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Sammanfattning 

 
Lagen om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram trädde i kraft den 1 juli 2014. 

Denna lag påverkade all personal från förskola till gymnasium och till sin hjälp fick skolorna 

allmänna råd från Skolverket med kommentarer om hur arbetet med extra anpassningar ska 

utföras. 

Syftet med detta examensarbete är att bidra med lärdomar om gymnasielärares erfarenheter av 

och kunskaper om extra anpassningar. För att få reda på det har sex gymnasielärare intervjuats 

om sitt arbete med extra anpassningar. Deras svar har sedan tolkats utifrån tematisk analys. 

I denna studie framkommer det bland annat att ingen av lärarna har något dokument att följa 

som beskriver vad extra anpassningar är. Det framkommer en osäkerhet bland lärarna 

gällande vad begreppet extra anpassning innebär, likaså när det gäller hur de ska nå de 

omotiverade eleverna med hjälp av extra anpassningar, samt vid betygsättning av elever som 

fått extra anpassningar. Det verkar vara de informella samtalen och diskussionerna lärare 

emellan som främst ger de idéer och lösningar gällande extra anpassningar som efterfrågas av 

lärarna. 

Slutsatsen i min studie är bland annat att de lärare som jag intervjuat inte riktigt har de 

förutsättningar som behövs för att arbeta med de extra anpassningar som lagen föreskriver. 

När lärare behöver hjälp kring stödformen extra anpassning från elevhälsan är det inte alltid 

att de får det. Tydligt är också att information från Skolverket om vad extra anpassningar är, 

är bristfällig och svår att tolka för lärarna. 

 

 

Nyckelord: extra anpassningar, allmänna råd, tematisk analys, stödverksamhet och special-

pedagog 



Abstract 
 
The Act on Additional Adjustments, Special Support and Action Programs came into force on 

July 1, 2014. This law affected all staff in preschool to upper secondary school and, in turn, 

the schools received general advice from the National Agency for Education with comments 

on how to work with additional adjustments. 

The purpose of this graduate project is to contribute lessons learned from secondary teachers' 

experience and knowledge of additional adjustments. To find this out, six secondary teachers 

have been interviewed about their work with additional adjustments. Their answers were after 

that interpreted based on thematic analysis. 

In this study, it is found that none of the teachers have any document describing what 

additional adjustments imply. There is an uncertainty among teachers regarding what 

additional adjustments means, and how to reach the unmotivated students with the help of 

additional adjustments, as well as in the assessment of pupils who have received additional 

adjustments. It seems to be the informal conversations and the discussions between teachers, 

that mainly gives the ideas and solutions regarding additional adaptations demanded by the 

teachers. 

The conclusion in my study is, among other things, that the teachers I interviewed do not 

really have the conditions needed to work on the additional adjustments required by the law. 

When teachers need help with the additional adjustment from pupil health, it is not always 

that they get it. Clearly, information from the National Agency for Education about what 

additional adjustment is, is insufficient and difficult to interpret for the teachers. 

 

 

Keywords: additional adjustments, general advice, thematic analysis, support and special need 

educators 
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1 Inledning 

 

Som lärare i gymnasieskolan vet jag hur svårt det är att lyckas med att möta varje elevs 

behov. Några av läraryrkets svåraste uppgifter är att hinna med att se och nå alla elever på 

olika sätt, samt arbeta för inkludering av samtliga elever i klassrummet oavsett deras 

pedagogiska hinder eller sociala bakgrund. Utbildningspolitiken fastställs i skollagar, 

styrdokument och läroplaner. Skolledning och personal i de olika skolformerna måste rätta sig 

därefter. I oktober 2012 fick en utredare, via Utbildningsdepartementet, i uppdrag att arbeta 

fram ett förslag som bland annat skulle göra reglerna kring det mer allmänna stödet och stödet 

till elever i behov av särskilt stöd tydligare (regeringen.se 1; Skolinspektionen, 2016a). 

Utredningen skulle också se över hur lärarnas administration kunde minskas. Detta efter att 

kritik hade kommit fram från lärare om att de hade för mycket administrativt arbete att utföra, 

vilket påverkade deras undervisning negativt (regeringen.se 1). Utredningens förslag mynnade 

ut i lagen om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som trädde i kraft den 1 

juli 2014 (Skolverket, 2014a). Lagen påverkade alla lärare, elevhälsoteam (EHT), rektorer och 

huvudmän1 från förskola till gymnasium. För nämnda skolpersonal beslutade Skolverket 

sedan att ta fram allmänna råd gällande extra anpassning. Skolverket hade förhoppningar om 

att dessa råd och kommentarer skulle vara ett stöd för lärare och övrig skolpersonal, så att de i 

sin tur skulle kunna hjälpa elever i behov av denna stödform att nå målen (Skolverket, 2014a). 

De extra anpassningarna ska ske inom ramen för den ordinarie undervisningen (Skolverket, 

2014a). Vad som exakt menas med ”inom ramen för den ordinarie undervisningen” framgår 

inte tydligt i råden men ett förslag på extra anpassning kan till exempel vara att en 

speciallärare hjälper en elev i två månader, vilket innebär att någon annan än den ordinarie 

läraren helt eller delvis sköter undervisningen för en tid. ”[F]ärdighetsträning”, är en extra 

anpassning och kan ske i olika ”läsgrupper, språk- och matematikverkstäder”, något som 

också tyder på att extra anpassningar inte behöver ske på ordinarie lektionstid och i ordinarie 

klassrum (Skolverket, 2014b, s. 25). Här nämns också att ”elever i gymnasieskolans 

högskoleförberedande program” kan arbeta med ”mentorer från en högskola eller med äldre 

gymnasieelever”, vilket också indikerar att extra anpassningar inte behöver ske i klassrummet 

eller av elevens ordinarie lärare (Skolverket, 2014b, s. 25). Begreppet ”inom ramen för den 

ordinarie undervisningen” kan därmed anses vara ganska brett och det verkar omfatta hela en 

 

 
 

1 Det finns fyra typer av huvudmän inom skolväsendet. De är stat, kommuner, landsting, och enskilda (Socialstyrelsen, 2016). 
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elevs skoldag och både intern som extern skolmiljö, samt alla dem som kan undervisa en elev 

oavsett om de är en intern eller extern resurs på skolan. 

Min egen erfarenhet som lärare har tillsammans med min utbildning till specialpedagog, fått 

mig att tänka mer på denna lag och hur skolor och personal arbetar efter den. Som 

specialpedagog ska jag nämligen stödja lärare och hjälpa till med det förebyggande arbetet 

genom att ta bort hinder och andra svårigheter i lärmiljön (Skolverket, 2014a). Hur är det 

tänkt att lagen ska fungera? Hur arbetar lärare med extra anpassningar? Hur mycket stöttning 

får lärarna i arbetet med extra anpassningar? Hur kan jag, i min nya roll som specialpedagog, 

arbeta för att hjälpa skolan och dess lärare med de extra anpassningar som måste göras? 

 

2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att bidra med lärdomar om gymnasielärares erfarenheter av 

och kunskaper om extra anpassningar. Utifrån syftet med studien formuleras följande frågor: 

• Vad anser lärare vara extra anpassningar? 

• Hur arbetar lärare med extra anpassningar? 

• Vilket stöd får lärare gällande extra anpassningar? 

 

 

Min förhoppning är att resultatet av denna studie ska leda fram till diskussioner kring hur 

skolor och skolpersonal kan arbeta för att utveckla och/eller förbättra arbetet med stödformen 

extra anpassningar framöver. 

 

3 Bakgrund 
 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp olika politiska styrdokument som skolor och dess 

personal ska rätta sig efter för att alla elever ska kunna lyckas i skolan. Fakta från FN:s 

konvention om de mänskliga rättigheterna från år 1948 (regeringen.se 2) och 

Barnkonventionen från år 1989 (unicef.se) tas upp, liksom från Salamancadeklarationen från 

år 1994 (unesco.se). Information från skollagen för gymnasieskolan från 2010 (Skollagen, 

2010:800), samt information kring extra anpassningar från annan stödlitteratur från 

Skolverket redogörs det för här. Avslutningsvis förklaras elevhälsans roll och vad extra 

anpassningar är. 



3  

3.1 FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, Barnkonventionen och 

Salamancadeklarationen 
 

I artikel 26 i de mänskliga rättigheterna från år 1948 (regeringen.se 2) står det bland annat att 

alla har rätt till utbildning och att den ska vara kostnadsfri och obligatoriskt för de elementära 

stadierna. Vidare står det att utbildningen ska utveckla personligheten och att respekten för de 

mänskliga rättigheterna ska stärkas (regeringen.se 2). I Barnkonventionen från år 1989 

(unicef.se) står ungefär detsamma, det vill säga att barn har rätt till utbildning och att den ska 

vara gratis, samt att barn ska få hjälp med att utvecklas och få kunskap kring de mänskliga 

rättigheterna (unicef.se). 

 

Salamancadeklarationen från år 1994 (unesco.se) är en deklaration av politisk men inte av 

rättslig betydelse från Unesco, FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur. I inledningen 

till Salamancadeklarationen står det att integration är den svenska översättningen för 

”inclusive education”, samt att ”special needs education” innebär undervisning riktad mot 

elever med behov av stöd, eller elever som har ett särskilt stödbehov i undervisningen 

(unesco.se). Begreppet ”inclusion” (Göransson, Nilholm och Karlsson, 2011) används oftast 

för att tala om var elever undervisas, oftast i klassrummen, men det behöver inte innebära att 

de är inkluderade. Integration har idag ersatts av inkludering för att sträva mot att bilda en 

helhet som baseras på faktorerna: att barn är olika, att skillnaderna ska ses som tillgångar och 

inte hinder (Nilholm, 2006; Ahlberg, 2013). I Salamancadeklarationen står det att barn har rätt 

till undervisning och utbildning på acceptabel nivå, att barns olika behov ska styra 

undervisningen och att utbildningar ska utformas genom att se till mångfalden (unesco.se). 

Begreppet ”elever med behov av stöd” har ändrats till ”elever i behov av stöd” under sent 

1990-tal, för att ta bort fokus på elevers tillkortakommanden och i stället fokusera på 

skolsystemets tillkortakommanden (Göransson m. fl., 2011, Lutz, 2013). 

 

 

3.2 Skollagen (Lgy 11) 

Skolverket (2011) skriver att syftet med dagens gymnasieskola är att elever ska bli förberedda 

för ett yrkesliv eller för högre studier, men att den också ska ge elever en fortsatt personlig 

utveckling och de förutsättningar som de behöver för att aktivt kunna delta i samhället. I 

skollagen (2010:800) står det bland annat följande gällande extra anpassningar i kapitel 3: 
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5 a § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett 

nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev 

inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skynd- 

samt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie under-

visningen, såvida inte annat följer av 8 § /…/ (Skollagen, 2010:800). 

 
 

Här framgår det tydligt att alla elever, som lärare, annan personal och/eller föräldrar inte tror 

kommer att nå minst E i betyg under pågående kurs, ska få hjälp och stöd så att de faktiskt 

kan nå detta mål. Alla elever oavsett utgångsläge ska ha möjlighet att nå så höga betyg som 

möjligt (Skolverket, 2014b). 

Skolverket (2014a) skriver att huvudmannen är den som har ansvar för att skolor och personal 

har de förutsättningar som behövs för att följa råden gällande extra anpassningar. I de 

allmänna råden står bland annat följande om vad huvudmannen (1-2) och rektorn (3-4) bör 

göra: 

1. regelbundet förvissa sig om att rektorn för en skolenhet har tillräckliga resurser 

för att leva upp till skollagens bestämmelser om extra anpassningar /…/ samt, 

2. skapa rutiner för att undersöka att arbetet med extra anpassningar /…/ fungerar 

på skolenheterna och i förekommande fall vidta nödvändiga åtgärder. 

3. se till att det finns tillräckliga resurser för att tillgodose elevernas behov av extra 

anpassningar /…/ samt vid behov omprioritera resurser på skolenheten, samt 

4. skapa rutiner för hur kvalitetsarbetet kring arbetet med extra anpassningar /…/ 

ska bedrivas på skolenheten (Skolverket, 2014a, s. 18). 

 

 

Både huvudman och rektor har därmed ett stort ansvar att se till att resurser och rutiner finns 

på skolorna gällande extra anpassningar, samt att ett kvalitetsarbete upprättas kring 

stödformen. När det gäller extra anpassningar och att upptäcka det stödbehov som kan finnas 

kring det, anger de allmänna råden att rektor ska göra följande: 

se till att elevhälsans kompetens tas tillvara i ett tidigt skede i arbetet med extra 

anpassningar dels för att identifiera en elevs behov, dels för att stödja lärare och 

övrig skolpersonal i arbetet med extra anpassningar i olika lärmiljöer inom verk-

samheten (Skolverket, 2014a, s. 21). 

 

 

Att arbeta med extra anpassningar har främst blivit en uppgift för lärarna att genomföra då de 

flesta anpassningarna sker i klassrummet, men även EHT har en stor roll här. Skolan som 

organisation ska också arbeta med stödformen på ett bra och effektivt sätt. Här gäller det för 

rektorn att se till att EHT har goda förutsättningar för att hjälpa lärarna att göra de extra 

anpassningar som behövs. För lärare och övrig skolpersonal gäller det att de bör: 
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uppmärksamma tecken på att en elev kan vara i behov av extra anpassningar, 

identifiera elevens behov samt skyndsamt påbörja arbetet med anpassningar i 

olika lärmiljöer2 inom verksamheten, /…/ så snart som möjligt informera och 

samverka med eleven och elevens vårdnadshavare om att det kan finnas behov 

av extra anpassningar /…/ (Skolverket, 2014a, s. 21) 

 

Det är explicit att de extra anpassningarna som en elev kan behöva, ska uppmärksammas 

snabbt och därefter ska anpassningsarbetet sättas igång. Viktigt är också att samverka kring 

extra anpassningar inom skolan men även utanför genom till exempel kontakt med föräldrar. 

 

 
3.3 Elevhälsan 

Barnkonventionen ”är vägledande för arbetet inom elevhälsan” och elevhälsan är ett begrepp 

som innefattar specialpedagogiska, psykologiska, medicinska och psykosociala insatser i 

skolan (Socialstyrelsen, 2016, s. 16). Med ett annat namn är elevhälsan ett multiprofessionellt 

team (Ahlberg, 2013). Skolpersonal som besitter dessa kompetenser ska stötta elevers utveck-

ling mot målen i utbildningen och undanröja hinder som annars kan göra att eleverna inte når 

målen (Socialstyrelsen, 2016). En funktionsnedsättning kan påverka en elevs lärande, hälsa 

och utveckling. Det är därför mycket viktigt att valet av läromedel och pedagogiska strategier 

är välgjorda, samt att utformningen av lärmiljön är anpassad därefter (Socialstyrelsen, 2016). 

Målet för EHT ”är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven” 

(Socialstyrelsen, 2016, s. 24). Elevhälsans arbete förutsätter samverkan med övriga 

personalgrupper på skolor. Den med specialpedagogisk kompetens3 i elevhälsan ska, utifrån 

information från övriga deltagare kring bland annat en elevs hälsa och sociala situation, hjälpa 

eleven genom skolsvårigheter och hitta förutsättningar för lärande (Socialstyrelsen, 2016). 

Elevhälsan (EHT) (Hjörne & Säljö, 2005) har som huvuduppgift att analysera och göra en 

tolkning av en elevs problem i skolan, för att därefter göra upp en plan och besluta om hur 

skolan ska arbeta vidare med denna. EHT brukar träffas regelbundet och representeras av 

olika professioner inom skolan som till exempel skolledning och skolsköterska. Vilka 

professioner som ingår i EHT kan variera från skola till skola beroende på bland annat 

tradition eller skolans storlek. EHT är en institutionell arena där barns svårigheter analyseras 

och beaktas av personalen. Elevhälsoteamet arbetar med institutionella traditioner som möter 

behov, ambitioner och beteenden hos individer. Tydligt är att fokus ska ligga på problem-

lösning av den enskilda eleven som har svårigheter att fungera i den existerande pedagogiken. 

 
 

2 De olika miljöer en elev kan möta under en skoldag, lektions, studiebesök eller rastaktiviteter (Skolverket, 2014b) 
3 Kan avse t.ex. en speciallärare eller en rektor med specialpedagogiskt ansvar. Oftast är det dock en specialpedagog (Socialstyrelsen, 2016). 
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Diskussioner kring lösningen av elevärenden handlar dock ofta om att hitta administrativa 

lösningar och sällan diskuteras problemen utifrån den pedagogik som en lärare har valt att 

använda (Hjörne & Säljö, 2005). 

 

 
3.4 Extra anpassningar 

Rekommendationer kring hur skolor ska arbeta med elever i behov av stöd finns att läsa om i 

de allmänna råden som Skolverket (2014a) har gett ut. Det står att ”råden bör följas, om 

verksamheten inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls” 

(Skolverket, 2014a, s. 7). Vidare står det att om man som skolpersonal inte kommer på andra 

sätt att inkludera och stötta elever så att de kan nå målen, bör lärare, rektorer, EHT med flera 

följa dessa råd. När det gäller elever som lätt når målen ska de få ledning och stimulans att nå 

längre. De bestämmelser som finns angående ledning och stimulans innebär att skolorna har 

ett kompensatoriskt uppdrag, vilket medför att man inom skolorna ska ta hänsyn till de olika 

behov alla elever har, så skolorna kan försöka överbygga skillnaderna eleverna emellan 

(Skolverket, 2014a). Idéen i det kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2010) är att elever 

ska kompenseras för de problem de har så de kan följa med i den ordinarie undervisningen. 

Olika processer, psykologiska och/eller neurologiska, ska bidra till att förståelsen kring 

elevers problem i skolan förbättras, samt att olika tillvägagångssätt och åtgärder ska 

kompensera för de svårigheter eleverna har (Nilholm, 2010). 

Enligt de allmänna råden finns det två former av stödinsatser och de formerna är extra 

anpassningar4 och särskilt stöd (Skolverket, 2014a). Enligt lagrådsremissen (regeringen.se 1) 

som föregick lagen stod det klart att rektorer hade svårt att klargöra vilket stöd som hör 

hemma under respektive stödform och därför behövdes gränserna bli tydligare så att tillämp-

ningen var garanterad rättssäker. Råden (Skolverket, 2014a, s. 11) förklarar att extra anpass-

ningar är stöd av ”mindre ingripande karaktär” inom den ordinarie undervisningen och för 

dem behövs inget formellt beslut eller någon diagnos. Särskilt stöd däremot är ”insatser av 

mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig 

 
 

4 
Alla exempel är från de allmänna råden på vad extra anpassningar kan vara: planera och strukturera ett schema över skoldagen, ge extra 

tydliga instruktioner, stöd för att sätta igång arbetet, ledning i att förstå texter, förklaringar av ämnesområden, färdighetsträning inom ramen 

för den ordinarie undervisningen (t.ex. lästräning), särskilda läromedel eller utrustning, anpassade programvaror, enstaka specialpedagogiska 

insatser (t.ex. två månader med speciallärare) (Skolverket, 2014a s. 22; Skolverket, 2014b, s. 23). 
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skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen”, vilket innebär att stödet kan vara 

enskilt stöd utanför elevens ordinarie schema som utförs av en speciallärare eller special-

pedagog under en längre tid och i en större omfattning (Skolverket, 2014a, s. 11). En diagnos 

kan rättfärdiga ett särskilt stöd men behöver inte göra det, och för särskilt stöd krävs ett 

åtgärdsprogram. Råden tar också upp att det kan finnas elever som inledningsvis visar upp att 

de når kunskapskraven, men som av andra anledningar kan få problem med att nå slutbetyg. 

