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Förord 
Tillsammans har vi bidragit till genomförandet av undersökningens olika moment. Vi har genomfört 

fyra intervjuer vardera fördelade på tre kommuner. Vi har var för sig skrivit om och använt en av 

undersökningens två teorier i koppling till litteratur vid analys av resultat. För att underlätta arbetet 

har vi lagt olika tyngdpunkt med metoddelen och tidigare forskning. Monika Eriksson är 

huvudförfattare till metoddelen och dess metoddiskussion och Sara Stighall är huvudförfattare till 

avsnittet om tidigare forskning och diskussion av resultatanalys. Övriga delar har vi utarbetat 
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Sammanfattning  
År 2014 kom en ny lag gällande arbetet med extra anpassningar. I lagen tydliggörs den undervisande 

pedagogens skyldighet att sätta in extra anpassningar i ett skede där eleven inte ses nå målen. 

Ändringen i skollagen har medfört direkta och indirekta effekter på arbetet med extra anpassningar 

inom skolor i Sverige. Utifrån ramfaktorteorin såsom den skrivs fram av Dahllöf och Skrtics teori om 

byråkratiska och adhocratiska organisationer var syftet med studien att undersöka olika professioners 

syn på arbetet kring extra anpassningar inom skolan som organisation. Utifrån en fenomenologisk 

kvalitativ intervjustudie med åtta deltagare fick vi några rektorers, lärares, speciallärares och 

specialpedagogers samt specialpedagogsstudenters syn på fenomenet extra anpassningar sett utifrån 

den egna professionen. Resultaten tolkades mot bakgrund av Skrtics teori om att specialpedagogiska 

system kan uppstå inom skolan som organisation trots skollagens intention om tillgängliga och 

inkluderande lärmiljöer för alla elever inom skolan. Resultaten visade att medvetenheten och 

kännedomen om extra anpassningar som begrepp och fenomen kändes till av samtliga deltagare och 

att lagändringen år 2014 påverkade deltagarnas syn på sitt arbete med extra anpassningar. 

Deltagarnas olika syn på att organisera och leda arbetet med extra anpassningar tydde på att 

lagändringen tolkades olika beroende på profession och skola.  

 

Nyckelord: Extra anpassningar, grundskola, kvalitativ intervju, olika skolprofessioner, 

ramfaktorteorin, Skrtics teori, UDL Universal Design for Learning
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Inledning 

Begreppet extra anpassningar innebär stödinsatser av mindre art som är utförbara av lärare och övrig 

personal inom den ordinarie undervisningen utan att något formellt beslut behöver tas. Enligt den 

svenska skollagen (SFS 2010:800) ska de extra anpassningarna ges under reguljära lektioner. Extra 

anpassningar är insatser som syftar till att göra undervisningen mer tillgänglig för alla elever oavsett 

funktionsvariation eller skolform. Exempel på insatser som räknas som extra anpassningar är 

särskilda scheman, extra tydliga instruktioner, digital teknik med anpassade programvaror, anpassade 

läromedel eller enstaka specialpedagogiska insatser (Skolverket, 2014a). Statliga myndigheter som 

Skolverket och Skolinspektionen har uppmärksammat behovet av att öka kunskapen och 

medvetenheten kring skolors arbete med extra anpassningar. I Skolinspektionens senaste utredning 

från 2016 om extra anpassningar framgår att endast fyra av femton skolor lyckas i sitt uppdrag med 

att sätta in extra anpassningar som leder till ökad måluppfyllelse. I rapporten framkom dessutom att 

flera arbetsområden var i behov av förbättring och att många skolor ansågs vara i en uppbyggnadsfas 

när det gällde att etablera och förbättra arbetssätt inom ramen för extra anpassningar. Brister som 

Skolinspektionen observerade i skolors arbete med extra anpassningar var sådant som tangerar 

etablering och utveckling av arbetssätt som till exempel att: de extra anpassningar som satts in inte 

stämmer överens med elevers behov, brister i identifieringen av elevens behov och att det ofta saknas 

uppföljning och utvärdering av de extra anpassningar som satts in (Skolinspektionen, 2016). De 

framgångsfaktorer som de fyra skolorna hade gemensamt handlade om pedagogisk skicklighet, goda 

lärmiljöer, höga förväntningar på elevernas lärande, stödjande och nära samarbete med 

elevhälsoteam, täta uppföljningar och en tydlig och välorganiserad skolledning (Skolinspektionen, 

2016). Dessa framgångsfaktorer stödjs även av en bred forskning (Håkansson & Sundberg, 2012).  

 

I läroplanen Lgr 2011 för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet förs fram att skolans 

ansvar är att anpassa undervisningen till varje elev och dennes behov och förutsättningar. Skolan ska 

underlätta för elevens fortsatta kunskapsutveckling och lärande och ansvara för att eleverna utvecklar 

och inhämtar kunskaper som krävs för varje individ och samhällsmedlem (Skolverket, 2011). I våra 

styrdokument från 2011, Lgr 11 och Gy 1, står det att läsa:  

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. (Lgr11 s. 8) Läraren ska ta 

hänsyn till/utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.[…]  

stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. (Lgr 11 s. 14, Gy11 s. 10)  

 

Läroplanen grundar sig på värden som utgår från de mänskliga rättigheterna och en grundläggande 

princip i FN:s Barnkonvention (Unicef, 2009) är rätten till icke-diskriminering, där varje barn har rätt 

till utbildning som ger dem största möjliga förutsättning till utveckling oberoende av exempelvis 

socioekonomisk bakgrund, funktionsvariation, etnicitet, kön och sexualitet. Artikel 28 i 

barnkonventionen (Unicef, 2009) understryker därutöver varje barns rätt till utbildning på grundval 

av lika möjligheter, vilket även framhävs i skolans kompensatoriska uppdrag som regleras i 

skollagen. Även i Salamancadeklarationen, Svenska Unescorådet (2006) redogörs för att varje barn 

har unika egenskaper, intressen och inlärningsbehov och att skolan bör ta hänsyn till dessa och 

därmed sätta elevens bästa i centrum.  
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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 av hög kvalitet som gynnar alla barn (Svenska 

Unescorådet, 2006). Med dessa deklarationer som referensram skrevs delar av den svenska skollagen 

2010:800 kap 3 om under år 2014 för att förtydliga vikten av att sätta in stöd i form av extra 

anpassningar för att ge möjlighet för alla elever att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås enligt 

läroplanen. I denna skrivelse framgår också att extra anpassningar är stödåtgärder som skall vara 

genomförbara inom ramen för den ordinarie undervisningen. Detta innebär att det är den 

undervisande pedagogen som är ansvarig för att implementera extra anpassningar. Runström Nilsson 

(2016) skriver även fram att lärare kan göra extra anpassningar generella för hela gruppen för att 

stärka en inkluderande undervisning. Lärare kan också använda gruppen som stöd för den enskilde 

eleven. 

 

Vi har under vår utbildning till specialpedagoger tagit del av föreläsare och litteratur som lyfter 

vikten av arbetet med extra anpassningar som en av specialpedagogens uppgifter. Det är den 

undervisande lärarens uppgift att genomföra extra anpassningar, vilket innebär att läraren sätter in 

stödåtgärder i den ordinarie undervisningen när en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen. Arbetet 

sker ofta i samarbete med specialpedagog eller speciallärare. Ämnesområdet extra anpassningar kan 

därför sägas utgöra ett av specialpedagogikens kärnområden. Vi som studenter på 

Specialpedagogprogrammet vid Mälardalens Högskola har även haft examinerande kursuppgifter 

som syftat till att utveckla förmågan att göra pedagogiska kartläggningar och utredningar för barn i 

behov av särskilt stöd samt att skriva åtgärdsprogram. Vi menar att detta är ett arbete som är nära 

kopplat till stöd i form av extra anpassningar och som många gånger föranleder behoven av mer 

omfattande utredningar av särskilt stöd. Arbetet med extra anpassningar inom pedagogiska 

verksamheter är ett område som lyfts fram inom den specialpedagogiska forskningen som är 

intressant att studera.  

 

Mot bakgrund av den nya skrivelsen i skollagen från 2014 och det pågående arbetet med de nya 

riktlinjerna kring extra anpassningar inom dagens skolväsende har vi intresserat oss för att undersöka 

denna process närmare. Vår studie syftar därför till att ge exempel på hur olika professioner kan 

uppfatta arbetet inom ramen för extra anpassningar. Vi var intresserade av olika professioner med 

erfarenhet av arbete med extra anpassningar inom olika nivåer inom skolan för att kunna få deras 

beskrivningar av fenomenet utifrån deras perspektiv. För att underlätta läsningen har vi förtydligat 

begrepp som används i vår studie, se bilaga 4. 

Bakgrund 

Här beskriver vi bakgrund till studien, vad tidigare forskning visat om området extra anpassningar, 

våra teoretiska ramar inför analys av resultat och avsnittet avslutas med vår studies syfte och 

frågeställningar.  
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Extra anpassningar ska enligt den nya skrivelsen i skollagen från 2014 göras av ordinarie ansvarig 

lärare innan utredning om behov av särskilt stöd genomförs. Lärarna är skyldiga att tillhandahålla 

och utvärdera extra anpassningar före hänvisning till särskilt stöd. Det finns inget formellt krav på 

beslut eller krav på att dokumentera extra anpassningar mer än i grundskolans individuella 

utvecklingsplaner (Runström Nilsson, 2015). Kravet på dokumentation är helt undantaget från 

årskurs 6 och uppåt (skollagen 2010: 5 a § och 9 §, 10 kapitlet 13 § ). Rekommendationen är att 

utvärdera resultatet av extra anpassningar och därefter ta beslut om ytterligare stödåtgärder i form av 

ytterligare anpassningar eller särskilt stöd (Skolverket, 2014). De nya bestämmelserna medför ett 

större ansvar för lärare att handskas med extra anpassningar i klassrummet (Skolverket, 2014; SFS 

2010:800, 3 kap. 5a §; 2014:456). För att minska pedagogernas administrativa arbete reviderade 

Skolverket (2014) den 1 juli 2014 de Allmänna råden till ”Arbete med extra anpassningar, särskilt 

stöd och åtgärdsprogram”.  

 

Särskilt stöd är till skillnad från anpassningar mer genomgripande och varaktiga för elevens lärande 

och utveckling. Särskilt stöd behövs när de extra anpassningarna inte räcker till i den ordinarie 

undervisningen och kan ges istället för de vanliga lektionerna, eller som ett komplement till dessa.  

Stödet ges efter det att rektor beslutat om en särskild utredning och att denna visat behov av särskilt 

stöd. Behoven måste därefter dokumenteras i ett åtgärdsprogram, följas upp och utvärderas. 

Dokumentation kring eventuella extra anpassningar ska inte stå med i åtgärdsprogrammet. Detta 

beror på att extra anpassningar inte går att överklaga. I och med att åtgärdsprogrammet går att 

överklaga skall de insatser som skolan gör framgå. Åtgärdsprogrammet kan överklagas av en elev 

som fyllt 16 år eller dennes vårdnadshavare. Särskilt stöd som ges i form av ett åtgärdsprogram kan 

handla om regelbunden undervisning av speciallärare/specialpedagoger, placering i särskild 

undervisningsgrupp, anpassad studiegång och reducerade program och kurser inom gymnasieskolan 

(Skolverket, 2014).   

Tidigare forskning              

Vid sökning av tidigare forskning har vi bland annat använt oss av Mälardalens högskolas olika 

databaser, Primo, Eric, Google, Google Scholar, aktuell relevant forskningsbaserad kurslitteratur och 

referenslistor från tidigare examensarbeten. Vi har erfarit att forskning om extra anpassning är 

begränsad då begreppet extra anpassning huvudsakligen används i svensk kontext. Vi har därför 

utökat vår sökning och utgått från det närliggande begreppet additional adjustment och även inriktat 

sökandet till forskning om inkludering och delaktighet.  

Extra anpassningar- en del av en inkluderande praktik  

Sandström, Lindqvist och Klang (2017) har i sin studie På spaning efter “superläraren” undersökt 

hur skolpersonal ser på stödåtgärder utifrån styrdokument vars bestämmelser innebär att åtgärderna 

extra anpassning och särskilt stöd skiljs åt och där extra anpassning ska göras i den ordinarie 

undervisningen. Frågor som lyfts fram i studien är hur olika professioner definierar extra 

anpassningar, hur arbetet med dessa organiseras samt hur ansvaret fördelas mellan olika 

yrkesgrupper samt vilka kompetenser som anses behövas för att tillgodose stöd till elever som stöter 

på svårigheter i skolan.  
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I studiens resultat framgår att rektorer tror på inkludering och kravet att ansvarig lärare ska 

genomföra stödåtgärderna. Det finns däremot en ambivalens kring stödåtgärder hos 

specialpedagoger/speciallärare utifrån att det föreslås exkluderande lösningar i stor omfattning som 

kompensation till elever då den ansvarige läraren inte får en inkludering till stånd. Resultatet i studien 

av Sandström, m.fl. visar även på en föreställning hos rektorer, specialpedagoger och speciallärare 

om att duktiga lärare kan genomföra stödåtgärder samtidigt som det finns en osäkerhet hos ansvarig 

lärare om stödåtgärder främst gäller den egna kunskapen om inkludering eller den egna förmågan att 

genomföra inkluderingen.  

 

I samma studie av Sandström, m.fl. (2017) har de även i ljuset av Skrtics teorier för att stödja 

åtgärder i skolan, undersökt hur professioner inom skolan inklusive chefer, specialpedagoger och 

undervisande pedagoger tolkar policyreformen från 2014 om extra anpassningar. Författarna 

analyserade innehållet studien med hjälp av Skrtics teorier om skolan som organisation. Genom 

utbildning, arbetsbeskrivningar och liknande får den professionelle en (byråkratisk) blick för vilka 

elever som hon/han kan hantera och vilka som faller utanför det som ses som det normala och 

därmed mer utmanande att hantera. I studien framkommer i analysen att ämneslärare och klasslärare 

inte bedömer att de har kompetens att möta alla elever och att det därför uppstår behov av ett 

specialpedagogiskt system i vilket specialpedagoger och speciallärare arbetar som experter på sina 

elever. Författarna går i linje med Skrtic och diskuterar om att det istället behövs en tillfällig lösning 

genom att anta en adhocracy-strategi för att möta elevers stödbehov, vilken betyder att professioner 

frångår standardiserade lösningar och istället utgår ifrån samarbete och innovativ problemlösning. I 

artikeln lyfts synen på en demokratisk skola som en skola som inte skapar ett system av 

specialundervisning för alla sina elever. Skolan ska vara inkluderande för att kunna uppnå hög 

kvalitet, rättvisa och konkret framstå som demokratisk (Sandström m.fl., 2017).  

