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Svensk titel 
Extra anpassningar – verksam pedagogik eller en utopi i rosa och blått. 

 

English title 
Additional adjustments – from a gender perspective. 

 
Abstrakt 
Idag ställs tydliga krav på att anpassningar i undervisningen ska göras för elever som inte når 

kunskapskraven. I studien närmar vi oss arbetet med extra anpassningar ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv med fokus på genus. Studiens syfte är att beskriva och 

problematisera hur det pedagogiska arbetet med extra anpassningar bedrivs för elever ur ett 

genusperspektiv. Vi diskuterar resultat och ger förslag på utvecklingsområden för att förbättra 

arbetet med extra anpassningar.  

     Studien har en socialkonstruktivistisk ansats där innebörder av könsroller och genus 

skapas i ett samspel mellan individer och miljö. Metoden som valts för den empiriska studien 

är i huvudsak kvalitativ, där webbaserad enkät, halvstrukturerade gruppintervjuer och 

dokumentationsgranskning har varit medel som används för insamlande av empiri.  

I vår studie framträder genusskillnader vad gäller förekomst och typ av extra anpassningar, 

Orsaker som anges ligga till grund för anpassningarna tillskrivs både elev och miljö. Även 

här finns ett genusperspektiv. Arbetet med extra anpassningar innebär möjligheter för främst 

eleverna men även för pedagogernas arbete. Studien visar att frågan om genus inte är en 

levande fråga i den pedagogiska verksamheten och vår slutsats är att det får effekter för vilka 

anpassningar som görs och på så vis påverkas elevers måluppfyllelse med fortsatta skillnader 

för pojkar och flickor. 

 

Nyckelord 
Extra anpassningar, genusperspektiv, specialpedagogiska perspektiv, stöd, särskilt stöd,  
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Förord 

Uppsatsarbetet har inneburit ett intressant och intensivt arbete. Vi författare har samarbetat 

vid planering av studien, inläsning av forskning, resultatanalyser och diskussioner, samt vid 

skrivandet av samtliga delar av uppsatsen. Det arbete som har gjorts enskilt är genomförande 

av vardera en gruppintervju och transkribering av desamma. Därtill har vi planerat, 

genomfört enkäter samt samlat in dokumentation på var sin skola. Vi har var och en ansvarat 

för samtliga delar i studien. 

Skrivandet har mynnat ut i många intressanta samtal och diskussioner oss författare emellan.  

Vi vill rikta ett hjärtligt tack till våra informanter för att ni har tagit er tid att besvara enkäter 

och dela med er av era upplevelser av undervisning och hur arbetet med extra anpassningar 

bedrivs.  Utan er hade inte denna studie varit möjlig att genomföra. Det har varit mycket 

intressant! Vilket arbete ni gör!  

Ett stort tack till vår handledare Ann-Christin Torpstén för handledning i arbetet med 

uppsatsen.  

Därtill vill vi tacka våra kamrater Britt-Marie och Ann-Marie för gott fika och roligt sällskap 

och sist men inte minst; tack till vår hemkommun som gjort vår utbildning möjlig. 

Tack för stöd, synpunkter och uppmuntran!  

 

 

Anna-Stina Magnisson och Carina Stridh Bjurhager 
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1 Inledning 

 

Vi börjar vårt yrkesverksamma liv som specialpedagoger i ett för det svenska 

utbildningssystemet spännande skede. Skolan står inför stora utmaningar med sjunkande 

skolresultat och utmaningar kopplat till integrationsfrågan. I Skolverkets lägesbedömning för 

2017 är ett av myndighetens prioriterade områden skolors förmåga att anpassa 

undervisningen efter elevers olika behov och förutsättningar och myndigheten pekar på 

bakomliggande orsaksmönster såsom att barn till högutbildade har högre resultat än barn till 

lågutbildade föräldrar, att elever med utländsk bakgrund har lägre resultat än elever med 

svensk bakgrund och pojkars lägre betyg i förhållande till flickors (Skolverket, 2017). Med 

dessa stora utmaningar i fokus finns en risk att andra viktiga frågor kommer i skymundan 

både i den pedagogiska diskussionen och i samhällsdebatten. Vi tänker särskilt på 

jämställdhetsfrågan som idag tenderar att främst handla om jämställdhet kopplat till 

integration. Vi upplever också att genusfrågan inte får något större fokus i den pedagogiska 

diskussionen eller i skolutvecklingsarbeten som bedrivs i de verksamheter vi arbetar i. Vi 

upplever att det finns en spridd uppfattning bland pedagoger att pojkar och flickor behandlas 

lika i svensk skola idag men vi befarar att det fortfarande finns stora skillnader i hur vi 

bemöter och arbetar med olika elever utifrån kön i den svenska grundskolan.  

Vi har förmånen att vara yrkesverksamma som specialpedagoger även under vår utbildning 

och brottas dagligen med frågor kopplat till den form av stöd som går under benämningen 

extra anpassningar. Vi möter pedagoger som förhåller sig till och tolkar begreppet extra 

anpassningar på många olika sätt. Vi ser att förändringen med extra anpassningar inte är fullt 

genomförd ute på skolorna. Det finns brister i rutiner kring dokumentation och oklarheter i 

hur arbetet ska fördelas mellan olika professioner i verksamheten. Tidigare forskning kring 

dokumentation av elever i behov av särskilt stöd har visat att det används olika formuleringar 

om pojkar och flickor och att det finns skillnader i hur elever skrivs fram utifrån kön och att 

både det framskrivna stödbehovet och stödinsatser ser olika ut utifrån genus (Andreasson, 

2007; Asp-Onsjö, 2006; Börjesson och Palmblad, 2003). För att få en inblick i hur 

genusfrågan behandlas i skolan i dag har vi valt ingång i vårt självständiga arbete utifrån 

reformen om extra anpassningar. 
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2 Syfte och problemformulering  
  

Syftet med studien är att beskriva och problematisera hur det pedagogiska arbetet med extra 

anpassningar bedrivs för elever ur ett genusperspektiv i grundskolan.  I studien analyseras 

arbetet med extra anpassningar i två 1-5 skolor och en 6-9 skola, detta för att undersöka 

arbetet med insatsen i olika åldrar i grundskolan. Därtill att utifrån studiens resultat diskutera 

och ge förslag på utvecklingsområden för att förbättra arbetet med extra anpassningar.   

 

Följande frågeställningar används för att uppnå studiens syfte:  

  

Vilka extra anpassningar finns dokumenterade för pojkar respektive flickor på de olika 

skolorna?   

Vilka skillnader och likheter framträder i beskrivningar av extra anpassningar ur ett 

genusperspektiv?   

Vilka orsaker anger pedagoger som grund för extra anpassningar av undervisningen för 

pojkar respektive flickor?   

Vilka möjligheter och hinder upplever pedagogerna i arbetet med extra anpassningar?   
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3 Centrala begrepp  

 

Här definieras för studien centrala begrepp med utgångspunkt i styrdokument och forskning. 

Behov: Von Wright (2002) beskriver behov som något det är illa att inte få tillfredsställt. 

Behov definieras i detta arbete som något som eleven måste få tillfredsställt för att kunna 

fortsätta utvecklas socialt och kunskapsmässigt på ett positivt sätt.    

Stöd: Skolan har som uppdrag att ge elever all den ledning och stimulans de kan behöva för 

att nå kunskapskraven och utvecklas så långt det är möjligt (Skolverket, 2014a.) Extra stöd 

ska ges till elever som riskerar att inte nå kunskapskraven eller visar andra svårigheter i 

skolsituationen och där ledning och stimulans inte räcker. Extra stöd ges i två former; extra 

anpassningar och särskilt stöd.  

Genus: Genus eller könsordning handlar om föreställningar vi har om män/manligt och 

kvinnor/kvinnligt, om idéer och föreställningar som kopplas till det vi i vardagen kallar kön. 

Det handlar också om värdering och makt. (Hedlin, 2010).  

Inkludering:  I vårt arbete använder vi oss av Nilholms tolkning (2012) vilken i korthet 

innebär att skolans miljö ska förändras för att passa den variation av elever som finns, och 

varje individ ses som en tillgång. 

Pedagog: Med pedagog avses i texten undervisande lärare. 
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4 Bakgrund 
 

Utifrån vårt syfte presenterar vi i detta kapitel en bakgrund för att rama in våra 

forskningsfrågor. 

4.1 Skolans uppdrag 

Enligt skollagen (2010:800) är skolans uppdrag att:  

”…Främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. ” (Skollagen, 1 kap. § 4) 

I lagtexten finns ett tydligt fokus på det livslånga lustfyllda lärandet och det demokratiska 

fostransuppdraget. Dessa uppdrag tillsammans med skolans bedömningssystem skapar 

dilemman i den pedagogiska praktiken. Det finns en risk att kunskapsuppdraget får ett större 

fokus för att individer ska kunna komma så långt i sin kunskapsutveckling och klara målen 

och detta gör i sin tur att det demokratiska fostransuppdraget får stå tillbaka (Hirsch, 2016). 

4.2 Stöd enligt skolans styrdokument 

En tidigare svensk statlig utredning om skolans inre arbete, SIA-utredningen (1974), 

presenterade en ny syn på stödet till elever i den svenska skolan. SIA-utredningen satte fokus 

på skolans arbetssätt och lärmiljö istället för att lägga problematiken hos eleven. 

Salamancadeklarationen (2006) antogs den 10 juni 1994 i Salamanca i Spanien. 300 deltagare 

som representerade 92 regeringar och 25 internationella organisationer deltog för att skapa en 

överenskommelse om att elever i behov av särskilt stöd skulle få en utbildning tillsammans 

med andra barn i sin egen miljö. Utifrån detta relationella synsätt utgår även dagens 

styrdokument. 

