så fall hur ofta sedan arbetet med extra anpassningar påbörjats. Det 

borde vara ett prioriterat område eftersom Skolinspektionens rapport visade att det är ett av 

skolors förbättrings- och utvecklingsområden (Skolinspektionen, 2016). I det teoretiska 

ramverket RTI kan insatserna följas upp och utvärderas med jämna tidsintervall, allt från åtta 

veckor till efter max en termin (RTI Action Network, 2018). Detta för att se om det stöd som 

satts in ger önskad effekt och om det ska kvarstå eller intensifieras. I en reflektion kring varför 

lärare förefaller brista i att utvärdera elevers extra anpassningar så tänker vi att lärare nog kan 

sakna tid för att göra utvärderingar, att det är otydliga uppgifter om vems ansvar det är eller 

att det saknas ett verktyg för att genomföra utvärderingen. När det gäller tid som lärare kan 

avsätta för exempelvis utvärdering så kan man i Blecker och Boakes forskning se att bristen 

på planeringstid, främst hos de med kortare tid i yrket, påverkar lärarnas arbete med att 

utveckla undervisningen i ett inkluderande klassrum (Blecker & Boakes, 2010). 

Stöd till lärare i arbetet med extra anpassningar 

 

Lärarna i vår studie ansåg att de mest hade stöd av kollegor i arbetet med extra anpassningar. 

De anger även arbetslag och andra yrkeskategorier, exempelvis specialpedagog och 

speciallärare, som stödjande. I studien framgick vissa skillnader på vad gäller om 

specialpedagogen ingick i arbetslag tillsammans med lärare eller inte. Blecker och Boakes 

(2010) beskriver att kollegialt lärande och samarbete med speciallärare och specialpedagog är 

framgångsfaktorer. I våra resultat ser vi att lärarna har ideér om olika extra anpassningar, men 

att de inte känner att de får tillräckligt stöd från andra yrkeskategorier. Vi frågar oss vad det 

egentligen är lärare saknar i stödet från andra. Studien visade nämligen på en viss kritik mot 

specialpedagoger och att lärarna saknade stöd från denna yrkesroll. Vad beror det på? Vi 

funderar på om det kan bero på att specialpedagoger inte är fysiskt närvarande på skolorna i 

den utsträckning som önskas från lärare, att specialpedagoger inte alltid tillhör arbetslag, att 

det är brist på resurser i form av specialpedagoger eller om det är så att lärare inte ber om stöd 

från denna yrkesgrupp. En annan förklaring kan vara att specialpedagogen prioriterar andra 

eftersom de medverkande lärarna kan detta med extra anpassning och inkludering. Lärarna i 

vår studie ger många förslag på extra anpassningar de använder. Vi funderar också på om det 

kan vara så att lärare känner osäkerhet kring elevers behov av stödinsatser då det framkom att 

lärarna önskar fortbildning inom detta område. Det är något som även bekräftas i Blecker och 

Boakes (2010) forskning, att lärare ansåg att de saknar kompetens och vidareutbildning för att 

möta elever som är i behov av stödinsatser medan specialpedagogerna ansåg att de hade 

kunskap och metoder för detta. Även Lundqvist (2016) menar att i en inkluderande skola är 

lärares kunskaper om detta en viktig del. RTI som är vårt teoretiska ramverk tar också upp att 

det är viktigt att lärare har kunskaper om vilka stödinsatser elever behöver utifrån individens 

behov. För att säkerställa detta kan det vara nödvändigt med fortbildning, precis som många 

av lärarna i vår studie önskade. 

Det oroar oss att lärare ska utföra talpedagogens och logopedens arbete (inte alla elever fick 

direkt stöd från dessa) efter att ha fått handledning av dessa yrkeskategorier. Vad får det för 

konsekvenser för elevers behandlingar (som då kanske uteblir) och talutveckling? Lärare har 

inte den kunskap som talpedagog och logoped har och det kan bli svårt för lärare att 

genomföra träning med elev trots handledning, vilket även framkom vid våra samtal med 

lärarna. Vi ser en annan fara med detta och det är hur läraren ska ha tid att utföra denna 

träning med enskilda eller grupper av elever? Läraren ska bedriva undervisning med en hel 

klass där elever har olika behov samtidigt som hon eller han ska erbjuda träning med en 

elev/elever som egentligen skulle fått detta stöd av talpedagog eller logoped. Lärares uppdrag 
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tycks breddas mer och mer och frågan är var gränsen bör gå; kanske vid de uppgifter som 

förknippas med lärarprofession. 