 

Enligt Booth och Ainscow (2002) kan inkludering i motsats till exkludering ses som en process där vi 

med flexibilitet tar hänsyn till olika specifika situationer. Med inkludering avses att eleven upplever 

sig vara en del av en gemenskap. Undervisningen är då anpassad till variationen hos eleverna så att 

elevernas styrkor lyfts fram. Att inkluderas i en skolverksamhet på lika villkor innebär däremot inte 

att alla resurser måste delas lika. Vi är alla olika och därför har inte alla människor behov av samma 

resurser. I skolans värld innebär även inkludering att elever i största möjliga utsträckning skall få sin 

utbildning tillgodosedd i den ordinarie undervisningsgruppen (SFS 2010:800 3 kap.7 paragrafen). 

För pedagogerna och annan skolpersonal innebär detta att tillgodose, utveckla, granska, kartlägga och 

analysera lärmiljöer för att öka möjligheterna till inkludering oavsett pedagogisk verksamhet. Det 

finns även studier som stödjer nyttan av inkluderande undervisning och som visar att lärare har 

förmågan att undervisa alla elever och att alla elever kan gynnas av specialpedagogik. Extra 

anpassningar kan därför sägas utgöra en självklar del av en inkluderande pedagogisk praktik (Florian, 

2008). För att elever i skolsvårigheter ska ges möjlighet att få sina individuella behov tillgodosedda 

inom ramen för den ordinarie pedagogiska verksamheten ställs det därför krav på organisation och 

pedagogisk kompetens (Lunde, 2011). När elever misslyckas med skolan refereras det däremot sällan 

till hur skolan som organisation och ansvariga för undervisningen arbetar kring elever i behov av stöd 

(Hjörne & Säljö, 2013). Specialpedagogik i praktiken kan därför enligt Jakobsson och Nilsson (2011) 

handla om en elevs svårigheter där fokus utgår från individen till att omfatta hela skolsituationen. 
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Ahlberg (2013) understryker också att Skolverket konstaterat att många skolor inte förmår möta 

elevernas behov och att de i många fall inte utvecklar en inkluderande pedagogik utan endast 

möjliggör en fysisk placering i form av en placeringsorienterad inkludering. Ahlberg menar även att 

Skolverket uppmärksammat att det förekommer en särskiljning av elever som inte passar in i den 

ordinarie undervisningen (Ahlberg, 2013). Detta är emellertid inte unikt för Sverige. Barrow och 

Östlund (2012) visar att organisationen av specialundervisning skiljer sig åt mellan olika länder och 

huruvida de är att betrakta som inkluderande eller exkluderande. I Tyskland, Schweiz och 

Nederländerna är den segregerade undervisningen betydligt större än i Sverige, Island, Italien och i 

Schweiz tycks nästan alla elever som är i behov av särskilt stöd även vara mottagna i en segregerande 

undervisningsformer (Barrow & Östlund, 2012). 

Inkluderande undervisning 

Rörelsen mot en mer inkluderande undervisning har även skett i andra länder förutom västvärlden. 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) och barnkonventionen (Unicef, 2009) har fått 

genomslag världen över och riktat fokus mot inkludering inom internationell specialpedagogisk 

forskning. Vi kan därför relatera studier från länder såsom Zimbabwe, Israel och USA kring 

anpassningar och inkludering till vår egen studie.  

 

Majoko (2017) ger i en kvalitativ intervjustudie en bakgrund till hur Zimbabwe i samband med att 

Salamancadeklarationen ändrade utbildningssystemet för förskollärare och grundskollärare för att 

öka inkluderingen av barn med särskilda behov. År 2017 gav elva av tolv lärarhögskolor samt sex 

universitet i Zimbabwe kurser till lärarstudenter för att förbereda dem för en inkluderande 

undervisning. Förutom detta ges barnskötare möjlighet att gå kurser inom inkludering för de yngre 

åldrarna inom utbildningssystemet. Genom att upptäcka barnens behov tidigt kan barnskötare erbjuda 

tidigt föräldrastöd kring barn med särskilda behov (Majoko, 2017). Resultatet av studien visar att av 

de 28 intervjuade lärarna så ansåg samtliga att inkludering som en teoretisk och filosofisk 

utgångspunkt var till nytta, framförallt för elever och föräldrar till barn utan funktionsnedsättningar 

eftersom dessa blev mer toleranta och öppna mot de elever som hade funktionsnedsättningar.  

 

Ett liknande resultat framkom i Matsons (2017) studie i Sverige där lärarna menade att både elever 

med och utan funktionsnedsättningar drar fördel av att befinna sig i samma lärmiljö. Elever mottagna 

i grundsärskolan fick minskad beteendeproblematik i klasser med grundskoleelever och elever utan 

funktionsnedsättningar ökade sin förståelse för olikheter. Vidare har Lundqvist (2016) sett att barn 

med funktionsnedsättningar inom den svenska förskolan blir mer delaktiga om de ges möjlighet att 

samspela med barn utan funktionsnedsättningar. I fråga om den inkluderande praktiken ansåg 

däremot samtliga lärare i en studie av (Majoko, 2017) att de hade teoretisk kunskap men saknade 

praktisk erfarenhet och didaktisk kunskap för att möta elever med autism och beteendeproblematik 

(Majoko, 2017).  

 

I Israel har studier riktats mot läroplanens betydelse för en inkluderande undervisning (Avissar, 

2012). Sedan åren 1998/99 har alla elever i Israels utbildningssystem rätt att gå i allmänna skolor. 

Det finns fortfarande specialklasser och specialskolor men allt fler barn och elever får sitt stöd 

tillgodosett individuellt i vanlig klass. Avissar (2012) visar i sin kvalitativa intervjustudie att lärare 
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tenderar att utgå ifrån att elever med funktionsnedsättningar inte kan följa den allmänna läroplanen 

och att lärare utgår från att hela kursplanen måste täckas, vilket får till följd att elever med 

funktionsnedsättningar inte kan följa klassens tempo och lämnas efter i undervisningen. Avissar 

(2012) skriver fram i sin kvalitativa intervjustudie utifrån en israelisk kontext att det uppstår ett 

dilemma för pedagogerna när elever med svårigheter inkluderas i den ordinarie undervisningen där 

elevernas undervisning utgår ifrån samma läroplan. I studien framgår av klassrumsobservationer att 

pedagogerna ger elever med svårigheter samma innehåll och ämnen som elever utan 

funktionsnedsättningar fastän på en lägre nivå. Anpassningar av undervisningen görs i huvudsak 

endast om dessa anpassningar inte utmanar pedagogens egna undervisningsmetoder att möta klassen. 

 

I studien framkommer också att de anpassningar lärare gör utgår från ett urval ur läroplanen och att 

de betonar kärninnehåll, färdigheter och ordförråd för elever med funktionsnedsättningar. Avissar 

(2012) visar även att det framkommer stora skillnader mellan specialskolor och skolor med 

inkluderande undervisning. Skillnaderna består i att speciallärare och specialpedagoger tolkar 

läroplanen mer självständigt jämfört med ordinarie lärare, där lärare med specialpedagogiska uppdrag 

oftare gör avsteg från läroplanen och i vissa fall utformar undervisningen helt utifrån sitt eget 

yrkeskunnande. Avissar (2012) menar att detta är oroväckande då bedömningen av elevernas 

kunskapsutveckling är nära knuten till läroplanen och att denna studie därför ställer frågan om det 

finns behov av att skriva om eller vidareutveckla läroplanen för att göra utbildningen mer tillgänglig 

för elever med funktionsnedsättningar. Avissar (2012) drar slutligen slutsatsen att elever med 

funktionsnedsättningar ändå kan följa den allmänna läroplanen när pedagogiken blir anpassad efter 

deras förutsättningar.  

 

Forskning från USA kan också bidra till att ge en mer konkret syn på inkludering och extra 

anpassningar i form av UDL, Universal Design for Learning i svensk översättning Universell Design 

för Lärande, som är ett pedagogiskt koncept som syftar till att tillgängliggöra lärmiljön för alla elever 

oavsett funktionsvariation. Grundstrukturen är uppbyggd kring tre principer som handlar om 

motivation, representation och utförande och handlar om att genom Check Points kunna stämma av 

att eleven förstått undervisningen och genom riktlinjer tydliggöra instruktioner och erbjuda 

varierande former för inlärning. Konceptet ger lärare metoder att motivera elever att lära genom att 

presentera stoffet på olika sätt och genom utförandet låta elever visa sina kunskaper på varierande 

sätt. UDL började utvecklas under 1990-talet inom CAST Center for Applied Special Technology i 

USA. Konceptet innefattar därför digitaliserat lärande såsom multimedia verktyg, sociala medier, 

podcasts och interaktiva webbsidor. Kunskap om UDL ges inom vissa lärarutbildningar i USA och 

erbjuds lärarstudenter inom 21 stater i USA (Vitelli, 2015).  

 

Evmenova (2018) beskriver i en kvalitativ studie hur UDL kan användas som en online- kurs för 

pedagoger för att öka deras möjligheter till inkluderande undervisning. Studien syftade till att belysa 

pedagogernas uppfattning om konceptet efter genomgången kurs. Resultatet visade att merparten av 

pedagogerna var positiva till att använda UDL och att de såg nyttan för sina elever. De upplevde även 

att metoden gav tillräckligt med stöd för att planera och utvärdera undervisningen. UDL är en 

vetenskapligt baserad metod som är utvecklad för att möta mångfalden i klassrummet.  
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Evmenova (2018) visar i sin studie att lärare som använder UDL använder lärplattformar, 

smartboards, Google docs/Classroom, Google Read and Write, QR codes, web quests, Class Dojo, 

Khan academy, Aurazma, calculators, graphing software och Photoshop m.m. Det vill säga många 

olika program och digitala verktyg görs tillgängliga för elevens lärande.  

 

Specialpedagoger/speciallärare använde förutom ovan nämnda digitala verktyg även digitala läs- och 

skrivprogram, ordprediktion, dikteringsprogram, skärmförstoring, Bookshare, Clicker och även 

konkreta hjälpmedel såsom specialutformade pennor och klistermärken. I studien beskriver 

Evmenova (2018) lärarnas syn på UDL och beskriver konceptet som en buffé av hjälpmedel för 

eleverna och att hjälpmedlen är till för alla. Lärarna beskriver även att metoden syftar till att 

tillgängliggöra lärmiljön så att den passar en variation av behov hos eleverna som alla elever kan dra 

nytta av (Evmenova, 2018). Evmenova (2018) menar att UDL som metod stöds av forskning inom 

kognitionsvetenskap och neuropsykiatri. Genom att erbjuda eleverna en flexibel undervisning och 

valmöjligheter samt att konceptet uppmuntrar lärare att reflektera och analysera elevernas behov kan 

insatser göras i förebyggande syfte menar Evmenova (2018). 

Hinder för inkludering och delaktighet enligt några svenska studier 

Pedagogers olika grundsyn och förhållningssätt utifrån deras förståelse och synsätt kan enligt Gerrbo 

(2012) vara ett hinder i specialpedagogisk verksamhet. När den inkluderande undervisningen inte 

fungerar handlar det ofta om avsaknad av helhetsperspektiv och bristande förmåga att analysera 

behov, organisera undervisning samt bristande förståelse och kompetens inom exempelvis 

neuropsykiatri. Detta sammantaget kan sägas utgöra vanliga hinder för inkludering och delaktighet 

(Heimdahl & Malmgren, 2009). Andra hinder är att anledningen till skolsvårigheter fortfarande i 

första hand söks hos individen men också det faktum att förmågan att individualisera undervisning i 

grupp ställer höga krav på didaktisk skicklighet och pedagogiskt ledarskap (Beaman, Wheldall & 

Kemp, 2007). Enligt Thornberg (2013) kan bristande inkludering bero på att det uppstått problem i 

elev- och personalgruppen som handlar om bristande tolerans mot den som är annorlunda, vilket i sin 

tur ställer stora krav på pedagogernas förmåga att skapa en lärmiljö som präglas av öppenhet, 

tolerans och respekt för varandras olikheter. Tids- och resursbrist är andra vanliga hinder för 

inkludering.  

Anpassningar för ökad delaktighet i svenska förskolor 

Den största betydelsen för verklig delaktighet handlar om god kommunikation, samverkan och 

pedagogers aktiva handlande (Gerrbo, 2012). Lundqvist (2016) har studerat barns delaktighet inom 

några förskolor och har i denna studie kommit fram till att barnen hade mycket varierande behov av 

stöd. Lundqvists resultat visade att barnen utan diagnos behövde stöd kopplat till beteende, socialt 

samspel och lärande. De med allra störst behov hade även tal/kommunikationssvårigheter samt låga 

värden på förmågor (AIRCS), se bilaga 4. Dessa barn hade även diagnoser till exempel autism, 

intellektuell funktionsnedsättning och Downs syndrom. Stödet var utformat i barnens lärmiljö men 

gavs även i form av personlig kontakt, aktiviteter, rutiner, 1-1 träning och språkträning. Andra 

exempel på stödåtgärder var tidshjälpmedel, bildstöd, anpassat lekmaterial, tematisk ordning på 

lekmaterial, halva grupper vid samlingar med mera. Förskolorna skiljde sig emellertid åt gällande 

stödinsatser och barnen med störst behov fick inte alltid adekvat stöd.  
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Hjälpsamma, stödjande kamrater till barn i behov av stöd hade däremot stor betydelse för 

delaktigheten (Lundqvist, 2016). Lundqvist studie (2016) visar att fokus på samspel i undervisningen 

och skapandet av inlärningssituationer som tränar på samspel, exempelvis styrda rastaktiviteter med 

vuxenstöd möjliggör tillfällen för elever i svårigheter att vara delaktiga. Studien visar även att 

välfungerande kamrater kan spela en nyckelroll i lek och samspel för att inkludera elever i behov av 

särskilt stöd (Lundqvist, 2016; 2015a; 2015b). 