Den 1 juli 2011 trädde en ny skollag, en ny skolförordning och en ny läroplan för 

grundskolan förskoleklassen och fritidshemmet i kraft. Skillnader från tidigare styrdokument 

är att flertalet bestämmelser gällande särskilt stöd nu återfinns i skollagen. Av skollagens 

(SFS 2010:800) 1 kap. 9§ framgår att utbildningen ska vara likvärdig vilket innebär att 

hänsyn ska tas till elevers olika behov och förutsättningar. Om en elev riskerar att inte nå 

målen eller uppvisar andra svårigheter i skolsituationen ska elevens behov av särskilt stöd 

utredas skyndsamt, vilket rektor ansvarar för. Visar utredningen att eleven är i behov av 

särskilt stöd ska åtgärdsprogram utarbetas. I 3 kap. 9§ klargörs att det i ett åtgärdsprogram 

ska framgå vilket behov eleven har, hur detta ska tillgodoses samt hur och när åtgärderna ska 

följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ges även möjlighet att delta vid 

upprättande av åtgärdsprogram (Skolverket, 2011a; 2011b).   

Sedan 2014 skiljs extra anpassningar och särskilt stöd åt i skollagen. Extra anpassningar är 

insatser av mindre genomgripande karaktär som inte föranleder utredning och 

åtgärdsprogram och som i huvudsak tillgodoses inom ramen för ordinarie undervisning 

(Skolverket, 2014a). Extra anpassningar bör inte förväxlas med det stöd, ledning och 

stimulans som alla elever har rätt till och behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling 
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för att utvecklas så långt det är möjligt (Skolinspektionen, 2016). Ett syfte med lagändringen 

är att förtydliga skillnader mellan stöd och särskilt stöd. Skäl som också anges för 

förändringen är att minska den administrativa arbetsbördan för pedagoger, och minska antalet 

åtgärdsprogram då tidigare bestämmelser medfört en stor ökning av dessa (a.a). 

4.3 Stöd i den pedagogiska praktiken  

Nära 40 % av elever får specialpedagogiskt stöd någon gång under sin grundskoletid, ändå 

ges inte anpassad undervisning i tillräckligt hög grad. Det finns dock inte någon statistik över 

elever med extra anpassningar men Skolinspektionen (2016) menar att det finns skäl att anta 

att behoven är stora. Vilka skäl det skulle vara anges inte av Skolinspektionen. En tänkbar 

anledning skulle kunna vara de elevresultat som rapporteras till myndigheten årligen. 

Skolinspektionen granskning av skolans arbete med extra anpassningar visar att arbetet 

fortfarande är i ett uppbyggnadsskede, implementeringsarbete pågår på flera skolor och det är 

fortfarande oklart vilka insatser som avses och hur anpassningarna ska genomföras med god 

kvalitet. Likaså sammanblandas begreppet med särskilt stöd.  Elevers behov identifieras inte i 

mer än vart tredje elevfall och åtgärder sätts in utan ordentlig behovsanalys. Eleverna får 

sällan de extra anpassningar de behöver och endast i vart fjärde fall matchar åtgärderna 

behoven. I övrigt är de t.ex. för kortsiktiga eller för få. I nästan hälften av elevfallen följer 

skolan inte upp effekten av insatta åtgärder (Skolinspektionen, 2016). 

I Skolinspektionens granskning talas om elevfall och något genusperspektiv finns inte i 

granskningen, men granskningen visar på komplexiteten och svårigheter med att ge elever 

rätt anpassningar utifrån behov. 

De dokumentationsformer i skolan som elev och vårdnadshavare är direkt delaktiga i och 

som förväntas få konsekvenser för elevens skolsituation är, förutom den individuella 

utvecklingsplanen som varje elev har, åtgärdsprogram när eleven omfattas av särskilt stöd.  I 

Skolverkets granskning av skolors arbete med åtgärdsprogram genom åren har flera 

bristfaktorer identifierats. Åtgärdsprogram upprättas men skolans personal arbetar inte alltid 

utifrån dessa i praktiken (Skolverket, 1999). Problematik som formuleras läggs hos eleven 

som egenskaper eller brister och de positiva sidor som beskrivs i dokumenten är egenskaper 

och inte förmågor hos individen. Åtgärderna som skrivs fram är främst inriktade på att 

kompensera elevens brister och ytterst sällan blir skolans problematik i verksamhet synlig. 

Det finns en fara i ett allt för starkt individuellt fokus i dokumentationen. Elever signalerar 

också en känsla av maktlöshet och bristande inflytande i processen kring åtgärdsprogram 

(Skolverket, 2003). Tre paradoxer visas i senare utvärderingar och forskning (Skolverket, 

2011b). Den första är att samtidigt som andelen elever som inte når målen och behovet av 

särskilt stöd har ökat har även stödet ökat. Den andra visar att ju mer specialpedagogiskt stöd 

som sätts in och ju tidigare, desto sämre resultat. De eventuellt positiva effekterna är inte 

tillräckligt starka för att kompensera för sämre förutsättningarna. Den tredje paradoxen är att 

åtgärdsprogrammens användande tycks snäva in förståelsen av elevers problematik. I arbetet 

med att ta fram åtgärdsprogram fokuseras i stor utsträckning på individen och individens 

tillkortakommanden. Riskerna med det är att viktiga faktorer i elevens lärmiljö som kan 



 

 

 

11 

 

förklara och fördjupa förståelsen kring skolsvårigheterna förbises samt att eleverna själva 

riskerar att anamma synen på sina problem som ensidigt knutna till den egna personen (a.a). 

4.4 Konstruktion av kön i den pedagogiska praktiken 

Konstruktion av kön har alltid varit en del av pedagogiska praktik. Före grundskolereformens 

genomförande 1962 var ett mål att forma flickor och pojkar för sina respektive roller. De 

fostrades på olika sätt och ansågs vara i behov av olika kunskaper. I och med 

grundskolereformen blev det en radikal förändring av skolans officiella policy. I och med 

läroplanen 1969 fick skolan i uppdrag att motverka de traditionella könsrollerna (Wernersson, 

2006). Vad gäller skolans uppdrag idag finns en tydlig jämställdhetsaspekt. Enligt skollagen 

(2010:800) är jämställdhet en del i skolväsendets värdegrund och gäller från förskola till 

kommunal vuxenutbildning. Det handlar om uppfattningar om manligt och kvinnligt som 

kommer till uttryck och de förväntningar skolan riktar mot pojkar och flickor utifrån dessa 

uppfattningar. Det är skolans uppdrag att se till att elever inte hindras av könsspecifika krav 

och förväntningar och skolan ska, genom att ge elever ett ökat handlingsutrymme, låta dem 

pröva och utveckla förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 

2011a).  

Även om vuxna påstår att de behandlar flickor och pojkar lika finns det undersökningar som 

tyder på att människor tillskrivs egenskaper beroende på kön. Vissa saker förväntas av pojkar 

och andra av flickor. Detta leder till att vuxna påverkar barn på ett subtilt och omedvetet sätt i 

vardagen. Dessutom, menar Hedlin (2010), tolkas ofta handlingar på olika sätt beroende på 

om det är en man eller kvinna som agerat. Det pågår ett ständigt ”genusgörande” och vi alla 

är en del av detta kvinnlighets- och manlighetsgörande. Att göra genus är att förhålla sig till 

dominanta könsnormer (a.a). Genus handlar framför allt om de sociala relationer inom vilka 

individer och grupper agerar och bildar på så vis en social struktur (Connell, 2009). 

Författaren hänvisar till Thorne (1993) som beskriver genusskillnaderna som något som 

uppstår i vissa situationer och åsidosätts i andra, med andra ord är situationsbundna.  Thorne 

studerade flera olika situationer och upptäckte att genusskapande handlade om ett gränsarbete 

för att märka ut genusgränser. 

Lahelma, (2014) beskriver och analyserar jämställdhets- respektive pojkdiskursen inom 

skolan i Finland sedan 1970-talet, i relation till internationell och europeisk 

jämnställdhetspolitik. Hon visar på att samtidigt med jämställdhetsarbetet för att stärka 

kvinnors och flickors roll i samhället pågår en parallell diskurs kring pojkars lägre 

skolresultat. I studien beskrivs hur ingendera av diskurserna har gagnat lärandet för pojkarna 

och författaren hävdar att anledningen till det är kategoriseringen av flickor och pojkar och de 

förgivettagna normer som styr. Undervisningen ändras inte i någon större utsträckning och en 

ökad medvetenhet om genusperspektivet behövs på alla utbildningsnivåer, menar författaren. 

4.5 Skolresultats betydelse för elever. 

Fullständiga slutbetyg är en mycket stark skyddsfaktor för en ung människa. Enligt 

Skolverket (2016) är pojkars skolresultat sämre än flickors vad gäller meritpoängen i 

slutbetyg för år 9 och pojkar omfattas i större utsträckning av stödåtgärder. Skolverkets 
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statistik gällande år 2014/15 visar att ca 8 % av flickorna och 10 % av pojkarna har 

åtgärdsprogram i år 9, vilket innebär att de får någon form av särskilt stöd. Sedan 1998 har 

andelen behöriga elever till gymnasiets nationella program sjunkit med knappt 6 

procentenheter. Det är i högre grad pojkar som inte är behöriga, men trenden av minskad 

andel behöriga gäller båda könen. Samtidigt har genomsnittliga meritvärdena i år 9 ökat 

under flera år. I det värdet räknas inte elever in som saknar godkända betyg (a.a). 