Den pedagogiska undervisningen ska alltid anpassas så att varje elev kan få sina behov mötta 

oavsett om eleven har en diagnos eller inte (Skolverket, 2014a). 

Skolor kan intensifiera de extra anpassningarna och det innebär att lärare eller annan skol-

personal anpassar de sedan tidigare uppgjorda extra anpassningarna ytterligare (Skolverket, 

2014b). Det kan till exempel handla om att öka på omfattningen eller takten på stödet. Om så 

sker är oftast EHT mer involverat och gör tätare uppföljningar för att kontrollera om 

insatserna ger ett bättre resultat mot tidigare. Elever med funktionsnedsättning är en grupp 

som det inte går att göra ett allmänt och enkelt upplägg kring gällande behovsbemötande. Här 

är det varje enskild elevs behov som styr och här får lärare och övrig personal ta hänsyn till 

”struktur av miljö, tid och aktiviteter, elevens styrkor /…/ elevens självinitierade 

kommunikation, samt elevens specialintressen” (Skolverket, 2014b, s. 12). 

Om en lärare lämnas ensam under en längre tid med svåra undervisningssituationer, kan det 

finnas risk för att problemen blir värre (Skolverket, 2014b). Om stödinsatser sker tidigt, och 

om EHT är involverat som stödjande partner, kan denna risk förebyggas. I arbetet med de 

extra anpassningarna har lärare ett ansvar att anpassa sin undervisning så alla elevers behov 

tillgodoses, vilket gör att lärare måste utvärdera sin egen undervisning. Rektorn är ansvarig 

för att uppföljning och utvärdering av en skolas stödinsatser görs. Hur skolpersonalens 

kompetenser tas till vara och organiseras av en rektor påverkar lärmiljön. Faktorer som resurs-

fördelning och arbetssätt kan också inverka på vad som anses vara stöd för alla elever eller 

extra anpassning. Kompetensen och förståelsen hos varje lärare angående vilken typ av extra 

anpassning som passar för en elev och hur den kan kompensera för en funktionsnedsättning, 

indikerar var gränsen mellan stöd och extra anpassning går. Som lärare kan man inte kräva att 

alla elever ska arbeta på exakt samma sätt och därför måste formerna för bedömning se olika 

ut beroende på vilken elev som ska bedömas och utgå ifrån hens behov och förutsättningar 

(Skolverket, 2014b). Skolverket (2012) har gett ut allmänna råd om bedömning och 

betygsättning, men i dessa råd nämns inte någon gång hur lärare eller skolor ska bedöma 

elever som fått extra anpassningar. Det bero säkert på att råden kom ut före lagen om extra 
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anpassning. Trots lagen verkar inte råden för bedömning ha reviderats efter lagens tillkomst, 

vilket kan försvåra bedömningsarbetet gällande hur lärare ska tänka och bedöma utifrån en 

elevs stödbehov innan betygssättning. 

Det finns fem faktorer som har visat sig ha stor effekt på elevers lärande under förutsättningen 

att faktorerna fungerar väl i sin helhet (Skolverket, 2014b). Dessa faktorer har sin grund i 

forskning och vad ”vetenskapen och beprövad erfarenhet säger som vägledning” (Skolverket, 

2014b, s. 16). Dessa faktorer är: 

• Gott pedagogiskt ledarskap – rektorers ledarskap påverkar resultatet hos eleverna. 

• Tillitsfullt lärandeklimat – ett förhållningssätt som har sitt fokus på lärande och 

omsorg, där respekt och förtroende står högt, samt att misstag och fel ger tillfälle för 

lärande. 

• Kollegialt lärande – regelbundna samarbeten med bra struktur och återkoppling så alla 

kan få ta del av kunskaperna. 

• Inkluderande arbetssätt – ett förhållningssätt där mångfalden mellan eleverna tas till 

vara på och ses som en tillgång och en utgångspunkt för lärande som verksamheten 

utgår ifrån så alla elevers behov kan bli tillfredsställda. 

• Formativ bedömning – undervisningen bedöms av läraren för att klargöra för sig själv 

och för eleverna hur bra de förstår och hänger med i undervisningen och vad som 

eventuellt behöver förändras för att läraren ska kunna hjälpa elever att utvecklas mer 

(Skolverket, 2014b). 

 

Faktorer som var och en för sig kan verka självklara men som kan vara desto svårare att få att 

fungera tillsammans om till exempel inte en rektors ledarskap anses gott bland den övriga 

personalen, om det inte finns tillit i lärandeklimatet bland yrkesgrupperna, eller om skolan 

undviker inkluderande arbetssätt. 

Varje lärare måste förstå varför en elev har svårigheter i skolan (Skolverket, 2014b). Detta för 

att kunna bedöma vilket behov eleven har och för att kunna arbeta med eleven med hjälp av 

extra anpassningar som är passande för elevens behov. Därför är det viktigt att skolor snabbt 

följer upp behoven som en elev kan ha, särskilt då i gymnasiet där kurser kan vara korta och 

genomföras på en termin (Skolverket, 2014b). 

I en kvalitetsgranskningsrapport (Skolinspektionen, 2016a), som har granskat 15 grundskolor 

två år efter lagens tillkomst, har det visat sig att: 
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• det fortfarande pågår arbete på skolorna för att bygga upp strategier kring extra 

anpassningar 

• många skolor inte klarar av att identifiera alla de behov som elever kan ha 

• en snabb åtgärd går före en analys av behoven 

• de extra anpassningar som eleverna får ibland inte gör att de når så långt de kan 

• skolorna är dåliga på att följa upp effekterna av de anpassningar som gjorts. 

 

 

Det innebär att ute på våra skolor pågår fortfarande arbetet med att bygga upp och skapa 

rutiner för arbetet med extra anpassningar, vilket kan skapa osäkerhet om vad som faktiskt 

gäller kring stödformen. 

Rapportens slutsats är att rektorer måste ta ett större ansvar kring arbetet med extra 

anpassningar och se till att det finns en organisation kring detta stöd, och att lärare och EHT 

arbetar tillsammans och får den tid de behöver för detta samarbete. Om en rektor inte tar fram 

rutiner eller ställer krav, är risken stor att elever inte får de extra anpassningar de är i behov av 

(Skolinspektionen, 2016a). 

Enligt rapporten (Skolinspektionen, 2016a) är det vanligt att skolor väntar och ser hur det går, 

samt att tillgången på specialpedagogisk kompetens är bristfällig. Skolor behöver också bli 

bättre på att reda ut en elevs problem och göra kopplingen till dennas undervisning, samt 

skaffa sig ett helhetsperspektiv kring elevens skolsituation. Rapporten fortsätter med att räkna 

upp olika orsaker till att elever inte når det lägsta kunskapskravet. Dessa orsaker kan till 

exempel vara den pedagogiska miljön gällande studietakt, innehåll, undervisning, utformning 

av extra anpassningar, samt den sociala miljön gällande utanförskap eller mobbning 

(Skolinspektionen, 2016a). I rapporten står det att: 

Det handlar om att uppmärksamma och identifiera elevens behov, påbörja 

arbetet och vid behov korrigera de extra anpassningar som ges eleven. Den 

enskilt viktigaste faktorn för elevers studieresultat är lärarens kompetens och 

erfarenhet. Lärare som har goda kunskaper om eleven såväl kunskapsmässigt 

som socialt, samt har en bred undervisningsrepertoar utifrån elevers olika 

förutsättningar och behov har bättre förutsättningar att stödja och motivera 

eleverna (Skolinspektionen, 2016a, s. 8) 

 

 

Att skapa goda sociala relationer och kunskaper kring varje elevs studiesituation tar sin tid. 

Skolinspektionen beskriver här den problematik skolorna och personal står inför då bland 

annat lärarkåren bör ha stor kompetens och erfarenhet. Två saker som är något som tar tid att 
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bygga upp och inte är något en nyexaminerad lärare per automatik har med sig från 

lärarutbildningen. 

Läraryrket som profession är känslomässigt krävande och ett av de mest stressfyllda yrken 

man kan ha idag (Bracha & Bocos, 2015). I författarnas studie framgår det att många nya 

lärare tycker att yrket är ensamt och att det kräver expertis och självständighet redan från 

början. Många lärare klarar inte av de problem de möter under sitt första år och det slutar med 

att de blir utbrända (Bracha & Bocos, 2015). 

Det finns flera orsaker till varför skolor inte lyckas med arbetet med extra anpassningar, även 

om resultatet inte är generaliserbart (Skolinspektionen, 2016a). Av rapporten framkommer det 

att bristerna bland annat består i att det inte finns bra rutiner och en tydlig ledning kring 

arbetet, att det är svårt att få tid till samarbete lärare emellan. Bristande kunskaper om hur 

arbetet ska gå till och att det finns ett problem med att se extra anpassningar som något mer än 

det man redan gör som lärare, kan också påverka arbetet kring stödformen negativt. De skolor 

som Skolinspektionen anser har lyckats bra med arbetet kring extra anpassningar är de som 

bland annat har möten kring en elevs problem och som sedan följer upp med dokumentation, 

samt gör olika insatser och följer dem. Att rektorn har en bra bild över hur lärarna arbetar 

gentemot de rutiner som tagits fram är mycket viktigt för ett bra resultat (Skolinspektionen, 

2016a). När det gäller varför skolor inte lyckas med att identifiera vilka behov en elev kan ha, 

kan det enligt Skolinspektionens rapport (2016a) bero på följande problem: 

• skolor går efter ”insats” i stället för ”behov” 

• skolor ser inte behov som inkluderar lärmiljön 

• lärarna tar inte hjälp av EHT. 

 

 

Varför extra anpassningarna inte fungerar, kan enligt samma rapport bero på flera saker: 

 

• att bestämda extra anpassningar aldrig genomfördes 

• att de är för kortsiktiga 

• att de inte utgår ifrån elevens behov 

• att skolan inte satsar på extra anpassningar 

• att särskilt stöd egentligen ska in 

• att eleven är negativ till anpassningarna 
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• att anpassningarna är kontra-produktiva.5 

 
 

Det är därmed viktigt att personalen i skolan undviker att tänka på stödformen extra 

anpassningar utifrån ovanstående punkter. I stället bör varje skola fastställa vad de anser är 

extra anpassningar och hur skolan ska arbeta med dem, så lärare och övrig personal vet vad de 

har att rätta sig efter och kan undvika ovanstående problem. Det ingår i rektorns arbete att se 

till att det blir gjort (Skolinspektionen, 2016a). 

 

 

4 Tidigare forskning 
 
Här inleder jag med att presentera olika specialpedagogiska perspektiv. Extra anpassningar är 

ett relativt nytt begrepp inom den svenska skolan. I mina sökningar i olika databaser hittade 

jag därför ingen forskning kring begreppet och hur lärare arbetar med denna stödform, vilket 

har lett till att jag i stället redogör för vad forskningen kommit fram till rörande anpassningar, 

stöd och särskilt stöd. Jag tar också upp inkludering som ska leda till en skola för alla, samt 

dilemman i undervisningen. 

 
 

4. 1 Specialpedagogiska perspektiv 

 
Det kategoriska och det relationella perspektivet (Persson, 2013) är två olika sätt att se på 

specialpedagogisk verksamhet. Beroende på vilket perspektiv som väljs får det olika 

konsekvenser för verksamheten. ”Samtidigt som skolan skall vara likvärdig och målen lika för 

alla skall den vara öppen för och stödja mångfald och variation” (Persson, 2013, s. 158). När 

en likvärdig utbildning ska ges samtidigt som individuella anpassningar ska ske, uppstår 

problem, något som inte bara är en specialpedagogisk angelägenhet (Persson, 2013). I dag står 

det relationella perspektivet för det mer eftersträvansvärda (Ahlberg, 2013). Skillnaden 

mellan de båda perspektiven är stora när det kommer till hur man ser på elever i behov av 

särskilt stöd, samt gällande orsakerna därtill och vilka åtgärder som behövs för att stödja 

eleverna (Ahlberg, 2013). 

 

 

 

 

 
 

5 Eleven får göra uppgifter som leder bort från undervisningsmålen. 
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4.1.1 Kategoriska perspektivet 

 
I det kategoriska perspektivet reduceras elevers svårigheter till exempelvis effekten av svåra 

hemförhållanden eller låg begåvning (Persson, 2013). Det kategoriska perspektivet är bland 

annat ämnesspecifikt och undervisningscentrerat och elevens problem är antingen medfödda 

eller individbundna. Oftast ser man kortsiktigt på saker som påverkar undervisningen och 

eventuell problematik i skolan (Persson, 2013). Vi ska inkludera alla elever idag men det 

uppstår till exempel stämpling av de elever som ska inkluderas och passa in i klasser, trots att 

grundtanken kring inkludering handlar om det motsatta (Norrström, 2013). I stället för att 

kategorisera elever borde vi tala om ”en inkluderande verksamhet eller inkluderande 

processer” (Norrström, 2013, s. 46). Detta perspektiv kallas ibland både för det kompensator-

iska perspektivet och det traditionella perspektivet (Nilholm, 2005, 2010). 

Kategorisering kan i verksamheter med begränsade resurser, dit skolor tillhör, fungera som en 

dörröppnare för att få tillgång till särskilda resurser (Tideman, 2013). Kategorisering kan 

påverka en elevs självbild och identitetsutveckling. Om en elev har eller får en viss diagnos, 

kopplas omgivningens förväntningar på diagnosens uttryck och konsekvenser på och detta 

känner eleven av. Hen kan då anpassa sitt beteende efter förväntningarna och uppfylla dem, 

vilket kan ha en negativ effekt på hur man som skola ser på elevens egenskaper och förmågor 

(Tideman, 2013). 

 

 

4.1.2 Relationella perspektivet 

 
I det relationella perspektivet ses det specialpedagogiska stödet som något som skapar 

interaktion när den möter den övriga pedagogiska verksamheten i skolan (Persson, 2013). Här 

är det viktigt att se på interaktionen, det vill säga förhållandet och samspelet mellan olika 

aktörer. Det är inte givet att förståelsen för ett visst handlande finns hos en enskild individs 

beteende eller uppträdande (Persson, 2013). I detta perspektiv är det av vikt att anpassa 

undervisningen efter individerna. Här är det fokus på att problem kan uppstå i olika möten i 

utbildningsmiljön och skolpersonalen bör arbeta långsiktigt (Persson, 2013; Ahlberg, 2013; 

Lutz). I detta perspektiv ska skolor se över vilka svårigheter en elev kan ha om en medicinsk 

utredning finns, men också på grund av sociala och/eller kulturella faktorer (Lutz, 2013). 
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4.2 Anpassningar, stöd och särskilt stöd 

Utbildning är av stor betydelse för att en elev senare ska lyckas både på arbetsmarknaden och 

i samhället (Giota & Emanuelsson, 2011). Det har funnits två tendenser inom skolorna som 

ända sedan specialpedagogiken började har styrt densamma, nämligen att skolor strävar efter 

jämlikhet, samt att de vill hålla en hög prestationsnivå i den ordinarie klassen (Giota & 

Emanuelsson, 2011). För att lyckas med det måste därför lärare anpassa sin undervisning så 

att alla elever kan ta del av den (Skolverket, 2014a). 

Principen om anpassad undervisning (Imsen, 2009) innebär att elever ser någon mening i 

undervisningens innehåll och de aktivitetsformer som lärare väljer att använda, så att de kan 

växa och utveckla sig på olika sätt. 

Skollagen säger: 

 
3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver 

i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förut- 

sättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika 

kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kun-

skapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna 

nå längre i sin kunskapsutveckling /…/ (Skollagen, 2010:800). 

 

 

 

Det borde innebära att stöd kan ges i form av ledning och stimulans men också i form av extra 

anpassningar och särskilt stöd, eller en kombination dessa stödformer. 

Elever, som Skolinspektionen (2016b) har intervjuat, berättar att bra stöd från lärare är 

exempelvis att: 

• de är engagerade 

• de individanpassar undervisningen 

• de hjälper eleverna att förstå vad det är som de ska kunna 

• de låter eleverna får visa vad de kan på olika sätt. 

 

 

För en lärare innebär det att en kontakt måste upprättas mellan hen och eleverna, att undervis-

ningen anpassas och att eleverna får feedback och kan examineras på olika sätt. 

Om man som lärare anpassar sin undervisning till medeleleven eller till de elever som har 

svårt för att hänga med i undervisningen, kan man inte utmana högpresterande elever och 

tillgodose deras intressen (Skolinspektionen, 2016b). Oavsett vilken sorts stöd, ledning eller 
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stimulans en elev behöver måste läraren ha en djup ämnesmässig kompetens, behärska flera 

olika metoder samt kunna använda dem skickligt (Boo, Forslund Frykedal & Thorsten, 2017). 

Därutöver ska de ha en bra förståelse för och en god förmåga att hantera sociala relationer i 

klassrummet. Differentiering, individualisering och individanpassning är olika sätt för lärare 

att anpassa sin undervisning på utifrån elevers olika behov. Det görs anpassningar hela tiden i 

den ordinarie undervisningen när lärare till exempel ger feedback eller på andra sätt stöttar 

eleverna i deras skolarbete. De extra anpassningarna ”utgår från bedömningen av hur eleverna 

utvecklas mot att nå kunskapsmålen inom olika ämnen” (Boo m. fl., 2017, s. 25). 

Elever som trots ledning och stimulans inte verkar klara av att nå målen i en kurs, kan få 

särskilt stöd, men i första hand ska undervisningen och skolans organisation anpassas innan 

stödinsatser riktade till en specifik elev tas fram (Boo m. fl., 2017). Anledningarna till att en 

elev får särskilt stöd kan vara många, till exempel vid behov av omfattande special-

pedagogiskt stöd, svårigheter med koncentrationen eller med de sociala relationerna och 

samspelet däri (Skolverket, 2014b). I Skolverkets rapport (2008) konstaterades att när rektorer 

godkänner särskilt stöd så är det meningen att det ska ske inom ramen för undervisningen, 

men många gånger är den särskiljande. Skälet till det är oftast att eleverna i den ordinarie 

gruppen ska slippa klasskamrater som stör undervisningen (Skolverket, 2008). 

 

 
4.3 Inkludering – en skola för alla 

Sverige anses vara ett av de mest inkluderande skolländer i världen, enligt OECD (2011). 

Enligt en rapport från The European Agency for Development in Special Needs Education 

(2003) har Sverige utvecklat en policy och tillämpning i riktning mot inkludering av nästan 

alla elever inom skolan. Enligt rapporten är det bara 1,3 procent av eleverna som är 

segregerade i Sverige, så ur ett internationellt perspektiv har Sverige en inkluderande skola 

(EADSNE, 2003). 

Specialpedagogiskt sett innebär begreppet ”en skola för alla” att alla elever har en rättighet att 

få vara med i gemenskapen, samt att varje elev blir respekterad och sedd för den hen är 

(Ahlberg, 2013). Efter andra världskriget kom en statlig rapport6 1946 som lade fram en 

proposition som föreslog en skola för alla, det vill säga att elever inte skulle grupperas enligt 

deras förmågor utan skulle hålla ihop under skolåren 1-8 (Göransson, Nilholm & Karlsson, 

2010). Men det gällde inte alla elever utan det skulle dröja till år 1962 innan nästan alla elever 

 
 

6 Official Swedish Government Report [OSGR] 27, 1948. 
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blev en del av samma skolsystem. Under denna tid kommer dock olika specialklasser in i 

systemet, till exempel för elever med olika funktionshinder. Det var 35-40 procent, ibland upp 

till 60 procent av eleverna som fick specialundervisning år 1974 och de exkluderades ofta från 

ordinarie skolgång. Sedan 1990-talet har det svenska skolsystemet, liksom många andra 

europeiska skolsystem, genomgått stora förändringar där staten på strukturell nivå sätter 

målen, medan lokala intressenter [kommunala skolor och friskolor och deras personal, egen 

anm.] bestämmer vilka medel som ska användas för att dessa mål ska uppnås (Göransson m. 

fl., 2010). Om en elev har ett behov av (särskilt) stöd är det ett pedagogiskt problem i grunden 

och bör diskuteras och lösas av pedagog och specialpedagog (Persson, 2013). Visionen om en 

skola för alla måste slå igenom inte bara retoriskt utan även i praktiken (Persson, 2013). 