Pedagogens betydelse för elevers delaktighet och lärande 

En inkluderande skola för alla handlar enligt Gerrbo (2012) om social utveckling och delaktighet där 

det avgörande ses vara hur pedagoger förhåller sig mentalt, fysiskt och relationellt i situationen. Bred 

forskning visar på vikten av att verka för en atmosfär i klassrummet som uppmuntrar och stärker 

eleverna. Riktat stöd i klassrummet inom den ordinarie uppgiften stärker elevens självkänsla i ett 

tillåtande klimat där eleverna vågar vara sig själva och vågar att misslyckas skriver Fischbein (i Bjar, 

2009). Det riktade stödet i klassrummet kan därför i sig utgöras av extra anpassningar. Utifrån ett 

lärarperspektiv innebär detta att arbeta för en klassrumskultur som tillåter mångfald och olikheter. 

Savage uttrycker att inkluderande undervisning därför i viss mån bär ett politiskt och filosofiskt 

jämlikhetsideal som förutsätter att skolkulturen är öppen och mottaglig för mångfald (Savage, 2006). 

Även en studie inom förskolan visar på hur pedagoger kan stärka barnens demokratiutveckling i form 

av samtal (Rydjord Tholin & Thorsby Jansen, 2011). 

Håkansson och Sundberg (2012) lyfter också fram forskning som visar vikten av att eleverna som är i 

behov av stödåtgärder även är delaktiga i den ordinarie klassrumsundervisningen. Om det ska bli 

goda resultat av färdighetsträning till exempel läsning i grundskolans tidiga år är det viktigt att detta 

inte blir exkluderande för eleven. Det finns en risk att eleven hamnar efter och går miste om det som 

stora klassen gör under tiden som eleven är hos specialläraren. Om det fungerar bra det vill säga att 

tiden hos specialläraren blir ett komplement till det övriga elever gör i klassen så kan det ge goda 

effekter. Håkansson och Sundberg (2012) för fram att flexibla grupper därför är att föredra mot 

permanenta och nivåindelade. Detta är även viktigt ur en känslomässig aspekt, genom att utmana 

språkligt och kunskapsmässigt och inte enbart utifrån färdighetsträning så har även elever med 

inlärningsproblematik möjlighet att nå längre i sin utveckling (Håkansson & Sundberg, 2012). 

Forskning visar också att den som hjälper en annan person ökar sin egen inlärning (Lundqvist, 2016). 

Genom att hjälpa stärks den egna förmågan men ofta blir eleven i behov av stöd ständigt den 

behövande, den som blir hjälpt går därmed miste om denna möjlighet att växa som människa 

(Lundqvist, 2016). 

Specialpedagogens betydelse för skolans inkluderingsuppdrag 

Framgångsfaktorer för inkludering i specialpedagogisk praktik ses enligt Gerrbo (2012) handla om 

det som görs i skolans arbete för att främja delaktighet, lärande och gemenskap för alla elever. 

Specialpedagogisk verksamhet utformas enligt Jakobsson och Nilsson (2011) olika från det aktuella 

samhället med dess syn på kunskap och människor, ofta handlar det om ställningstaganden till 

komplexa svåra problem, där också arbetssätt och arbetsformer behöver anpassas, beaktande av 

fördelar och nackdelar i samband med åtgärder och att väntade effekter måste vägas mot varandra.  
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Heimdahl och Malmgren (2009) har studerat specialpedagogernas uppdrag för en inkluderande 

undervisning. Författarna visar i sin forskning att de rektorer som gett specialpedagogen uppdraget 

att verka på organisationsnivå har medfört att arbetet skett i en inkluderande riktning medan enskild 

undervisning haft en exkluderande effekt. Heimdahl och Malmgren (2009) understryker även 

komplexiteten i att arbeta inkluderande och att detta arbetssätt ställer höga krav på såväl 

specialpedagogisk kompetens som förhållningssätt och teamarbete. Detta innebär att 

specialpedagoger har möjlighet att påverka på en organisationsnivå för att nå ökad inkludering. 

Göransson och Nilholm (2009) visar även i sina undersökningar att specialpedagoger och 

speciallärare har ett relationellt perspektiv på skolproblem, vilket innebär att de ser barn i svårigheter 

snarare än barn med svårigheter. Skillnader framkommer däremot i synen på specialpedagogernas 

arbetsuppgifter och yrkesroll i olika verksamheter i Sverige. Mest undervisning av elever ca 30- 50% 

av den totala arbetstiden för specialpedagoger sker i grundskolan och minst undervisning sker i 

förskolan och på gymnasiet. Inom förskolan och gymnasiet är rådgivning, utredning, dokumentation 

och kvalificerade samtal mer vanligt. Göransson och Nilholm (2009) för även fram att 

specialpedagoger och speciallärare i stort sett ges liknande arbetsuppgifter på grundskolan. 

Speciallärare ägnar däremot mer tid till undervisning i mindre grupper inom särskolan. Denna studie 

är intressant i fråga om vilka möjligheter specialpedagoger ges att arbeta på en organisationsnivå för 

att stärka medvetenheten hos pedagogisk personal och bidra med mer kunskap om grupprocesser, 

socialt samspel, förhållningssätt, ledarskap och didaktik. Detta för att skapa goda lärmiljöer utifrån de 

resurser som finns och därmed öka möjligheterna för elever i svårigheter att bli fullt ut inkluderade 

och delaktiga på lika villkor (Heimdahl & Malmgren, 2009).  

Specialpedagogens betydelse för pedagogers arbete med extra anpassningar  

Den praktiska specialpedagogiken kan enligt Jakobsson och Nilsson (2011) handla om elever i eller 

med svårigheter där fokus går från ett individperspektiv till att omfatta hela skolsituationen och där 

specialpedagogens medverkan kan förändra pedagogers syn på elever då elevers skolgång inte är 

tillfredsställande. Det finns emellertid olika syn på hur mycket specialpedagogen/specialläraren ska 

ägna sig åt individuell kartläggning, testning och träning utifrån ett kompensatoriskt perspektiv och 

hur mycket tid som ska ges till konsultation, förebyggande arbete och anpassningar av lärmiljöer. 

Detta resonemang blir särskilt belyst i forskningsrapporten ”Speciella yrken? Specialpedagogers och 

speciallärares arbete och utbildning” (Göransson, K., Lindqvist, G., Klang, K., Magnusson,G. & 

Nilholm, C, 2015).  

 

Lundqvist belyser i sin avhandling (2016) att god relationskompetens hos personalen bygger ett gott 

samarbete mellan pedagoger, elever, föräldrar/vårdnadshavare, elevhälsa och ledning. Detta 

samarbete möjliggör förutsättningarna för specialpedagoger att kunna göra adekvata pedagogiska 

kartläggningar och analyser av lärmiljöer som i sin tur blir underlag för vilka extra anpassningar, 

tekniska hjälpmedel eller didaktiska metoder som kan tillgodose elevens rätt till en likvärdig 

utbildning. Det är även av yttersta vikt att lärare och pedagogisk personal ger sig tid att förstå 

microsystemen kring eleven innan arbetsmetoderna och rutinerna implementeras i 

undervisningsgruppen (Lundqvist, 2016).  
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Skolledares betydelse för inkludering  

Förutsättningarna att kunna realisera en inkluderande undervisning fullt ut vilar på en samverkan 

mellan pedagogik och specialpedagogik. Inkludering förutsätter dessutom ett värdesystem om 

jämlikhet oavsett bakgrund, det vill säga frihet från diskriminering beroende av exempelvis etnicitet, 

kön, sexualitet, religion, socioekonomisk bakgrund. Det som kännetecknar inkluderande skolor är 

därför en organisation som samverkar och samarbetar såväl inom den egna verksamheten som 

tillsammans med elever och vårdnadshavare för att finna lösningar på elevers svårigheter. Rektor och 

skolledning har därmed en nyckelroll att spela för att säkerställa att kollegialt lärande och 

specialpedagogisk kompetens tas till vara inom organisationen (Heimdahl & Malmgren, 2009).   

Ainscow och Miles (2008) har i sin studie utgått från att den största utmaningen världen över är att 

tillhandahålla en effektiv utbildning för alla barn och unga. Vidare att den mest framgångsrika teorin 

är att skolledare behöver främja nya betydelser om mångfald, främja inkluderande praktik i skolan 

och bygga broar mellan skolor och samhällen. Fortsatt att man inte ska underskatta utmaningar i 

utbildningssystemet i sin strävan att göra utbildningen mer inkluderande för alla. Författarna 

argumenterar för att det är viktigt att utgå ifrån att lärare faktiskt utvidgar sin kapacitet att tänka om 

vad som uppnåtts och öka deras känsla av ansvar i att ta upp frågan om inkludering för alla. Dessa 

argument utgår från Ainscow och Miles antagande om att skolor och deras samhällen vet mer än de 

använder sig av och att den logiska startpunkten för utveckling är en detaljerad analys av existerande 

upplägg, samt att det är ett måste att stundom utmana tänkandet bakom befintliga arbetssätt. Nilholm 

och Göransson (2013) understryker även i en studie som avser den svenska skolan vikten av att 

rektorer som leder arbetet för inkludering utgår från de förhållanden och förutsättningar som finns i 

den egna lärmiljön.  

 

Enligt Billingsley, De Matthew, Connally och McLeskey (2018) ger skolledare inte alltid studenter 

med funktionsnedsättningar möjligheter till lärande i inkluderande skolor och författarna har i sin 

undersökning om inkluderande ledarskap summerat och beskrivit faktorer som främjar och hindrar 

inkluderande skolor i USA. Nationella samarbeten ger stöd för att utveckla lärare och ledare i att 

framgångsrikt förbereda studenter med funktionsnedsättningar att uppnå högskola och fortsatt 

karriär. Samarbeten har utmynnat i ett kompletterande vägledningsdokument med benämningen 

“PSEL 2015” som främjar rektorers ledarskap kring studenter med funktionsnedsättningar. 

Undersökningen pekar på flera implikationer för inkluderande ledarskap. Även om ledarskapet för 

inkluderande skolor skiljer sig åt i och utanför länder så är kärnan i uppdraget likartat: behovet av en 

vision om stöd till framgång för alla studenter, även de med funktionsnedsättning, ha perspektiv på 

tillgångar istället för svårigheter, samarbeta med olika intressenter och förbättra den professionella 

förmågan hos ledare och lärare att förbättra förutsättningarna för studenter med 

funktionsnedsättningar. Det är viktigt att ta del av insatser i olika länder så att beslutsfattare och 

ledare kan lära av andra när de strävar i att uppnå förbättrat ledarskap. De vägledande dokumenten 

erbjuder en tydlig beskrivning av olika dimensioner på inkluderande ledarskap och deras relevans för 

skolledare (Billingsley, De Matthew, Connally & McLeskey, 2018). 
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Teoretiskt ramverk 

Utifrån vår datainsamling och metodval har vi valt att använda oss av ramfaktorteorin (Dahllöf 1999) 

och Skrtics teori om skolan som organisation såsom den tolkas av Claes Nilholm (2018) utifrån 

Skrtic (1991). 

Ramfaktorteorin 

Grundaren till det ramteoretiska tänkandet Dahllöf (1999) för fram att tänkandet kan tillämpas på 

angelägna delar av ett bredare problemområde och att en tolkning utgår från en interaktion mellan 

ramar, processer och resultat. Ramfaktorteorin har senare utvecklats av andra forskare men vi har i 

vår studie utgått från det tidiga ramfaktorperspektivet enligt Persson (2014) som fokuserar på 

ramfaktorer i form av fysisk miljö, tid, organisation och styrdokument som kontextualiserar 

undervisningssituationen i form av begränsningar för involverade aktörer i det här fallet till skolan 

som organisation och verksamhet.  

 

I vår studie handlar det främst om ramar i form av skollagen från 2014, styrdokument och 

Skolverkets allmänna råd kring extra anpassningar och hur den pedagogiska processen påverkats av 

dessa styrande ramar. Då det undersökta utgår från någon form av ram lämpar det sig att fundera över 

syftet med ramen och bestämma en omfattning av det tänkta resultatet, därefter ställa sig frågan om 

vilka processer som i första hand blir intressanta att analysera. Detta hindrar inte att även sidoeffekter 

och oavsiktliga processer utforskas, men att dessa ändå måste komma i andra hand (Dahllöf, 1999).  

 

Flera forskare har använt teorin, däribland Gustavsson (1999) som pekar på att pedagogiskt arbete 

omfattas av ramar som på olika sätt är begränsande och mer eller mindre kraftfullt för den enskilde 

aktören. Författaren erfar att det krävs kompletterande forskningsansatser då situationer och 

konstellationer av ramar är komplicerade, och att man omvänt mot tidigare istället reflekterar över 

vem som identifierar olika ramfaktorer och för vem, men drar slutsatsen att ramfaktorteorin i 

samband med analyser av pedagogiska processer är ett användbart verktyg. Utifrån den nya 

skrivelsen i skollagen 2014 ville vi undersöka processen med implementeringen av extra anpassning. 

Det passar då att utgå från ramfaktorteorin då skollagen är en ram att förhålla sig till för olika 

professioner inom skolan.  

Skritics syn på skolan som organisation 

Thomas Skrtic är en forskare som har skrivit fram en teori som belyser byråkratin som ett hinder för 

en inkluderande skola (Skrtic, 1991). Skrtic menar att en modern demokratisk skola även inkluderar 

specialpedagogiken som en naturlig del av skolans system. Skrtic beskriver att det finns två slags 

byråkratier som hindrar skolor från att utvecklas mot inkludering. Den ena kännetecknas av 

standardiserade arbetsformer som formaliserar individen och gör denne utbytbar, såväl lärare som 

elev. Denna organisation kallas för maskinbyråkratisk. Medan den andra, den professionella 

byråkratin sätter eleven i centrum där lärarens kompetens blir avgörande för ansvarsfrågan om 

elevernas behov. Skrtic ser risker med den professionella byråkratin då den professionelle kan få en 

“byråkratisk” blick för vilka elever “cases” som är möjliga att hantera och befarar att denna effekt 

kan leda till att professionella sorterar ut elever och skapar externa specialpedagogiska system inom 

skolan som organisation där vissa professionella blir “experter” på sina fall av elever.  
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Skrtic förordar att den byråkratiska formen av organisation skall ersättas av den “adhocratiska” som 

kännetecknas av stor flexibilitet och samverkan mellan olika professioner och kompetenser. Eleverna 

undervisas inte i klasser utan i flexibla former där pedagogerna ges stor tillit att forma 

undervisningen i samverkan med andra utifrån en gemensam problemlösning (Skrtic, 1991; Nilholm, 

2018). Det kan som vi tolkar det handla om hur en profession till exempel rektorer, pedagoger eller 

specialpedagoger ges eller tar ansvar för eller aktivt vågar arbeta utifrån verkliga behov och inrätta 

bästa undervisningskoncept för elever och klassen i sin helhet.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att få några rektorers, specialpedagogers/speciallärares, pedagogers och 

specialpedagogstudenters beskrivning av fenomenet extra anpassningar kopplat till sitt uppdrag och 

hur det organiseras i skolan som system. Frågeställningarna är: 

– Hur beskriver de olika professionerna begreppet extra anpassningar som fenomen? 