 

5 Teoretiska perspektiv 

 

Den övergripande teoretiska ramen för denna studie är ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, 

där delaktighet i en social och kommunikativ miljö är av avgörande betydelse för utveckling 

och lärande. Enligt perspektivet konstrueras innebörder av könsroller, genus, femininitet och 

maskulinitet i samspel av människor som använder begreppen i den tid de används.  Det gör 

att innebörden av könsroller, genus och maskulinitet kan förändras över tid. I ett sådant 

perspektiv konstruerar människor gemensamt uppfattningar om vad som är och hur detta är 

beskaffat. En social verklighet skapas gemensamt vilket präglar handlanden, tankar och 

kunnande. Inte bara ett individperspektiv tas, utan även organisations- och kulturperspektiv. 

(Ahlberg, 2015). Socialkonstruktivism innebär att betrakta kunskap som en social process.  

Språkets symboler och ljud blir språk när de delas av en grupp människor. Det innebär att 

kunskap är språk och språk är social handling (Gergen, 1985). Maktbegreppet är centralt och 

bygger på överordning och underordning av grupper, t.ex. avseende män/kvinnor, 

vita/färgade, majoriteter/minoriteter.  Ett nära samband finns alltså mellan makt och kunskap; 

utbildning kan förändra maktförhållanden. 

Ur ett genusperspektiv kan olika mönster framträda utifrån tolkningar av genus; manligt och 

kvinnligt ses som två helt skilda saker och vara ett motsatspar, det finns också en hierarki där 

manligt genus ses som normen för det mänskliga och allmängiltiga och ges därmed en högre 

status än kvinnligt genus. Pojkar och flickor omfattas av olika förväntningar och vi tillskriver 

män och kvinnor olika egenskaper. Utifrån dessa principer blir kvinnligt genus en avvikelse 

från normen (det manliga) och manligt genus får en högre status. Detta kan gälla inom 

arbetsmarknad, politik, organisationer eller utbildning. Denna ordning uppfattar vi ofta som 

normal och naturlig och både kvinnor och män bidrar till upprätthållandet (Hedlin, 2010). 

I ett relationellt perspektiv ses förklaringar till skolproblem som konsekvenser av mötet 

mellan eleven och den omgivande miljön. Detta perspektiv kan t.ex. besvara hur skolans 

verksamhet möter elevers olikheter. I ett sådant perspektiv ses skolsvårigheter som en 

gemensam angelägenhet för skolans personal och här är också specialpedagogens roll viktig, 

i att uppmärksamma hinder och möjligheter i lärmiljön (Ahlberg, 2015). Elevers behov av 

stödinsatser ses som ett resultat av sociala processer (Nilholm, 2006) och här talas om elever 

som befinner sig i behov av särskilt stöd (Emanuelson, Persson & Rosenqvist, 2001). Alla 

människor har en förmåga att lära sig men det är viktigt att ställa sig frågan vad man lär sig 
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och i vilka situationer det sker (Säljö, 2000). Bestämmelserna om extra anpassningar har en 

tydlig inriktning mot lärmiljön (Skolverket, 2014a) och åtgärderna ska utgå ifrån ett 

demokratiskt synsätt. 

Det kategoriska perspektivet kan ses som det relationella perspektivets motsats där 

förklaringar till uppkomna skolsvårigheter söks hos individen. Detta perspektiv har ett tydligt 

bristfokus där fel letas hos eleven. De stödinsatser som ges fokuserar enbart på individens 

tillkortakommanden och åtgärder strävar mot att förändra och normalisera eleven 

(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001).  

Forskning om skolans dokumentation tar enligt Ahrne och Svensson (2015) ofta sin 

utgångspunkt i Foucaults tankar om språkliga praktiker, så även denna studie. Hans tankar 

handlar om hur man beskriver, kategoriserar, talar och skriver om ett fenomen, men också 

vad som görs i handling. Det sätt varpå ett problem beskrivs kommer att påverka vilka 

handlingar som väljs. Ett problem kan ses ur olika aspekter; dels vad som är det 

problematiska i sammanhanget och dels i fråga om orsaken till problemet (a.a). Andreasson 

(2007) talar om försanthållanden om hur världen bör ses och hur dessa blir normgivande för 

vad som legitimerar vissa åtgärder. Det blir av vikt i förståelsen av hur lärare beskriver 

svårigheter och därmed konstituerar identiteter hos eleverna. 
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6 Tidigare forskning  
 

Den forskning som presenteras i detta avsnitt behandlar olika faktorer i skolkontexten som 

kan påverka hur arbetet med extra anpassningar bedrivs. Förändringen innebärande att 

stödåtgärder delas upp i två steg är relativt ny och det finns inte mycket forskning kring 

företeelsen. Därför används forskning som tangerar området extra anpassningar. 

Litteraturgenomgången har delats upp i följande underrubriker; Makt och styrning av eleven, 

Elevens identitet, Stöd och elever i skolsvårigheter, Pedagogens betydelse samt Inkludering.  

Rubrikerna beskriver viktiga delar för att belysa studiens resultat. 

6.1 Makt och styrning av eleven 

Den dokumentation som görs i skolan kan förstås på olika sätt och ses utifrån olika 

perspektiv. Det kan handla om samhällets styrning av skolan, huvudmannens sätt att 

kontrollera de professionella eller pedagogers styrning av elever. Hirsh (2016) talar om 

"governmentality", ett begrepp innebärande styrning med uppgift att forma, vägleda och 

reglera individers uppförande samt identifiera och tillgodose behov. Förenklat innebär det att 

det finns två olika sorters styrning av verksamheter dels den suveräna styrningen som utgörs 

av lagar och förordningar och dels den disciplinära styrningen som uppstår genom individers 

strävan efter normalitet. Denna maktutövning sker på olika nivåer i skolsystemet genom 

politiska beslut på nationell nivå och lokal nivå som in sin tur påverkar utformning av olika 

styrdokument (a.a). Gadler (2011) visar denna koppling mellan olika nivåer i styrkedjan och 

dess konsekvenser i den pedagogiska praktiken. Hon menar att den pedagogiska praktiken 

påverkas genom tolkningar av uppdraget på styrkedjans respektive nivå och kvaliteten avgörs 

av kompetens och rådande grundsyn hos de personer som gör dessa tolkningar.    

Andreasson (2007) pekar också på den makthandling som dokumentation av elever innebär, 

genom att vara en språkhandling som i sin tur medverkar till elevens identitetsskapande. 

Bartholdson (2007) ser hur elevskapet är föremål för styrning som tjänar skola, lärare och 

elever och regleras genom vetande, omsorg, respekt för individen, frihet och ansvar. Den 

bärande idén i denna styrningsmentalitet är att människors styrs bäst då de görs delaktiga i 

kontrollen av sig själva. I detta sammanhang kan normalitet användas som en beskrivning av 

det begränsade handlingsutrymme eleven får i skolkontexten. Författaren beskriver 

innebörden av elevskap, i sin studie, som att avancera i ett system där man blir större, uppnår 

mål och förstår de regler och normer som råder. Ett antal egenskaper kan ringas in som 

eftersträvansvärda för eleven såsom att vara positiv, reflekterande, empatisk, social, måttfull 

och effektiv. Det handlingsutrymme som konstrueras för eleven är att inta en underordnad 

position där läraren är auktoriteten där en viktig elevegenskap blir att kunna läsa läraren. Att 

vara elev, menar Bartholdsson, är att vara ett ständigt pågående förbättringsprojekt. 

Pedagogen behöver vara medveten om det faktum att det finns ett maktförhållande i 

relationen lärare – elev. Røkenes & Hanssen (2007) skriver om faran med att professionella 

och andra auktoriteter med stor definitionsmakt inte alltid är lyhörda och bekräftande inför 

andra människors definitioner av sina egna upplevelser. 
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I detta sammanhang kan frågan ställas vem som bedömer elevens behov och på vilka 

grunder. För att denna typ av bedömningar ska bli så bra som möjligt bör tvärprofessionella 

team involveras (Watkins, 2007). 

6.2 Dokumentation som identitetsskapande makthandling  

Andreasson (2007) har i en studie belyst och problematiserat hur pojkar respektive flickor 

beskrivs i elevdokumentation då de har behov av särskilt stöd. Resultatet av studien visar att 

olika svårigheter dokumenteras; kunskaper, attityder, förmågor, färdigheter och beteenden. 

Pedagogiska, psykologiska, sociala och moraliska aspekter diskuteras. Identiteter som skrivs 

fram i dokumenten ser olika ut utifrån svårigheter men även kön. Författaren menar att det 

som beskrivs i dokumentationen blir identitetsskapande för eleverna. En elev får sina 

tillkortakommanden beskrivna i relation till en bild av idealeleven. Att få det i skrift kan 

innebära bevis på det man som elev redan känt av. Pojkar och flickor beskrivs olika även om 

de har liknande svårigheter, vilket kan påverka utformningen av stöd och särskilt stöd. Ett 

exempel är att pojkar beskrivs som omotiverade medan flickor beskrivs som osjälvständiga. 

De åtgärder som beskrivs syftar till att eleverna ska formas till självreglerande 

utbildningssubjekt. Studien tydliggör den normativitet som befästs i skolan, där uppdraget är 

allas lika värde men där utfallet blir något annat, utifrån förgivettagna och rådande 

föreställningar. Författaren sätter fingret på några viktiga aspekter; skolans roll som 

identitetsskapare då upprättandet av dokument gällande elever är en handling men även 

texten i sig, en språkhandling vilken blir ett verktyg som följer eleven och ett identitetsbygge 

som formar eleven. Det betyder att både dokumentet och skrivandet blir en makthandling. 