En biträdande rektors svar på vad som försvårar inkludering var bristen på resurser, att 

decentraliseringen av skolan påverkade, liksom den ökande nationella testningen och det 

ökande antalet elever med utländsk bakgrund (Biamba, 2016). Rektorn ansåg också att sociala 

och akademiska mål ofta hamnar i konflikt med varandra och att lärare och skolor ofta känner 

att de måste betona det akademiska på bekostnad av det sociala (Biamba, 2016). Biamba 

skriver: 

Learning about the challenges faced and successes achieved across the globe can 

help us move toward an education system that allows children to participate in the 

whole. In summary, teachers' attitudes, available instruction time, the knowledge 

and skills of teachers, teaching methods and materials seem to be important pre- 

requisites for successful special needs education within mainstream settings 

(Biamba, 2016, s. 122-123). 

 

För att lyckas med stöd i undervisningen krävs det att lärare har en bra inställning, tillgång till 

bra material, tid att ge bra instruktioner, samt kunskap och skicklighet när det gäller att 

undervisa. 

 

4.3.1 Inkludering på organisationsnivå 

Sedan folkundervisningen startade har den varit ett föremål för diskussion (Börjesson & 

Palmblad, 2003). Skolmannen Olof Eneroth (Egelund, Haug, & Persson, 2010) skrev redan 

1896 om betydelsen att ordna så att folkskolan blev en skola för alla. Eneroth var före sin tid 

och ansåg att folkskolan skulle vara grunden för baskunskaper likväl som för fortsatta studier. 

Han ansåg att båda könen skulle ha samma förutsättningar, att folkskolan skulle utjämna 

sociala skillnader, samt att om alla barn i folkskolan kom från de olika samhällsskikten skulle 

det innebära att kvaliteten på folkskolan höjdes (Egelund m. fl., 2010). Det differentierande 
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skolsystemet som hade funnits tidigare, hade sitt ursprung i de socioekonomiska skillnaderna 

som rådde i samhället (Ahlberg, 2013). Få elever fortsatte från folkskolan till realskolan eller 

gymnasiet och ännu färre fortsatte till högre läroverk. Parallellsystemet avvecklades under 

andra delen av 1900-talet och 1950 gick vi över till 9-årig enhetsskola som sedan bytte namn 

till grundskola 1962. Från läsåret 1972/1973 fanns bara 9-årig grundskola och folkskolan var 

därmed avskaffad (Ahlberg, 2013). 

Forskning bör granska de hinder och det motstånd (Ahlberg, 2013) som kan bidra till att vi 

inte har en skola för alla elever. Detta eftersom skolan påverkas av till exempel olika politiska 

ställningstaganden (Ahlberg, 2013). På organisationsnivå kan skolan därför se till att 

information går fram, att scheman stämmer, att tekniska hjälpmedel finns och fungerar (Boo, 

m. fl., 2017). På denna nivå bör samverkan mellan skolledning och övrig personal fungera bra 

och kommunikationen dem emellan bör fungera smidigt både skriftligt och muntligt. 

Kommunikation på skriftlig väg kan ske genom informationsbrev och muntlig kommunika-

tion kan ske till och från arbetslag, eller på arbetsplatsträffar (Boo, m. fl., 2017). 

 

4.3.2 Inkludering på gruppnivå 
 

Under 1900-talet har barn på olika sätt skilts åt i skolan (Börjesson & Palmblad, 2003). De 

funktionshindrade barnen har satts i särskilda skolor och de barn som brutit mot skolans regler 

har satts i observationsklasser, på uppfostringsanstalter eller internat för olika diagnoser. De 

elever som inte klarade av att följa med i den vanliga undervisningen i jämförelse med andra 

årskullsbarn placerades i särskolor. De elever som blivit mobbade har oftast varit de som har 

fått flytta på sig. De skriver: 

Skolan kräver, då som nu, en normativ styrning av eleverna. Det finns gränser för vad som är 

både normalt och önskvärt i fråga om attityder och beteenden, i fråga om kroppslig rörlighet. 
Gränserna kan vara mer eller mindre tydliga. Skolans ordning kräver självbehärskning, disciplin, 

anpassning. Arrangemang och metoder för att åstadkomma denna internalisering har skiftat över 

tid. Om man inte accepterar och anpassar sig till skolans ordning och kravstruktur så får man 
problem i ett eller annat avseende (Börjesson & Palmblad, 2003, s. 22.). 

 

 

 

Normen går alltså före den individuella kapaciteten, något som skolor ska kompensera elever 

för om kapaciteten på något plan anses vara låg. En norm som inte alla elever har förutsätt- 

ningar att leva upp till och därför behövs anpassningar, extra anpassningar eller särskilt stöd. 

Det är viktigt att ta reda på hur en elev fungerar med andra elever, med lärare och hur en 

grupp faktiskt arbetar och hur gruppmedlemmarna beter sig och därför måste man även 
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kartlägga grupper (Boo, m. fl., 2017). Som lärare är det därför viktigt att kontrollera om 

eleverna trivs i klassen och hur de bemöter varandra, samt hur klimatet är i klassen – hårt eller 

tolerant? På denna nivå bör även den fysiska miljön ses över och om det finns andra problem 

inom gruppen som kan förhindra lärande (Boo, m. fl., 2017). 

 

4.3.3 Inkludering på individnivå 

 
Att lärare ser varje elevs behov och när så behövs ger extra anpassningar, är ett led i att alla 

elever i den svenska skolan ska vara inkluderade i den ordinarie undervisningen. Inkludering 

(Biamba, 2016) innebär att man som elev deltar i skolan fullt ut och lärandet ska ske i det 

ordinarie klassrummet där socialisering och tid tillsammans är av vikt, och skillnader elever 

emellan accepteras och respekteras. Detta kräver att alla lärare kan undervisa alla elever 

(Biamba, 2016). När begreppet inkludering introducerades var det som en utmaning till de 

rådande idéer och metoder som tidigare existerade i utbildningssystemen (Barton och 

Armstrong, 2003). Inkludering kräver att ett barn inte bara är fysiskt närvarande i den 

ordinarie skolan, utan förändringar i till exempel värderingar, attityder och riktlinjer måste till 

för att säkerställa att elever har möjlighet att bli fullvärdiga deltagare i klassrummen (Polat, 

2011). 

Kraven på skolorna och lärarna har ökat (Marin, 2014) eftersom samhället nu förväntar sig att 

skolor ska hantera elevernas olikheter på ett effektivt sätt. I Marins studie kring hur väl 

förberedda lärarna är för detta kom det fram att en majoritet av lärarna i studien kände att de 

bland annat behövde mer träning i att möta de krav som en inkluderande skola medför. I 

studien ansåg 66 procent av de 213 tillfrågade lärarna att de hade elever i behov av stöd. 

Nästan hälften av lärarna i studien, 48 procent, ansåg sig vara måttligt förberedda att 

undervisa elever i behov av stöd och bara 8 procent av dem kände sig säkra på att undervisa 

elever i behov av stöd. Undersökningen visade också att 27 procent var måttligt redo för att 

använda någon specifik strategi för att undervisa elever i behov av stöd. Hela 41,3 procent av 

lärarna kände sig inte förberedda för att använda specifika strategier i sin undervisning med 

elever i behov av stöd, och nya träningsmöjligheter för lärare efterlyses bland annat i 

konklusionen av studien (Marin, 2014). 

Kartläggning på individnivå (Boo m. fl., 2017) bör göras för att lärare och skola ska få 

kännedom om en elevs kunskaper och förmågor. Kartläggningen kan i sin tur utgöra en bra 

grund till planeringen av undervisningen och därför är det bra om man i kartläggningen kan få 
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in vad eleven är intresserad av och vad den är motiverad att lära sig mer om. Det är viktigt att 

få veta var en elev ligger kunskapsmässigt, men det är minst lika viktigt att försöka ta reda på 

hur väl en elev förstår innehållet i undervisningen (Boo m. fl., 2017). 

 

4.4 Dilemman i undervisningen 

 
Osäkerhet och dilemman är nära relaterade begrepp och strategierna för hur lärare ska hantera 

dem skiftar (Helsing, 2007). En vanlig orsak till osäkerhet hos lärare är dilemman, när två 

eller flera fakta eller åtaganden står emot varandra. Dilemman är vanligt förekommande inom 

undervisningen eftersom lärarna måste väga för- och nackdelar med behovet från enskilda 

individer gentemot kraven från hela elevgruppen. Reformer och omstruktureringar gör att 

lärare måste ersätta gamla sätt att tänka och arbeta med nya, vilket kan få lärare att känna sig 

osäkra när de inte riktigt vet var de står gällande det nya (Helsing, 2007). En sådan osäkerhet 

verkar råda när det kommer till de riktlinjer och råd som gäller kring extra anpassningar sedan 

lagen infördes, enligt Skolinspektionens rapport (2016a). 

I undersökningar gällande huruvida osäkerhet inom läraryrket kan leda till känslomässiga 

problem rekommenderar forskare, som Ashton & Webb (1986) och Munthe (2003), att lärare 

arbetar med kollegialt lärande och samarbetar mer. Då kan osäkerheten ses som en tillgång 

och inspirationskälla till kunskap vilket i sin tur kan minska osäkerheten, eftersom lärare då 

tillsammans kan diskutera sig fram till olika lösningar (Helsing, 2007). 

Oavsett hur viktiga reformarbeten är, så ignoreras och bagatelliseras en av de mest 

fundamentala aspekterna på lärande och hur lärare förändras, nämligen den emotionella 

dimensionen, när reformer sker (Hargreaves (1998). Alla människor är emotionella och skolor 

har därmed lärare vars känslor påverkar undervisningen, något som ofta glöms bort. När 

lärares arbete omstruktureras leder det ofta till att arbetet blir svårare, vilket påverkar de 

känslor lärare har för det arbete de ska genomföra (Hargreaves, 1998). 

Varför det uppstår problem när lärare anpassar sin undervisning kan bero på den pedagogiska 

miljö som elever och lärare möts och arbetar inom (Boo m. fl., 2017). Miljön är komplex och 

det som inträffar under en lektion och hur en händelse där hanteras kan få stor betydelse för 

hela undervisningssituationen. Att en lärare konstant skulle anpassa sin undervisning är inte 

realistiskt i praktiken. De ramar som finns i skolan och som lärarna måste rätta sig efter gör 

att lärare hela tiden får komma på nya strategier som hjälper dem att klara av att anpassa. 
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Något som kan anses vara en omöjlig uppgift men lärare måste arbeta mot att klara det målet. 

För att klara det målet måste det finnas en samverkan mellan de olika yrkesgrupperna i skolan 

Ett sätt att lära sig hantera dilemman är att lärare får samtala om de problem de möter i sin 

undervisning. Ett annat sätt är att verkligen försöka förstå vad som motiverar en elev att lära 

sig något i det ämne läraren undervisar i. Problem för lärare är också när eleverna ligger på 

olika kunskapsnivåer och har olika förmågor och här kan man till exempel välja att möta 

gruppen i stort eller fokusera på varje enskild elev. När det kommer till rättvisa kommer lärare 

i kläm mellan två synsätt. Ett synsätt är när alla elever förtjänar lika mycket av lärarens 

uppmärksamhet och det andra är när alla elever har rätt att utifrån sina egna förutsättningar få 

utvecklas, vilket innebär att en lärare kan behöva ge mer insatser åt en elev än till de andra 

(Boo m. fl., 2017). 

 

5 Metod 

Här nedan kommer jag att presentera vald metod för ansats respektive datainsamling. 

Information kring urvalsprocessen och deltagarna ges här, liksom vilka etiska överväganden 

som har gjorts i studien. Här redogörs också för hur bearbetningen och analysen av data har 

gjorts. 

 

5.1 Metodansats 

 
Jag blev intresserad av att få veta vad lärare tycker om arbetet med extra anpassningar efter att 

ha studerat de allmänna råden kring stödformen närmare. Jag ville veta hur de upplever och 

använder stödformen i sin undervisning. Jag valde därför bort att göra en kvantitativ studie 

eftersom jag inte var ute efter att mäta till exempel antal extra anpassningar för elever i olika 

klasser, vars resultat kan sättas in i diagram och jämföras, något som är vanligt vid 

kvantitativa studier. Jag valde att göra en kvalitativ studie (Bryman, 2011, Stukát, 2005). Om 

en forskare vill ta reda på hur tyckanden, åsikter, kunskaper och uppfattningar är hos en 

population kring ett ämne är intervjumetoden en bra datainsamlingsmetod (Ejvegård, 2009). 

Den kvalitativa metoden avser att studera olika framträdande drag eller egenskaper hos ett 

fenomen (Repstad, 2009). Metoden ger också forskaren en bra grund för att förstå ”konkreta 

lokala skeenden” /…/ och ”vi kan observera det sociala samspelet i miljön och skapa oss en 

mer direkt bild av de sociala relationerna än om vi genomföra en stor enkätundersökning” 

(Repstad, 2009, s. 22). Om en studie går ut på att man som forskare vill hitta mönster eller 
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förstå något ska man göra en kvalitativ studie (Trost, 2010). Mitt val av ansats kom att 

innebära att jag intervjuade sex lärare om stödformen extra anpassningar. 

 

5.1.1 Intervjun som metod 

 
Standardisering och strukturering (Trost, 2010) är olika sätt att använda sig av en intervju. 

Inom standardisering finns ingen variation utan till exempel tonfallet är alltid detsamma och 

frågeordningen upprätthålls vid varje intervjutillfälle, medan det inom strukturering kan 

finnas stora variationer. Strukturering kan innebära två skilda företeelser. Ett kan vara att 

forskaren har fasta svarsalternativ, det vill säga frågorna är strukturerade, eller så kan 

svarsmöjligheterna vara öppna vilket innebär att frågorna är ostrukturerade. I andra 

sammanhang kan strukturering ha en annan betydelse och användas på ett annat sätt. Om 

forskaren till exempel vet vad hen vill fråga om och allt i intervjun handlar om det har 

intervjun en hög struktur, och om det inte är så är intervjun ostrukturerad (Trost, 2010). 

Forskningsintervjuer har andra krav än andra intervjuformer som till exempel de i media 

(Stukát, 2011). Som forskare ska man kunna motivera valet av frågor, förklara hur man 

genomfört intervjuerna och visa upp att tolkningarna man gjort utifrån svaren är både hållbara 

och giltiga. Ju större spelrum en informant får av forskaren ”desto bättre är möjligheten för att 

nytt och spännande material ska kunna komma fram”, vilket kan innebära att möjligheten att 

jämföra svaren minskar och att ”/…/ svårigheterna att tolka resultatet ökar. Ibland kan en 

kombination av de två angreppssätten var riktigast” (Stukát, 2011, s. 43). 

 
 

5.2 Genomförande 

 
Här presenteras hur urvalet gått till, vilka etiska överväganden som gjorts, samt hur bearbet-

ningen av data gått till. 

 

5.2.1 Urval 

I denna studie har jag använt mig av bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) på så sätt att jag 

frågade kollegor på min egen skola om de kände gymnasielärare på andra skolor som de 

trodde skulle kunna tänka sig att bli intervjuade av mig. Jag, eller aktuell kollega, tog sedan 

kontakt med lärarna för att höra om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju angående 
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deras erfarenhet av stödformen extra anpassningar. Jag provade också att få lärare att delta i 

studien genom att skicka ut mitt missivbrev (se bilaga 1) till 20 lärare, vars mejladresser jag 

hittade och slumpmässigt valde utifrån andra gymnasieskolors hemsidor. Ingen av de lärare 

jag skickade mitt missivbrev till besvarade mitt mejl. Det var kollegakontakterna som gav mig 

sex lärare som ville ställa upp på att bli intervjuade. Efter den första etablerade kontakten 

skickade jag lärarna mitt missivbrev och gav dem förslag på tidpunkt för intervju. 

Före intervjuerna samtalade jag med en kollega kring min intervjuguide (se bilaga 2). 

Frågorna i intervjuguiden är konstruerade utifrån mitt syfte i uppsatsen. Under samtalet gick 

min kollega och jag igenom varje enskild fråga för att se hur pass öppna och/eller relevanta 

frågorna var. Vid detta tillfället togs någon fråga bort och någon reviderades. Jag ville ha en 

ostrukturerad intervjuguide som gav informanterna frihet i sina svar men samtidigt ville jag se 

vad informanterna svarade på några slutna frågorna, vilket gjorde att jag satte ihop sådana 

underfrågor till mina mer öppna huvudfrågor. Jag utnyttjade därmed möjligheten att 

kombinera öppna och slutna frågor, för att få fram olika åsikter och erfarenheter (Stukát, 

2011). 

Lärarna arbetar på fyra olika gymnasieskolor i två olika kommuner. Tre av skolorna är 

kommunala och en är en friskola. Lärarna är mellan 34-54 år och har mellan 11-22 års 

erfarenhet av att vara lärare, det vill säga alla har arbetat före och efter lagens tillkomst om 

extra anpassningar. Fyra av sex intervjuer har gjorts på lärarnas egna skolor i ett enskilt 

grupprum. Två intervjuer gjordes i lärarnas hem eftersom det passade dem bättre, och som 

forskare är det bra att använda sig av miljöer som för informanterna är välkända, för då 

känner de sig mer bekväma (Repstad, 2009; Stukát, 2011). 

Lärarna är ämneslärare och i resultatavsnittet har jag valt att kalla dem för Andreas, Camilla, 

Jennifer, Kent, Micke och Patrik. Namnen är fiktiva för de ska kunna vara anonyma i och med 

att jag följer konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 1990). I resultatdelen är det 

begynnelsebokstaven på det fiktiva namnet för respektive lärare som gäller som hänvisning 

när citat från intervjumaterialet redovisas. 

Jag spelade in varje intervju på min mobiltelefon och transkriberade dem sedan skrift-

språkligt. Min empiri består av sammanlagt 88 sidor transkriberat intervjumaterial i Times 

New Roman och teckenstorlek 12. Mina intervjuer är mellan 25-60 minuter långa. Forskare 

kan använda begreppen informant, respondent eller svarsperson som synonymer för dem man 
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intervjuar (Repstad, 2009). I min studie har jag valt att genomgående kalla de intervjuade 

lärarna för informanter. 

 

 
5.2.2 Etiska överväganden 

Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning styrs man som forskare av forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 1990). Jag har försökt att följa de principer som ska skydda en 

individ som deltar i forskning. De forskningsetiska principerna innebär att det finns ett 

informationskrav, ett samtyckeskrav, ett konfidentialitetskrav och ett nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 1990). Informationskravet innebär att informanterna ska få reda på vilket 

syfte en studie har, att det är frivilligt att delta i den, samt att informationen de ger forskaren 

inte ska användas på något annat sätt än i aktuell studie (Vetenskapsrådet, 1990). När det 

gäller samtyckeskravet innebär det att informanterna efter kontakt och information går med på 

att delta i en studie, samt att de själva bestämmer hur länge de ska delta och under vilka 

omständigheter (Vetenskapsrådet, 1990). Informanter får avbryta sin medverkan i en studie 

när de vill och de ska inte utsättas för påtryckningar för att fortsätta medverka 

(Vetenskapsrådet, 1990). Uppgifter kring varje enskild informants namn, ålder med mera ska 

inte framgå i resultatet i en studie, eftersom det inte ska vara möjligt att spåra en informant, 

något som ingår i konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 1990). Det är därför det bara finns 

med ett åldersspann på informanterna, likaså för hur länge de har arbetat som lärare. 