Implikationer 

En implikation från den här studien till yrkesverksamma är att det fortfarande finns mycket 

kvar när det gäller implementeringen av extra anpassningar. Det framkommer i studien att det 

råder en osäkerhet hos lärarna kring vad som är ledning och stimulans och vad som är extra 

anpassningar. Kunskapen om utformning av tillgängliga lärmiljöer och extra anpassningar 

varierar bland lärare. Det efterfrågas mer kunskap inom olika områden så att rätt stöd kan ges 

till eleverna. Det riktades även viss kritik mot bland annat specialpedagogerna och det fanns 

ett behov hos lärarna av ökat stöd från denna yrkeskategori. En annan implikation är, att lärare 

behöver utvärdera extra anpassningar i större grad än vad vår studie visar. Lärare i vår studie, 

beskriver att utvärdering sker, men inte så ofta. Vem de utvärderar tillsammans med och om 

eleven eller vårdnadshavarna är med varierar också. Som Skolinspektionen (2016) visar 

skulle andra professioner kunna hjälpa till med utvärdering av extra anpassningar. De 

beskriver goda exempel där utvärdering sker genom att effekterna av extra anpassningar 

observeras av specialpedagog alternativt speciallärare.   

Förslag till vidare forskning 
 

Ett förslag till vidare forskning kan vara att intervjua andra yrkeskategorier på skolan såsom 

rektor, speciallärare och specialpedagog vad de har för uppfattningar avseende extra 

anpassningar. Ett annat förslag till vidare forskning skulle kunna vara att ta reda på elevens 

och vårdnadshavarens uppfattningar om hur extra anpassningar implementeras, följs upp och 

utvärderas. 
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             Bilaga 1 

Informations- och samtyckesbrev om en mindre studie som handlar om extra         

anpassningar och tillgängliga lärmiljöer. 

Vi, Carina Bergström och Anna Hård, studerar på Mälardalens högskola på 

specialpedagogprogrammet. Vi ska påbörja ett småskaligt forskningsprojekt om extra 

anpassningar och tillgänglig lärmiljö. Det ingår i vår utbildning att genomföra en studie. 

Syftet med vår studie är att undersöka lärares uppfattningar om arbetet med extra 

anpassningar och utformningen av tillgängliga lärmiljöer. Vår förhoppning är att resultatet 

från studien ska vara till nytta för lärare när de gör extra anpassningar och vill utforma 

tillgängliga lärmiljöer. 

Vi kommer att samla in datamaterial genom samtal i fokusgrupper. Det är vi som leder 

fokusgrupperna utifrån några få frågor som vi har gällande extra anpassningar och utformning 

av tillgänglig lärmiljö. Vi vill nu fråga dig om du vill delta i studien och dess 

fokusgruppintervjuer. Vi har pratat med din rektor och fått klartecken från henne om att fråga 

dig om deltagande i den här studien. Den genomförs på en plats som du och övriga deltagare 

tycker passar. Det tar ungefär 60-90 minuter att delta i en sådan fokusgrupp och det spelas in. 

De medverkande i studien ska vara lärare som undervisar elever i årskurs 1-6. 

Allt datamaterial som vi samlar in kommer att behandlas konfidentiellt och de medverkande 

kommer att avidentifieras. Du kan när som helst under processens gång, ända fram till 

publicering, avbryta ditt deltagande i det här forskningsprojektet utan att ge oss någon 

förklaring. Efter det att uppsatsen godkänts på Mälardalens högskola kommer publicering att 

ske och den blir då tillgänglig för dig att läsa på webben. 

Vid eventuella frågor kontakta oss gärna via mail: 

Carina, 070-52 869 43                             Anna, 070-53 984 49 

Carina Bergström och Anna Hård 

Mälardalens högskola, Västerås 

Vår handledare: Johanna Lundqvist, universitetslektor i specialpedagogik, MDH 
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Samtyckesbrev till studien: 

Jag har informerats om studiens syfte och om hur informationen som samlas in ska bearbetas 

och behandlas. Jag har även informerats om att deltagandet är frivilligt och att jag, när jag vill, 

kan avbryta min medverkan i forskningsprojektet utan att ange orsak. Jag samtycker härmed 

till att medverka i denna fokusgrupp som handlar om lärares uppfattningar om extra 

anpassningar och tillgängliga lärmiljöer. 

Vi kontaktar dig för att bestämma en tid för fokusgruppssamtal. 

Ort: ___________________________________ 

Datum: ________________________________ 

Telefon: ________________________________ 

Arbetar med följande skolår: ________________ 

I min klass finns ____________ st barn i behov av stödinsatser såsom extra anpassningar. 