Även Bartholdsson (2007) beskriver elevskapet som en särskild normalitet som konstrueras i 

den mångfald av diskursiva praktiker som skolan består av.   

6.3 Stöd och elever i skolsvårigheter 

Då bestämmelserna om extra anpassningar är relativt nya saknas forskning i stor 

utsträckning. I en förstudie gällande stödreformens omsättning i praktiken visar Tanner & 

Pérez Prieto (2016) att mycket fokus läggs på att tolka och förstå innebörden av reformen och 

att det handlar om sökande efter rutiner, professionell gränsdragning och ansvarsfördelning 

samt att specialpedagogen får en mellanställning mellan rektor och arbetslag. Resultatet visar 

dessutom att parallella förändringsprocesser som digitalisering, förändring av policys och 

styrdokument kan påverka arbetet med extra anpassningar. Forskarna poängterar att 

ytterligare forskning behövs för att få klarhet i hur elever påverkas av gjorda extra 

anpassningar. 

Forskning som gjorts kring åtgärdsprogram och individuell utvecklingsplan (IUP) i den 

svenska grundskolan drar flera gemensamma slutsatser för IUP. Mål i IUP och elevens behov 

i åtgärdsprogram är kopplade till individ och eleven skrivs fram i texten utifrån ett elevideal. 

Ett tydligt individfokus ses där skolan lägger problem och åtgärder hos eleven. 

Åtgärdsprogram upprättade i de tidiga skolåren handlar nästan uteslutande om läs- och 

skrivsvårigheter och följs av nya åtgärdsprogram i de efterföljande årskurserna där ytterligare 
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svårigheter adderas, (Asp-Onsjö, 2006). Det finns en stor variation av både professionellt och 

informellt språkbruk i texterna. Vanligast förekommande ord i både åtgärdsprogram och IUP 

är:  svårt, svårigheter och problem (Asp-Onsjö, 2006; Andreasson, 2007).  

De sociala fostransmålen är betydelsefulla och studier visar att de i praktiken ges företräde 

och behöver arbetas med först, innan man tar tag i kunskapsdelen. Forskare menar att 

fostransmålen ses som en förutsättning för att det kunskapsmässiga lärandet ska bli möjligt 

(Asp-Onsjö, 2006; Isaksson, Lindqvist & Bergström, 2007; Andreasson, 2007). Detta menar 

Andreasson (2007) utgör en risk för att kunskapsmässiga stödåtgärder inte kommer igång 

tillräckligt snabbt. Både sociala forstransmål och kunskapsmål behöver arbetas med parallellt 

(a.a). IUP och åtgärdsprogram upprättas tillsammans med vårdnadshavare men studier visar 

att det är skolan som beskriver elevens problem, formulerar mål och föreslår åtgärder. 

(Andreasson, 2007; Asp-Onsjö, 2006). Själva begreppet åtgärdsprogram är problematiskt i 

sig och pekar på att det finns något icke önskvärt som behöver åtgärdas hos eleven. Hugo 

(2007) visar i sin studie att ett framgångsrikt motivationsskapande lärande kan ske för elever 

med stort stödbehov utan att åtgärdsprogram upprättas. Att avstå från dessa var ett medvetet 

val av pedagogerna i Hugos studie, då eleverna redan var dokumenterade utan att ha nått 

framgång i grundskolan. Intervjuer med elever visar att tillhörighet samt omgivningens 

förväntningar har en stark inverkan på både motivation för skolarbete och för studieresultat. 

Det dokumenterande och målstyrda arbetssättet som präglar svenska grundskolor idag menas 

förstärka ett utanförskap för elever med ofullständiga betyg där betygen blir kriterier för 

tillhörighet och utanförskap för de elever som inte når målen (a.a). Johansson (2015) visar i 

en studie med flickor som får särskilt stöd, att omgivningsrelaterade faktorer har stor 

betydelse för dem, särskilt i tidiga tonår, där de upplever att det viktigaste är att få känna 

delaktighet och vara en del av ett socialt sammanhang.  I samband med åtgärdsprogrammens 

genomgång i studien framgick att skolor behöver rutiner för informationsöverföring mellan 

lärare. Även brister i arkivering av dokumentationen blev tydlig. Flickorna tycks ha påverkats 

negativt av detta då de fick diskutera sin rätt till särskilt stöd med lärare inför kamrater (a.a) 

I en studie från 2007 (Crosnoe, Riegle-Crumb & Muller) dras slutsatsen att både pojkars och 

flickors självuppfattning påverkas av negativ feedback. Flickor tycks mer känsliga för direkt 

personlig feedback (jfr Johanssons studie ovan) medan pojkar påverkas mer negativt av en 

opersonlig diagnos eller placering i särskild undervisningsgrupp, vilket kan påverka deras 

status. Författarna tolkar det som att flickor kan vara mer inriktade på relationer medan det 

för pojkar kan handla om status. 

Ingestad (2006) belyser begreppet skolsvårigheter och menar att det fått en vidare betydelse 

över tid där stödinsatser har blivit mer relaterade till elevens beteende än till specifika 

inlärningssvårigheter. En av anledningarna anses vara den ökande medikaliseringen, det vill 

säga det ökade intresset för biologiska förklaringar på skolsvårigheter. Studien visar att 

orsaker bakom bristfälliga betyg är komplexa liksom de processer som ligger till grund för 

bedömning och betygssättning. Trots ett ökat krav på uppföljning och åtgärder för elever som 

inte når målen ökar antalet elever med ofullständiga betyg enligt rapporten. Utifrån studiens 

resultat kan inga tydliga samband mellan betyg och vidtagna åtgärders effekter fastlås. 
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Däremot är sambandet tydligare mellan betyg och elevers socioekonomiska bakgrund.  

Skillnader i skolors upptagningsområden har förändrats och förstärkt de socioekonomiska 

betydelserna.  

I en färsk amerikansk studie har forskarna tittat på skolkvalitet kopplat till skolresultat för 

hundratusentals barn födda 1994-2002 särskilt avseende matematik, läsförståelse, 

frånvarofrekvens och omfattning av avstängningar från skolan (Autor, Figlio, Karbownik, 

Roth & Wasserman, 2016). I studien påpekas att många faktorer har betydelse för elevernas 

resultat enligt annan forskning med hänvisning bl.a. till en studie som visar på betydelsen av 

uppväxtmiljö särskilt för pojkar (Chetty & Hendren 2015 se Autor et al. 2016).  Det finns 

också forskning som undersöker vad som gynnar pojkar respektive flickor där en studie kring 

ökad matematikundervisning och läsförståelseträning i yngre år visat sig gynna det kön som 

presterar lägst (Machin & McNally 2008, se Autor et al. 2016). I den nya studien konstateras 

att i likhet med andra studier presterar elever av båda könen bättre vid skolor med hög 

kvalitet. Vid skolor med låg kvalitet är det stor skillnad vad gäller avstängningsprocent och 

frånvarofrekvens. Autor et al. menar att bättre skolor utgör en effektiv hävstång för att 

motverka könsskillnader i utfall på grundskolenivå. Sjögren (2017) har analyserat 

könsskillnader i skolan i ett svenskt perspektiv. Hon pekar på att könsskillnader i skolan inte 

är ett nytt fenomen, flickor har haft bättre betyg så länge det funnits nationell statistik över 

skolresultat från den svenska grundskolan. Hon visar på det faktum att flickor har en 

betygsfördel som är större än skillnaderna i nationella provresultat som i sin tur är större än 

skillnader i kognitiva förmågor. Dessutom visar hon sammantaget att pojkar klarar sig bättre 

jämfört med flickor på skolor av hög kvalitet i jämförelse med skolor med lägre kvalitet. 

Sambandet är starkare i Sverige än vad som framkommer i den amerikanska studien. Det är 

särskilt i ämnet svenska som skillnaderna framträder. Författaren menar dock att 

könsskillnaderna inte blivit större över tid, utan mer att konsekvenserna blir svårare idag då 

de påverkar pojkarnas möjligheter att klara gymnasiet och komma in på högre utbildning. 

Sjögren nämner ett antal olika tänkbara förklaringar till könsskillnaderna i skolan. Det 

handlar om klasstorlekar, skolan som kvinnlig miljö, bedömning och betygsättning som 

favoriserar flickor, fristående skolor med fler flickor och pedagogik med mycket självständigt 

arbete. Dessa skillnader är dock inte entydigt fastlagda inom forskning utan det finns 

motstridiga resultat. Författaren visar på att trots sämre skolresultat ser de flesta pojkar ut att 

klara sig kunskapsmässigt och ekonomiskt bättre än de s.k. duktiga flickorna när de väl 

kommer på arbetsmarknaden. Samtidigt kvarstår de personliga och sociala kostnader som 

skolmisslyckande medför (a.a).  

Under de tidiga skolåren är pojkar mer sårbara än flickor vad gäller psykiskt välbefinnande 

och de tenderar att få skolproblem, skriver Westling Allodi (2010). Även om flickor som 

grupp presterar bättre än pojkar, finns bland flickor i tonåren allvarliga tecken på psykisk 

ohälsa. Att misslyckas i skolan kan försämra elevers psykiska hälsa och misslyckanden 

verkar drabba flickor särskilt hårt i tonåren och pojkar under de tidiga skolåren. Forskaren 

menar att barn och ungdomar som misslyckas i skolan är en högriskgrupp för framtida 

psykosociala problem – oavsett socioekonomisk bakgrund.  
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6.4 Pedagogens betydelse ur ett genusperspektiv 

Hattie (2012) lyfter fram lärarens betydelse för elevens utveckling och menar att lärarens 

uppmuntran och förmåga att synliggöra lärprocessen för individen har en avgörande 

betydelse för elevens kunskapsutveckling. Yttre strukturella faktorer såsom ekonomiska 

resurser, skolval och klasstorlek menas ha en underordnad betydelse. Han identifierar fem 

viktiga dimensioner i ett framgångsrikt lärarskap; stor kunskap och förståelse för sitt 

undervisningsområde, förmåga att kunna vägleda eleven i sitt lärande både ytligt och mer 

fördjupande, skicklighet i att ge återkoppling som hjälper eleverna vidare i sin inlärning samt 

en utvecklad förmåga att följa upp lärprocessen (a.a).  