– Hur beskriver de olika professionerna sitt uppdrag kopplat till de extra anpassningarna? 

– Hur beskriver de olika professionerna att arbetet med extra anpassningar kan vara 

organiserat i skolan som system? 

Metod 

Inledningsvis beskriver vi kvalitativ intervju som metod. Fortsatt gör vi en genomgång av deltagare 

och datainsamling och fortgår sen med att beskriva studiens genomförande. Därefter beskriver vi 

analys av datamaterialet, tillförlitlighet och redogör för etiska överväganden. Vår undersökning 

grundar sig på empiriskt material. Vi har utgått från en fenomenologisk metod som beskriver kärnan 

av upplevd erfarenhet och effektivt får fram enligt Creswell (2013) det undersökta fenomenets 

essens, vilket enligt Szklarski (2015) är de huvudsakliga beståndsdelarna av ett fenomen. I den här 

studien avses olika professioners syn på fenomenet extra anpassningar. 

Metodval- kvalitativ intervju 

Syftet med studien är att få exempel på olika professioners beskrivning av fenomenet extra 

anpassningar i praktiken. Den valda metoden kvalitativ intervju kan vara lämplig för att få personens 

egen beskrivning. Kvalitativ forskningsintervju är enligt Kvale och Brinkmann (2014) att den syftar 

till att förstå något från den intervjuades egna perspektiv från sin levda vardagsvärld. Syftet med 

tillhörande frågeställningar ses därför kunna besvaras utifrån den valda kvalitativa ansatsen och 

halvstrukturerade intervjuer. I den valda kvalitativa ansatsen har vi med hjälp av halvstrukturerade 

intervjuer sökt svar på studiens syfte och frågeställningar. I definitionen av den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun som den förs fram av Kvale och Brinkmann (2014) är intervjuns mål att få 

livsvärldsbeskrivningar från den intervjuade, där syftet är att göra en tolkning av det beskrivna 

fenomenet och vad det innebär. Den halvstrukturerade intervjun är en professionell intervju med ett 

syfte där den halvstrukturerade tekniken innebär att det inte är ett öppet vardagligt samtal och inte 

heller ett slutet frågeformulär (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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Intervjuaren är därmed det yttersta forskningsverktyget som med sitt hantverk har vetskap om 

intervjutekniker och verkar föredömligt i intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2014). Vanligt är 

även att en intervjuguide skrivs inför en intervjusituation (se bilaga 2). Då vi utarbetade vår 

intervjuguide utgick vi från vår studies frågeställningar med målet att uppfylla studiens syfte och i 

linje med Kvale och Brinkmann (2014) är vår intervju halvstrukturerad. Utifrån andra studier med 

liknande design har vi noterat att den kvalitativa forskningsintervjun har varit vanligt förekommande. 

Avissar (2012) genomförde en kvalitativ intervjustudie liksom Majoko (2007). Vi har även 

inspirerats av Sandström, Lindqvist och Klang (2017) som i sin studie undersökt med hjälp av 

fokusgruppsintervjuer hur olika professioner definierar extra anpassningar och hur arbetet med dessa 

organiseras samt en kvalitativ studie om hur extra anpassningar kan förstås utifrån skolan som 

organisation i ljuset av Skrtics teorier utifrån fokusgruppsintervjuer (Sandström, Klang & Lindqvist, 

2017). 

Urval 

Vårt första steg var att välja kommuner och skolor. Därefter skickade vi en skriftlig förfrågan om 

deltagare till studien hos respektive skolas rektor som tillfrågade manlig och kvinnlig personal och vi 

har var för sig tillfrågat en studentkollega vid Mälardalens högskola samt Stockholms universitet om 

deltagande i vår studie. De tillfrågade som var positiva till att delta i vår studie fick ytterligare 

information från oss om studiens syfte och upplägg, att deltagandet var frivilligt med rätt att avbryta. 

Tillsammans med den informationen bad vi även om deltagarens skriftliga samtycke (se bilaga 3).  

Målsättningen var att göra åtta kvalitativa intervjuer med åtta intervjudeltagare från flera skolor i 

olika kommuner och därmed få de olika intervjuades beskrivning av arbetet med extra anpassningar. 

Det var tio personer som valde att delta och utifrån dessa valdes åtta intervjuade med variationer i 

ålder och antal år i yrket samt åldersindelning på respektive skola (se bilaga 3). Enligt Creswell 

(2013) ses ett rimligt antal intervjudeltagare i en studie med en fenomenologisk ansats kunna vara 

fem till tjugofem personer. Vi ville utifrån Creswell (2013) hitta deltagare med erfarenhet av 

fenomenet. Till intervjuerna valdes två rektorer, två specialpedagoger/speciallärare, två pedagoger 

och två specialpedagogstudenter. Vi har inte genomfört intervjuer på våra egna arbetsplatser eller 

med våra egna kollegor av etiska skäl (Creswell, 2013). Vår första kontakt togs per telefon med 

skolornas rektorer. Vi framförde då vår intresseförfrågan baserad på vårt missivbrev och rektorerna 

återkom därefter med kontaktuppgifter till intresserade deltagare (se bilaga 1 och 3). 

Genomförande/analys 

Bearbetning och analys görs utifrån Kvale och Brinkmann (2014) som nämner ett antal olika stadier 

av en intervjuundersökning. Det första stadiet tematisering handlar om att formulera forskningsfrågor 

och tydliggöra temat för undersökningen. Syftet formulerades utifrån nyckelfrågorna varför och vad 

före frågan hur som i vår studie handlar om användbar metod vilken blev kvalitativ intervju. Vårt 

etiska beaktande kopplas här till syftet och som Kvale och Brinkmann (2014) för fram, är det viktigt 

att väga det vetenskapliga värdet av ny kunskap i relation till den mänskliga situationen som 

undersöks och hur den förbättras. Vid det andra stadiet planering förbereddes och nedtecknades 

intervjuernas frågeställningar utifrån etiska överväganden.  
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Före intervjuernas genomförande inhämtade vi deltagarnas skriftliga samtycke via skolornas rektorer 

och vi fick våra specialpedagogsstudenters samtycke vilka hade fått skriftlig information och med 

beaktande av undersökningens moraliska konsekvenser även ett missivbrev vilket av Kvale och 

Brinkmann (2014) ses som en viktig handling för att personer ska känna sig trygga. Utifrån 

rektorernas namnuppgifter och deltagarnas samtycke kontaktade vi alla personer om tid och plats för 

intervjuerna som gjordes och spelades in på intervjudeltagarens valda skola samt på Mälardalens 

högskola och där deltagaren själv valde plats. Kvale och Brinkmann (2014) för fram vikten av att de 

intervjuade ska känna sig bekväma och då kan den eget valda platsen göra skillnad i bekvämligheten. 

Deltagarna fick inte ta del av intervjuguiden i förväg men fick information om studiens syfte via 

missivbrevet (se bilaga 1).  

 

Intervju och utskrift är det tredje och fjärde stadiet i en intervjuundersökning. Inför den inspelade 

intervjun fanns våra etiska reflektioner om att vilja gott för den intervjuade, samtidigt ska intervjuare 

vara medvetna om konsekvenser och som Kvale och Brinkmann (2014) menar finns risken i god 

öppenhet att de intervjuade säger något som de sen ångrar. Vid intervjuns slut sammanfattade vi det 

sagda och klargjorde vad informanten sagt för att säkerställa att vi gjort rätt tolkning inför utskriften 

som innebär att det talade språket överförs till skriftspråk. Vi valde här att göra transkribering av det 

talade språket i intervjun till skriftspråk och tog därmed bort mindre ord i utskriften som inte hade 

relevans för det studerade, likaså togs upprepningar bort. Hänsyn och etiskt beaktande har tagits inför 

utskrift och som enligt Kvale & Brinkmann (2014) innebär att säkra respondentens konfidentialitet 

och att den skrivna texten är lojal i förhållande till det respondenten sagt. 

 

I analysen som är det femte stadiet bestäms lämplig analysmetod för intervjuerna. Etik handlar här 

om hur ingående man kan analysera intervjuer och respondenternas inflytande över deras egna 

uttalanden. Analys av data görs utifrån Kvale och Brinkmann (2014) som beskriver en analysprocess 

i fem steg, där forskaren i steg ett inhämtar en helhet av intervjun och där vi ingående läste hela 

intervjuerna. Därefter fastställer forskaren det som intervjupersonerna uttrycker vilket för oss innebar 

att de intervjuades yttranden sammanfördes i kortare formuleringar, vilket benämns av Kvale och 

Brinkmann (2014) som meningskoncentrering. I ett tredje steg ses forskaren formulera tydliga teman 

så långt det bara går. Här komprimerade vi längre uttalanden där det huvudsakliga omformulerades i 

teman. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan kategorier växa fram under analysens gång eller vara 

utvecklade på förhand. Vid utarbetandet av undersökningens frågeställningar valde vi tre möjliga 

kategorier för analysarbetet. Det fjärde steget handlar om hur meningsenheterna kan relateras till 

undersökningens syfte. Här sammanförde vi svaren från intervjuerna med de på förhand utarbetade 

kategorierna som härrör från undersökningens frågeställningar och syfte. Vid steg fem knyts det 

centrala temat i hela intervjuundersökningen samman och där vi då gjorde en beskrivning av de 

intervjuades uttalanden om extra anpassning utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. 

Tillförlitlighet 

Verifiering det sjätte stadiet i en intervjuundersökning berör validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Den etiska skyldigheten för forskaren är att kunskap som redovisas är säkrad så 

långt som möjligt och det krävs information av de metodologiska stegen i undersökningen för att 

kvalitet, validitet och generaliserbarhet av intervjuns resultat ska kunna bedömas (Kvale & 
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Brinkmann, 2014). Under vår studies bearbetning som gjorts utifrån Kvale och Brinkmanns (2014) 

sju stadier har vi som forskare försökt att validera kontinuerligt under forskningsprocessen och om 

den använda metoden undersöker det den är avsedd att undersöka kan det leda till valid vetenskaplig 

kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014). Validitet är utifrån en fenomenologisk mening att en 

beskrivning får fatt i essensen (Larsson, 2005). Vi valde därför att inte skicka intervjuguiden i förväg 

för att inte påverka de intervjuades svar. Risken med att få frågorna i förväg kan vara att informanten 

bearbetar och tillrättalägger sin egen upplevelse och låter sig styras av frågornas innehåll. Då vi valt 

att utgå från halvstrukturerade intervjuer som metod var vår avsikt att informanterna skulle känna sig 

så fria som möjligt i sina beskrivningar.  

 

Reliabilitet kopplas samman med diskussion om studiens tillförlitlighet däribland om resultat kan 

reproduceras av en annan forskare vid ett annat tillfälle, också att om intervjuarens ledande frågor 

inte är en medveten del i intervjuns teknik kan intervjuarens trovärdighet diskuteras utifrån att 

tekniken oavsiktligt kan påverka ett svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Vår studie bygger på 

halvstrukturerade intervjuer och kan därför inte reproduceras och våra resultat är inte heller 

generaliseringsbara. Vid genomlyssning av intervjuerna har vi däremot säkerställt att vi inte ställt 

ledande frågor. För att nå ökad kvalitet och tillförlitlighet i vår studie har vi läst varandras 

transkriberingar och meningskoncentreringar av våra genomförda intervjuer. Det går att göra en 

analytisk generalisering och en kommunikativ validering trots få informanter men förutsättningen är 

att beskrivningar av intervjuprocessen och intervjuprodukterna är av hög kvalitet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Kvaliteten i kvalitativa studier benämns av Larsson (2005) som dess heuristiska 

kvalitet och handlar om i vilken mån framställningen kan övertyga läsaren att i något avseende kunna 

se verkligheten på ett nytt sätt. Utifrån vår begränsade erfarenhet av att genomföra intervjuer kan vi 

inte garantera att våra intervjuprodukter är av en sådan hög kvalitet att en analytisk generalisering 

och en kommunikativ validering kan uppnås. 

 

Ett krav i kvalitativ forskning handlar enligt Fejes och Thornberg (2015) om forskarens reflexivitet 

och där forskaren utifrån sitt perspektiv, den egna rollen och forskningsprocessens förlopp reflekterar 

kring de egna resultaten. I vårt fall har vi reflekterat över om vår bakgrund som blivande 

specialpedagoger kan ha påverkat de intervjuades svar. De intervjuade visste på förhand att vi var 

insatta i ämnet extra anpassningar och vi kan därmed ha betraktats som sakkunniga.  Maktasymmetri 

påverkar en intervju i den mening att den som intervjuar och den intervjuade kan anpassa sina svar i 

förhållande till den andre (Kvale & Brinkmann, 2014). Våra intervjuer med rektorerna och i viss mån 

specialpedagogen och specialläraren kan därför sägas likna elitintervjuer. Maktasymmetrin kan 

däremot ha upphävts i intervjuerna med rektorerna, specialpedagogen och specialläraren då vi kan ha 

uppfattats som sakkunniga i ämnet. På liknande sätt kan möjligtvis vår sakkunskap skapat ett 

ojämlikt maktförhållande i relation till pedagogerna. Utifrån detta resonemang kan vi förmoda att 

intervjuerna med specialpedagogstudenterna varit de mest symmetriska. 

Etiska överväganden 

Under hela intervjun förekommer etiska problem och vi har haft för avsikt att ta hänsyn till etiska 

frågor i förarbetet, under pågående arbete och i efterarbetet (Kvale & Brinkmann, 2014).  