Nyttjandekravet innebär att den data som samlas in bara får användas i specifikt syfte och kan 

därmed inte användas i något annat forskningssammanhang (Vetenskapsrådet, 1990). 

Forskningsetiska överväganden handlar om att hitta en balans mellan olika intressen 

(Vetenskapsrådet, 2011). Forskarens intresse i att till exempel få fram ny kunskap och den 

utveckling resultatet kan leda till, står mot den skada och risk informanterna utsätter sig för 

när de deltar i en forskningsstudie (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationen kring de forskningsetiska principerna upprepade jag inledningsvis vid varje 

intervjutillfälle och redan vid transkriberingstillfället tog jag fram fiktiva namn på mina 

informanter. Det är bara dessa namn som står i det transkriberade datamaterialet så ingen ska 

veta eller koppla en transkription till en viss lärare. Jag har också tagit bort annan känne-

tecknande information som till exempel namnet på en skolas stödverksamhet, så att inte 

namnet ska gå att söka för att sedan kopplas till en specifik skola. 
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5.2.3 Bearbetning av analys och data 

 
Analys av data innebär att se mönster så att det blir lättare att tolka data i förhållande till syfte 

och frågeställningar (Repstad, 2009). För att kunna se mönster i min rådata och tolka dem mot 

mitt syfte, har jag valt att använda mig av tematisk analys (Braun & Clark, 2006). 

Tematisk analys ska ses som en grundläggande metod inom kvalitativ analys (Braun & Clark, 

2006). Fördelarna med analysmetoden är att den är flexibel. Kvalitativa metoder kan delas in i 

två läger, de som är bundna eller framtagna till en teori och de som inte är bundna till någon 

teori, och tematisk analys tillhör det andra lägret (Braun & Clark, 2006). I forskar-

sammanhang kan man använda sig av begreppet induktion, det vill säga att forskaren går från 

det specifika till det allmänna (Trost, 2010) eller att en forskare kommer fram till en slutsats 

utifrån många olika enskilda fall (Fejes & Thornberg, 2009). Motsatt begrepp är deduktion, 

det vill säga från hypotes till ett resultat (Trost, 2010), eller från en regel eller teori till en 

hypotes som studeras fram (Fejes & Thornberg, 2009). Begreppet abduktion är ett mellanting 

av dessa båda begrepp där forskaren pendlar mellan begreppen (Fejes & Thornberg, 2009) 

och avser ”den process varigenom vi bildar oss en intuitiv uppfattning om något i vår 

omvärld” (Trost, 2010, s. 37), vilket jag kan anses göra i min studie då jag alltså inte har 

kopplat min analysmetod till en teori eller en hypotes. 

Trots avsaknaden av teoretisk koppling är den tematiska analysen ett flexibelt och användbart 

undersökningsverktyg, som kan ge riklig och detaljerad men ändå komplex redovisning av 

data (Braun & Clark, 2006). Metoden kan erbjuda en mer tillgänglig form av analys, speciellt 

för de som är nya som forskare, dit jag helt klart kan räkna mig. Genom tematisk analys kan 

forskare få rapporter om erfarenheter, betydelser av saker och ting, samt få veta hur verklig-

heten upplevs av informanterna (Braun & Clark, 2006), vilket studiens syfte efterfrågar. 

Den tematiska analysen är till för att identifiera, analysera och rapportera mönster i data 

(Braun & Clark, 2006). Tematisk analys följer sex steg och de är: lära känna data, initial 

kodning, sökande efter teman, granskning av teman, identifiera teman och skriva rapporten. 

Genom att lyssna och lyssna om på intervjuerna och skriva ned vad som sades, samt läsa de 

färdiga transkriberingarna lärde jag känna min data. Den första kodningen gjordes genom att 

färglägga olika frågedelar med färgpennor, därefter färglades olika svar som jag kunde koppla 

ihop med varandra genom olika färgkombinationer. Sedan började jag söka efter teman och 

formulerade olika förslag som jag satte upp på en vägg med hjälp av papperslappar. Detta för 

att temana skulle bli mer överskådliga. Dessa lappar flyttade jag sedan runt på för att upptäcka 
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mönster, teman och underteman. Jag tog bort och la till nya teman för att kunna komma fram 

till de teman och underteman jag till slut ansåg mig finna i det empiriska materialet. På så sätt 

har jag analyserat mönstret i datamaterialet och därmed utfört en tematisk analys. När en 

forskare söker efter teman inom tematisk analys måste denna bestämma sig för om temana 

ska vara på en semantisk eller latent nivå (Braun & Clark, 2006). Den semantiska nivån 

innebär att forskaren identifierar teman utifrån det som uttryckts utan att gå djupare in på det. 

Den latenta nivån går däremot djupare och försöker finna underliggande betydelse av data 

(Braun & Clark, 2006). I min studie anser jag att jag håller mig till den förstnämnda nivån då 

jag inte går på djupet i den data jag samlat in. 

 

 

6 Resultat 

Jag kommer här beskriva analysen av mitt empiriska material indelat i fyra teman: ”förståelse 

av begreppet extra anpassningar”, ”kunskap om extra anpassningar”, ”resurser gällande extra 

anpassningar” och ”olika nivåer för arbetet med extra anpassningar”. Dessa fyra huvudteman 

har sedan ett eller flera underteman. 

 
 

6.1 Förståelse av begreppet extra anpassningar 

 
Temat ”förståelse av begreppet extra anpassningar” är relevant att ha med då min 

undersökning behandlar lärarnas syn på stödformen. Informationen jag fick från lärarna 

skiftade kring vad extra anpassningar är och hur de arbetar med dem. Undertema till detta 

tema blev ”osäkerhet gällande extra anpassningar”. 

I analysen av mitt empiriska material varierar lärarnas spontana svar gällande vad de tänkte på 

när jag inledningsvis nämnde begreppet extra anpassningar: 

A: elevassistenter, lärarassistenter, specialpedagog 

C: extra anpassningar… ja, då tänker jag då på de anpassningar som lärare gör … hela tiden 

/…/ jag tänker att det är något man inte gör i klassen, eller som inte man kan gör riktigt i den 

vanliga undervisningen, utan det är någonting som måste vara utöver det 

P: det är sånt jag gör utöver det helt vanliga i klassrummet som är avsett att … att på något 

sätt ge stöd och vägledning och stimulans till alla … elever i klassen så gör jag något lite 

mer… något som är specifik riktad … mot någon elev … för att stödja de elevernas 

kunskapsutveckling 
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K: extra anpassningar säger jag… mer skrivtid… för dem som är, har rätt till det, jag säger 

elek… elektroniska eller tekniska hjälpmedel i den mån det behövs och i den mån eleverna 

vill ha det… jag säger också möjlighet att, att till exempel genomföra muntligt presentationer 

inför mindre grupp /…/ litet rum 

J: jag tänker direkt idrott och jag tänker elever som … inte kan simma till exempel eller som 

inte vill visa sig i baddräkt eller olika anledningar där jag då bokar extra tid i badhuset /…/ 

ishallen om de ha någonting efter sig 

M: då säger jag att det är anpassningar som ska ske inom ramen för den ordinarie undervisningen 

och att man då inte behöver ha något /…/ någon formalitet bakom 

 
 

Generellt kan man säga att informanterna rör sig från vad andra professioner kan göra 

gällande extra anpassningar till att vad som är anpassning eller något extra utöver det, och att 

de extra anpassningarna ska ske inom ramen för den ordinarie undervisningen. Att behöva 

byta lokal placering anses här vara en extra anpassning. Flera lärare räknar upp andra saker 

som de anser är extra anpassningar än vad Skolverket (2014a, b) tar upp. De nämner bland 

annat följande: 

C: /…/ att en elev behöver sitta själv och inte behöver göra samma sak som andra kanske 

K: /…/ litet sällskap så att inte stress ... så att inte salsstressen dyker upp 
/…/ jag 

har tid kör det muntligt med eleven [här avses att ett prov görs muntligt i stället för skriftligt, 

egen anm.] 

J: /…/ skapa tid för rester eller vad ska man säga upphämtning eller så 

 
P: /…/ någon extra lektion kanske /…/ ta några sidor ur en annan bok kanske som förklarar 

annorlunda /…/ eller just på det avsnittet kanske en elev behöver lyssna 

 

 

En extra anpassning anses alltså kunna vara allt ifrån mer undervisningstid för att nå målen i 

till exempel idrott då extra badtillfällen ordnas, till att som elev få sitta i mindre grupp eller 

enskilt. 

 

 
6.1.1 Osäkerhet gällande extra anpassningar 

 
I studien framkommer det också en ”osäkerhet gällande extra anpassningar”. Jennifer 

uttrycker sin osäkerhet så här kring begreppet: 

J: jag tror inte jag har fattat vad som är en extra anpassningar och vad som är undervisning, 

för som sagt jag gör så mycket hela tiden, som jag efterhand nu har förstått ju egentligen är 

väldigt mycket extra 

 

 

Jennifer uttrycker här att hon har svårt för att veta vad som räknas till ordinarie undervisning 

och vad som räknas som extra anpassning. Camilla uttrycker osäkerheten hon upplever så här: 
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C: /…/ jag tycker nog inte att det finns något jättetydligt, så klart har jag läst igenom 

Skolverkets information men men jag tycker ändå inte att det är jättekonkret vad som 

är extra anpassningar 

 

 
Både Jennifer och Camilla uttrycker här svårigheten för lärare att veta skillnaden mellan att 

anpassa och att göra extra anpassningar. Patrik, Micke och Jennifer uttrycker en osäkerhet 

kring att undervisa de omotiverade eleverna. De säger: 

P: /…/ en fråga som är lite bortglömd… eller är väldigt bortglömd är motivation, så många 

elever, man kan ju ge anpassningar, program och stöd och hej och hå och eleverna vet inte 

varför de är i skolan … och har ingen helhet och sammanhang i det de håller på med, så man 

kan ge … hur mycket anpassningar som helst men eleven vet inte, har ingen motivation /…/ 

svårt, svårast är eleverna som är omotiverade 

M: /…/ alltså är eleverna omotiverade så… så är det ju … då blir det ju svårare för mig att 

komma dit att de blir det, för motivation är ju såklart väsentlig i allt lärande, det är ju så 

J: /…/ vissa är jättemotiverade och andra vill inte alls 

 

 

Dessa lärare uttrycker svårigheten att anpassa eller ge extra anpassningar till elever som inte 

har motivationen för att läsa deras ämnen. 

Camilla är den lärare som tar upp osäkerheten kring att bedöma de elever som fått extra 

anpassningar. Hon säger: 

C: /…/ man kan aldrig ge, ge eleverna för mycket hjälp men, när det kommer till att det   

ska bedömas och betyg-sättas så ska det ju ändå på något vis, vara eleven som har presterat 

någonting, som har vissa kunskaper och där tycker jag att det stora problemet är med extra 

anpassningar, skulle jag vilja säga, att göra den avvägningen, det är också det jag har diskuterat 

med kollegor i alla år nästan 

 

Camilla uttalar en oro inför betygssättningen där problematiken finns i hur man ska bedöma 

elever som fått extra anpassningar vid kursslut. 

Trots den information som finns gällande extra anpassningar och trots att det nu är tre år 

sedan lagen om extra anpassningar kom till verkar det fortfarande finnas osäkerhet bland 

informanterna kring lagen och dess innehåll. 

 

 

6.2 Lärares kunskaper kring extra anpassningar 

 
Temat ”lärares kunskaper kring extra anpassningar” beskriver hur informanterna fått informa-

tion kring vad extra anpassningar är och hur de ska arbeta med dem. Underteman är ”lärarnas 

arbetssätt kring extra anpassningar”, ”strategier kring arbetet med extra anpassningar” och 

”utvärdering av extra anpassningar”. 
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När det gäller vilken sorts kunskap och information lärarna har fått kring extra anpassningar 

säger bland annat Patrik att han ”kryssar runt lite ibland på Skolverkets material” och att ”det 

finns ju deras riktlinjer”; ett svar som indikerar att han vet att Skolverket har material kring 

begreppet och att han vet var han kan söka information. 

Camilla säger följande om hennes strävan efter att få tag i information gällande extra 

anpassningar: 

C: jag har inte fått så mycket information men har tagit reda på ganska mycket genom 

att diskutera i olika rum och sådär /…/ jag är med i lite facebookgrupper … öh … och 

prenumererar på lite nyhetsbrev från lite olika … sådär, lite svårt att gallra i det dock, 

kan jag tycka för en hel del kommer ju från förlagen /…/ det kan vara lite svårt, tycker 

jag, att veta vad, är det att de vill sälja någonting? /…/ det känns ju lite ibland som att 

det smått är lite reklam för liksom deras … ja, vad det nu är … IKT-lösning… hjälpmedel 

 

Camilla menar att hon får information kring extra anpassningar från olika forum, nyhetsbrev 

och förlag. Till förlagen är hon dock lite skeptisk då hon tror att det kan finnas ett 

kommersiellt syfte bakom förlagens information. Camilla tycker att mer information borde 

komma från Skolverket eller andra ickekommersiella kanaler. Hon säger att ”jag föredrar att 

det kommer faktiskt material framför allt från sådana ställen som Skolverket, eller liksom 

specialpedagogiska institutet eller något liknande.” 

 

 
 

6.2.1 Lärarnas arbetssätt kring extra anpassningar 

 
Lärarnas arbetssätt kring extra anpassningar skiljer sig åt bland annat beroende på om deras 

respektive skolor har tydliga riktlinjer (policy) gällande extra anpassningar eller inte. Jennifer 

uttrycker sig så här: 

J: /…/ då har jag varit i på nio skolor i fem kommuner och den enda vettiga information 

som jag tycker att jag har fått var faktiskt när jag kom till [nämner skolan, egen anm.] och 

fick det här … A4… vad ska man kalla den, blanketten? översikten? där det var sju steg 

av olika cirklar och trianglar där man faktiskt kunde se väldigt tydligt … vi börjar under- 

visningen och så tar man alltså ett kliv hela tiden och där det gick en tydlig gräns efter 

andra rutan tror jag, att här lämnar vi ramen för undervisningen och kliver ut och tar hjälp 

utifrån 

 

 
Jennifer har arbetat på flera skolor och i flera kommuner och bara en skola har haft någon 

”vettig information” gällande hur skolan planerar att arbeta med extra anpassningar, uppger 

hon. Hennes svar indikerar att många skolledningar inte tar fram stödmaterial som kan hjälpa 

personalen att arbeta med lagen om extra anpassningar på ett så bra sätt som möjligt. I citatet 

ovan försöker Jennifer beskriva det enda dokument som hon sett och som beskriver tillväga-  
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gångssättet för hur skola och lärare ska arbeta med extra anpassningar och stöd på 

hennes skola. Senare nämner Jennifer detta dokument igen, då hon talar om att ”det aldrig 

tidigare har hänt henne att en rektor dragit upp riktlinjer för hur stöd ska ske.” Hon fortsätter 

dock med att uppge att ”efter ruta två i dokumentet finns någon osynlig gräns för vad de [hon 

syftar antagligen till EHT eller skolledningen, egen anm.] vill ska vidare uppåt”. 

J: Det är precis som att man vill undvika merjobben, alltså… du har väldigt höga 

förväntningar på dig som lärare, det känns så att man ska lösa så mycket själv /…/ 

ibland tänker jag att de har kanske inte själva så bra koll, eller så lite grann att man 

puttar under mattan för att det funkar ju som det gör och lärarna jobbar på, EHT 

hoppar in och ut och det är, det har funkat och så fortsätter det bara att funka på 

något sätt 
E: så det är liksom fotfolket som sköter det? 

J: jag vet inte, men man väcker inte den björn som sover helt enkelt 

E: mmm 

J: utan det får rulla på liksom 

 

Jennifer talar här om att trots dokumentet som ska finnas på skolan, verkar inte arbetssättet 

fungera då det görs en ”U-sväng” [se nedan, egen anm.], som hon benämner det, där hon 

tycker att EHT/skolledningen inte tar sitt ansvar eller verkar veta vad som ska göras. I stället 

lämnas eventuella pedagogiska problem tillbaka till henne utan någon stöttning från EHT. Att 

gömma eventuella problem ”under mattan” och därmed inte ”väcka den björn som sover” 

verkar innebära att hon får jobba mycket själv med stöttningen av sina elever och att EHT 

bara hjälper till då och då. 

De tre informanterna som arbetar på samma skola är lite olika insatta i om det finns en 

bestämd policy eller inte, gällande hur lärarna där ska arbeta med de extra anpassningarna där. 

Andreas, som är relativt ny på arbetsplatsen, ”känner inte till någon men jag tror att det finns.” 

Patrik säger bland annat att ”där är en gång liksom.” Han har med sig några dokument och 

han berättar att de också finns digitalt, gällande den arbetsgång som lärarna/skolan ska arbeta 

efter gällande extra anpassningar och särskilt stöd. Han visar mig dokumenten. När han gör 

det uppger han att ”det ska finnas en rutin för hur man … liksom kommunicerar det /…/ men 

det är under uppbyggnad liksom.” Med det sistnämna menar han att dokumentet inte är klart 

än. Det finns markerade ställen i dokumentet där digitala länkar ska kunna användas men som 

ännu inte är på plats, enligt Patrik. Micke i sin tur svarar att: ”nej, det vill jag inte påstå”. Han 

tar strax efteråt upp att ”Skolverket har ju gett ut… skrifter om, lite förtydligande vad som 

menas med särskilda anpassningar och extra anpassningar.” Det verkar inte som att han pratar 

om det dokument som, enligt Patrik, visar på skolans arbetssätt kring extra anpassningar och 

särskilt stöd, när han nämner det. 
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Kent nämner också att det finns en form av arbetsgång på hans skola när han säger att ”på min 

skola har vi speciallärare som som vid till exempel upptakten informerar om öh… inför 

terminen då … nu har vi den här organisationen, ni ska kontakta oss angående det här och det 

här /…/ så de informerar oss om om gången helt enkelt.” För honom finns det alltså också en 

struktur att följa gällande extra anpassningar. 

Camilla är den lärare som säger att det inte finns något bestämd policy kring hur man som 

lärare ska arbeta med extra anpassningar. Eftersom hennes skola är så liten, menar hon, ser 

man ”mycket till individerna” i stället och det ”finns ju alla möjliga varianter och alltid med 

fokus, skulle jag säga, på att det ska bli så bra som möjligt för eleverna.” Uttalanden som 

förklarar varför inget tydligt arbetssätt kring extra anpassningar finns att tillgå för henne som 

lärare på skolan. 

 

 

6.2.2 Strategier i arbetet med extra anpassningar 

 
Som ”strategi gällande arbetet med extra anpassningar” har Jennifer byggt upp något hon 

kallar en ”bank” som hon använder i arbetet: 

J: en liten bank [av extra anpassningar, egen anm.] har man ju med sig i bagaget, som 

man har jobbat upp /…/ man kollar lite med kollegor hur de jobbar, byter tips och sedan 

måste man hela tiden se till gruppen och den elev man har framför sig, för vissa elever 

klarar liksom av att bli pushade lite grann och andra elever slår fullständigt bakut och en 

skrivmall som passar en elev passar inte för en annan elev och tvärt om alltså, man får ju 

individualisera det väldigt mycket /…/ jag tycker man trollar med knäna hela tiden, på 

något sätt, så bygger man upp någon slags bank som man kan nyttja 

 

 

De extra anpassningar Jennifer arbetar fram, enskilt eller med kollegor, använder hon och 

sparar sedan för att kunna återanvända vid ett annat tillfälle. Hennes uttalande här ger också 

insyn i den problematik och de dilemman en lärare kan stå inför med många olika behov i en 

och samma klass som hen ska anpassa efter och tillgodose, vilket gör att hon får ”trolla” fram 

olika extra anpassningar/lösningar. 