Utbildning: _________________________________________________________________ 

Eventuell vidareutbildning efter lärarutbildning: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Namnteckning: ______________________________________________________________ 

Namnförtydligande: __________________________________________________________ 
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Översiktstabell                                                                                                               Bilaga 2 

 

                                         

Fokus 
grupp 

Lärare Skolår Elever i behov 

av extra 

anpassningar 

Utbildning Vidareutbildning efter 

lärarutbildning 

Grupp 

1 
1 År 6 12 Sv/so åk 4-6 Vfu-handl. 

Grupp 

1 
2 År 4 9 So 4-9 + ma och sv  

Grupp 

1 
3 År 5  Grundskollärare åk 

4-6 
 

Grupp 

1 
4 År 4 6 Grundskollärare 1-

7 
Matematik, språkdidaktik, läs- och 

skrivmöjligheter, specialpedagogisk 

grundsyn med eleven i centrum, 

dokumentation, vfu-handl. 

Grupp 

2 
5 År 1 9 Grundskollärare F-

3 
 

Grupp 

2 
6 År 3 6 Lågstadielärare Montessoripedagogik, lärarlyftet 

engelska, vfu-handl. 

Grupp 

2 
7 År 1 9 Grundskollärare 1-

7 
Vfu-handl. 

Grupp 

2 
8 År 3 6 Grundskollärare F-

3 
 

Grupp 

2 
9 År 2 6 Lågstadielärare Vfu-handl. mentorsutbildning allmän 

och mot läsinlärning 

Grupp 

3 
10 År 2 4 Grundskollärare 1-

7 sv/so 
Vfu-handl. 

Grupp 

3 
11 År 2 4 Lärare i 

grundskolans 

tidigare år 1-7 

Förskollärare 

Grupp 

3 
12 År 1 5 Grundskollärare F-

3 
 

Grupp 

3 
13 År 1 5 Grundskollärare 1-

7 sv/so 
Pågående speciallärarutbildn. Svenska 



37 
 

Grupp 

3 
14 År 3 3 Lärare mot yngre 

åldrar 
 

Grupp 

4 
15 År 1 11 Grundskollärare F-

6 
Vfu-handl. 

Grupp 

4 
16 År 1 1 Grundskollärare 

F-3 
 

Grupp 

4 
17 F-3 2 Fritidspedagog, 

Grundskollärare 

Ma 1-6 

 

Grupp 

4 
18 År 4-6 5 Grundskollärare 

Svenska/So 1-7 
Svenska som andraspråk 

Grupp 

4 
19 År 1-3 3 Grundskollärare 

So 1-7 
 

Grupp 

4 
20 År 6 5 Grundskollärare 

Sv/So 1-7 
 

Grupp 

5 
21 År 5 6 Grundskollärare 

Ma/No 1-7 
Teknik 

Grupp 

5 
22 År 4-6 6 Grundskollärare 

Ma/No, Idrott 1-7 
 

Grupp 

5 
23 År 5 6 Lärare 4-9 So  

Grupp 

5 
24 År 4-5 6 Grundskollärare 

Idrott/Sv 1-7 
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Riktlinjer vid fokusgruppsamtal                                                                               Bilaga 3     

 Vi är intresserade av era uppfattningar, åsikter och tankar och de är värdefulla för oss. 

 Vi kommer under samtalet att lyssna, inte ge handledning eller råd. 

 Om det under samtalet kommer upp elever och andra personer använder vi fiktiva 

namn på dessa. 

 Inget är rätt eller fel. 

 Under samtalet håller vi en god ton mot varandra. 

 Vi håller oss till ämnet. 

 Det är viktigt att alla få komma till tals och att en person pratar i taget. 

 Detta samtal kommer att pågå cirka 1 timme. 

Källa: Morelius och Persson (2017) 
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Tillgänglig lärmiljö                                                                                              Bilaga 4 

Det lärarna lägger in i begreppet tillgänglig lärmiljö är: 

 Individualisering och extra anpassningar gör så att det blir en tillgänglig lärmiljö. 

Genom extra anpassningar och annat stöd ges eleven möjlighet att klara skoldagen. 

 En skola för alla, alla ska kunna delta och vara med i klassrummet. Delaktighet och 

inkludering, ingen ska känna sig utanför.   

 Alla kan vara med, elever kan sitta på olika ställen när de arbetar. 

 Ha chans att få utvecklas på sin nivå. 

 Inomhusmiljön såsom färger, luft och ljud, exempelvis ventilationen och andra ljud 

som kan störa är åtgärdade. 

 Miljö som är strukturerad och “fyrkantig”, med rutiner så elever vet vad som 

förväntas. 

 En god lärmiljö och ett tillåtande klassrumsklimat där man accepterar olikheter. Bra 

arbetsro.   

 Flera olika saker som ledarskapet i klassrummet, undervisningen, matsalen, idrotten, 

skolgården och rasterna. 

 En inspirerande miljö; hemtrevligt klassrum som är möblerat för olika ändamål, 

tillgång till grupprum. 