 

 

 

 

 

 

16 
 

De av Kvale och Brinkmann (2014) etiska riktlinjerna informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskares roll, ligger som grund för att vi i vår undersökning ska kunna skydda de 

olika personerna som medverkat i undersökningen. Individskyddskravet och forskningskravet om att 

bedriva forskning innebär vägningar mellan de båda kraven och som enligt Vetenskapsrådet (2011) 

medför flertalet forskningsetiska problem då vi ska verka för kvalitativt god forskning utifrån ett 

angeläget syfte samtidigt som vi ska skydda personer som deltar i undersökningen. Informerat 

samtycke innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) att undersökningspersonerna informeras om 

syftet och upplägget med undersökningen, att deltagandet är frivilligt och att de när de så vill har rätt 

att dra sig ur intervjun. För att leva upp till den riktlinjen mailade vi i ett tidigt skede information (se 

bilaga 1) till tänkta intervjudeltagare om studiens syfte, dess upplägg, att deltagandet var frivilligt 

med rätt för dem att avbryta. För att säkerställa vår opartiskhet som forskar har vi inte valt 

informanter från våra egna arbetsplatser eller nära kollegor.  

 

Tillsammans med informationen bifogade vi som bilaga även vår önskan om att få deras skriftliga 

samtycke. Innan vi genomförde intervjuerna med deltagarna informerade vi dem också om att vi bara 

hade för avsikt att använda materialet för vår studie och att transkriberingar och inspelade intervjuer 

elimineras när studien är slutförd. Vi informerade också att vi inte skulle avslöja några uppgifter som 

skulle kunna identifiera dem. Konfidentialitet i forskning handlar om en överenskommelse mellan 

deltagarna om vad som kan göras med data som gemensamt skapats (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Utifrån den etiska riktlinjen informerade vi de intervjuade vid intervjutillfället om att vi inte skulle 

yppa något muntligt eller i det skrivna om de intervjuades namn. Vi har inte nämnt de olika skolornas 

namn och inte heller har obehöriga fått del av personuppgifter från vår undersökning.  

Att bedöma konsekvenser vid kvalitativa studier med dess etik att “göra gott” är ett måste för 

forskaren. Den medvetne intervjuaren vet att öppenhet och intimitet vid intervjuforskning kan leda 

till att de intervjuade yppar något som de sen ångrar (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

I samband med intervjuns slutskede tillfrågade vi våra deltagare om de ångrade något de sagt under 

intervjun eller om de ville förtydliga sina svar. Korrigeringar har därmed varit möjliga att göra och 

därför ser vi ingen risk för att någon av de intervjuade skulle kunna utsättas för negativa 

konsekvenser på grund av vårt kunskapsintresse med studien.  Deltagaren försäkrades om att vi inte 

skulle prata om eller skriva om dennes namn, att vi inte skulle lämna deltagarens personuppgifter till 

obehöriga och att vi inte heller hade nämnt namnet på dennes skola.  

 

Forskarens roll är enligt Kvale och Brinkmann (2014) avgörande för vetenskaplig kunskapskvalitet 

och att fatta de etiska beslut undersökningen igenom som är hållbara. Krav på forskare är inbakade i 

forskningsprocessen men krav bygger på vanliga etiska värderingar och normer vilka sammanfattas 

av Vetenskapsrådet (2011) i ett antal allmänna regler. Vi har i vår roll som forskare strävat efter att 

uppfylla den etiska riktlinjen om forskarens roll vilken enligt Kvale och Brinkmann (2014) omfattar 

vår integritet - vår erfarenhet, kunskap, rättrådighet och hederlighet som är den avgörande faktorn.  
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Resultatredovisning och analys 

I den här delen presenterar vi vår undersöknings resultat utifrån de intervjuades svar. Resultatet 

innefattar åtta intervjuer. Två intervjuer med fyra olika professioner. Vårt syfte var att få några 

rektorers, speciallärares/specialpedagogers, pedagogers och specialpedagogstudenters beskrivning av 

fenomenet extra anpassningar kopplat till sitt uppdrag och hur det organiseras i skolan som system. 

Professionerna benämns med förkortningar enligt följande: rektor 1 och 2 (R1, R2), pedagog 1 och 2 

(P1, P2), specialpedagog och speciallärare (Sp1, Sp2), samt specialpedagogstudent 1 och 2 (S1, S2), 

se bilaga 3. I texten har vi skilt de åtta intervjuade åt utifrån om det sagda kommer från en pedagog, 

specialpedagog/speciallärare, rektor eller specialpedagogstudent. Informanternas svar skall ses 

oberoende av varandra. Resultaten skrivs in under rubriker som rör de intervjuades beskrivning av 

begreppet extra anpassning, de intervjuades beskrivning av sitt uppdrag kopplat till extra anpassning 

och de intervjuades beskrivning av hur arbetet med extra anpassning kan vara organiserat i skolan.  

Nämnda rubriker är utifrån vår studies syfte. Resultaten följs med en resultatanalys som kopplas till 

våra valda teorier och frågeställningar. 

Rektorernas beskrivning av extra anpassningar  

Rektor 1 och 2 arbetar på olika skolor och stadier (se bilaga 3). R1 beskriver att extra anpassning kan 

vara att möta upp en elev på en specifik plats för att säkerställa en sorts trygghet, göra konkret 

material som är väl anpassat till elevernas svårigheter, egen vald plats i matsalen och vuxenstöd i 

olika situationer.  

 

R2 berättar att alla elever har Inläsningstjänst på sina Chromebooks, de har talsynteser och stavnings- 

och rättningsprogram. R2 säger att de kämpar med att införa en lektionsstruktur enligt 

Specialpedagogiska myndigheten och Skolverket samt UDL Universal Design for Learning, 

Universell Design för lärande (se bilaga 4) och att de har sett att de barn som är i behov av struktur 

blir tryggare med en gemensam lektionsstruktur. Likaså anser R2 att alla barn blivit mer delaktiga 

sedan de införde digitala hjälpmedel för alla och att elever som är i behov av stödåtgärder därför inte 

känner sig lika utpekade som tidigare.  

 

Resultatanalys 

R1 beskriver extra anpassningar utifrån en eller flera elevers behov däribland konkret material som är 

väl anpassat utifrån elevers svårigheter. R1 nämner också exempel på extra anpassningar som inte 

kopplas direkt till en undervisningssituation exempelvis att möta upp eleven på en fysisk plats eller 

egen vald plats i matsalen. Extra anpassningar som en del av den ordinarie undervisningen har 

därmed getts en vidare betydelse och R1 beskriver snarare vikten av en trygg fysisk lärmiljö. R2 

relaterar däremot mer till den ordinarie undervisningen och kopplar extra anpassningar till digitala 

hjälpmedel och lektionsstruktur med utgångspunkt från Specialpedagogiska myndighetens 

lektionsstruktur och konceptet UDL. Detta tyder på att rektorerna har tolkat skrivelsen i skollagen 

från 2014 och Skolverkets allmänna råd kring extra anpassningar utifrån en vidare betydelse och som 

även kan ha tolkats som en fråga om tillgänglig lärmiljö i enlighet med Specialpedagogiska 

myndighetens stödmaterial. Ramfaktorer enligt ramfaktorteorin (Dahllöf, 1999) i form av 

styrdokument och pedagogisk modell (UDL) har därmed inverkat på rektorernas beskrivningar.  
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Specialpedagogens och speciallärarens beskrivning av extra anpassningar  

Specialpedagogen (Sp1) och specialläraren (Sp2) arbetar på olika skolor och stadier (se bilaga 3). 

Sp1 uttrycker att det finns många extra anpassningar som kan göras för en elev och som inte är av 

ondo för hela klassen och menar att om lärare har en struktur och tydlighet i all sin undervisning 

torde färre enskilda elever få behov av extra anpassning. Sp1 beskriver att extra anpassning kan vara 

att förtydliga instruktioner genom att även anteckna muntlig information, anpassa mängden 

information, anpassning av läromedel t.ex. förstorad text, mindre mängd text eller omarbetad text där 

det viktiga blir synligt. Kunskap som elever förväntas ta in via hörseln kan många gånger behöva 

kompletteras med text och bildstöd i olika sammanhang t.ex. i det egna anpassade schemat, som 

komplement till text. Lärare kan komplettera det skrivna på tavlan med egen ritad bild för att 

tydliggöra. Extra anpassning kan också vara att en elev får hjälp med struktur för att påbörja, 

genomföra och avsluta en arbetsuppgift, det kan vara digitala hjälpmedel, annan särskild utrustning i 

lärandet och någon insats av specialpedagog vid något tillfälle.  

 

Sp2 för fram att förutom läs- och skrivhjälpmedel kan det vara en fysisk reträttplats, styrd 

rastaktivitet, möjlighet att dela upp arbetsuppgifter, alternativa redovisningsformer, sittkuddar, 

hörselkåpor, hörlurar och intensivläsning. Sp2 utgår från vägledning och stimulans som en grund för 

alla elever och erbjuder hjälpmedel som ses om ett smörgåsbord av anpassningar som finns 

tillgängliga för alla. Sp2 menar att det egentligen inte då handlar om extra anpassningar eftersom de 

erbjuds alla elever och ger uttryck för att det är hårfint vad som räknas som en extra anpassning. Sp2 

anser liksom specialpedagogen att det blir tydligt först när en elev verkligen behöver en individuell 

anpassning.  

 

Resultatanalys  
Sp1 ger uttryck för att många extra anpassningar kan göras för en elev inom den ordinarie 

undervisningen. Sp1 utgår från individens behov av extra anpassningar och avgör sedan om någon 

eller flera extra anpassningar kan göras generella för hela gruppen. Sp2 beskriver skillnaden mellan 

tillgänglig lärmiljö och individanpassade insatser men upplever att det är hårfint vad som räknas som 

en extra anpassning.  

 

Av resultatet framkommer att Sp1 och Sp2 i första hand utgår från individen i beskrivningen av extra 

anpassning men att gruppen också inkluderas. De beskriver även extra anpassningar i en överförd 

betydelse till pedagogisk lärmiljö och benämner inte avsikten med extra anpassningar i syfte att öka 

måluppfyllelsen för den enskilda eleven. Däremot ger de rikliga exempel på anpassningar kopplade 

till undervisningssituationen där Sp2 betonar hjälpmedlens betydelse. Sp2 använder begrepp som 

ledning och stimulans från skolverkets allmänna råd kring extra anpassningar, vilket kan ses som en 

ramfaktor som har inverkat på den intervjuades svar (Dahllöf, 1999).  
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Pedagogernas beskrivning av extra anpassningar 

Pedagog 1 och 2 arbetar på olika skolor (se bilaga 3). P1 nämner Studi.se- en lärplattform på flera 

olika språk, som används som ett kompletteringsmaterial för elever med annat modersmål även för 

elever med dyslexi, SOS- materialet, olika digitala hjälpmedel, Sokrates prov som består av 

kryssfrågor, nivågraderade prov, exitnotes/ exittickets, kortare läxförhör och med jämnare intervall, 

fler genomgångar, instuderingsfrågor, långa lektioner delas upp i flera “tårtbitar” där varje tårtbit är 

ett lektionsmoment som varar ca 13 min, anpassat material.  

 

P2 säger att det kan vara många olika saker, t.ex. extra tydlighet och hålla samma lektionsstruktur, att 

förbereda vissa elever och gå igenom innehållet på lektionen före lektionen börjar, göra kortare prov 

och läxförhör, använda bildstöd, skapa rutiner, inläsningstjänst, anpassat schema. 

Resultatanalys 

Pedagogerna beskriver extra anpassningar i huvudsak med utgångspunkt från undervisningen. P1 

betonar framförallt anpassade läromedel, digitala läromedel, uppdelning av lektionsinnehåll och 

undervisningsmaterial medan P2 lyfter lärarens förhållningssätt såsom lektionsstruktur, tydlighet och 

att förbereda eleven på lektionsinnehållet. Båda pedagogerna ger i sina svar uttryck för att arbeta med 

riktade insatser i klassrummet i enlighet med ändringen i skollagen från 2014. Pedagogerna beskriver 

framförallt olika ramfaktorer såsom anpassningar av tiden, avgränsade uppgifter, uppdelade 

arbetsmoment och extra genomgångar i enlighet med ramfaktorteorin (Dahllöf, 1999). Däremot 

nämns inte extra anpassningar i samband med kunskapskrav eller måluppfyllelse.  

Specialpedagogstudenternas beskrivning av extra anpassningar 

Specialpedagogstudenterna arbetar på olika skolor och studerar vid olika lärosäten (se bilaga 3). S1, 

svarar att det är en individanpassad insats av mindre karaktär, t.ex. intensivträning i läsning under en 

kortare period. S2, svarar att en extra anpassning kan vara insatser på olika nivåer, alltifrån den 

fysiska miljön till den pedagogiska och att man tillrättalägger och anpassar i planeringen att den ska 

innehålla flera variationer av undervisningsformer och arbetssätt. 

Resultatanalys 

Specialpedagogstudenterna ger olika beskrivningar av extra anpassningar varav den ena betonar att 

det är en individuell insats medan den andra nämner att insatsen kan se på olika nivåer. En möjlig 

förklaring kan vara att specialpedagogstudenterna i sin utbildning har bearbetat skrivelser i 

Skolverkets allmänna råd kring extra anpassningar i enlighet med ramfaktorteorin (Dahllöf, 1999). 

Studenterna nämner däremot inte att extra anpassningar syftar till att öka måluppfyllelsen och att de 

hör samman med elevens ordinarie undervisning i enlighet med ändringen i skollagen från 2014. S2 

nämner istället att extra anpassningar kan vara insatser på olika nivåer, vilket är en vidare tolkning av 

extra anpassningar som snarare handlar om tillgängliga lärmiljöer.  
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Rektorernas arbete med extra anpassningar   

R1 berättar att arbetet som rektor innebär ett ansvar för elevhälsans arbete där rektor delegerar arbetet 

med extra anpassning till specialpedagogen som tar det vidare till pedagogerna. R1 berättar att när 

elevärenden kommer upp på EHT kopplas elevhälsans specialpedagog in i det fortsatta arbetet kring 

eleven tillsammans med pedagogen.  