Bartholdson (2007) talar om det goda lärarskapet som i demokratisk anda och med vänlighet 

och omsorg bemöter sina elever. Utgångspunkten är individens egen vilja att ta ansvar och 

bygger på lärarens förmåga att kunna ”se” eleven. Detta lärarskap definierar Olsson (2016) 

innebärande  hantering av  komplexa och spänningsfyllda situationer  och författaren menar 

att i en elevgrupp med elever i behov av särskilt blir lärarskapet särskilt komplext. 

Vad säger då forskningen om pedagogen och genus? Det finns både äldre (Hultman, 1990) 

och nyare studier (Sundgren, 2008) som visar på hur t.ex. identiska texter bedöms olika 

beroende på om försökspersonerna trott det varit en kvinna eller man som skrivit dem. Flera 

studier har gjorts inom förskolan där pedagoger varit helt övertygade om att man inte gjort 

skillnad på pojkar och flickor, men där videoupptagningar visat det motsatta (Wahlström, 

2003; Eidevald, 2009; Hellman, 2010). Inom grundskolan fann Holm (2008) att pedagogerna 

visade mer könsstereotypa uttalanden främst när de lämnade den strikta undervisarrollen i 

mer improviserade eller privata tillfällen. Wester (2008) styrker i sin studie om 

uppförandenormer tanken att olika saker förväntas av pojkar och flickor där ett visst mått av 

våld från pojkar tillåts och får anses vara förväntat och författaren konstaterar att fysisk 

hårdhänthet upprätthåller och återskapar dominanta mönster av maskulinitet. Fagrell (2000) 

menar att barn redan tidigt har klart för sig vad som räknas som kvinnligt och manligt.  

6.5 Inkludering   

Uttrycket en skola för alla introducerades i och med läroplanen som kom 1980. Uttrycket 

förknippas med inkludering i den svenska grundskolan och är i högsta grad relevant när man 

talar om extra anpassningar. Att anpassa elevernas undervisning handlar om en skola som 

anpassas för eleven, inte att eleven anpassas in i skolan.  Assarson (2007) har undersökt hur 

talet om en skola för alla kan förstås och hur ett sådant uppdrag kan gestaltas och författaren 

menar att uttrycket konstrueras på en arena där politik och vetenskap möts, samarbetar och 

gestaltas. Retoriken kring begreppet utvecklas så att den kan accepteras av olika 

intressegrupper och får bara betydelse för skolans verksamheter om det upplevs meningsfullt 

för pedagogen.  Alla i uttrycket handlar i detta sammanhanget om några fås möjlighet till 

inkludering och delaktighet och det finns fortfarande grupper och individer som inte omfattas 

av begreppet. Mångfald och olikhet anses inte vara ett problem så länge det inte upplevs 

störande för övriga i gruppen. Den specialpedagogiska utmaningen utifrån detta, menar 



 

 

 

19 

 

Assarsson, är att utmana pedagoger i att se olikheter som en tillgång och vara en garant för att 

de bevaras och inte blir något som behöver åtgärdas.  

Orakci, Aktan, Toraman och Cevik (2016) visar att även om lärare möter och tar del av 

specialpedagogisk utbildning påverkas inte deras attityder till en mer inkluderande 

undervisning nämnvärt. Faktorer som i någon grad inverkar på attityder till inkludering är i 

vilka årskurser läraren arbetar och vilken ämneskompetens pedagogen har. Slutsatsen som 

dras är att någon skillnad mellan kön eller utbildningsnivå angående pedagogers attityder till 

inkludering inte kan fastslås. 

Nilholm (2012) menar att inkludering handlar om hur skolan ska anpassas för att möta den 

naturliga variation och mångfald som finns bland elever. En särskiljning av begreppen 

inkludering och integrering är betydelsefull då det senare handlar om hur organisationen ska 

anpassas till det avvikande. En fungerande inkludering handlar, enligt Nilholm, om en 

skolmiljö som påverkas och ständigt förändras av den mångfald och variation som finns 

bland elever. Alla individer ses då som tillgångar och är socialt delaktiga i lärandet och de 

sociala processer som pågår i skolan. Hjörne (2015) ser hur en ny diskurs kring elever i 

behov av särskilt stöd växer fram som ett resultat av hur inkluderingstanken har behandlats 

och blivit förankrad i skolan. I Sverige ska alla elever i så stor utsträckning som möjligt vara 

inkluderade i grundskolan och det menas finnas en officiell uppfattning om att det är ett fåtal 

elever som är i behov av särskilt stöd medan det i praktiken handlar om ett ökande antal. 

Detta ökande antal elever har i stor utsträckning neuropsykiatriska diagnoser. Anledningen 

till detta söks i den psykologiska och medicinska diskurs som har varit stark sedan 1990-talet 

och som i sin tur har resulterat i en ny diskurs med stort fokus på neuropsykiatriska 

diagnoser. Ett gap mellan policy och praktik resulterar i att politiska åtgärder inte svarar mot 

den problematik som finns i praktiken. Det finns ett politiskt fokus på sociala faktorer där 

lösningen blir att förstärka skolor i vissa områden medan det i praktiken fortfarande råder ett 

individfokus i skolkontexten där elevens tillkortakommanden ska kompenseras och då med 

ett särskilt fokus på elever med neuropsykiatriska diagnoser. Den specialpedagogiska diskurs 

som växer fram ur detta resulterar i ett fokus på de elever som blir svåra att undervisa i 

klassrummet. Kategorisering som sker med medicinska diagnoser som grund leder alltid till 

exkludering i förlängningen med en växande specialpedagogisk sektor i skolsystemet som ett 

resultat av detta (a.a). Karlsudd (2015) problematiserar begreppet inkludering och menar att 

det tillsammans med begreppet individualisering används både i termer av mål och metod 

vilket skapar förvirring. I ett försök att distansera dessa begrepp, menar Karlsudd, att om 

målet är inkludering kan detta gynnas av individualisering som metod och nämner 

grupporienterad individualisering som exempel.  

6.6 Sammanfattning 

Elever är föremål för styrning från olika nivåer inom skolsystemet. Elevdokumentation är 

exempel på sådan styrning och formande av elevens identitet. Elevens handlingsutrymme 

underordnas pedagog och skolsystem och som elev blir man ett "förbättringsprojekt" utifrån 

rådande normer (Bartholdsson, 2007). Det som beskrivs blir identitetsskapande för eleven 

som ständigt mäts mot en bild av idealeleven. Åtgärder syftar till att forma en självreglerande 
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elev som kan klara skolans kunskapskrav. Normativitet befästs i skolan, inte bara genom 

dokumentation utan också genom åtgärderna. Flickors och pojkars svårigheter beskrivs och 

hanteras olika även om de är i liknande svårigheter. 

 

Den sociala fostran ses som fundamentet för att kunskapsmässigt lärande ska ske. 

Stödåtgärder har ofta ett individfokus där eleven behäftas med svårigheter och där lärmiljöns 

hinder inte tydliggörs. Synen på skolsvårigheter ändras över tid och i dag finns en ökad 

tendens att finna biologiska förklaringar. Forskning visar att både orsaker till bristfälliga 

betyg och processer kring bedömning är komplexa. Samband mellan betyg och stödåtgärders 

effekter har inte kunnat beläggas medan den socioekonomiska bakgrundens betydelse visats. 

Samtidigt menar forskning att den enskilt viktigaste faktorn för elevers utveckling och 

lärande är pedagogen.   För flickor tycks omgivningsrelaterade faktorer ha stor betydelse 

särskilt i tidiga tonåren. Delaktighet och tillhörighet är en extra viktig faktor för att de ska 

lyckas, och exkluderande åtgärder kan bli kontraproduktiva. 
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7 Metod  
 

I detta kapitel presenteras metoden för studien. Här redogörs för metodval, urval, bortfall 

samt hur studien genomförts och analyserats.   

 

7.1 Metodval 

Val av metod har gjorts utifrån studiens syfte, som varit att beskriva och problematisera 

pedagogiskt arbete kring extra anpassningar ur ett genusperspektiv samt diskutera och ge 

förslag på utvecklingsområden för att utveckla arbetet med extra anpassningar. I det arbetet 

fann vi att flera metoder var att föredra, både kvantitativa och kvalitativa. Men som helhet är 

studien att betrakta som kvalitativ då den avser att klargöra hur något är beskaffat (Starrin & 

Svensson, 1994). Den kvalitativa processen anses innehålla ett större mått av flexibilitet och 

dynamik och menas ge ett större utrymme för variationer (Backman, 1998). Den ger oss även 

en större möjlighet att borra ner oss i forskningsfrågorna.   En renodlat kvantitativ studie 

skulle kräva ett större underlag och dessutom göra att tillvägagångssättet blir låst och fokus 

tas bort från sådant i materialet som inte på förhand bestämts att notera (Bergström & Boréus, 

2012). Diskussion har förts huruvida studiens syften skulle kunna nås enbart med hjälp av en 

kvantitativ studie, men här menar vi med utgångspunkt i Bryman (2011) att en kombination 

av kvantitativ och kvalitativ metod kan stärka möjligheterna att ge en mer djupgående 

förståelse av fenomenet extra anpassningar. Vi har använt oss av tekniktriangulering i vår 

studie, d.v.s. vi har samlat in flera former av data genom enkät, intervju och dokument för att 

öka validiteten i vår studie.  