 Många olika sorters material som är tillgängligt och ligger framme. 

 Osäkerhet kring vad det är. 
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Lärares uppfattningar om extra anpassningar                                                           Bilaga 5 

Lärarnas uppfattningar om extra anpassningar är följande och speglar det de sa:   

 Osäkerhet vad som är extra anpassningar, god undervisning samt ledning och 

stimulans.   

 ”Går av bara farten”, ”det sitter i ryggmärgen”. Vanligt förekommande. 

 Saker för att underlätta för eleven, ge stöd och hjälp så att eleven klarar dagen. Stöd 

till eleven att komma framåt oavsett om de har svårigheter eller behöver utmaningar. 

 Det behöver inte vara kopplat till ämneskunskaper utan det kan vara extra 

anpassningar även på andra ställen som exempelvis raster. 

 En sorts förberedelse för barn i behov. 

 Saker man gör för eleven utöver det vanliga. 

 Bra och helt rätt att använda sig av extra anpassningar om eleven har behov. En 

möjlighet för eleven att utveckla sitt lärande utifrån sina förutsättningar. 

 En del i vardagen och ett naturligt inslag som gör att eleven ska må bra, lyckas, känna 

delaktighet och gemenskap. 

 Allt inom klassens och undervisningens ram, med befintlig personal. 

 Allt utanför ordinarie undervisning. 

 Förändrat synsätt, från att elev ska anpassa sig till att skolan ska anpassas till eleven. 

 Ingår i jobbet. 

 Fel att ge så mycket anpassningar, elev blir hämmad. 

 Hänger ihop med tillgång på resurser, personalens organisation samt tillgång på 

lokaler som exempelvis grupprum.   
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Implementering av arbetet med extra anpassningar                              Bilaga 6                     

Så här beskriver lärarna hur de identifierar elever som är i behov av extra anpassningar: 

 De som har svårigheter att ta till sig undervisningen och inte hänger med. 

 Elever som inte når kunskapskraven. Genom exempelvis bedömningsstödet, diagnoser 

och/eller screeningar så uppmärksammas dessa elever. Läraren har oro för en elev när 

det gäller kunskapsinlärningen där hon får stöd av specialläraren som träffar eleven 

och screenar. 

 Ser elev som inte fungerar och som exempelvis har svårt att sitta still.   

 Oro för elev som sedan lyfts på Elevhälsomöte. 

 Elever som själv säger till att hon eller han behöver anpassningar eller kontakt med 

förälder, exempelvis på utvecklingssamtal. 

 Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

 Erfarenheten, ser ganska snabbt hur elever fungerar. 
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Extra anpassningar                                                                                                        Bilaga 7 

Lärarnas förslag på extra anpassningar var följande:                 

 Träning hos speciallärare en kortare period 

 Träning hos talpedagog en kortare period 

 Möjlighet att arbeta utanför klassrum; grupprum/korridor 

 Arbeta en till en 

 Äta i mindre rum/enskilt 

 Muntliga redovisningar alternativt skriftliga, vid exempelvis prov 

 Redovisning på sitt modersmål 

 Anpassade läromedel, såsom nivåanpassningar, svårighetsgrader och begränsat 

material 

 Digitala läromedel 

 Ipads, datorer 

 Rättstavningsprogram 

 Praktiskt och konkret material 

 Hörselkåpor 

 Sittkuddar 

 Gungstol 

 Penngrepp 

 Särskild penna 

 Stressbollar, pillsaker 

 Önskemat 

 Lära eleverna modeller/strategier att jobba efter 

 Förkortade lektioner där eleven arbetar en kort stund och sedan vila som sedan 

upprepas 

 Pausbiljett 

 Läxhjälp 

 Skrivhjälp 

 Fota av tavlan 

 Starthjälp 

 Tidshjälpmedel 

 Extra tydliga instruktioner 

 Olika instruktioner, en del behöver muntliga och andra skriftliga 

 Specialanpassade scheman, individuella scheman, individuellt schema med bildstöd 

 Förberedelse 

 Gå tidigare eller senare; exempel vid kösituationer eller ombyte vid idrottsaktiviteter 

 Placering i klassrum beroende på syn/hörsel/koncentration 

 Lärarens placering, då det finns elev med hörselnedsättning 

 Skärmar 

 Medveten placering i hallen/kapprummet/klassrummet 

 Anpassat rum för omklädning och dusch på idrotten, även olika krav på dusch eller 

inte 

 Egen liten vrå i form av ett litet rum 

 Toalettbesök för att vila 

 Arbeta i liten grupp eller medvetna gruppindelningar 

 Belöningssystem 

 Bemötande, exempel lågaffektivt 

 
 