När det gäller hur lärarna strategiskt arbetar med de extra anpassningarna kan det bland annat 

handla om att de ”förklarar en gång till och/eller extra tydligt”, som både Patrik och Kent 

uppger, eller ”gör en annorlunda uppgift” som Jennifer nämner, eller ”ge en extra 

stödlektion”, som Patrik har gjort. Camilla berättar om en strategi kring IT. Om det finns 

elever som behöver hjälp med till exempel IT, kan man som lärare be de elever som är 

duktiga på IT att hjälpa sina kamrater gällande det och andra övningar. 
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C: /…/ vilka som kan ha svårt med IT, vilka som … öh… kan hjälpa andra, och extremt 

tydligt är det i ettan där de jobbar med språkintroduktion där eleverna, jag försöker jobba 

mycket med språken och alla hjälps åt, att de översätter till varandra om det behövs, frågar 

varandra om vad saker och ting heter så 

 

 

Camilla har som strategi att eleverna hjälper varandra och på frågan om hon använder sig 

mycket av eleverna som kamratstödjare/-hjälpare svarar hon ”nu gör jag det extremt mycket”. 

Det har blivit en strategi för henne att hantera de olika förutsättningarna och språken i hennes 

klass. 

En annan strategi, för att klara av att göra extra anpassningar till de elever som inte hinner 

med att följa undervisningstempo, eller som kanske har missat ett prov, kan vara att kalla in 

dessa elever på studiedagar för att ge möjlighet till provskrivning som Kent uppger. Han 

säger: 

K: /…/ sedan kan jag i vissa lägen … öh… utnyttja till exempel, om jag vet att jag, vi har 

sådan där disponibla dagar, studiedagar och så vidare … öh om vi då har… ett ett schema 

som inte … som inte är så benhårt… skolan jag jobbar på nu är ju ganska flexibel, om om 

man har studiedagar och det inte är så … att man personligen är kallad till konferens … så 

kan man faktiskt utnyttja det /…/ nu har jag fem eftersläntrare från fem olika klasser … öh 

de har mycket efter sig, jag vill utnyttja förmiddagen till det här… och jag bokar en sal och 

så tar jag hand om det själv, så bara klirar jag det med min chef så får jag … i nio fall av tio 

okej 

 

 
Kent nämner här att han kan använda sig av extra tid, exempelvis en studiedag, för att 

eleverna ska kunna skriva omprov. Han tar också upp en form av ”back-up” som har samma 

mål, att låta eleverna komma ikapp. 

Han säger: 

 
K: /…/ det kan variera… säg mellan två och sju då … som behöver hjälp … öh och då brukar i 

alla fall jag snacka med eleverna vill du gå och sitta hos … öh öh vad hon nu heter och jobba 

med det här eller vill du sitta och skriva i klassen så så får man ett svar och så anpassar man sig 

efter det men man vet ändå att det finns en organisation 

 

Kent uppger vidare att han har någon form av stöd att vända sig till när en elev behöver skriva 

mer enskilt. Andreas, Patrik och Micke har också en stödmöjlighet för de nämner alla att det 

finns en stödverksamhet på skolan. En stödverksamhet som de använder sig strategiskt av 

som hjälp till eleverna att följa med i undervisningen. De säger: 

A: vi har ju till exempel någonting som kallas för [nämner stödverksamheten på skolan, 

egen anm.] /…/ de hjälper ju 

P:/…/ de elever som behöver längre skrivtid, de kan skriva vidare på [nämner stöd-

verksamheten på skolan, egen anm.], de kan man följa med bort så kan de skriva 

klart sitt prov där 
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M: vi har något som heter [nämner stödverksamheten på skolan, egen anm.] där man kan 

få hjälp, man kan skriva prov där om de anses vara behövligt och så /…/ vi har ju special-

pedagoger här… de har ju både liksom ... fasta tider med eleverna och drop-in-verksamhet, 

så det är klar att det är ett stort stöd 

 

 
Andreas, Micke, Patrik och Kent har alltså på sina skolor en stödverksamhet som, enligt dem 

själva, specialpedagoger driver, där elever kan få extra hjälp om de behöver extra anpassning i 

någon form som av någon anledning inte hinns med på lektionstid. 

När man som lärare arbetar för att genomföra extra anpassningar kan man i sitt upplägg 

hamna i dilemman, enligt intervjupersonerna, gällande huruvida strategin man använder sig 

av bara ska gälla de elever som behöver extra anpassningar eller fler. Jennifer uttrycker sig så 

här: 

J: alltså det är inte så svårt att be elev att filma sig /…/ det tar kanske inte så mycket tid  

att titta på en extra men när halva vill göra det, det är då det blir betungande liksom /…/ 

visste det kanske är tre elever som verkligen behöver extra anpassning men det är tio till 

som som vill ha det för att de är blyga eller de vill inte visa sig /…/ det blir en gruppgrej 

av det här /…/ andra har ju verkligen någon problematik och behöver /…/ det är de vi ska 

lägga krutet på men så får vi liksom halva klassen i knät på köpet /…/ det bara eskalerar 

och det är därför man sitter där till slut med fyra olika varianter av en uppgift för att det 

blir, dels vet man inte själv var gränsen går och så vill man vara så himla öppen och 

stöttande och så ska eleverna få välja och så ska framför allt inte eleverna bli kränkta och 

inte deras föräldrar heller och så ska rektorn vara nöjd 

 

 

Jennifer talar här om att det kan uppstå problem gällande vad som kan anses vara en ”rättvis” 

anpassning mellan olika elever. Att som lärare skilja mellan behovet av stöd och allmänt 

grupptryck kan vara svårt. En lärare kan hamna i svåra diskussioner med sina elever gällande 

argumenteringen kring vem som behöver eller inte behöver en extra anpassning och varför en 

elev ska redovisa framför sina klasskamrater men inte en annan. Jennifer nämner också att det 

inte bara är hon och eleverna som ska vara nöjda med undervisningen, utan även föräldrar och 

rektorn.  Hon säger också följande: 

J: alltså för att man har så olika behov, någon vill ha tyst, någon behöver nästan ett rollspel 

framför sig, någon vill titta på film, någon vill skriva på datorn, någon skulle behöva gå 

tillbaka till papper och penna, någon behöver assistent som kan förklara, någon behöver 

ensamtid med mig, jag ska motivera 28 olika inlärningsstilar /…/ alltså jag älskar mina 

assistenter men vad är vitsen med att ha fyra stycken [vuxna, egen anm.] i ett klassrum /…/ 

nej, det har gått för långt, alla ska ha rätt till skolgång ja, men att trycka in alla i ett klassrum 

med tre assistenter det känns fel alltså, det känns som vi har missförstått hela upplägget 

 

 
Jennifer menar att det är ett stort problem att få till bra strategier för arbetet i klasser med 

många olika elevbehov. Speciellt när skolan, enligt henne, inte utnyttjar vuxenresurserna på 

rätt sätt. 
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6.2.3 Utvärdering av extra anpassningar 

 
Av intervjuerna framgår det tydligt att de flesta lärarna inte ”utvärderar de extra 

anpassningar” de gör i någon större utsträckning. Andreas uppger att ”tidsbristen är ett faktum 

för varje lärare /…/ jag tror inte vi skulle haft tid för det”. Han fortsätter med: ”utvärderingar 

av extra anpassningar är viktiga men har man inte hunnit med från början, då blir det svårt att 

skriva slutsats”. Patrik uppger att ”vi är nog sämre på att utvärdera dem” och Kent är tydlig: 

”jag har aldrig funderat på det ens”. Camilla uppger att ”jag kan inte säga att jag gör det 

särskilt strukturerat”. Jennifer menar att ”tiden man har att sitta ner och som sagt och bara … 

är också väldigt liten och, utan man får bara trial and error, man får testa och så funkar inte 

det och så funkar det med en annan elev och så får man gå hem och fundera liksom eller… 

eller så får man be en kollega komma in och titta eller granska en uppgift eller … lite så”. 

Micke svarar: ”alltså uppföljning? … öh… nej, jag är lite osäker på det, vet inte alls om, det 

måste jag säga”. 

Ingen av informanterna eller någon annan på skolan verkar alltså utvärdera eller hjälpa till att 

utvärdera de extra anpassningar som lärarna gör i någon större utsträckning. Lärarna gör olika 

saker som de klassar som extra anpassningar, de provar och gör om tills det verkar fungera, 

men de verkar inte ta reda på vad som var fel med en extra anpassning om den inte fungerade, 

eller vad som gjorde att en extra anpassning fungerade. Här verkar problemet med att finna tid 

för lärarna att utvärdera de extra anpassningar som de gör vara en avgörande faktor till varför 

det inte sker. En annan faktor kan vara lärarens egen inställning till om en utvärdering av en 

extra anpassning behövs. En tredje faktor och viktig faktor kring varför utvärderingar inte 

görs kan vara att det inte är tydligt för lärarna hur en sådan utvärdering ska gå till och att de 

saknar information och stöttning i det arbetet. 

 

 
6.3 Resurser kring extra anpassningar 

 
Detta tema beskriver de resurser som informanterna har för att arbeta med extra anpassningar 

och underteman här är ”tid till extra anpassningar” och ”elevhälsan och annan stödverksamhet 

gällande extra anpassningar”. 

Synen på resurser för att klara av att göra de extra anpassningar som behövs i skolan varierar 

informanterna emellan. Kent talar om storleken på klasserna och han säger: 
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K: /…/ det har betydelse så det är ju en väldig skillnad att att, att ha femton elever än att 

ha 30 oavsett hur starka eller hur svaga de än är /…/ skulle jag haft 15 nu hade det varit 

rena paradiset 

 

 

Kent arbetar med stora klasser med cirka 30 elever. Även andra informanter talar om 

storleken på klasserna och hur den påverkar hur en lärare kan arbeta med extra anpassningar. 

Patrik och Micke säger: 

P: det är ju liksom stordrift, man har 31 elever liksom och … det blir ju lite så /…/ 

sedan måste man ibland titta lite på dem som inte följer den här … det är ju för dem  

de extra anpassningarna är till för så klart … det är ju inte extra anpassningar för 31, 

det funkar inte /…/ det året då bör man få sin, det i sin tjänstefördelning, det kan skilja 

rätt mycket på arbetsinsats liksom, man har ett år med väldigt stora klasser bara så är 

det inte lätt att gå utanför ramen liksom, då behöver man lite mainstreaming liksom  

för att hinna med, och så vill man ju gärna så klart och ska … öh… anpassa när det 

behövs men det är tuffare 

M: 25 [elever, egen anm.] hade varit en önskedröm 

 

 

Lärarna verkar tycka att deras klasser är för stora för att de ska kunna vara den resurs och det 

stöd som alla elever behöver i klasserna. Patrik menar att om han som lärare får stora klasser 

bör skolledningen se över det i tjänstgöringen så det skapas tid för att han ska hinna med alla 

sina elever i och utanför klassrummet. Sker inte det blir det mer en undervisningsform för alla 

och att anpassa när så behövs är svårare, enligt Patrik. 

Andreas talar om en elev som han undervisat som hade en svår synskada, vilket gjorde att 

skolan fick köpa in ”en ny dator och beställde en särskild skärm för den här eleven.” En resurs 

som var nödvändig för att kunna undervisa eleven. ”Han behövde ju enorma texter”, enligt 

Andreas. Andreas talar också om pengar som resurs när han säger: 

A: sätta in resurser eller avsätta i budget, för att faktiskt kunna sätt in resurser /…/ mer 

elevassistenter, det kan vara utrustning, det kan vara vad som helst, men jag tycker ju att 

det ligger ju faktiskt på … nämnden eller … öh ligger högre upp, på politisk nivå [svårt 

att höra vad som sägs] för att, i gymnasieskolan kan lärare tjata, gå till rektorn, rektorn 

kan tjata vidare, men den är ju andra som bestämmer ju, de pengarna … rektorn skapar 

inte, de pengar kommer uppifrån va 

 

 
Andreas talar om att resurser behövs till elevassistenter och utrustning, något han tycker det 

borde budgeteras för till skolorna från politisk håll. 

Kent talar om sin rektor, som verkar vara öppen för möjligheten att lärare ska kunna stötta 

eleverna även om det ibland innebär att de missar något möte. Att ha en förstående 

skolledning, menar han, är en bra resurs i sammanhanget. Kent säger: 
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K: jag löser nog, jag tro att de flesta … öh…om man bra … får möjligheten med en 

förstående ledning /.../ löser det på bästa sätt och utan att behöva blanda in special-

pedagoger om det bara handlar om lite extra tid … eller att man läser upp eller sånt 

där, det är det är, det tror jag är det smidigaste sättet /…/ förutsätter ju en smidig och 

intelligent ledning 

 

 
Kent verkar ha en ledning som ger lärarna fria händer att försöka hjälpa sina elever så långt 

det går. Det verkar inte anses så allvarligt om han som lärare missar ett möte, om det finns 

elever som han kan hjälpa att nå målen under samma tid. 

Jennifer hade ovan synpunkter på att skolan inte använder alla vuxna i klassrummet optimalt. 

Hon talar om assistenter som en resurs som borde utnyttjas bättre, men också om avsaknaden 

av en assistent på idrottslektionerna för hennes del. 

J: /…/ jag tror också att man missförstår hur mycket teori vi faktiskt har i vårt ämne, 

för oftast när man har stöd i andra ämnen så har man helt plötsligt det inte på idrotten 

 

 
Det innebär att Jennifer kan ha elevassistent i sitt ena ämne som är teoretiskt, men samma elev 

kan sakna sitt stöd om hon även har eleven i det mer praktiska ämnet idrott. Det innebär att 

både hon och eleven på idrottslektionerna, står utan det särskilda stödet som en elevassistent 

utgör. 

Jennifer talar också om tekniska hjälpmedel och information kring dessa som hon fick vid ett 

tillfälle, men som inte föll väl ut som den resurs den var tänkt som. 

J: /…/ vi har ju sådan där inspirationsdagar där man blir introducerad för tretton appar 

på en gång och jag glömmer aldrig när vi satt på [nämner skolans namn] och vi hade 

en sådan här fiffig eftermiddag och vi laddade ner alla dessa appar och sedan kraschade 

våra datorer för de var inte, vad ska man säga… de hade inte tillräckligt med prestanda 

för att orka bära alla dess appar som vi laddade ner, så därför fick vi sitta och ladda ur 

allihopa en efter en för vi kunde inte ha dem på vår dator, det var galet men grejen är att 

vi har med jämna mellanrum sådana här grejer och man känner till dem och man        

har hört det, men jag känner att jag aldrig hinner få koll på det 

 

 
För Jennifers del hade skolan gett lärarna möjlighet att få ta del av olika appar som de sedan 

kunde välja att ha med i sin undervisning som resurs, men tydligen fallerade det hela eftersom 

lärarnas tekniska resurs, det vill säga deras datorer, inte kunde bära alla. Det medförde 

problem då apparna inte kunde användas som den resurs de var tänkta som. Att få tillgång till 

hjälpmedel som sedan inte kan användas är frustrerande. Om lärare sedan inte hittar tid att 

lära sig dem eller undersöka vad de kan användas till växer frustrationen. 
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Jennifer berättar också att hon haft en klass som krävde mycket stöd och då satt hon ”med 

specialpedagogen i ungefär en timme varje vecka”. Hon fortsätter: 

J: jag vet inte exakt vad en specialpedagog har på sin agenda men hen hade väldigt många 

möten och annat och skulle hen sitta så med varje lärare så skulle det behövas två eller tre 

specialpedagoger men grejen var att det gjorde väldigt mycket för de eleverna att hen och 

jag jobbade så tätt 

 

 

Här talar Jennifer om när en specialpedagog var en viktig resurs för henne och hennes elever 

så de kunde gå framåt i kursen. Det är ett exempel på när kollegialt lärande kan fungera bra 

för att eleverna ska få den stöttning de behöver. 

Camilla talar om att det finns en specialpedagog på hennes skola som arbetar deltid. Camilla 

uppger: 

C: /…/ eftersom det är en liten skola så är hen ju bara här på deltid så att säga, man kan 

konsultera hen och så men annars är man ju rätt mycket … alltså det här handlar ju mycket 

om att det finns lärare här som är villiga att … att anpassa undervisningen så den passar 

alla elever så att säga 

 

 

Hon verkar därmed inte ha samma möjlighet att använda specialpedagogen som resurs som de 

övriga. Andreas, Micke, Patrik och Kent har, vilket har nämnts tidigare, en stödverksamhet på 

sina skolor som en resurs för de elever som behöver mer hjälp och stöttning än de själva 

hinner med att ge. Resursfördelningen gällande det specialpedagogiska stödet visade sig 

därmed vara ojämn mellan lärarna i studien. 

 

 

6.3.1 Tid till extra anpassningar 

 
När det kommer till den tid som behövs för att göra de extra anpassningarna eller sådant som 

är kopplat till arbetet med det, har de flesta informanterna en önskan om mer tid. Andreas 

uppger att han inte har ”tid för planering av extra anpassningar” och ”mycket sällan har tid för 

stöd åt enskild elev.” Patrik uppger att ”det är svårt, så svårt.” Jennifer uppger att hon ”tycker 

inte att jag har så mycket tid till det.” Kent anser att han inte har den tid han behöver medan 

Micke uppger att han har tid men säger samtidigt: ”fast det kan ju vara … mer med det.” När 

det gäller tid för enskild elev så svara han ”att man får väl ta sig annars … tid.” 

Camilla anser att hon har den planeringstid hon behöver och att det underlättar för henne då 

hon har ”mycket mindre mötestid, mindre konferenstid” på sin arbetsplats och för att hon 
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”undervisar i nästan bara en klass, min egen klass.” Hon är den läraren som anser sig gott om 

tid för att ge enskilt stöd till en elev. Men hon berättar ändå följande: 

C: jag har en femton stycken elever i min klass och det kanske inte låter så jättemycket 

med de har ju många frågor hela tiden /…/ jag sitter aldrig stilla nästan i klassrummet 

 

 
Här förstår man att Camilla, trots en liten klass, kan ha det ganska stressigt i klassrummet och 

hon behöver förflytta sig mycket mellan alla elever i klassen under en lektion. Många av 

hennes elever verkar vara i behov av hjälp och stöttning, något som kan skapar stress och 

frustration hos en lärare med tiden om denna inte känner att stödet hinns med. Även om en 

liten klass ofta innebär att man som lärare har mer tid för varje elev, verkar det inte innebära 

att arbetet med att stötta eleverna skulle vara enklare och mindre stressfullt än om klassen 

skulle ha varit större. 

De andra lärarna tycker inte att de har tid för planering, eller att det är svårt att hitta den tiden. 

Vid ett tillfälle säger Patrik att ”det kanske inte är svårt egentligen [han syftar till att arbeta 

med extra anpassningar, egen anm.], det är mer svårt få tid, tid att göra det, för det är så pass 

tidspressat liksom ändå, så det är väl tiden som oftast är bekymret.” Patrik uppger också: 

P: /…/ alltså ju mer tid jag har till förfogande med en grupp eller klass när jag har stora 

grupper, ju större möjlighet jag har att göra dem [avser extra anpassningar, egen anm.] 

så genom att ge mig lite mer tid så skulle jag kunna ha, med väldigt stora klasser och så 

kan man säga att då har jag kanske inte riktigt det stödet jag behöver 

 

 

Flera lärare försöker hitta tid även utanför klassrummet för att anpassa till eleverna genom till 

exempel att använda studiedagar som Kent uppger. Patrik säger att han ibland ”skulle kunna 

ha någon extralektion kanske” som en lösning för att hitta mer tid att hjälpa någon elev som 

inte hängt med i undervisningen eller som behöver en repetition. 