Enkät: Enkäten syftar till en överblick över hur arbetet med extra anpassningar bedrivs.  

Enkätformen är då lämplig som metod, dess styrka är att den kan säga något om hur utbrett 

ett fenomen är i olika grupper, menar Fangen och Sellerberg (2011).  En sådan enkät blir en 

ögonblicksbild grundad på hur pedagogerna ställer sig i just den stund de svarar.  

Dokumentgranskning:  Strävan har varit att samla in dokumentation som finns kring vilka 

extra anpassningar som gjorts och mot vilken bakgrund för att kunna granska och analysera 

dessa. Här använder vi en kvalitativ innehållsanalys, en metod för att studera dokument. 

Kategorierna uppstår ur de data som finns och det är viktigt att förstå den kontext där 

innehållet analyseras (Bryman, 2011). Vi har alltså skapat kategorierna efter hand genom 

analysen. 

Intervju: Styrkan med att intervjua medför att man kan fånga tankarna hos informanterna 

och använda följdfrågor för att utveckla svaren och på så vis skapa en ökad förståelse för vad 

informanten vill få fram (Kvale, 2014). En intervju kan vara fokuserad, vilket medför att 

vissa teman finns, men formen blir mer som ett öppet samtal. Enligt Stukát (2011) kan ett 

djupare samtal med ett djup i svaren skapas genom halvstrukturerade intervjuer i jämförelse 

med väldigt strukturerade intervjuer. Gruppintervju är valt utifrån att metoden inte bara ger 

svar på innehållsliga frågor utan också ger en möjlighet att se hur pedagogerna interagerar i 

processen att förstå, tolka och skapa mening kring ämnet. Det är vanligt att interaktionen 
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förbises i analys, påpekar Fangen och Sellerberg (2011), men vald metod ger ändå 

möjligheten.  För att välja lämplig analysmetod av dessa intervjuer behövs insikt i det egna 

materialet. (a.a).   

7.2 Instrument 

Enkätens 20 frågor skapades i ett webbaserat redskap; Google Formulär (bilaga 2). Detta 

redskap är ett enkelt sätt att nå ut till många respondenter och ett sätt att snabbare kunna göra 

sammanställningar och analyser. Enkäten bestod av slutna och öppna frågor, skalfrågor och 

flervalsfrågor. Det fanns frågor om handhavande och tillgång till dokumentation, men även 

frågor som ringade in området kring vår studies syften och frågeställningar. Enkäterna 

utgjorde även en grund för hur intervjuerna planerades avseende innehåll och teman. 

Det visade sig att det var svårt att få tillgång till elevers individuella utvecklingsplaner för att 

studera hur extra anpassningar dokumenteras. Däremot hade skola 1 och 2 sammanställningar 

som visade vilka anpassningar som görs i respektive ämne och för vilka elever. I år 6-9 fanns 

individuella digitala dokument och i år 1-5 sammanställningar per klass (bilaga 3). 

Intervjumallen var av övergripande karaktär där några frågeställningar lyftes fram för att 

möjliggöra semistrukturerade intervjuer, vilket möjliggjorde öppnare samtal med möjlighet 

till följdfrågor (bilaga 4). 

7.3 Urval och bortfall 

Nedan följer en beskrivning av urval och bortfall. 

7.3.1 Urval 

Dalen (2008) skriver om vikten av att redovisa urval till undersökningen och motiv till 

urvalet. Detta för att läsaren ska få möjlighet att bedöma resultatens giltighet. 

Kommunen där undersökningen utfördes, valdes då vi enklast skulle kunna genomföra 

studien där, utifrån praktiska skäl. Inom kommunen valdes till en början två skolor ut för 

deltagande i studien; en 1-5-skola (skola 1) och en 6-9-skola (skola 2). Ytterligare en 1-5 

skola valdes därefter (skola 3).  

I studien har vi använt oss av ett målstyrt urval vilket innebär att informanterna bedöms passa 

till de frågeställningar som ska besvaras. Inför urvalet bestäms vilka kriterier informanterna 

ska uppfylla. Enligt Bryman (2011), och Larsson (2009) är det viktigt att, i ett målstyrt urval, 

sträva efter så stor variation som möjligt. Informanterna ska alltså både passa in i de kriterier 

som satts upp, men ändå representera en variation. Det var önskvärt med både män och 

kvinnor samt ämnesbredd i vår studie Samtidigt skulle informanterna vara undervisande, 

behöriga pedagoger. Som respondenter för enkäten valdes samtliga pedagoger på de aktuella 

skolorna, totalt 41personer i 1-5-skolan och 46 personer i 6-9-skolan. Enkätens samtliga 

respondenter tillfrågades om de kunde tänka sig att vara med i en gruppintervju som skulle 

komma att spelas in (bilaga 1). 7 personer tackade ja, 3 från skola 1 och 4 från skola 2. Två 

gruppintervjuer genomfördes således med dessa 7 deltagare.  I intervjuskola 1 (skolår 1-5) 

deltog tre kvinnor som alla undervisar i flertalet ämnen i sina årskurser. I intervjuskola 2 
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(skolår 6-9) deltog tre kvinnor representerande matematik, naturorienterande ämnen, 

engelska, främmande språk och bild samt en man representerande matematik. 

Urval av dokumentation har gjorts utifrån tillgänglighet innebärande de samlingsdokument 

som har funnits att tillgå på två av skolorna., skola 1 och 2.  Det som samlats in är 

sammanställningar över alla elever med särskilt stöd och extra anpassningar. De båda 

skolorna hade olika sätt att dokumentera på varvid insamlade dokument var olika för de båda 

skolorna. Dokumentationen är avidentifierad men kön framgår. 

7.3.2 Bortfall 

Bristande svarsfrekvens är en risk när man använder digital enkät som metod (Dahmström, 

2011; Eriksson & Hultman, 2014). Vi vände oss till utbildade pedagoger i frågorna medan 

enkäten sändes till samtliga pedagoger, då det var svårt att i förväg ta reda på deras ev. 

examina och behörigheter. En del av bortfallet beror på att alla som fått enkäten inte hade 

lärarbehörighet. 

 

7.4 Genomförande, analys och redovisning 

Nedan följer en beskrivning över tillvägagångssätt i studiens olika delar.  

7.4.1 Genomförande 

7.4.1.1 Enkät 

Vi kontaktade skolornas respektive rektorer genom att skicka ett mail till dem där vi kort 

presenterade studien och fick därefter deras medgivande till skolornas deltagande i 

densamma. Nästa steg blev att genomföra en pilotstudie som sändes till fyra pedagoger, två 

på vardera skola 1 och 2, för att pröva enkätfrågor.  Som ett resultat av testenkäten ändrades 

frågorna och huvudenkäten skapades som en webbenkät.  Därefter sändes via mail till 

aktuella pedagoger en länk till enkäten samt bifogat följebrev med information om studien 

gällande frivillighet, anonymitet och studiens syfte (bilaga 1).  I samband med detta utskick 

tillfrågades samtliga om vilka dokument vi kunde ta del av samt om de kunde tänka sig delta 

i en gruppintervju. Genom enkäterna kunde vi få svar på behörigheter, 

undervisningserfarenhet, kön och vilka ämnen pedagogerna undervisade i. Därutöver innehöll 

enkäten frågor för att ringa in studiens frågeställningar (bilaga 2). 

Svarsfrekvensen är låg på enkäten. På de två 1-5-skolorna var den drygt 51 % och på 6-9-

skolan knappt 44 %. Det kan finnas olika orsaker till att frekvensen var låg; att den 

genomfördes de sista veckorna på vårterminen och att den endast vände sig till pedagoger 

med lärarexamen även om den skickades till samtliga pedagoger för att spara tid. Vi fick in 

totalt 42 svar; 24 från lärare i år 1-6 och 18 från lärare i år 6-9. Angående behörighet hos det 

tillfrågade pedagogerna i enkäten har 19 av 24 respondenter som undervisar i åk 1-5 

lärarlegitimation för alla de ämnen de undervisar i. Två pedagoger undervisar i so och no utan 

behörighet och ytterligare tre pedagoger undervisar i no utan behörighet. Det betyder att 

behörigheten bland respondenterna är hög. 3 pedagoger har arbetat i yrket mindre än 5 år, 8 

pedagoger har arbetat 10 år i yrket samt 13 pedagoger har arbetat mer än 15 år i yrket, alltså 

har majoriteten arbetat mer än 15 år i yrket. Detta innebär att erfarenheten av undervisning är 

stor hos respondenterna. Samtliga 18 respondenter från år 6-9 har lärarlegitimation för de 
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ämnen de undervisar i. En av dem är utbildad för ett lägre stadium men har mångårig 

erfarenhet av arbete med de äldre eleverna. Endast två av dem har arbetat högst ett par år 

medan 5 av dem arbetat mer än 10 år i yrket, så många som 7 har jobbat mer än 15 år i yrket. 

Detta innebär att erfarenheten av undervisning över lag är stor hos dessa pedagoger. Samtliga 

ämneskompetenser förutom hem- och konsumentkunskap finns representerade hos 

respondenterna. 

7.4.1.2  Dokumentgranskning 

Dokumenten samlades in i digital form och avidentifierades så när som på ålder och kön. 