 

R2 lyfter fram att rollen som rektor är att verka för ett arbetsklimat på skolan som är öppet, 

prestigelöst med nära kommunikation, tillåtande förhållningssätt och där det är en styrka att kunna be 

om hjälp. R2 ser sitt uppdrag som att möjliggöra för lärare och elevhälsan att genomföra sitt uppdrag 

och skapa förutsättningar för att kunna genomföra stödinsatser. R2 anser att det finns särskilt 

kompetenta lärare som klarar alla elever medan andra lärare har stora svårigheter och därför behöver 

stödinsatser från speciallärarna. R2 har nyss fått ett utökat uppdrag på en annan skola, och anser att 

det är nödvändigt att ha ett team som fungerar självständigt och betonar att det är jätteviktigt att ha 

tillit till elevhälsoteamets profession. Rektorn har därför delegerat det mesta till dem och utifrån vad 

de behöver så samordnar, fördelar och riktar R2 sina resurser. 

Resultatanalys 

Båda rektorerna betonar att de är huvudansvariga för elevhälsans arbete men att de delegerar arbetet 

med extra anpassningar till specialpedagoger och speciallärare. En rektor har även fått ett utökat 

uppdrag som kan ses som en begränsande ramfaktor enligt Dahllöf (1999). Båda beskriver att de blir 

informerade via EHT (Elevhälsoteam) möten och att de framförallt tar beslut om resurser. R2 betonar 

sin roll som ledare för att skapa goda förutsättningar för sina medarbetare, t.ex. vikten av att lärare 

vågar be om hjälp, känner tillit och att de ges möjlighet att arbeta förebyggande. R1 lyfter sin roll att 

möjliggöra samarbetet mellan specialpedagog och undervisande pedagog. R1 betonar sitt ansvar för 

att underlätta samarbetet mellan specialpedagogen och undervisande lärare, vilket även ligger i linje 

med R2. Rektorerna ger därmed uttryck för en adhocratisk organisation när de beskriver samarbeten 

mellan olika professioner (Skrtic, 1991). R2 är av uppfattningen att vissa lärare anses var mera 

kompetenta att klara av uppdraget kring extra anpassningar än andra lärare, vilket möjligen kan 

tolkas som ett uttryck för en professionell byråkratisk organisation (Skrtic, 1991). 

Specialpedagogens och speciallärarens arbete med extra anpassningar 

Sp1 för fram att vetskapen om att någon elev har skolsvårigheter initialt kan komma från föräldrar 

som kontaktat rektor, eleven kan själv ha nämnt sina svårigheter till en annan profession i skolan än 

den egna läraren. Det kan komma från läraren själv ibland som en önskan om råd och stöd och ibland 

vill lärare att en pedagogisk utredning görs med möjlighet att koppla till ett åtgärdsprogram. Oavsett 

var vetskapen kommer ifrån berättar Sp1 att samarbetet startar med den ansvarige läraren för att få 

vetskap om elevens svårigheter, om det görs extra anpassningar, vilka som görs, om de extra 

anpassningarna är kopplade till elevens svårigheter och i de fall det görs extra anpassningar 

diskuteras på vilket sätt det underlättar för eleven eller inte. Om de gjorda extra anpassningarna inte 

fungerar erbjuds konsultation med tips och råd till läraren kring andra möjliga anpassningar.  
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Blir det tydligt vid utvärderingarna att de fortsatta extra anpassningarna inte ger avsedd effekt kan 

eleven vara i behov av särskilt stöd och först då kommer arbetet att beröra den pedagogiska utredning 

som ligger till grund för upprättandet av ett åtgärdsprogram som beslutas av rektor.  

 

Sp2 som är ute i verksamheten säger sig själv upptäcka behov och säger även att lärarna kan rådfråga 

vilka anpassningar som kan vara lämpliga att prova. Tillsammans med sin andra kollega har de 

utarbetat färdiga rubriker för att underlätta dokumentationen för lärarna i ett speciellt dokument för 

extra anpassningar som även journalförs. Sp2 gör även tester, screeningar och uppföljningar som kan 

ligga till grund för extra anpassningar. Det är sällan Sp2 jobbar med elever enstaka gånger, utan blir 

engagerad för enskilda elever i perioder av intensivträning i svenska och matematik. Sp2 uttrycker en 

tydlig värdering om att elever skall ges extra anpassningar i den ordinarie undervisningen och att det 

finns en strävan på skolan att möta mångfald och olikheter för att göra lärmiljön tillgänglig för alla 

elever. Sp2 beskriver också sitt arbete med extra anpassningar som en del av ett förebyggande arbete 

mot skolsvårigheter, och poängterar vikten av samarbete och problemlösningsförmåga. 

Resultatanalys 

Sp1 och Sp2 beskriver att deras uppdrag i huvudsak är att fånga upp vilka elever som har behov av 

stödinsatser. De beskriver däremot några intressanta skillnader som dels kan förklaras av 

organisatoriska skäl och dels kompetensområden t.ex. att Sp2 har intensivträning i svenska och 

matematik. Sp2 uttrycker att det finns en vilja att möta mångfald och strävan efter att göra lärmiljön 

tillgänglig på dennes skola och betonar det förebyggande arbetet mot skolsvårigheter samt vikten av 

samarbete och problemlösningsförmåga, vilket ligger i linje med en adhocratisk organisation (Skrtic, 

1991). Sp1 beskriver att hon i huvudsak kontaktas när det framkommer att en elev befinner sig i 

svårigheter och att informationen kan komma från många olika håll, t.ex. föräldrar, elever, lärare, 

övrig personal på skolan eller rektorer i enlighet med en adhocratisk organisation (Skrtic, 1991). Sp2 

betonar däremot att hennes närvaro i verksamheten och under lektioner gör att hon på egen hand kan 

initiera stödinsatser förutom att lärare anmäler ärenden till henne. Både Sp1 och Sp2 samarbetar nära 

läraren för att analysera behov, utvärdera och utforma extra anpassningar och erbjuder vid behov 

ytterligare konsultation och handledning. Samverkan sker därmed mellan olika professioner och 

samarbetet utgår från en gemensam arbetsuppgift. Detta tyder på att professionerna söker en 

gemensam problemlösning i enlighet med Skrtics (1991) syn på adhocrati.  

 

De lyfter även fram ansvaret för pedagogiska utredningar och upprättande av åtgärdsprogram. Sp2 

nämner till skillnad från Sp1 ansvaret för screening, testning, intensivträning i svenska och 

matematik, vilket kan förklaras utifrån rollen som speciallärare. Det faktum att Sp2 har en kollega på 

samma arbetsplats och att de kunnat frigöra tid för varandra genom att dela upp eleverna på skolan 

möjliggör troligtvis även att uppdraget kan rymma fler arbetsuppgifter. Det går därmed att se att tiden 

som ramfaktor möjliggjort ett flexiblare uppdrag för speciallärarna (Dahllöf, 1999). 
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Pedagogernas arbete med extra anpassningar 

P1 beskriver att planeringen görs utifrån de elever som har störst behov i förhållande till vad som är 

möjligt i gruppen som helhet. Visar screeningresultat från specialläraren vid höstterminens början att 

i stort sett hela gruppen har läs- och skrivsvårigheter görs generella anpassningar för alla elever. Vid 

överlämningen från specialläraren ges information om vilka elever som har extra anpassningar och 

tips om anpassningar på gruppnivå. P1 lyfter fram att samarbetet med specialläraren har fungerat bra 

men saknar samarbetet i ämneslaget på sin tidigare skola. P1 har tillsammans med sitt arbetslag enats 

om ett antal gemensamma generella anpassningar som ska gälla i klassrummen. P1 tycker dock inte 

att detta följs av alla pedagoger förutom att alla elever tas emot i dörren innan de går in till 

klassrummet och att lektionsinnehållet skrivs upp på tavlan samt start och sluttid.  

 

P2 för fram att hon framförallt tänker på barnen med autism som behöver en miljö med färre barn i, 

att det är svårt att tillgodose deras behov i ett stort klassrum tillsammans med barn som har ADHD 

och som inte medicinerar. Det finns även barn med, ADD, dyslexi och språkstörning som behöver 

mycket individuellt stöd som P2 inte hinner ge och så länge eleverna inte är utåtagerande så måste P2 

själv hantera uppdraget med extra anpassningar, vilket P2 inte anser sig klara av. 

Resultatanalys 

P2 betonar svårigheten att ge extra anpassningar till elever med neuropsykiatriska diagnoser och 

beteendeproblematik inom ramen för den ordinarie undervisningen och beskriver att ramfaktorer 

såsom att klassrumsmiljö, klassens storlek och undervisningstid utgör hinder (Dahllöf, 1999).  

 

P1 nämner även generella anpassningar görs utifrån tidigare underlag från specialläraren och att 

samarbetet mellan pedagogerna inte fungerar som önskat på den nuvarande arbetsplatsen. Utifrån 

intentionen om extra anpassning som en individuell insats ger P1 uttryck för en annan tolkning, d.v.s. 

att extra anpassningar kan göras generella för hela gruppen. Ingen av pedagogerna nämner 

möjligheten att använda eleverna som resurser för varandra. 

Specialpedagogstudenternas arbete med extra anpassningar 

S1nämner handledning till personal om hur man kan tänka kring planering av ett arbetsområde, som 

att tänka extra anpassningar redan i planeringsstadiet utifrån de elever som lärarna ska möta. S2 

berättar att hennes erfarenheter av att arbeta med extra anpassningar skiljer sig åt beroende på om det 

varit en särskild undervisningsgrupp eller inte. S2 upplever att elevernas behov i en särskild 

undervisningsgrupp är så pass stora att det är svårt att tillgodose dem individuellt även om de är få till 

antalet. S2 ger uttryck för att elever med diagnoser och integrerade elever mottagna i särskolan 

befinner sig på så olika nivåer utifrån skilda läroplaner och att det därför blir svårt för läraren att 

anpassa och möta varje elev. S2 har läst om att extra anpassningar och särskilda insatser blir tydligt 

åtskilt på Specialpedagogutbildningen och berättar att det framgick i arbetsuppgifter. S2 har ofta stött 

på begreppet extra anpassningar i litteraturen särskilt i samband med inkluderande undervisning i 

klassrummet eller i andra lärmiljöer. S2 anser däremot att kurslitteraturen är väldigt vid, den förklarar 

begreppen och hur det borde vara men ger inte alltid så konkreta tips som passar i praktiken.  
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Resultatanalys 

Ingen av specialpedagogstudenterna nämner extra anpassningar i samband med ökad måluppfyllelse. 

S2 nämner att kurslitteraturen behandlar extra anpassningar som insatser i olika lärmiljöer som inte 

bara inbegriper klassrumsmiljön men kopplar inte samman begreppet extra anpassningar med 

ordinarie undervisning. Däremot ser S2 ett samband mellan inkluderande undervisning och extra 

anpassningar och gör även åtskillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd. Detta tyder på att 

specialpedagogstudenterna tagit större intryck av Skolverkets skrivelser i form av allmänna råd än 

skrivelsen i skollagen från 2014. S1 kopplar även samman sin roll som handledare i relation till lärare 

och tänker att extra anpassningar kan vara en del av ett förebyggande arbete, vilket skulle kunna 

tolkas som ett uttryck för en adhocratisk syn på arbetet med extra anpassningar enligt Skrtic (1991). 

S2 tydliggör även att förutsättningarna att arbeta med extra anpassningar skiljer sig beroende på 

gruppens elevsammansättning och om läraren undervisar enligt två läroplaner, vilka kan ses som 

ramfaktorer enligt ramfaktorteorin (Dahllöf, 1999).  

Rektorernas syn på organisationen av extra anpassningar  

R1 nämner digitala mallar och system med listor och tips som kan följas upp vilket ses som ett bra 

stöd för pedagogerna i arbetet med extra anpassningar. Stöd till pedagoger i det dagliga arbetet ges 

också av elevhälsan. R2 säger sig ha delegerat det specialpedagogiska arbetet med extra anpassningar 

till två speciallärare som lärarna anmäler sitt ärende till så snart man känner minsta oro, då vänder 

man sig till dem beroende på vilken åldersgrupp man har och sedan avgör de om det tas vidare till 

elevhälsoteamet, med skolpsykolog, skolsköterska och kurator och rektor. Det är speciallärarna som 

bokar in ärenden till elevhälsoteamet. Möten ges varje vecka mellan kl. 14-16 och tar upp 

screeningar, provresultat eller oro. Det är väldigt sällan elevhälsoteam-möten bara utgörs av ärenden 

utan fokus ligger på ett proaktivt och förebyggande arbetssätt för att ligga steget före hela tiden och 

få kännedom hur lärare och klasser har det för att kunna sätta in extra resurser. Ingen av rektorerna 

anser att elever med svårigheter bäst undervisas av speciallärare och specialpedagoger i mindre 

grupper. 

Resultatanalys 

R1 beskriver bland annat en rad standardiserade metoder såsom digitala listor och mallar. Utifrån 

Skrtics teori visar detta drag av en professionell byråkratisk organisation (Skrtic, 1991). R2 uttrycker 

att speciallärarna samordnar organisationen av extra anpassningar och att rektor uppmuntrar lärare att 

söka speciallärarnas stöd och eftersom många undervisande pedagoger samverkar och samarbetar 

med speciallärarna kan detta tolkas adhocratiskt (Skrtic, 1991).  

Båda rektorerna beskriver hur lärarna kan ta del av den specialpedagogiska kompetensen som finns i 

elevhälsoteamet, vilket skulle kunna förklaras med att 2014 års lagändring har blivit mer känd och 

implementerad i skolornas organisation och därmed varit en betydande ramfaktor (Dahllöf, 1999). R2 

beskriver också sitt arbete med extra anpassningar som en del av ett förebyggande arbete mot 

skolsvårigheter och poängterar vikten av samarbete och problemlösningsförmåga i linje med en 

adhocratisk organisation (Skrtic, 1991). 
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Specialpedagogens och speciallärarens syn på organisationen av extra 
anpassningar 

Specialpedagogen (Sp1) och specialläraren (Sp2) arbetar på olika skolor (se bilaga 3). Sp1 säger att 

det är rektor som har ansvaret för arbetet med extra anpassning i skolan och det är rektor som ska se 

till att det finns rutiner när elever behöver få extra anpassning. Kompetens i elevhälsoteamet skall 

snarast användas i arbetet med extra anpassningar för att upptäcka en elevs behov och ge stöd till 

lärare och annan personal i arbetet. Sp2 berättar att hon tillsammans med sin speciallärarkollega har 

gjort ett dokument som journalförs med specifika rubriker. Rubrikerna syftar till att hjälpa 

undervisande lärare att beskriva svårigheterna t.ex. att eleven visar svårigheter kring impulskontroll, 

koncentrationssvårigheter eller behöver extra stöd i form av att utveckla sin läsning. Det finns även 

en övergripande rubrik i dokumentet som uttrycker att läraren ser att det finns ett behov som ligger 

utöver det som ges i den vanliga undervisningen. En rubrik är t.ex. Anpassad undervisning och Behov 

av extra specialpedagogiskt stöd under en kortvarig tid. Dokumentets funktion är förutom att ge ett 

stöd till lärarna också att synliggöra för föräldrarna vilka anpassningar som görs i skolan och för att 

uppfylla kravet på dokumentation då skolan är en F-5 skola. Sp2 betonar däremot att dokumentet inte 

alltid ger ett tillräckligt gott stöd och många lärare söker ytterligare stöd kring extra anpassningar hos 

speciallärarna. 