 

Det var inte någon bland informanterna som använde sig av kollegialt samarbete kring extra 

anpassningar i någon större utsträckning och att hitta tiden för det verkade vara det största 

hindret. Jennifer talar om ett kollegialt samarbete med en specialpedagog, vilket jag har 

redogjort för ovan. Patrik avser i sitt svar att man som lärare pratar ihop sig om hur man kan 

arbeta med extra anpassningar på ”arbetslagstid” eller ”konferenstid”. Kent, när jag ställer 

frågan, tänker på ”att man är fler i klassrummet” och han säger lite senare att han ”är förtjust i 

det” och att han eventuellt ”kommer att jobba” mer så till hösten och ”då är man ju två i 

klassrummet”. Han säger: 
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K: /…/ det handlar väldigt mycket med vem man jobbar med och också öh… det är lite 

grann som det med arbetslag, det kan bli bra om om det är rätt personer, men blir det fel 

personer … och öh… uppstyrt på fel sätt så kan det bli hur som helst, utan det måste bygga 

på väldigt mycket frivillighet 

 

 

Kent berättar alltså här att han förmodligen kommer att arbeta mer kollegialt kring vissa 

klasser framöver, vilket borde underlätta arbetet med de extra anpassningar som eventuellt 

behövs. 

Camilla verkar, liksom Patrik, vara inne på de informella samtalen, som kan ge tips och idéer 

kring hur man som kollegor kan komma fram till hur man arbetar med extra anpassningar. 

Kollegialt arbete verkar inte prioriteras och bara två lärare talar om att de till en viss grad har 

arbetat så eller kommer att arbeta så framöver. 

 

 

6.3.2 Elevhälsan och annan stödverksamhet kring extra anpassningar 

 
När det kommer till stöd från de olika professionerna i elevhälsan svarar lärarna att de kan få 

det om de så behöver av speciallärare eller specialpedagog gällande extra anpassningar: Alla 

lärare är överens om att stöd från dessa båda professioner går att få på något sätt. Det är dock 

bara Jennifer som uppger att hon arbetat nära en specialpedagog. Det verkas alltså som att alla 

har tillgång till en specialpedagog men att det inte samarbetas med denne i någon större 

utsträckning. 

När det gäller om de får stöttning från övriga EHT svarar de att det går att få och någon lärare 

nämner en viss profession som de haft kontakt med i EHT. Även om alla svarar ja här, så är 

ändå vissa svar lite vaga. Kent och Camilla verkar inte ha någon större kontakt med EHT 

gällande extra anpassningar. I Camillas fall beror det nog på att EHT:t inte är på plats på 

heltid, vilket har nämnts tidigare. I Kents fall har han kanske inte det behovet så han söker det 

stödet, men det finns om behovet uppstår. Den elevhälsa som de olika lärarna kan vända sig 

till, verkar arbeta med behovet av extra anpassningar och/eller bli involverade i arbetet med 

extra anpassningar när och om så behövs, men under intervjuerna framkommer det att det inte 

är så vanligt. 

Rektorn ingår vanligtvis i elevhälsan men även här är svaren skiftande. Patrik och Jennifer 

säger ”nej” gällande om rektorn är med och diskuterar eventuella extra anpassningar. Patrik 

gör det dock efter en stunds diskuterande med sig själv. 
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Jennifer uppger: 

 
J: jag bara känner att jag gör så himla mycket som … jag vet inte, man är väl så himla 

mån om sina elever och stöttar dem, man man bara gör, som det här med simhallar och 

ishallar och allting och att de får spela in tal och skicka filmer fram och tillbaka alltså … 

det är ju sånt, det känns nästan som att det förväntas av en att man ska lösa det liksom,  

för att ska det upp och vända i EHT eller hos rektor och sedan tillbaka, då, det känns som 

att det slutar ändå med att det är jag som måste sticka iväg till simhallen för det är ingen 

annan som kan göra det liksom 

J: det hade varit jättebra om det här kunde bli så mycket tydligare och det här med att att 

rektorn då uppenbarligen ska dra upp några riktlinjer det har då aldrig hänt, i bästa fall då 

på [nämner en skola, egen anm.] har jag fått det här papperet i handen men där var det ju 

nästan … U-sväng i ruta två, att de ville ju inte att det skulle traska vidare uppåt alltså, det 

är precis som att man vill undvika merjobb, alltså… du har väldigt höga förväntningar på 

dig som lärare, det känns som att man får lösa så mycket själv 

 

Papperet, som Jennifer nämner här, är samma dokument hon tidigare har nämnt. Trots rikt-

linjerna som finns uppger Jennifer att hon har stött på svårigheter när hon kontaktat EHT. Hon 

känner att hon inte får det stöd hon behöver, utan lämnas själv med de extra anpassningar hon 

måste göra. Hon verkar missnöjd med hur det arbetet fungerar när hon talar om ”U-svängen” 

som sker, för trots riktlinjerna är inte rutinerna och ledningen tillräckligt bra och stöttande då 

de, enligt Jennifer, inte tar tag i de svårare elevproblemen som Jennifer möter utan låter dem 

gå tillbaka till henne själv att lösa. 

På två av de aktuella skolorna har lärarna möjlighet att låta deras elever gå till en stödverk-

samhet om extra hjälp och stöttning behövs än den de själva bedriver i klassrummet. Andreas, 

Patrik och Micke har alla möjligheten att be skolans stödverksamhet om hjälp då elever till 

exempel ska göra omprov. Enligt Patrik ”finns det en rutin för att man ska kunna skriva om 

prov varje måndag” på skolan. Det innebär att dessa lärare inte behöver ta lektionstid, eller sin 

förtroendetid i anspråk, för att se till att de elever som behöver göra ett omprov faktiskt kan 

göra det. Lärarna behöver bara se till att proven är på plats, sedan sköter stödverksamheten 

om att provet blir gjort bara eleven kommer för att skriva det. Kent nämner också denna 

stödmöjlighet när han talar om att elever får gå iväg till någon stödverksamhet för att göra ett 

prov. På dessa två skolor verkar stödverksamhet skötas av specialpedagoger och/eller av 

eventuella speciallärare. 

Camilla berättar att ”de funderar på att starta upp någon form av stödverksamhet på hennes 

skola till hösten”, men att det då ska vara en form av ”studieverkstad eller läxhjälpsverk-

samhet där de ordinarie lärarna arbetar” och inte någon annan stödpersonal. Där ska då den 

individuella stöttningen, till skillnad då från de båda andra skolorna, helst göras av den 

ordinarie läraren, enligt Camilla. Det är tänkt att det ska ges mer stöttning och färdighets- 
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träning inom denna stödverksamhet än på ordinarie lektionstid och Camilla ”ser helst att det 

är hon som gör det själv med sina egna elever.” 

 

 
 

6.4 Olika nivåer för arbetet med extra anpassning 

 
Det är skolan som organisation som ska se till att de extra anpassningarna görs. De extra 

anpassningar kan ske både för en grupp och en individ. Jag har här valt att ha ”olika nivåer för 

arbetet med extra anpassningar” som huvudtema. Underteman blir här ”arbetet med extra 

anpassningar på organisations-, grupp- och individnivå”. Vissa utsagor från det empiriska 

materialet som passar in här har redan använts under något annat matchande tema och 

sammanfattas därför här. 

Andreas är den som nämner något om representanter för den högsta nivån, våra politiker, som 

styr och ger resurser till skolan. Alla lärarna nämner information från Skolverket. Jennifer 

verkar också tala om politiska beslut när hon bland annat nämner friskolorna och olika 

”bidrag” inom läraryrket: 

J: jag tycker att det har skapat ett … jag tror att det är väldigt mycket boven till … öh… att 

vi lärare är så slutkörda och känner oss utsatta… öh… elever blir kunder… eleverna… 

känns det som att de bara har rättigheter men inga skyldigheter och man har liksom helt… 

alltså föräldrarna… det känns som de nästan tror att de kan tjata sig till det högsta betyget 

annars hotar de att byta skolan och rektorerna vill inte förlora skolpengen och så vidare 

liksom /…/ jag vill inte ha den här marknaden med friskolor heller… alltså de får gärna 

finnas men de ska inte kunna göra vinst, de ska inte kunna neka elever 

J: nu är det ju så att man gått ut i [nämner en ort] till exempel att man inte får konkurrera 

med löner för lärare, det är bullshit, i vilken annan bransch får du inte lov att konkurrera 

med lön? /…/ men det här med ”Fridolinpengarna” med med olika bidrag som liksom bara 

… splittrar oss och ställer oss mot varandra, det känns liksom, det känns som vi går på helt 

fel håll och legitimationer som införs som sedan i slutändan inte spelar någon roll 

 

 

Jennifer talar här om problematiken kring att kommunala skolor inte arbetar för vinst men att 

friskolor får lov att göra det, samt att vissa friskolor kan neka att ta emot elever med tydliga 

problem medan kommunala skolor måste ta emot alla elever som är behöriga oavsett problem. 

Hon talar även om problemet med att få legitimerade lärare till alla skolor, vilket gör att de 

som har legitimation får hjälpa lärare som inte har den att sätta betyg. De olika statliga 

bidragen7 som just nu finns för främst lärare att ta del, tar Jennifer upp och ifrågasätter. 

 

 

 

 
 

7 Hon syftar till förstelärarlön och lärarlönelyftet. 
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6.4.1 Arbetet med extra anpassningar på organisationsnivå 
 

Nästan alla lärare har tillgång till någon form av dokument som beskriver gången gällande hur 

skolan ska arbeta kring extra anpassningar (och särskilt stöd) på sina skolor. Processen kring 

extra anpassningar verkar vara under uppbyggnad och/eller något som kan omstruktureras 

efter behov. Ingen av lärarna känner dock till något skoldokument som förklarar vad som 

anses vara extra anpassningar på sina respektive skolor. Utvärderingar av extra anpassningar 

görs inte av någon lärare i någon större utsträckning. Alla lärare talar om att de får 

information från till exempel specialpedagog gällande de elever de har i undervisning. För 

någon kan det dock ta tid innan hen får information. Jennifer säger att hon får snabb 

information ”som svensklärare men inte som idrottslärare.” 

På denna nivå finns också en stödverksamhet på två av fyra skolor. Hur dessa stödverk-

samheter används och utnyttjas av lärare och elever skiljer sig från skola till skola. En skola 

funderar på att skapa någon form av stödverksamhet framöver, även om den är mer tänkt att 

drivas av lärarna själva än av någon specialpedagog eller -lärare. 

Camilla och Kent är lärare som inte arbetar i något arbetslag. C: ”/…/ inte formellt … är det, 

är det inte indelat i arbetslag”, K: ”har vi inget”. Dessa lärare verkar arbeta mer informellt 

med sina kollegor. De övriga arbetar i arbetslag som träffas regelbundet och säger att de kan 

diskutera elever där även om pedagogiska problem kring eleverna även diskuteras lärare 

emellan utanför arbetslaget. Patrik i sin tur är tydlig med att han inte brukar arbeta med extra 

anpassningar genom att samtala om dem med sin biträdande rektor. Han säger att ”det är 

ingen som jag jobbar med hur jag ska göra extra anpassningar.” I studien är det dock tydligt 

att intervjupersonerna anser att de kan tala med sina kollegor och respektive rektorer om de 

tycker att så behövs om de extra anpassningar de behöver göra. 

Att lärarna har ett EHT som fungerar och som är involverat i arbetet med extra anpassningar 

är också bra, för det förbygger riskerna med att lärarna lämnas ensamma med sina extra 

anpassningar. Camilla uppger: 

C: /…/ om man har många elever som, alltså om man har en grupp där det finns många 

som behöver många olika… såna här … om man nu ska kalla det anpassningar eller vad 

man ska kalla det, och dessutom har många elever i samma klass där det öh… där de 

verkligen inte behöver det, utan de behöver många utmaningar, så tänker jag att det skulle 

behöva vara två lärare ibland och så, att det är det som är, att det skulle vara det som är 

anpassningen då 
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Camilla, som inte har tillgång till ett EHT på heltid, talar här om möjligheten till kollegialt 

samarbete och det behövs oftast att rektorn ser till att lärares scheman och/eller tjänster 

anpassas för denna typ av arbetsform. Hon säger också att ”man har ganska mycket stöd av 

skolledningen till att göra det som är bäst liksom, att lösa saker liksom på bästa möjliga sätt 

så.” Tydligt är att hon verkar få stöd av sin rektor för olika lösningar för att anpassa 

undervisningen för hennes elever. Kent uttrycker också behovet av en ”/…/ smidig och 

intelligent ledning” när han talar om sitt behov av att ibland få använda till exempel en 

studiedag för att hjälpa sina elever. 

Andreas säger: 

 
A: /…/ då tycker jag faktiskt att specialpedagogerna har jätteviktigt och stort roll för 

där kan de hjälpa ju lärare för de blir ju specialister på de området, då kan de ju kart-

lägga … just det problemet varför eleven når inte sina mål när det gäller ämnet 

A: /…/ en annan grej är också att vissa skolor jobbar ju så här att man samlar ju special-

lärare och specialpedagoger i ett rum ... där ... det är väldigt vanligt faktiskt [nämner ett 

ortsnamn] de gör så … elever och lärarna skickar eleverna dit 

 

 

Andreas nämner här specialpedagogerna som specialister och att de har utbildning för att 

kunna hitta de problem som en elev kan ha i undervisningen. Det är rektorn som ser till att det 

finns någon form av pedagogisk sakkunnig person med i EHT och/eller på skolan. Andreas 

nämner också att det på vissa skolor skapas plats eller rum där speciallärare och -pedagog är 

placerade och dit elever skickas och en sådan stödverksamhet finns på hans skola. 

 

 

6.4.2 Arbetet med extra anpassningar på gruppnivå 

 
Under planeringen av lektioner gäller det för lärare att tänka på alla elever i undervisningen 

och Patrik uttrycker sig så här: 

P: jag och många kollegor försöker nog tänka på att vi ska ha en inkluderade lärmiljö 

från början, att genom att man ser till att man har ordning och reda och struktur… och att 

material som man kan kanske kan använda lite annorlunda också … öh… så anvisningar 

finns kanske, men är du här för att sats på ett E för man tycker det är jobbigt ämne eller 

kurs och svårt så så finns det anvisningar liksom att här är kraven på E-nivå            så 

man kan välja och stötta upp, vet vad den ska göra, man satser på det och det är också 

ett sätt att anpassa, att man tar bort det som är … allra svårast och kokar ner materialet 

 

 
Här talar han om att han förbereder material för de elever som kanske har svårt att nå E. Han 

försöker här beskriva hur man kan korta ned eller förändra ett material som passar elever som 

behöver stöttning för att nå E. Patrik uppger också följande: 
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P: vi har ju våra lärplattformer nu, digitala lärplattformer, så man kan ju ganska lätt 

lägga ut saker /…/ helst ska hela paket finnas där från början /…/ man vet vad man 

ska göra nästa lektion om det ligger en planerad lektion där 

 

 
Patrik säger här att information och planerade lektioner läggs ut på skolans plattform så 

eleverna kan uppdatera sig redan innan nästa lektion. Patrik säger också att ”jag tror de 

uppskattar det här med … alltså att det finns en detaljerad planering, att de har lite koll och 

så.” Här talar han om lektionsplaneringarna och att de verkar innebära en trygghet för 

eleverna. 

Micke säger: 

 
M: vad ska man kalla det för, sociala stödfunktioner, att man peppar, att man ser till att 

… som sagt att elever har med sig böcker och penna, då kan man väl…alltså … det är 

ju också någon slags … extra anpassning/…/ det är ju … en del… som kan ha… svårt 

med det och då får man väl… på något sätt… litegrann hjälpa till med det 

 

Här talar han om socialt stöd för eleverna i form av peppning eller ledning och stimulans och 

att man servar eleverna med material som till exempel pennor. Något han ser som en extra 

anpassning eftersom det kan vara svårt för vissa elever att komma ihåg att ha med en penna. 

Kring gruppen Camilla säger: 

 
C: /…/ jag jobbar mycket med att de ska stötta varandra och hjälpas åt, jag ber dem, 

ofta någon elev, och det är inte så att det är någon samma som hjälper … öh… några 

andra hela tiden, vissa är ju bra på vissa saker, det gäller ju som lärare att se det där, 

du kan hjälpa till med det och du kan hjälpa till med det /.../ vill du, namnet på den, 

vara snäll och hjälpa honom eller henne 

 

 
Camilla arbetar tydligt med att hennes elever ska hjälpa varandra med skolarbetet och på så 

viss verkar hennes undervisning kunna fortgå, utan en massa väntetid för elever som annars 

väntar in hennes stöd. 

Andreas säger också att ”det underlättar för mig om jag har en homogen klass, som lärare … 

är det idealet /…/ men vi vet att i verkligheten inte är så … jag ser denna extra anpassning 

också en … kugghjul … det är där som den ska hjälpa till det stora kugghjulet ska snurra.” 

Här är han inne på mångfalden bland eleverna och att det är den en lärare måste rätta sig efter, 

men att det hade varit ”optimalt”, som han själv uttrycker det, om klasserna hade varit mer 

homogena. Han tar fram en metafor här när han pratar om extra anpassningar som ett 

”kugghjul” som får det ”stora kugghjulet” att snurra, det vill säga undervisningen. 



43  

6.4.3 Arbetet med extra anpassningar på individnivå 

 
Patrik nämner några dokument han kallar ”mallar” som kan hjälpa varje lärare att utreda 

vilken stöttning en enskild elev kan behöva. Han säger: 

P: här har du grunden liksom, så här skulle man kunna göra med en elev med autism, 

så här är en med ADHD kanske, koncentrationsproblem eller något annat, så vi har en 

sex sju åtta så att säga mallar för för elever med, som man skulle kunna hitta lite typiska 

problem och hur man skulle kunna jobba med dem 

 

 
De mallar Patrik nämner, kan tydligen ge vägledning åt varje lärare över det som verkar vara 

generella kännetecken på problemområden för olika diagnoser. En form av första grund att stå 

på för en lärare som behöver göra extra anpassningar åt någon elev. 

J: /…/ ofta kan det vara någon som till exempel … har ... antingen skär sig just nu eller 

har gamla skärsår som inte vill visa det, det kan vara någon som har jätteproblem   

med acne till exempel och inte vill visa det, det är alltid någon som har problem med 

kroppen och kroppsuppfattningen och … tycker att den kanske är för stor eller för liten 

eller för mager 

 

 
Jennifer uttrycker här problematiken hon möter på sina idrottslektioner när elever kommer 

och inte vill byta om eller vara med överhuvudtaget på grund av att eleven på något sätt är 

missnöjd med sin kropp. Uttalandet visar på många olika anledningar till att en elev inte vill 

delta i undervisningen. Strax efteråt nämner hon också ”vissa tjejer som antingen inte vill 

simma eller inte får” och ”sedan har vi det här med heders … öh… kultur /…/ att vissa tjejer 

knappt får lov att vara med på gympan över huvud taget.” Intervjun visar på att hon som 

idrottslärare möter andra problem som hon måste försöka lösa med någon form av extra 

anpassning, än vad hon gör som svensklärare. Jennifer säger följande om muntliga 

redovisningar inom svenskämnet: 

J: /…/ vid tal, om man ska hålla tal inför klassen och liknande… ja, jag kan göra   

det hur stort som helst, det kan ju antingen vara att eleverna har svårt att välja ämne 

eller att de har svårt … om jag ger dem ett ämne så får man trolla runt där … vissa 

vill bara prata för sin kompis, vissa vågar knapp redovisa för mig, vissa kan få filma 

och skicka in, vissa kan hålla för mig och tre kompisar, vissa får man ju nästan … 

vissa, vissa kan nästa skriva ett helt tal själv om man har gått igenom … själva formalian, 

andra behöver ju nästan en en … en skrivmall som de behöver hålla väldigt hårt i… det 

är hur stort som helst, det känns, det känns som man bara sprutar ur sig en massa lösningar… 

för att möta alla … på något sätt 

 

 
Här beskriver Jennifer olika sätt på hur hon kan behöva lösa olika problem som elever kan ha 

vid muntliga redovisningstillfällen. Det kan vara allt från vem eleven ska redovisa för, till 

vilket ämne eleven ska prata om, och om eleven kan klara det ganska mycket själv eller 
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behöver stöttning av till exempel en mall. Tydligt är att dessa extra anpassningar inte alltid 

hinner bli gjorda med eftertanke då hon tvingas ”sprutar ut” dem som en lösning på ett 

anpassningsproblem. 