Syftet var här att utveckla kunskap om praktiken utifrån studiens frågeställningar om vilka 

extra anpassningar som görs, av vilka orsaker de görs och för vem de görs,  

7.4.1.3 Gruppintervju 

Två gruppintervjuer har genomförts på pedagogernas hemskolor för att få fördjupad kunskap 

om det pedagogiska arbetet och tankar bakom pedagogernas sätt att genomföra extra 

anpassningar. Vi genomförde en intervju vardera på var sin skola, skola 1 och 2. Tiden var ca 

en timme och intervjuerna spelades in med mobiltelefon för att möjliggöra transkription och 

analys. Vi hade skapat ett intervjuunderlag med frågor (bilaga 4). Intervjuerna kan ses som 

samtal med möjligheter till följdfrågor. 

7.4.2 Analys  

För att analysera resultaten har vi använt oss av kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys är en metod där skriven eller verbal kommunikation analyseras stegvis med 

fokus på olikheter och likheter. Tolkningsprocessen kan resultera i ett eller flera teman.  

(Bryman, 2011). Metoden kan med fördel även användas för att söka efter manifesta inslag i 

texten också för att komma åt det inte fullt sagda (Bergström & Boreús, 2012). 

 Vi ville se vad som framträdde i språket utan att på förhand ha grupperat några kategorier 

och för att få syn på genusperspektivet och underliggande strukturer.  

 

Webenkäterna sammanställdes i enkätprogrammet Google Forms vari enkäten genomförts. 

Sammanställningen i enkätprogrammet visades både i diagram och i tabellform och 

bearbetades i dataprogrammet Excel. Via programmet genomfördes analysen per skola för att 

finna likheter och skillnader i arbetet med extra anpassningar både avseende skolår, 

undervisningsämnen, årskurser, rutiner ur ett genusperspektiv. 

 

De granskade dokumenten skrevs ut i pappersform, sorterades och dess innehåll grupperades 

i ett första steg utifrån kön och årskurs. Därefter grupperades de utifrån ämnen. Nästa steg var 

att identifiera typ av extra anpassning och orsak till anpassning. Därefter gjordes 

sammanställning för att möjliggöra analys av mönster som framträdde kopplat till genus. En 

analys har gjorts genom att identifiera, kategorisera mönster och teman med tanke på genus, 

vilket kan kännetecknas av ett individuellt kontra ett relationellt perspektiv, och om några 

gemensamma drag kan ses i de anpassningar som föreslås i förhållande till genus. 
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Varje intervju har analyserats var för sig. De genomförda, inspelade intervjuerna 

transkriberades för att få ett ordagrant underlag att analysera. Steg 1 var att läsa igenom 

transkriptionerna utan markering av text. I nästa steg markerades svar på forskningsfrågorna. 

Analysen har skett i flera steg; sökning av direkta svar, skillnader, likheter, men även 

oväntade svar.  Aspekter som framkom har sammanställts i två olika dokument, ett för varje 

intervju. Utifrån dessa båda dokument har innehållet analyserats avseende mönster gällande 

skolår och genus. I denna analys har vi också sökt spåra och tolka underliggande värden kring 

genus då vi menar att dessa underliggande värden skapar praktiken kring extra anpassningar.  

 
7.4.3 Redovisning 

Resultatet redovisas i kapitel 9 tematiskt utifrån forskningsfrågorna. De teman som används 

är följande:  

Extra anpassningar och eleven, under vilket först redogörs för omfattning av extra 

anpassningar gällande årskurser, kön och per ämne. Därpå följer orsaker till anpassningar och 

slutligen konsekvenser för elevernas lärande. Resultaten hämtas främst från enkät och 

dokumentgranskning och redovisas med hjälp av tabeller och löpande text. Citat används i de 

fall där gruppintervjuerna behandlat aktuell frågeställning eller data. 

Extra anpassningar och pedagogen, under vilket först redogörs för pedagogers medvetenhet 

om innebörd av begreppet extra anpassningar. Därpå redovisas vad som framkommer om 

rutiner och samverkan gällande extra anpassningar. Resultaten är främst hämtade från enkät 

och gruppintervjuer. De redovisas med hjälp av citat och löpande text.  

Pedagogernas upplevelser av möjligheter och hinder för att de extra anpassningarna ska ge 

önskade effekter. I denna del hämtas resultaten från enkäter och gruppintervjuer. De 

redovisas förutom i löpande text även som tabeller och citat. Hinder beskrivs på 

organisations-  grupp- och individnivå. 

Pedagogernas förslag på förbättringar. Dessa förslag redovisas i punktform utifrån enkäter 

och gruppintervjuer. 

Genusperspektivet belyser de genusaspekter som framkommer i pedagogernas enkätsvar och 

intervjuer. Resultatet visar vår tolkning av det sagda och citat finns i texten för att förtydliga 

perspektivet. 

 

 

7.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet och reliabilitet avser studiens kvalitet. Med validitet menas om studien undersökt 

det som avsetts och ett annat ord för reliabilitet är tillförlitlighet. Att använda flera metoder i 

en studie kan öka dess validitet men det förutsätter att varje del är noggrant genomförd 

(Bryman, 2011) I vårt fall har vi bedömt det nödvändigt att använda olika metoder för att nå 

studiens syfte.  Då vi använt oss av metodtriangulering menar vi att studiens reliabilitet ökar. 

Den insamlade empirin är dock inte omfattande utan får ses som exempel på hur arbete med 

extra anpassningar kan se ut på kommunala skolor i en mellanstor kommun i Sverige.  

Trovärdigheten i studien grundas i den teoretiska bakgrunden, tidigare forskning och den 

tematisering vi gjort av de data som framkommit i empirin. De informanter som deltagit har 

representerat olika ämnen, kön och åldrar. Genom citat och resultatöversikter förankras 
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resultaten i empirin, och resultaten bekräftas i flera fall av tidigare forskning. De 

tillvägagångssätt vi använt oss av i studien är noggrant redovisade samtidigt som vi diskuterat 

dess begränsningar. Studiens generaliserbarhet innebär möjligheten att utifrån det empiriska 

urvalet dra generella slutsatser i sammanhanget som studeras (a.a). En låg svarsfrekvens på 

enkäten kan påverka generaliserbarheten negativt. Däremot styrks densamma av att flera 

former av data används i vår studie. Då det empiriska urvalet är gjort i ett litet geografiskt 

område påverkar även detta möjligheten att dra generella slutsatser. Däremot överensstämmer 

vårt resultat med slutsatser i tidigare forskning vilket skulle kunna styrka resultaten i vår 

studie och påverka generaliserbarheten positivt. 

 

 

8 Forskningsetiska överväganden  
 

En god studie ska enligt Vetenskapsrådet (2011) ske med individskydd vilket innebär att 

följande fyra principer ska uppfyllas vid vetenskapliga studier; informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Det betyder att de rektorer som 

tillfrågats och de pedagoger som deltagit i studien har getts tydlig information om studien och 

dess syfte, samt att deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Det har framgått 

av informationen att studien är ett examensarbete och att den kommer att vara sökbar på 

Internet som vetenskaplig publikation.  

Kommunens namn eller skolors namn framgår inte av studien. De medverkande har getts 

största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att enkäter besvarats anonymt. Inspelat 

material förstörs efter att studien är avslutad och godkänd. Vid intervjutranskriptionen har de 

intervjuade kodats med bokstäver. De intervjuade pedagogerna benämns med A, B, C och D. 

Elevdokumenten, vilka omfattas av sekretessbestämmelser, har avidentifierats vad gäller 

namn men inte vad gäller kön då det skulle äventyra syftet med studien.   
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9 Resultatredovisning 
 

Syftet med arbetet har varit att problematisera och beskriva hur det pedagogiska arbetet med 

extra anpassningar bedrivs för elever ur ett genusperspektiv, samt att utifrån studiens resultat 

diskutera och ge förslag på utvecklingsområden för att förbättra arbetet med extra 

anpassningar. Här presenteras studiens resultat i fyra teman. Temat Extra anpassningar och 

eleven besvarar frågor kring vilka extra anpassningar som dokumenteras för pojkar respektive 

flickor samt skillnader och likheter ur ett genusperspektiv. Resultatet är hämtat från enkäten, 

de insamlade dokumenten och intervjuerna. Temat Extra anpassningar och pedagogen 

behandlar pedagogers medvetenhet om extra anpassningar, rutiner och samarbete. Här hämtas 

resultaten från enkät och intervjuer.  I avsnittet Pedagogernas upplevelser av möjligheter och 

hinder behandlas pedagogernas tankar och förslag vilka vi hämtat från enkät och intervju. 

Därefter följer Pedagogernas förslag på förbättringar. I temat Genusperspektiv redovisas vad 

som framträder gällande genus i främst intervjuer. 

Då årskurserna är organiserade i åk 1-5 samt åk 6-9 på de skolor där vi har hämtat våra 

respondenter har vi valt att redovisa våra resultat med samma uppdelning. För att få svar på 

våra forskningsfrågor och nå syftet med studien är resultatet analyserat utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv med fokus på genus. 

 

9.1 Extra anpassningar och eleven 

I detta avsnitt redogörs för resultaten utifrån forskningsfrågorna gällande dokumenterade 

extra anpassningar för pojkar respektive flickor samt vilka skillnader och likheter som 

framträder i beskrivningarna av extra anpassningar i ett genusperspektiv. Här redovisas även 

resultaten gällande de orsaker pedagoger anger som grund för de extra anpassningar som 

görs.  