Resultatanalys 

Sp1 ger uttryck för att tydligt känna till att rektors ansvarsområde och ärendegången kring extra 

anpassningar men ger inte konkreta exempel på hur organisationen fungerar i praktiken såsom Sp1. 

En förklaring kan vara att Sp1 arbetar med äldre elever där kravet på dokumentation kring extra 

anpassningar inte finns (se bilaga 3). Sp2 beskriver däremot en rad standardiserade metoder såsom 

journalföring kring extra anpassningar för att organisera arbetet och uppfylla kraven på 

dokumentation då det är en F-5 skola (skollagen 2010: 5 a § och 9 §, 10 kapitlet 13 § ). Detta 

dokument syftar även till att stödja lärarna och som underlag för att synliggöra arbetet med extra 

anpassningar för vårdnadshavare. Sp2 berättar att många undervisande pedagoger söker samarbete 

och stöd hos speciallärarna i arbetet med extra anpassningar vilket tyder på en adhocratisk 

organisation enligt Skrtic (1991).  

Pedagogernas syn på organisationen av extra anpassningar 

Pedagog 1 och 2 arbetar på olika skolor. Deras svar är oberoende av R1 och R2 (se bilaga 3). P1 

säger sig inte veta om någon direkt arbetsgång kring extra anpassningar eller hur de organiseras på 

den nuvarande arbetsplatsen. P1 har fått stöttning av specialläraren men upplever att läraren själv bär 

ansvaret. På den tidigare arbetsplatsen fanns möjlighet till samarbete i ämneslag men arbetslaget på 

den nuvarande skolan erbjuder inte samma stöd. P1 har deltagit på några studiedagar under läsåret 

där en specialpedagog tipsat om arbetet med NPF elever och haft en genomgång av inläsningstjänst 

och Spel Rex och berättar även att skolpsykologen har föreläst om olika diagnoser. P1 har däremot 

inte fått en direkt beskrivning om hur arbetet med extra anpassningar ska organiseras. P1 berättar 

vidare att arbetslaget träffas en eftermiddag i veckan för att lyfta elever vartannat tillfälle men att det 

oftast blir annat som tar tiden på agendan. Ibland kommer specialpedagogen till skolan men P1 

uppger att specialpedagogens uppdrag är otydligt.  
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P2 säger att lärare anmäler till EHT som sedan ges en återkoppling från specialläraren eller 

specialpedagogen och därefter sker organiseringen av extra anpassningar. P2 önskar att en 

specialpedagog eller speciallärare kunde informera sig bättre och närvara vid de arbetslagsmöten som 

anordnas.  

Resultatanalys 

Pedagogerna kan sägas ge uttryck för skillnader i hur rektorer fungerar som ledare. P1 säger sig inte 

känna till hur arbetet kring extra anpassningar organiseras på sin skola. P1 beskriver att arbetet med 

extra anpassningar inte går framåt inom organisationen vilket kan ha sin förklaring i en otydlig 

delegation och brister i rektors ledarskap. Vidare beskriver P1 att elevernas behov förbises och inte 

tas upp på arbetslagsmöten och att specialpedagogens roll är otydlig. P2 beskriver däremot strukturen 

i ärendegången kring extra anpassningar d.v.s. att pedagogerna anmäler ärenden till elevhälsoteamet 

men att återkopplingen och uppföljningen av specialpedagog eller speciallärare brister. P2 uttrycker 

därför ett behov av närmare samarbete och kommunikation med elevhälsan. Dessa resultat tyder på 

att det finns hinder i den pedagogiska verksamheten. Enligt Skrtic (1991) kan hinder uppstå i 

professionell byråkratiska organisationer, avsaknaden av samarbete tyder på detta. Avsaknaden av 

rutiner och samarbetsformer kan även ses som begränsande ramfaktorer enligt (Dahllöf, 1999).   

Specialpedagogstudenternas syn på organisationen av extra anpassningar 

S1 beskriver att det finns mycket att förbättra gällande organisationen av extra anpassningar t.ex. att 

arbeta för en större bredd i undervisningen och för en tillgängligare lärmiljö. S1 förklarar att lärare är 

resurser för varandra på vissa lektioner för att kunna ha större grupper. S2 säger att det är svårt att 

beskriva organisationen av extra anpassningar på den nuvarande skolan och berättar att skolledningen 

arbetar för att hitta gemensamma förhållningssätt bland lärarna såsom gemensamma strukturer på 

lektioner. S2 har även deltagit på studiedagar kring vad som kan göras inom skolans ramar men 

uppger att dessa studiedagar inte lett till en ökad samsyn bland kollegorna. S2 anser däremot att en 

del lärare klarar av att ge extra anpassningar bättre än andra lärare och förklarar att det då främst 

handlar om struktur i undervisningen. 

Resultatanalys 

Specialpedagogstudenterna ger slutligen den vagaste bilden av organisationen kring extra 

anpassningar. En av dem uttrycker dessutom en svårighet att beskriva organisationen på sin 

nuvarande arbetsplats och beskriver att gemensamma rutiner, såsom lektionsstruktur och 

förhållningssätt inte följs i praktiken. En student uttrycker även behov av ny kunskap och kompetens 

för att öka kvaliteten i lärmiljöerna och undervisningen. Detta tyder på att ramfaktorer i form av 

exempelvis tid (Dahllöf, 1999) kan stå i vägen för skolornas kvalitetsutveckling och att det saknas 

fungerande kollegiala samverkansformer för att nå ökad samsyn och erfarenhetsutbyte bland 

personalen. 
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Diskussion  

Här diskuteras först studiens metod och hur dess syfte och frågeställningar uppfyllts, eventuella 

brister och studiens tillförlitlighet. Därefter diskuteras studiens resultat kopplat till tidigare forskning 

och teoretiska ramverk. Diskussionen avslutas med reflektioner utifrån studiens resultat och förslag 

till vidare forskning.  

Metoddiskussion 

Vår studies syfte var att undersöka hur olika professioner kan uppfatta sitt arbete inom ramen för 

extra anpassningar. I vår strävan att uppfylla studiens syfte och dess frågeställningar har vi enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) försökt att kontinuerligt validera undersökningsprocessen. Urvalet av 

intervjuade har anpassats utifrån studiens syfte vilket gjort att vi kommit nära det vi ville undersöka, 

därför tänker vi att vår undersökning har en god validitet. Vi utformade även intervjuguidens 

frågeställningar utifrån studiens huvudteman vilket innebar att våra frågor var relevanta för studiens 

syfte. En brist kan vara att vi tillsammans inte har lyssnat på de inspelade intervjuerna och inte heller 

har tolkat intervjuerna tillsammans och kopplat till Kvale och Brinkmann (2014) är det svårt att göra 

transkribering av en intervju till skrift trovärdig och objektiv och därmed svårare att säkerställa 

intervjuns validitet. För att kompensera detta har vi därför läst varandras transkriberingar och 

meningskoncentreringar för att kontrollera med varandra hur vi uppfattat intervjusvaren. Citat från de 

intervjuade har inte tagits med då vår meningskoncentrering legat nära det sagda. Det som också har 

betydelse är att vi inte personligen har valt ut de olika intervjuade då det var rektor som utifrån vår 

studies information och vår önskan om deltagande professioner gjorde urvalet utifrån sitt perspektiv. 

Vi har därmed inte påverkat eller styrt urvalet av deltagare. Rektorerna har i sin tur tillfrågat personal 

med erfarenhet av extra anpassningar och har även avsatt arbetstid till deltagarna för intervjuer.  

 

Reliabilitet av Kvale och Brinkmann (2014) handlar om en studies tillförlitlighet. Vi utgår från att vår 

undersökning är tillförlitlig då vi har reflekterat över resultat som kopplats samman med 

undersökningens syfte och frågeställningar samt vår roll som forskare. Utifrån våra reflektioner och 

genomlyssning av intervjuerna har vi säkerställt att vi inte ställt några ledande frågor och har därför 

inte avsiktligt riskerat vår trovärdighet som intervjuare. Kvale och Brinkmann (2014) för fram att den 

producerade kunskapen kan överföras till andra situationer med andra personer men eftersom våra 

resultat härrör från halvstrukturerade intervjuer är de inte generaliseringsbara. 

Diskussion av resultatanalys 

Av resultaten framgår att samtliga informanter känner till begreppet extra anpassning och de ger 

varierande exempel av begreppet utifrån sin tolkning utifrån styrdokument och skollagen (SFS 2010: 

800). Exempelvis framgår av specialpedagogstudenterna att extra anpassningar kan variera på olika 

nivåer såsom anpassningar i lärmiljön men att de kännetecknas av insatser av mindre karaktär. 

Rektorerna beskriver extra anpassningar utifrån en eller flera elevers behov av konkret material som 

är väl anpassat utifrån elevers svårigheter och en rektor nämner även insatser utanför den ordinarie 

undervisningen såsom placering i matsalen.  
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Sammanfattningsvis beskriver pedagogerna, specialpedagogen och specialläraren till skillnad från 

rektorerna och specialpedagogstudenterna extra anpassningar i högre grad med utgångspunkt från 

undervisningen i enlighet med skollagen från 2014. Några möjliga förklaringar till dessa skillnader 

kan vara att specialpedagogstudenterna har bearbetat kurslitteratur och styrdokument. De nämner 

exempelvis begrepp som anpassad lärmiljö och insatser av mindre karaktär. Rektorerna har delegerat 

arbetet med extra anpassningar varför de har en mer övergripande syn kring stödåtgärder medan 

pedagogerna, specialpedagogen och specialläraren arbetar mer specifikt med extra anpassningar och 

är närmare eleven som individ i klassrummet.  

 

När det gäller arbetet med extra anpassningar så uppger rektorerna att de arbetar med att rikta och 

samordna resurser och skapa förutsättningar för samarbete med stöd av specialpedagog/speciallärare 

i enlighet med sina uppdrag. Specialläraren och specialpedagogen beskriver i huvudsak att de utgör 

ett stöd till lärarna i linje med specialpedagogstudenternas syn på arbetet med extra anpassningar 

framförallt i fråga om konsultation och handledning. I enlighet med en studie av Göransson och 

Nilholm (2009) så kan speciallärarens och specialpedagogens likartade arbetsuppgifter förklaras av 

att de båda arbetar på grundskolan. Pedagogerna ger i sina svar uttryck för att arbeta med riktade 

insatser i klassrummet, vilket även Fischbein (i Bjar, 2009) menar stärker elevens självkänsla och 

inlärning. Även medvetenheten om det egna förhållningssättet överensstämmer med den forskning 

som skrivs fram av Gerrbo (2012) som en viktig faktor för att lyckas med extra anpassningar.  

 

Båda pedagogerna liksom specialpedagogstudenterna beskriver vidare olika ramfaktorer såsom 

anpassningar av tiden, avgränsade uppgifter, uppdelade arbetsmoment och extra genomgångar 

(Dahllöf, 1999). Svårigheten för pedagogerna att ge extra anpassningar till elever med 

neuropsykiatriska diagnoser och beteendeproblematik bekräftas av våra resultat liksom av tidigare 

studier såsom Beaman och Kemp (2007) och (Majoko, 2017). Ingen av pedagogerna nämner 

möjligheten att använda eleverna som resurser för varandra i den mening att den som hjälper en 

annan person ökar sin egen inlärning så som det skrivs fram av (Lundqvist, 2016).  

 

Deltagarna i vår studie använder begreppet generella anpassningar när de beskriver anpassningar i 

lärmiljön t.ex. en återkommande lektionsstruktur. Framförallt rektorerna kopplar samman extra 

anpassningar med tillgängliga lärmiljöer i likhet Evmenovas (2018) studie om extra anpassningar 

som en del av en digitaliserad lärmiljö. Även UDL utgår från samma idé nämligen att generella 

anpassningar för hela gruppen inte bara gynnar elever i behov av stöd utan kan ge andra positiva 

sidoeffekter till exempel gruppens syn på mångfald och olikheter (Evmenova, 2018).  

Utifrån Evmenovas (2018) studie framkommer därför en likartad bild i vår studie av fenomenet extra 

anpassningar nämligen ett “smörgåsbord” av anpassningar som är tillgängliga för alla oavsett 

funktionsnivå. Resultaten lyfter även fram den digitaliserade lärmiljön som en självklar del av de 

extra anpassningar som genomförs, vilket ligger i linje med UDL, som det skrivs fram av Evmenova 

(2018). Billingsley, De Matthew, Connally och McLeskey (2018) visar också i sin forskning vikten 

av att skolledare har en vision om en inkluderande skola, i linje med hur rektorerna i vår studie 

beskriver sitt ledarskap och tron på digitala hjälpmedel som ett sätt att öka inkluderingen.  
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Våra resultat ger däremot uttryck för en ambivalens kring vad som ska räknas som en extra 

anpassning när de görs generella för hela gruppen, något som även berörs i studien av (Sandström, 

Lindqvist & Klang, 2017). Det finns emellertid mycket som tyder på att elever i svårigheter gynnas 

när generella anpassningar görs för hela gruppen i och med att lärmiljön blir mer tillgänglig för alla 

(Runström Nilsson, 2016). Vidare framkommer bilden av att det finns många extra anpassningar som 

kan göras för en elev men att det ställs höga krav på pedagogisk kompetens och organisation för att 

möjliggöra individuella behov (Lunde, 2011). Pedagogerna uttrycker därför ett behov av närmare 

samarbete och kommunikation med elevhälsan, något som kommit fram i tidigare forskning (Hjörne 

& Säljö, 2013).  