Andreas säger: 

 
A: /…/ jag ska köra 10 minuter, 15 minuter, 20 minuter vad det är nu genomgång, 

sedan därefter jobbar vi själva /…/ många hänger inte med i den genomgången 

eller de har inte basen … för att följa med … den genomgången … då krävs det att 

läraren utifrån det där arbetet, genomgången, måste många gånger sätta sig ner 

och förklara för en elev som kräver mer tid än de andra 

 

 
Här talar Andreas om behovet vissa elever kan ha då de behöver ha ytterligare en förklaring 

eller få något repeterat från en genomgång som tar tid från läraren och den övriga gruppen. 

 

 
 

6.5 Sammanfattning 
 

I studien framkommer det att ingen av lärarna har något dokument att utgå ifrån på sina 

respektive skolor som beskriver vad skolan anser är extra anpassningar. Lärarna har olika syn 

på vad som kan räknas som en extra anpassning och alla höll inte med om att de exempel jag 

nämnde i intervjuerna från Skolverket var extra anpassningar. Osäkerheten kring vad som ska 

klassas som en extra anpassning och likaså hur de extra anpassningarna arbetas fram märks i 

resultatet. En viss osäkerhet finns också gällande att nå de omotiverade eleverna, samt vid 

betygsättning av elever som fått extra anpassningar. Information som kommer till skolorna 

och som lärare ska ta del av kunde vara tydligare och mer informativ enligt informanterna. 

Alla lärare i studien har inte tillgång till någon stödverksamhet eller ett EHT med till exempel 

en specialpedagog som arbetar heltid på skolan. Trots att det finns dokument på några av de 

aktuella skolorna, som talar om hur skolan och personalen ska arbeta med extra anpassningar 

och stöd, verkar inte denna plan följas. Detta då en lärare anser att problem med extra 

anpassningar som borde diskuteras och övervägas högre upp i hierarkin lämnas tillbaka till 

hen igen att lösa. Det innebär att alla lärare inte verkar få den stöttning de behöver från EHT 

och dess olika professioner. I studien framkommer det att vissa rektorer är generösa med att 

ge lärare extra tid, till exempel kan planerad mötestid användas för att i stället hjälpa elever i 

stället. Vissa lärare har stora klasser som per automatik innebär mindre tid för att stötta varje 

enskild elev och som gör arbetet med extra anpassningar svårare att hinna med att utföra. 
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Arbetssätten och strategierna kring extra anpassningar skiftar mellan lärarna. Några lärare har 

alltså riktlinjer att följa på sina skolor medan andra inte har det. Bara vissa lärare har tillgång 

och stöttning av en stödverksamhet som sköts av specialpedagoger. För någon lärare är 

eventuellt någon form av stödverksamhet på väg att utformas. En stödverksamhet kan under-

lätta för lärarna då de kan skicka elever dit för att få stöd, hjälp och möjlighet att komma ifatt 

sina kurskamrater när inte läraren själv har den tiden eller möjligheten. Studien visar att lärare 

med stora klasser har svårt att hinna med och stötta alla sina elever på den tid de har 

gemensamt. Om vuxentätheten i en klass är stor, till exempel att många elevassistenter finns i 

en och samma klass, anser en lärare att resurserna de innebär borde användas bättre än vad de 

görs nu. Ett annat dilemma visade sig vara att kunna ge extra anpassningar till de elever som 

verkligen har behovet, utan att övriga elever efterfrågar det på grund av alla vill ha samma 

möjlighet oavsett problem eller inte. Svårigheten ligger oftast i att förklara detta för de elever 

som vill göra en uppgift som egentligen är utformad som en extra anpassning och som de har 

kapacitet att klara utan stöd. Själva förklaringen tar också tid i anspråk som kunde användas 

på ett mer effektivt sätt om läraren slapp denna diskussion om behovet av den extra anpass-

ning egentligen saknas. 

Ingen lärare arbetar direkt kollegialt utan det verkar vara de informella samtalen och 

diskussionerna lärare emellan som främst ger de idéer och lösningar gällande extra anpass-

ningar som lärare behöver. Kollegialt lärande kan ske då och då men sker inte kontinuerligt 

för någon lärare i studien. En lärare berättade att han eventuellt ska börja arbeta mer kollegialt 

till hösten. 

På organisationsnivå verkar de olika lärarna behöva bättre och utförligare information och 

tydligare riktlinjer från sina ledningar än vad de har idag, för att kunna utföra arbetet med 

extra anpassningar på ett mer tillfredsställande sätt. Detta eftersom det till exempel inte är 

tydligt för någon av lärarna vad som anses vara extra anpassningar på arbetsplatsen och det 

gör att lärarna kan vara osäkra på vad som är extra anpassning eller inte. Alla lärare har inte 

heller en tydlig policy över hur arbetet med extra anpassningar ska fungera. På grupp- och 

individnivå verkar det som att lärarna i studien arbetar ganska enskilt med att försöka klara av 

och hinna med att hjälpa de elever som behöver extra anpassningar. Flera lärare utnyttjar 

annan tid än lektionstid för att stötta sina elever eller så skickas eleverna till stödverksamheten 

hos de lärare som har den möjligheten. 
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7 Diskussion 
 

Här kommer jag att diskutera studiens resultat och sammankoppla det till vad som tidigare har 

tagits upp under bakgrund och tidigare forskning. Utgångspunkten för denna diskussion ligger 

i studiens syfte och dess frågeställningar, där fokus ligger på att få lärdom om lärares 

kunskaper och erfarenheter kring arbetet med extra anpassningar. 

 

 

7.1 Lärarnas erfarenheter av extra anpassningar 
 
När lärarna i studien ska förklara vad som är en extra anpassning enligt dem, kom det fram 

olika resultat. Det som var en extra anpassning för en lärare ansåg en annan tillhöra den 

ordinarie undervisning. Något som indikerar att lärarna arbetar efter olika strategier och 

metoder gällande stödformen och som stärks av att lärarna inte var överens om att de exempel 

som Skolverket (2014a, b) tagit fram i sitt stödmaterial är extra anpassningar. Trots att lagen 

om extra anpassningar skulle förtydliga skillnaden mellan olika stöd har det uppenbarligen 

inte blivit enklare att förstå gränserna mellan stöden sedan lagen kom till (regeringen.se 1). 

Lärarna i studien visar på att det kan bli svårt att för lärare att anpassa sin undervisning för 

olika elever och deras stödbehov (Imsen, 2006; Persson, 2013) om inte hen är säker på vad en 

extra anpassning är eller om informationen är otydlig och arbetet på skolan otydligt kring 

stödformen. Det kan göra att osäkerheten växer hos lärare när de har kravet på sig att göra 

extra anpassningar (Helsing, 2007; Marin, 2014). 

Lärarna tillsammans tar upp många exempel på vad de anser är extra anpassningar genom 

dem som framkommit i resultatet. Det visar på att de är kreativa och skickliga in sin 

yrkesutövning, något som är en förutsättning för att lyckas nå alla elever i undervisningen 

(Biamba, 2016; Skolinspektionen, 2016b). Ändå räcker deras kunskaper och kompetens inte 

riktigt till i olika sammanhang gällande extra anpassningar. Detta kan kanske bero på att efter 

lag om extra anpassning kom till så har inte dessa lärare fått den fortbildning de behöver för 

att kunna arbeta med de nya förutsättningarna de möter, vilket skapar osäkerhet i arbetet kring 

stödformen (Helsing, 2007; Marin, 2014). Det blir ett tungt ansvar att bära och de arbetar då 

med ett uppdrag som inte riktigt kan fullföljas om inte rätt information och förutsättningar 

finns. Tydligt är att bättre information behövs till skolor och dess personal som gör arbetet 

kring extra anpassningar enklare att utföra. Om inte materialet från Skolverket eller 

skolledningen är särskilt tydligt, hur ska lärarna då veta var gränsen går? Skolverket (2014b) 
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menar att kompetens och förståelse ska finnas hos varje lärare att veta var gränsen går när 

extra anpassningar ska till men Skolinspektionens rapport (2016a) visar på att mer behövs för 

att denna gräns ska bli tydligare för alla inom skolans verksamhet. Med tanke på det ansvar 

som skolledning och EHT har för att hjälpa övrig personal och skapa de förutsättningar de 

behöver för att arbeta med stödformen (Skolverket 2014a; Boo m. fl., 2017), verkar de behöva 

arbeta mer mot och samarbeta tydligare med lärarkåren för att se till att den får de rätta 

förutsättningarna som behövs för arbetet med stödformen. I och med att de aktuella lärarna 

inte har den information de behöver för att faktiskt veta vad som anses vara extra 

anpassningar och ibland saknar riktlinjer kring hur de ska arbeta med dem, visar studien att 

lärarna och de skolor de tillhör inte har nått längre i arbetet med stödformen än vissa av 

Skolinspektionens skolor (2016) sedan lagen om extra anpassningar kom. Alla lärarna i 

studien har utbildat sig före lagen kom till vilket innebär att de kan behöva stöd, fortbildning 

och tydliga direktiv för att kunna arbeta med lagen på mer effektivt sätt. Lagen kom till för att 

bland annat underlätta den administrativa bördan lärare då ansåg ha (regeringen.se 1). Men att 

få en lag som dels kräver dokumentation för att visa på vilka extra anpassningar en lärare har 

gjort till en elev, för att sedan utvärdera hur det gått att använda dem är inte att underlätta en 

lärare administrativa börda. Det kan i stället öka på stressen och göra läraryrket än mer 

krävande än vad det redan är. Med ständiga förändringar och nya krav behöver det inte bara 

de nyexaminerade lärarna som har svårt att orka med sitt yrke (Bracha & Bocos, 2015). Här 

måste EHT och rektor gå in och göra ett mer påtagligt arbete för att underlätta för alla de 

lärare som är de som främst arbetar med stödformen (Hjörne & Säljö, 2005) och skolornas 

huvudmän måste se till att det finns resurser för detta arbete. 

Flera av lärarna uttrycker svårigheten i att nå de omotiverade eleverna och att klara av att 

anpassa sin undervisning till dem. Här gäller det att som lärare försöka nå eleverna och skapa 

interaktion med dem, samt leta efter problemen i undervisningsmiljön och försöka arbeta 

långsiktigt så att de kan se en förändring hos eleven (Persson, 2013). Här bör en lärare ta mer 

hjälp av EHT och dess olika professioner (Socialstyrelsen, 2016a; Lutz, 2013). Är det sociala, 

fysiska och/eller pedagogiska problem som gör eleven omotiverad? Efter en utredning kan 

någon, eller flera av professionerna, i EHT hjälpa till för att bygga upp motivationen hos 

eleven att fullfölja sin utbildning (Boo, m. fl., 2017), eller så kanske eleven behöver byta 

program eller få annan hjälp. Här kan problemet med tillräckligt med tid spela in då flera av 

lärarna har stora klasser och själv talar om att de borde ha färre elever för att klara av och 

hinna med att göra de extra anpassningar som behövs. Det kvittar ju hur mycket kunskap och 



48  

skicklighet en lärare har om inte tiden finns att arbeta fram det stöd som behövs (Biamba, 

2016). Om inte rätt förutsättningar finns är det lätt att som lärare använda sig av den 

normativa undervisningsmetoden, vilket gör att inte alla elever får den stöttning de behöver 

(Börjesson & Palmblad, 2003). Är sedan EHT även medvetna om detta blir det nog så att det 

inte ifrågasätter en lärares pedagogiska val (Hjörne & Säljö, 2005), kanske för att undvika 

onödiga slitningar yrkesgrupperna emellan. 

Lärarna uppger att de kan få stöttning från EHT men ingen lärare uttrycker att de har bra 

stöttning därifrån i sitt arbete med extra anpassningar. En lärare nämner ”U-svängen” som 

innebär att hon får tillbaka ett problem om hon går till EHT. Det gör att hon ”trollar med 

knäna” gällande att prova och omprova de extra anpassningar hon arbetar med, samt att hon 

inte vill ”väcka den björn som sover”, det vill säga EHT, för det verkar kännas bättre om hon 

sköter det själv än ber dem om hjälp om de sedan inte hjälper till på ett adekvat sätt. 

Frustrationen hos henne som lärare verkar minska då. Här verkar det som att EHT behöver bli 

bättre på att ta sitt ansvar i arbetet med stödformen. Någon bra samverkan mellan yrkes-

grupperna verkar inte finnas här och får inte lärare samtala och diskutera de problem de möter 

i sin undervisning, med EHT eller övriga kollegor kan problemen med tiden växa sig stora 

(Boo m. fl., 2017). Lämnas lärare ensamma för länge med extra anpassningar kan det bli en 

för stor börda för dem (Skolverket, 2014b) och de kan börja må dåligt (Marin, 2014). 

Undervisningen kan bli lidande, något som inte är bra för vare sig elever, lärare eller skolan. 

Tillsammans med läraren och eventuellt föräldrar (Skolverket, 2014a) kan EHT samarbeta för 

att skapa så bra förutsättningar som möjligt, för att eleven ska nå målen för utbildningen och 

på så sätt få en bra start i vuxenlivet (Giota & Emanuelsson, 2011, Skolverket, 2011). Det är 

viktigt att EHT inte lämnar över hela ansvaret för extra anpassningar till lärarna utan de ska 

också vara delaktiga (Skollagen 2010:800). 

 

 

7.2 Lärarnas arbete med extra anpassningar 

 
När det gäller arbetet med de extra anpassningar är det omfattande och strategier finns för att 

underlätta både för elev, grupp och för läraren själv. Ingen av lärarna uppger att de har ett 

dokument på sina respektive skolor som talar om vad som anses vara extra anpassningar, 

något som hade kunnat underlättat för lärarna och gjort arbetet både tydligare och enklare 

(Skolinspektionen, 2016a). En lärare talar om en ”bank” med uppgifter som hon kan ta fram 

och återanvända vid behov och lärarna har olika strategier för att nå sina elever men att klara 
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av att möta alla elevers behov är svårt (Marin, 2014). Flera av lärarna talar om informella 

samtal med kollegor och arbetslag som gör att de kommer fram till nya lösningar och/eller får 

uppslag om nya uppgifter som kan matcha olika elever och deras behov, vilket kan anses vara 

en form av kollegialt lärande (Skolverket, 2014b, Ashton & Webb, 1986, Munthe, 2003). 

Ingen av lärarna uppger att de ofta arbetar tillsammans med en kollega gällande extra 

anpassningar, så förutom samtalen kollegor emellan om stödformen verkar lärarna vara 

ensamma om att hantera det stödbehov som finns i deras olika klasser. Kollegialt lärande är 

en faktor som i forskning visat sig ha stor effekt på elevers lärande (Skolverket, 2014b), men 

som inte verkar utnyttjas, eller kan utnyttjas, i någon större utsträckning bland de aktuella 

lärarna. Om inte skolledningen ser till att göra det möjligt att arbeta kollegialt genom att 

schemamässigt underlätta för lärarna att arbeta så, blir det svårt för lärarna att själva ordna 

den saken (Ashton & Webb, 1986; Munthe, 2003). En lärare nämner att han eventuellt ska 

börja arbeta kollegialt till hösten. De övriga verkar få fortsätta arbeta enskilt med sina elever 

och detta kan innebära en risk då problem som finns hos en enskild individ eller i en grupp 

kan bli värre om en lärare får hantera problemen själv och hens osäkerhet kan öka i 

sammanhanget (Skolverket, 2014b, Helsing, 2007). Om en lärare känner att de extra 

anpassningarna är för betungande bör hen snabbt kontakta EHT för stöd och hjälp så hen inte 

riskerar att bli utbränd (Socialstyrelsen, 2016a; Lutz, 2013). EHT och dess professioner finns 

på skolorna för att hjälpa till och stötta. I en lärares fall i studien är det tydligt att hennes EHT 

behöver bättra sig på den punkten, då de ofta skickar tillbaka elevärenden som läraren anser 

vara för svåra och som EHT inte verkar vilja ta itu med själv, enligt läraren. 

Elever ska få betyg efter fullföljd kurs och en lärare i studien uttrycker oro inför den delen av 

arbetet med extra anpassningar. Elever ska kompenseras för de hinder de eventuellt har som 

gör att de inte klarar att följa med i undervisningen av sig själva (Nilholm, 2010; 

Skolinspektionen, 2016a). Att veta hur mycket en elev har klarat själv och hur mycket en 

extra anpassning har spelat in för att uppgifter har blivit godkänd, är ett svårt övervägande för 

en lärare att göra. Trots att lagens om extra anpassningar kom 2014 har inga råd om stöttning 

till lärare vid betygsättning av dem kommit ut. Det finns råd från Skolverket från 2012 

angående betygsättning, men inget nytt stödmaterial sedan lagen tillkom. Att informationen 

kring extra anpassningar är bristfällig blir tydlig i studien då lärare uttrycker att de inte vet 

vad en extra anpassning är, och att informationen från Skolverket borde vara bättre. 

Ingen av lärarna i studien utvärderar eller verkar få hjälp att utvärdera sina extra anpassningar 

(Skolverket, 2014b). Det borde innebära att de extra anpassningar som görs inte utreds om de 



50  

fungerar eller inte och ingen direkt kartläggning av elever behov på individnivå verkar ske 

(Skolverket, 2014b; Boo m. fl., 2017). Det innebär att lärarna i studien är ensamma med 

arbetet kring extra anpassningar och de förändringar som görs gällande dem sker inte på 

grund av någon utvärdering, utan styrs av något annat, till exempel att läraren provat en sak 

som inte fungerade och då väljer att prova en annan. EHT borde bli aktuellt om till exempel 

de extra anpassningarna som görs behöver intensifieras eller nya anpassningar behöver göras 

(Skolverket, 2014b). Lärarna uppger att de kan kontakta EHT och få hjälp därifrån men om 

ingen av lärarna eller någon annan utvärderar de extra anpassningarna som görs, innebär det 

att viktig information inte kommer fram, och att det kanske tar längre tid än nödvändigt att 

stötta en elev på rätt sätt (Skolverket, 2014a, b; Socialstyrelsen, 2016, Hjörne & Säljö, 2005). 

Varje rektor har ansvar för att arbetet kring extra anpassningar är tydligt och följs av 

personalen (Skolverket, 2014a) och i studien framkommer det att ”U-svängar” görs och att 

svåra ärenden lättvindigt verkar skickas tillbaka till lärare att lösas. Att information, riktlinjer, 

resurser och ett fungerande EHT som uppfyller sin roll i sammanhanget finns, är av stor vikt 

för att lärarna och övrig personal ska lyckas med arbetet kring stödformen (Skolverket, 2014a; 

Socialstyrelsen, 2016a; Hjörne & Säljö, 2005). Lärarnas rektorer och huvudmän bör se till att 

detta fungerar på ett bra och ändamålsenligt sätt (Skolverket, 2014a). 