 

En pedagog och en specialpedagogstudent beskriver även svårigheter att arbeta med extra 

anpassningar på grund av gruppens elevsammansättning. De uttrycker att ramfaktorer i form av tid 

och resurser varken räcker till för att ge individualiserade extra anpassningar till elever i särskilda 

undervisningsgrupper eller till elever med neuropsykiatriska diagnoser i ordinarie klasser. Dessa 

uppfattningar framkommer även i tidigare studier (Majoko, 2017; Avissar, 2018; Matson, 2017).  

 

Pedagogerna gör till skillnad från övriga informanter en tydligare koppling till såväl individen som 

till ordinarie undervisning i enlighet med skollagen från 2014. Därför ser vi ett samband mellan 

ramfaktorteorin och lagen om extra anpassning då den inbegriper ett arbete i koppling till individen i 

undervisningen och de pedagogiska processernas betydelse för en elevs inkludering ses av Booth och 

Ainscow (2002) handla om att kartlägga, granska, analysera och tillgodose lärmiljöer. Likaså 

framträder ramfaktorteorin då pedagogerna för fram brister i sina förutsättningar att klara av arbetet 

med extra anpassning däribland avsaknad av samarbete i ämneslagen och nämnda brister kan ses 

utifrån Ainscow och Miles (2008) teori om att det är skolledare som behöver främja synen på 

mångfald och olikheter för att nå en inkluderande praktik. Förutom betydelsen av rektors ledarskap 

visar Ainscow och Miles (2008) i sin studie behovet av att pedagoger själva tar ansvar för att 

analysera och synliggöra praxis och att dela information för att på sikt kunna utmana tänkandet 

gällande befintliga arbetssätt.  

 

De samlade resultaten från vår undersökning visar också att synen på organisationen kring extra 

anpassningar och samsynen kring arbetsformer skiljer sig åt mellan deltagarna, något som tyder på 

att det finns svårigheter som påverkar arbetet med extra anpassningar. Skillnaderna skulle kunna 

förklaras av hur mycket av detta arbete som har delegerats från rektor och vilken kompetens som 

finns samlad i elevhälsoteamet på respektive arbetsplats.  

 

Detta resonemang stöds även av Heimdahl och Malmgren (2009) där de visar att de rektorer som gett 

tydliga mandat och uppdrag till specialpedagoger att verka på en organisationsnivå lett till att hela 

organisationen arbetar i en inkluderande riktning. Även Billingsley, De Matthew, Connally och 

McLeskey (2018) betonar betydelsen av skolledarnas inställning till elever med 

funktionsnedsättningar och visar på behovet av att stärka rektorernas inkluderande ledarskap i form 

av vägledningsdokumentet “PSEL 2015”.   
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Utifrån Skrtics teori visar våra resultat att skolorna i vår undersökning har drag av både en 

professionell byråkratisk organisation och en adhocratisk organisation (Skrtic, 1991). Problemlösning 

och samarbete mellan olika professioner inom skolorna tyder på en adhocratisk organisation och 

specialiserade uppdrag kring särskilda elever på en professionell byråkratisk organisation. 

Standardiserade metoder såsom journalföring kring extra anpassningar för att uppfylla kraven på 

dokumentation visar på ramfaktorer i form av styrdokument (skollagen 2010: 5 a § och 9 §, 10 

kapitlet 13 § ). Av våra resultat framkommer även uppfattningen att det finns vissa särskilt 

kompetenta lärare som anses klara “alla” elever, vilket kan tyda på en professionell byråkratisk 

organisation enligt Skrtic (1991).  

 

Till skillnad från tidigare studier framgick emellertid inte uppfattningen att elever med svårigheter 

bäst undervisas av speciallärare och specialpedagoger utanför klassrummet (Sandström, Klang 

Lindqvist, 2017). Skillnaden skulle kunna förklaras med att 2014 års lagändring har blivit mer känd 

och implementerad i skolornas organisation men även att den ena skolan arbetar med UDL och har 

en vision om ett tillgängligt lärande för alla. Resultaten i vår undersökning visar att både ramar och 

byråkrati kan påverka arbetet med extra anpassningar. Vi ser att ramfaktorer i form av styrdokument 

har fått stort genomslag i våra resultat men att skollagen från 2014 tolkas i en vidare bemärkelse och 

att begreppet extra anpassningar diskuteras i en överförd betydelse i form av stödinsatser för en 

tillgängligare lärmiljö. 

Avslutande reflektion 

Sammanfattningsvis är våra slutsatser att de båda pedagogerna för fram brister i sina förutsättningar 

att klara av sitt arbete med extra anpassningar. En brist handlar om samarbetet i ämneslagen och en 

annan om att inte ha förutsättningar att kunna ge stöd till alla barn i gruppen där allas olika behov 

utgår från en diagnos. Följden av tillägget om extra anpassning i 2014 års skollag har tolkats olika 

och vi ser att extra anpassningar inte alltid utgår utifrån en elevs behov, och som Lundqvist (2006) 

menar är det ytterst viktigt att lärare och pedagogisk personal tar sig tid att förstå mikrosystemet 

kring en elev innan arbetsmetoder förs in i undervisningen.  

 

Våra resultat visar också att extra anpassningar inte alltid kopplas samman med en strävan mot ökad 

måluppfyllelse och att ändringarna i skollagen från 2014 gällande extra anpassningar därmed inte 

tolkats utifrån individens behov i relation till individens kunskapsutveckling mot att nå de 

kunskapskrav som minst skall uppnås enligt läroplanen. Från vårt perspektiv som blivande 

specialpedagoger kan svårigheterna ses som en konsekvens av brister i organisationen och som 

Heimdahl och Malmgren (2009) för fram är det rektor och skolledningens nyckelroll att säkerställa 

ett kollegialt lärande och att specialpedagogisk kunskap tas till vara av organisationen, vilket även 

betonas i rapporter av Skolverket (2014a) och Skolinspektionen (2016).  

 

Slutligen visar våra resultat att det finns värderingar om att elever skall ges extra anpassningar i den 

ordinarie undervisningen och att extra anpassningar kan ses som ett redskap för att möta mångfald 

och olikheter i arbetet med att göra lärmiljön tillgänglig för alla elever i enlighet med konceptet UDL 

Universal Design for Learning.  
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Resultaten visar också att extra anpassningar kan vara en del av ett förebyggande arbete mot 

skolsvårigheter, och att studiens deltagare värderar samarbete och problemlösningsförmåga, vilket 

ligger i linje med en adhocratisk organisation enligt Skrtic (1991). Vi hoppas därför att studien kan 

bidra till att öka medvetenheten gällande stödåtgärder hos både de som deltagit i studien men även 

hos andra som läser den. Lärare och andra som arbetar inom skolan tänker vi skulle kunna använda 

vår studie som ett underlag för diskussioner på sina skolor i utvecklandet av arbetsformer kring 

fenomenet extra anpassningar. Vår studie är även relevant för specialpedagoger i det avseendet att 

specialpedagoger görs medvetna om att extra anpassningar kan tolkas som generella anpassningar 

och stödinsatser i lärmiljön. Förståelsen för hur andra professioner ser på extra anpassningar ökar 

också specialpedagogernas förutsättningar för att utveckla, förstärka och öka kompetensen kring 

arbetet med extra anpassningar inom skolan.  

Förslag på vidare forskning  

Det har gjorts få studier i Sverige på skolors arbete med extra anpassningar inom ramen för UDL, 

Universell design för lärande. I framtiden skulle det vara intressant att se om UDL kan ge effekter på 

ökad måluppfyllelse. Intressant vore även att studera hur skolor implementerar ny lagstiftning och 

styrdokument för att öka likvärdigheten. Det vore även intressant att studera hur arbetet med extra 

anpassningar kan vara en del av det förebyggande elevhälsoarbetet för att förebygga elevers 

skolsvårigheter, såsom problematisk skolfrånvaro. Vår studie visar även på behovet av nära och 

tydliga samarbetsformer kring arbetet med extra anpassningar, varför praktiknära forskning kring 

organisationen av extra anpassningar skulle kunna öka kunskapen så att extra anpassningar inte ses 

som en svårighet och belastning inom skolan utan som en möjlighet till att alla elever får en högre 

kvalitativ undervisning.  
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Bilaga 1 Missivbrev 

 

 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

 

Vill Du delta i en studie om extra anpassningar? 

Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka olika professioners syn på extra anpassningar 

utifrån deras yrkesroller i skolan. Vi har valt att intervjua rektorer, lärare, 

speciallärare/specialpedagoger samt specialpedagogsstudenter för att få en bild av arbetet kring extra 

anpassningar. Undersökningen kommer att göras på flera skolor i olika kommuner. 

 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå/grundnivå och är en del av utbildningen till 

speciallärare/specialpedagog vid Mälardalens högskola i Västerås. Studien kommer att genomföras 

med intervjuer under januari-mars 2019. Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av 

och om extra anpassningar. Intervjun beräknas ta 30 minuter, det är viktigt att intervjun sker i ostörd 

miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text. 

Studien kan öka medvetenheten gällande stödåtgärder hos både de som deltagit i studien men även 

hos andra som läser den. 

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen 

obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ 

kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra 

studerande samt i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det 

att finnas i en databas vid Mälardalens Högskola. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer 

att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet 

genom att få en kopia av arbetet. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering. 

Jag/vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Svara gärna genom att besvara detta mail där du 

fått del av informationen om du vill eller inte vill delta i denna studie. 

Ansvariga för studien är Monika Eriksson/ Sara Stighall och handledarens namn. Har Du frågor om 

studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Förnamn Efternamn   Förnamn Efternamn 

Student    Adjunkt/lektor 

Mail     Mail 

Telefonnummer   Telefonnummer 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Inledande frågor 
 

● Berätta lite kort om hur din bakgrund i skolans värld ser ut? 

● Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

● Vilken utbildning och behörighet har du? 

● Hur länge har du arbetat som lärare, speciallärare/specialpedagog/rektor? 

 

 

● 1 juli 2014 kom det en förändring i skollagen kring åtgärdsprogram som innebar att det skulle 

bli färre åtgärdsprogram och flera extra anpassningar. Hur har den här förändringen påverkat 

ditt arbete?  

 

● Kan du ge ett exempel på vad en extra anpassning skulle kunna vara?  

 

● Vill du beskriva ditt arbete med extra anpassningar utifrån ditt uppdrag?  

 

● Vad upplever du utifrån din profession som är av betydelse för att elever ska få stödinsatser i 

form av extra anpassningar i skolan?  

 

● Hur upplever du att de elever som befinner sig i svårigheter ges stöd i form av extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen?  

 

● Hur organiseras ert arbete med extra anpassningar på din skola?  

 

● Vem anser du ansvarar för att utarbeta, utföra/ genomföra och utvärdera extra anpassningar?  

 

 

Extra frågor 

 

Är det något du skulle vilja lägga till angående arbetet med extra anpassningar?  
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Bilaga 3 De intervjuade 

 

Rektor 1 (förkortat R1) 

Behörig rektor sedan september 2018. Har arbetat som pedagog i 10 och 6 år som rektor och är 55 år. 

Har arbetat på den här skolan (åk F-6) sedan 3 år tillbaka.  

 

Rektor 2 (förkortat R2) 

Behörig rektor sedan 2009. Har arbetat som pedagog i 10 år och som rektor i 10 år på samma skola 

(åk F-5) och är 50 år. 

 

Specialpedagog (förkortat Sp1) 

Behörig specialpedagog. Har arbetat som specialpedagog i 18 år och på denna skola (åk F-9) i 3 år 

och är 64 år.  

 

Speciallärare (förkortat Sp2) 

Obehörig speciallärare. Behörig förskollärare samt årskurs 1-6 i svenska och matematik. Har arbetat 

ca 20 år på denna skola (åk F-5) varav 6 år som speciallärare och är 55 år. 

 

Pedagog 1 (förkortat P1) 

Behörig lärare. Har arbetat som lärare i 20 år och på denna skola (åk F-9) sedan 1 år tillbaka och är 

54 år.  

 

Pedagog 2 (förkortat P2) 

Behörig lärare Ma/No årskurs 1-7. Har arbetat som verksam lärare i 14 år och på denna skola (åk F-

5) i 8 år och är 39 år. 

 

Specialpedagogsstudent 1 (förkortat S1) 

Behörig grundskollärare. Snart klar med specialpedagogutbildningen. Har arbetat som pedagog i 10 

år och som specialpedagog i 3 år. Är 35 år. Har arbetat på skolan (åk F-6) 1 år.  

 

Specialpedagogsstudent 2 (förkortat S2) 

Behörig grundskollärare årskurs 4-9. Har läst en termin på specialpedagogutbildningen.  Har arbetat 

26 år som lärare varav 13 år i särskilda undervisningsgrupper. Är 51 år. Har arbetat tre år på sin 

nuvarande skola (åk 6-9). 
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Bilaga 4 Definitionstabell 

Adhocracy strategy Strategi för samarbete och innovativ 

problemlösning mellan professioner utifrån 

Skrtics teori. 

Ahocratisk organisation  

 

Organisation som präglas av samarbete, 

samverkan och innovativ problemlösning inom 

och mellan professioner utifrån Skrtics teori.  

 

AIRCS ABILITIES Index: Research Composite Score  

 

EHT Elevhälsoteam bestående av flera professioner 

t.ex. skolpsykolog, skolsköterska, kurator och 

personal med specialpedagogisk kompetens 

såsom speciallärare/specialpedagog utifrån 

skollagen 2014.  

 

Extra anpassning  

 

En individuellt anpassad stödinsats av 

undervisande pedagog inom ramen för den 

ordinarie undervisningen utifrån skollagen 

2014. 

 

Maskinbyråkratisk organisation Organisation som präglas av standardiserade 

metoder där varje aktör är utbytbar inom 

organisationen utifrån Skrtics teori.  

 

Professionell byråkratisk organisation Organisation som präglas av professionell 

expertis som utifrån sina uppdrag följer 

standardiserade metoder utifrån Skrtics teori. 

 

Ramfaktorer Faktorer som påverkar och begränsar en 

organisation, t.ex. tid, styrdokument och 

lagstiftning utifrån ramfaktorteorin. 

 

Tillgänglig lärmiljö Lärmiljö avser fysisk, pedagogisk och social 

miljö. Tillgänglighet avser möjligheten för 

individer att verka inom dessa lärmiljöer på lika 

villkor.  

 

UDL Universal design for learning  Ett pedagogiskt koncept, Universell Design för 

lärande som syftar till att göra lärmiljöer 

tillgängliga.  

 