Flera lärare i studien arbetar med stora klasser om ca 30 elever, vilket innebär mindre tid för 

varje elev. För att det relationella perspektivet (Persson, 2013; Ahlberg, 2013) ska kunna råda 

i skolan behöver lärare tid att samtala med sina elever och skapa relationer (Persson, 2013), 

men för dessa lärare borde tidsaspekten innebära ett problem för att faktiskt kunna arbeta efter 

det perspektivet då tiden per elev är knapp. Intressant i sammanhanget är att skolan verkar 

styras av det kompensatoriska uppdraget (Nilholm, 2010), vilket går under det kategoriska 

perspektivet, men det är det relationella perspektivet som är önskvärt inom densamma 

(Ahlberg, 2013). Men det perspektivet och arbetet med extra anpassningar gynnas inte av 

stora klasser och många lektionstimmar. Om lärare till exempel inte får den tid de behöver 

och/eller har klasser som är för stora, är det svårt för dem att hinna med att lära känna alla 

sina elever och skapa relationer, vilket innebär att det svårt för dem att arbeta mot det 

önskvärda perspektivet (Ahlberg, 2013). Det blir också svårt för lärarna att klara av att se alla 

elevers behov och därmed är det lätt att de missar att ge elever extra anpassningar i tid 

(Skolverket, 2014). Som lärare är det då i stället lätt att gå efter normen i klassen och planera 

sin undervisning efter den, sedan får alla elever rätta sig efter den oavsett behov (Börjesson & 

Palmblad, 2003; Skolinspektionen, 2016b). Som lärare verkar det alltså lättare att hålla sig till 
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det kategoriska perspektivet än det relationella, vilket innebär att det är svårt att få till en skola 

för alla elever (Ahlberg, 2013). När resurserna i skolan inte räcker till och förändringarna är 

många och kraven på skolan höga, är det inte lätt för vare sig lärare, EHT eller skolledningar 

att klara av att göra ett bra utbildningsarbete som tillgodoser varje elevs enskilda behov 

(Biamba, 2016; Marin, 2014; Skollagen 2010:800). 

 

 

7.3 Stödet lärarna får kring extra anpassningar 
 

Inte många lärare i studien nämner att hen har arbetet mycket tillsammans med en 

specialpedagog kring elever. De flesta lärare nämner att möjligheten finns, om än i begränsad 

utsträckning för en lärare vars specialpedagog arbetar deltid. Det innebär att lärarna i studien 

är rätt ensamma med de extra anpassningar som de gör, vilket sammanfaller med resultatet av 

Skolinspektionens rapport (2016) där det visade sig att lärare inte kontaktar EHT för stöd och 

hjälp. En lärare uppger att när hon har gått till EHT har hon oftast fått tillbaka ärendet att 

arbeta med själv, utan stöttning från EHT. Det kan vara en orsak till att lärare drar sig för att 

utnyttja EHT:s kompetens. Om det är så att EHT inte utnyttjas eller att EHT bara lämnar 

tillbaka ärenden till lärare utan stöd därifrån, utnyttjas inte EHT:s kompetenser eller så 

frånsäger sig EHT sitt ansvar som det har att reagera tidigt på behov (Skolverket, 2014a; 

Hjörne & Säljö, 2005). Alla lärare uttrycker att det finns ett EHT att vända sig till inklusive 

rektor om mer stöd behövs, vilket är i linje med de allmänna rådens riktlinjer för skolor 

(Skolverket, 2014a). Att det i studien framkommer att det finns EHT som inte tar sitt ansvar 

för extra anpassningar innebär att de inte arbetar efter riktlinjerna (Skolverket, 2014a, Hjörne 

& Säljö, 2005). Kanske har det aktuella EHT samma problem som vissa EHT i 

Skolinspektionens rapport (2016a), det vill säga att EHT inte har tid för att det finns svårare 

ärenden att fokusera på? Om så är fallet borde något göras för att bättre fördela EHT:s 

resurser. 

Flertalet lärare nämner att de har tillgång till någon form av stödverksamhet (Skolverket, 

2014b) dit eleverna kan gå för att få hjälp. Att det finns en befintlig stödverksamhet verkar 

underlätta för de fyra lärarna som kan skicka sina elever dit för att till exempel göra prov eller 

arbeta ifatt med uppgifter. En lärare uppger att det eventuellt ska planeras för en 

stödverksamhet på skolan. Om det finns en sådan stödverksamhet så kan det frigöra tid för 

lärarna att ägna sig åt andra elever för att tillgodose deras behov och/eller kunna koncentrera 
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sig mer på de elever som är kvar i klassrummet och ge ledning och stimulans till dem 

(Skolverket, 2014a, b). 

 

 

7.4 Slutsats 
 

Slutsatsen kring min studie är att enligt de lärare jag har intervjuat, har de inte riktigt de 

förutsättningar som behövs för att klara av att göra extra anpassningar på ett bra sätt. Det är 

till exempel inte tydligt för dem vad som anses vara en extra anpassning på deras skolor och 

det blir till ett problem då det inte blir lätt att hjälpa en elev som behöver stöd med en 

stödform man som lärare inte fullt ut förstår eller kan få grepp om. Risken med det är att 

lärare gör saker som inte hjälper eleven framåt och som innebär att värdefull tid används men 

på ett ineffektivt sätt. När lärare behöver hjälp kring stödformen från EHT är det inte alltid att 

de får det. För mig som blivande specialpedagog är det viktigt att jag tänker på detta i 

framtiden då jag möter olika lärare när jag tillhör EHT. Det gäller att lyssna och lyssna väl, 

samt utreda och försöka stötta på ett annat sätt än vad som kommit fram i denna studie. Lagen 

om extra anpassning är inte tänkt att lämna lärarna ensamma med stödformen. De ska få 

värdefull hjälp och stöttning från EHT, samt fortbildning som är relevant i sammanhanget. 

Stöd som verkar fungera är de stödverksamheter som vissa lärare har tillgång till och utnyttjar 

som resurs för extra anpassning. Att ha tillgång till en stödverksamhet kan både underlätta 

lärarnas undervisningssituation och frigöra tid som annars går åt till att stötta enskilda elever 

väldigt mycket i klassrummet. Detta då på en grupps bekostnad då undervisningen kanske blir 

fördröjd om många stopp för förklaringar och stöttningar i enskilt arbetet med elev avbryter 

undervisningen. 

Utvärderingar av extra anpassningar sker inte i någon större utsträckning. Det kan bero på att 

lärarna verkar arbeta ganska enskilt med dem. De provar sig fram, byter extra anpassning om 

en inte fungerar och går till nästa. Oftast verkar de hitta en lösning och på så sätt fortsätter 

undervisningen framåt men värdefull information kring vad som hjälper en viss elev till ett 

bättre resultat går till spillo. Att utvärderingar inte görs verkar bero på tidsbrist men också på 

avsaknaden av bra stöd i sammanhanget från specialpedagogiskt håll, skolledningens håll 

och/eller Skolverket håll om hur extra anpassningar kan utvärderas. 

Tydligt är att information från Skolverket om vad extra anpassningar är, är bristfällig och svår 

att tolka för lärarna. Om informationen är sådan blir det svårt att som lärare att rätta sig efter 
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den. Hjälper sedan inte skolledningen och EHT till med att förtydliga riktlinjerna är det ingen 

på skolan som kan vara helt säkra på vad som gäller angående stödformen. Då blir det att 

framför allt lärarna arbetar utifrån sitt eget kunnande, vilket innebär att de lämnas ganska 

ensamma med att arbeta med stödformen extra anpassningar på skolan. 

 

 
 

7.5 Metoddiskussion 

 
Innan jag bestämde mig för att göra intervjuer funderade jag på att göra en textanalys av vad 

som står i de allmänna råden om extra anpassningar och särskilt stöd. Efter en tids funderande 

förstod jag att det valet inte var rätt för mig. Jag ville undersöka vad lärare har för kunskaper, 

direktiv och stöttning gällande stödformen, därför valde jag att göra strukturerade enskilda 

intervjuer och att använda mig av tematisk analys för att tolka lärarnas svar. Jag skulle ha 

kunnat gjort gruppintervjuer eller intervjuat både lärare, elever och EHT-personal, men jag 

ville få fram just lärarnas kunskaper kring stödformen eftersom jag själv är en. I framtiden 

kommer jag att arbeta med lärare som specialpedagog och därför valde jag att enbart intervjua 

dem. Den information mina informanter har berikat mig med här är något jag kan använda 

mig av när jag möter lärarkollegor i min nya yrkesroll framöver. Jag vill inte att de ska känna 

sig ensamma i arbetet med extra anpassningar. Jag vill kunna ge dem stöd och hjälp så att de 

ska kunna arbeta med sina elever och deras olika behov på ett så bra sätt som möjligt. Jag 

tycker också att om det inte är tydligt för varje lärare och övrig personal på en skola om vad 

som anses vara en extra anpassning måste det bli det. Någon form av dokument borde finnas 

på en skola som hjälper lärare och EHT att veta var gränserna går kring de olika stödformerna 

så att ingen tvekan finns på den aktuella skolan. Att arbeta fram ett sådant dokument kanske 

borde ske ämnesvis med stöd från EHT:s personal och inte bara vara ett för hela skolan. 

Jennifers problematik med att vara lärare i både ett teoretisk och ett mer praktiskt ämne visar 

på att det kanske är i de olika ämneslagen som de extra anpassningarna borde tas fram. 

Lärarna i varje ämne bör vara de som verkligen vet behoven i respektive ämne och bäst skulle 

kunna definiera vad som ska anses vara en extra anpassning i det. 

Jag anser också att resultatet av studien kan hjälpa mig i mitt kommande yrke som special-

pedagog inom ett EHT. Jag kan till exempel bidra med att vi behöver vara tydliga med vad vi 

på skolan anser är extra anpassningar och hur det ska arbetas med dem. Att vi i EHT kan 

hjälpa lärare med dem, att vi är villiga att göra så och vi måste vara mer lyhörda för den 

problematik som lärare möter i sina olika grupper. Att de extra anpassningarna som görs 
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måste utvärderas är viktigt och det är också något som jag inom EHT säkert kan hjälpa till 

med. Allt detta för att arbetet med stödformen ska fungera så smidigt som möjligt och leda 

till, att vi som arbetar i skolan kan se ett resultat och en utveckling hos de elever som är i 

behov av och som tar emot dessa anpassningar. 

 

 

7.5.1 Reliabilitet och validitet 

 
Även om min studie är liten i forskningssammanhang anser jag ändå att den kan berika lärare, 

EHT och skolor med intressant information. Mina olika informanter har fått samma frågor 

och underfrågor med få undantag beroende på vad de själva har svarat, vilket gör att studien 

kan anses ha reliabilitet (Trost, 2010). Det som eventuellt gör att studien kan ifrågasättas är 

min oerfarenhet som intervjuare och forskare. Med facit i hand kunde kanske bättre huvud-

frågor ha arbetats fram till intervjuguiden och bättre följdfrågor ställts vid intervjutillfällena, 

men jag tillskriver det min brist på erfarenhet som forskare och intervjuare. 

För att studien verkligen ska ha reliabilitet, bör en upprepning av min studie visa på samma 

resultat, vilket innebär att ett statiskt förhållande förutsätts (Trost, 2010). En forskare som gör 

kvalitativa intervjuer kan inte förutsätta att något är statiskt, därför människor är aktiva och 

därför skulle förmodligen förändringar i resultat framträda om studien gjordes om (Trost, 

2010). Trots det kan denna lilla studies resultat sammanlänkas med Skolinspektionens (2016) 

resultat där det också framkom att lärare inte var säkra på vad som var extra anpassningar och 

att de arbetade ensamma med dem. Det kopplingen kan anses stärka resultatet av min studie. 

Med validitet (giltighet) avses det att en studie ska mäta det den säger att den ska mäta (Trost, 

2010). I stället för att använda reliabilitet och validitet är det bättre att använda ordet tillför-

litlighet i kvalitativa studier (Bryman, 2011). Jag försökte att utgå från min studies syfte när 

jag arbetade fram min intervjuguide, liksom vid analysen av det empiriska materialet där jag 

redovisar olika citat från mina informanter för att ha med relevanta svar i resultatet. Så långt 

jag har kunnat har jag försökt att inte påverkas av min egen lärarerfarenhet gällande extra 

anpassningar i studien, men att som forskare vara helt objektiv är inte möjligt (Trost, 2010). 

Alla mina intervjuer har skett i fysisk form på en för informanten trygg plats. Jag har försökt 

att hålla mig till intervjuguidens utformning vid varje intervjutillfälle, men vid varje intervju 

har säkert något hänt som gjort att till exempel någon fråga ställts lite annorlunda. Men just 

min intervjuguide gör att jag anser att trovärdigheten i min studie är hög, eftersom den gör det 

möjligt för någon annan att göra om studien, vilket ökar trovärdigheten. Alla mina intervjuer 



55  

är transkriberade vilket gör att ingen data har fallit bort och lärarna i studien har lång 

erfarenhet av yrket, vilket också kan anses bidra till att trovärdigheten är stor då deras utsagor 

i resultatet förstärker det som i övrigt har presenterats där. 

 

 
 

7.6 Vidare forskning 

 
Inför min studie blev det ganska tydligt att det inte finns någon forskning än i Sverige som 

visar på hur det arbetas med extra anpassningar. I alla fall kunde jag inte hitta någon när jag 

letade i olika databaser. I och med att lagen har funnits i ett antal år nu finns det säkert 

forskare som börjar fundera över och vill undersöka hur lagen efterlevs och vilka effekter den 

har, vilket välkomnas. Om inte annat borde denna lilla studie kunna göra någon forskare 

intresserad av att närmare studera stödformen extra anpassningars funktion och effekt på 

lärande i dagens skolor. Både mitt resultat och Skolinspektionens (2016a) visar på att 

forskning kring stödformen behövs, så skolor och personal får reda på mer om stödformen. Är 

den effektiv? Behövs den eller något annat? 

Skolinspektionens rapport (2016a) kan idag ge bra vägledning och information till skolor, 

EHT och lärare om den läses ute på skolorna och diskuteras och arbetas efter. Mer forskning 

behövs dock riktad mot själva arbetet kring stödformen och hur det fungerar idag och vad som 

behövs för att arbetet ska bli ännu bättre än vad det är idag. Detta för att vi inom skolan ska 

kunna hjälpa de elever som är i behov av extra anpassningar för att kunna nå E eller mer i 

betyg, samt för att vi ska kunna leva upp till att vara en skola för alla. Utan forskning kan vi 

inte säkert veta om lagen och stödformen har någon bra effekt på elevers undervisning och 

resultat. 

Framtida forskning kan också titta närmare på om EHT och dess olika professioner bättre kan 

förtydliga, underlätta och samarbeta med lärarna för att nå ett bättre resultat än vad till 

exempel Skolinspektionens rapport (2016a) visar. Enligt den rapporten är det fortfarande för 

många skolor som till exempel inte har sammanställt vad de anser är extra anpassningar, hur 

de ska arbeta med dem och hur de ska intensifieras och utvärderas. Det gör att pedagogisk 

personal gör lite som de själva vill, tycker och kan eftersom långtifrån alla har bra riktlinjer att 

rätta sig efter eller får det stöd de behöver, vilket gör att resultatet blir därefter. Forskning 

kring stödformen borde kunna ge Skolverket bättre förutsättningar att förklara och underlätta 

lärares och skolors arbete med stödformen i framtiden. 
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Bilaga 1 

 

Kävlinge den 2 februari 2017 

 

 
Hej! 

 

 
Jag heter Elisabeth Wrang och håller på att slutföra min specialpedagogutbildning vid 

Linköpings universitet. Nu är det äntligen dags för den sista uppgiften, nämligen mitt 

examensarbete. Det ska handla om extra anpassningar, ett område jag skulle vilja veta mer 

om, både som lärare och specialpedagog. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka 

vilka uppfattningar och erfarenheter som finns kring denna form av stöd bland er lärare. 

Jag undrar nu om du kan tänka dig att ställa upp för en intervju som jag beräknar ska ta cirka 

en timme. Dina tankar och åsikter kring stödet är värdefulla för mig att få ta del av och 

använda mig av i mitt arbete. 

I intervjun kommer jag att utgå ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (vr.se) och 

det innebär att intervjun är frivillig att delta i och den går att avbryta när du vill. Ditt 

deltagande kommer att vara konfidentiellt, dvs. ditt namn, skola, ort och kommun kommer 

inte att nämnas i arbetet. Resultatet kommer bara att användas i denna studie. Jag måste be 

om din tillåtelse att spela in intervjun då jag måste transkribera samtalet efteråt, vilket inte går 

att göra utan just det. Det är bara jag som kommer att ta del av hela den inspelade intervjun 

och den kommer senare att raderas. Du kommer att få ta del av hela examensarbetet när den 

väl är klar om du själv vill. 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakt mig eller min handledare 

för information. 

 

 
Med vänliga hälsningar, Elisabeth Wrang! 

 

 
Telefon: 0702-865377 

elisabeth.wrang@lund.se 
 

Handledare: 

Ann-Marie Markström 

Telefon: 013-282041 

ann-marie.markstrom@liu.se 

mailto:elisabeth.wrang@lund.se
mailto:ann-marie.markstrom@liu.se
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Intervjufrågor 

 
1. Om jag säger extra anpassningar … vad säger du då? 

 

 
2. Vilken information har du fått kring vad som anses vara extra anpassningar? 

Hur har du fått denna information? 

Om jag räknar upp några exempel – kan du då svara om du anser att det är en extra anpassning eller 

inte: (Svarsalternativ: Ja/Nej/Pass) 

• Planera och strukturera ett schema över skoldagen? 

• Ge extra tydliga instruktioner? 

• Stöd för att sätta igång arbetet? 

• Ledning i att förstå texter? 

• Förklaringar av ämnesområden? 

• Färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen (t.ex. lästräning)? 

• Särskilda läromedel eller utrustning? 

• Anpassade programvaror? 

• Enstaka specialpedagogiska insatser (t.ex. två månader med speciallärare)? 

Något du skulle vilja tillägga här? 

 

3. Kan du beskriva hur du arbetar med extra anpassningar? 

Har skolan kommit fram till en gemensam policy för hur skolan/du ska arbeta kring denna stödform? 

Vad innehåller den policyn? 

Om ingen policy – hur vet du vad du ska göra gällande extra anpassningar? 

 
Om jag ger dig några exempel – kan du då svara vem du själv får stöttning av när det gäller extra 

anpassningar: (Svarsalternativ: Ja/Nej/Pass) 

- Lärarkollegor - Speciallärare? 

- Specialpedagog? - Arbetslaget? 

- Övriga EHT? - Rektor? 

- Allmän information till skolor? 

 

 

4. Hur upplever du att det är, att arbeta med extra anpassningar? 

Kan du beskriva vad som är lätt/svårt? 

Vad beror det på om det är lätt/svårt? 

 

 

 

 

 

 

 
Om jag ger dig några exempel – kan du då säga vilken tid du anser dig ha till extra anpassningar: 

(Svarsalternativ: Ja/Nej/Pass) 
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• Tid till planering? 

• Tid i klassrummet för förtydligande samtal? 

• Tid för enskild elev i behov av stöd? 

• Tid för kollegialt samarbete kring extra anpassningar? 

• Tid för utvärderingar av extra anpassningar? 

Följdfrågor på ev. svar? Något du skulle vilja tillägga här? 

 
 

5. Hur tycker du extra anpassningar hjälper lärare att stötta alla elever så de kan nå 

kursmålen? 

På vilket sätt hjälper denna stödform dig att möta elever i behov av stöd? 

 

 
Om jag ger dig några exempel – kan du då säga om du saknar något av följande alternativ i ditt arbete 

med extra anpassningar: (Svarsalternativ: Ja/Nej/Pass) 

 

- Mer planeringstid? - Mer elevtid? 

- Mer fortbildning? - Mindre klasser? 

- Mer hjälp från andra t.ex. EHT? - Mer kollegial undervisning? 

Följdfrågor på ev. svar? Något du skulle vilja tillägga här? 

6. Något mer du vill tillägga till intervjun? 

 

 

 

 
Tack för din medverkan! 