 

9.1.1 Förekomst av extra anpassningar hos pojkar respektive flickor. 

Av dokumentgranskningen framgår att det faktiska antalet elever som omfattas av extra 

anpassningar är 34 flickor och 36 pojkar i år 1-5 samt 27 flickor och 76 pojkar i år 6-9. I 

tabell 1 redovisas antal elever på de båda skolorna där dokumentationen samlades in samt hur 

stor andel av eleverna som enligt dokumentationen hade extra anpassningar under läsåret 

2016/2017 även angett utifrån kön. 

Tabell 1. Översikt av antal elever och elever med extra anpassningar (ea) utifrån genus och skolår. 

Skola Antal elever 

på skolan 

Antal flickor 

på skolan 

Antal flickor 

med ea 

Andel flickor 

med ea 

Antal pojkar  Antal pojkar 

med ea 

Andel pojkar 

med ea 

Skola 1-5 280 131 36 27% 149 34 23% 
Skola 6-9 543 239 28 11,7% 304 76 25% 

 

Tabellen visar inga större skillnader mellan andelen pojkar på 1-5-skolan jämfört med 6-9- 

skolan däremot är det en markant skillnad vad gäller flickor. Nästan var tredje flicka i de 

tidiga skolåren har extra anpassningar jämfört med drygt var tionde i de äldre åren. Andelen 
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elever utifrån kön skiljer sig inte nämnvärt i de yngre åren, medan det på 6-9-skolan är var 

fjärde pojke som har extra anpassningar. 

I båda intervjuerna (intervju 1 handlar om 1-5-skolan och intervju 2 om 6-9-skolan)  framkommer 

att pedagogerna har förklaringar som direkt kopplas till genusaspekter vilket framgår av 

följande citat :  

 

Intervju 1: B: Men det hade jag nog ändå inte gissat ändå att pojkar har fler extra anpassningar. 

B: -Det känner jag inte att vi tänker på…Så här gör vi för att pojkar behöver det. Nä.. 
 

Intervju 1:  A:  Den tysta tjejen ser man inte och då kartläggs det inte heller eller? 

B: En annan aspekt kan ju vara att skolan passar pojkar sämre. 

 

Intervju 2: C: Men jag tror tyvärr att flickor mörkar lite också. Man vill låtsas in i det längsta att jag 

klarar det här och jag kan visst som tjej då. Det är mer en prestige, det tror jag. Jag tror att 

tjejer nästan, det är inte så stora skillnader. Jag tror de kan ha nästan lika stora svårigheter. 

Men att tjejer vill dölja det lite, för omgivningen, för föräldrar, för sig själva. Jag kan visst, du 

behöver inte hjälpa mig. Medan killar inte behöver hålla på med den kampen lika länge  
 

Tabellerna 2 och 3 visar antal pojkar som angetts ha extra anpassningar i respektive ämne och 

skolår. Antalet pojkar som angetts ha extra anpassningar i de yngre åren är fler än de som går 

att hänvisa till ett ämne. I fall där studiestöd och läxhjälp angetts som extra anpassning har 

det då inte kunnat härledas till ett specifikt ämne. 

 Tabell 2 visar att det är i matematik och svenska/svenska som andraspråk som anpassningar 

görs för pojkar i de tre lägsta åren. Av tabellen framgår även att det är ganska jämn 

fördelning av antal pojkar som angetts ha extra anpassningar i de fem första åren.  De följer 

ett mönster att omfatta fler ämnen fr.o.m. år 4. 

Tabell 2. Antal pojkar år 1-5 som angetts ha ea i ämnet 

Skolår Antal pojkar Ämnen 

  Ma Sv/ Sva Eng So No 

År 1   8 1 4 - - - 

År 2   8 3 7 - - - 

År 3   7 3 3 - - - 

År 4   6 1 3 4 3 3 

År 5   4 2 2 2 1 1 

 

 Tabell 3 visar att ju äldre pojkarna blir desto fler ämnen kräver anpassningar, vissa ämnen 

har en markant ökning, likaså vissa skolår.. Det blir särskilt tydligt gällande engelska och 

samhällsorienterade ämnen. Däremot tycks naturorienterande ämnen inte kräva lika mycket. 

Fr.o.m. år 6, när eleverna byter skola och börjar på högstadieskolan märks ett flertal pojkar 

som anges ha anpassningar. Med tanke på att antalet pojkar på skolan är större är det ingen 

egentlig ökning i procent. Det som däremot framgår tydligt i tabell 3 är ökningen av antalet 

pojkar i år 7 i flera ämnen. 16 av totalt 26 pojkar uppges ha fått extra anpassningar i 
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undervisningen i matematik, engelska och samhällsorienterande ämnen. Under det aktuella 

läsåret har det kommit många nyanlända pojkar vilka har studiehandledning i ämnet och det 

anges som en extra anpassning, det gäller främst i år 9.  

Tabell 3. Antal pojkar år 6-9 som angetts ha ea i ämnet  

 

Vad gäller flickor framträder ett delvis annat mönster, vilket framgår av tabellerna 4 och 5.  

Tabell 4 visar antal flickor per årskurs med extra anpassningar i år 1-5. Resultatet  i dessa år 

ligger på en mer konstant nivå, bortsett från år 1 i svenska/svenska som andraspråk där det 

handlar om problem med läsinlärningen.  

Tabell 4. Antal flickor i år 1-5 som anges ha ea  i ämnet 

 

I tabell 5 visas antal flickor per årskurs och ämne med anpassningar i år 6-9 Med tanke på att 

det faktiksa antalet flickor är större  märks en minskning av andel flickor som får extra 

anpassningar., Flest flickor får extra anpassningar i engelska. Ett fåtal flickor får extra 

anpassningar i samhällsorienterande ämnen i jämförelse med tabell 3 som visar på ett stort 

antal pojkar år 6-9 med extra anpassningar i ämnet.   

Tabell 5. Antal flickor i år 6-9 som anges ha ea i ämnet 

Skolår Antal flickor Ämnen 

  Ma Sv/Sva Eng SO NO Språk Idrott  Bild Slöjd Hkk Tk Alla 

År 6   5 2 4 2 2 1 - 1 1 2 - - - 

År 7    7 1 3 6 4 1 - - - 1 - - 2 

År 8    9 - 1 6 2 - - 1 - - - - - 

År 9   7 3 1 1 2 - - 1 - - 1 - - 

Skolår  Antal pojkar Ämnen 

  Ma Sv/Sva Eng SO NO Språk Idrott  Bild Slöjd Hkk Tk Alla 

År 6    13 4 6 6 8 - - 3 1 2 - - - 

År 7    26 16 12 16 16 3 3 1 - - - - 3 

År 8    17 1 5 7 5 5 3 1 - - - - - 

År 9    20 5 7 12 15 - 1 6 - - 1 2 - 

Skolår Antal flickor Ämnen 

  Ma Sv/Sva Eng So No 

År 1   11 3 7  - - 

År 2    5 2 3  - - 

År 3    9 4 5 4 4 3 

År 4    8 1 4 4 4 3 

År 5    3 3 3 1 - - 
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I intervju 2 diskuteras skillnaderna mellan hur pojkar och flickor tar till sig undervisningen i 

skolan vilket kan vara en orsak till skillnader i antalet extra anpassningar för pojkar och 

flickor.  

Intervju 2:  D: Det du säger är ett obestridligt faktum, att pojkar är i allmänhet lite yngre mentalt sett än 

flickor. 

B: Ja och i matte kan jag tycka också så. Då kanske i NO lite mer tjejer för det är så mycket 

med skriftligt och utvecklat och allt det där nu. De tar mycket lättare till sig det när man pratar 

om det och så… 

9.1.2 Typ av anpassning kopplat till årskurs, ämne och kön. 

 

I granskningen av dokumenten i år 6-9 går det att se att olika ämnen har olika typer av 

anpassningar. Det kan bero på ämnets karaktär men det kan också vara så att pedagoger hittar 

anpassningar som de använder för flera av eleverna. Mönster framträder beroende på vilken 

pedagog som dokumenterat. I år 1-5 kan en och samma lärare undervisa eleven i alla/flertalet 

ämnen i en årskurs vilket kan vara orsaken till att de extra anpassningarna är så lika i olika 

ämnen i en och samma årskurs.  

Det finns flera exempel på extra anpassningar i matematik och svenska/svenska som 

andraspråk i alla årskurser. Att uppmärksamma är att extra anpassningar inte anges i so och 

no i 1-3 i de fall där elever har stödundervisning och läs och skrivsvårigheter. I år 4 och 5 där 

extra anpassningar anges i so och no saknas beskrivning av åtgärdens art.  Ett stort antal 

ämnen i de yngre skolåren saknar helt extra anpassningar såsom slöjd, idrott, musik och bild.  

De extra anpassning som är mest förekommande i ämnet matematik i de yngre åren är 

stödundervisning, läxhjälp, anpassat material och undervisning i mindre grupp. 

Dokumentationen visar att skillnaderna gällande kön är få i år 1-5. Tydligare skillnader 

framträder däremot i år 6-9 där undervisning i mindre grupp är den vanligaste formen av 

extra anpassning bland pojkar, medan denna typ minskar för flickor jämfört med tidigare år. 

Att skapa förförståelse, ge extra instruktioner samt ge starthjälp och hjälp att hålla fokus 

gäller enbart pojkar. Det finns ett större antal olika exempel och en större variation av de 

dokumenterade extra anpassningarna för pojkar än för flickor. Skillnaderna kan bero på att 

underlagen grundar sig på betydlig fler pojkar (26) än flickor (6) från 6-9-skolan. Enligt 

Sjögren (2017) är det inte stora skillnader mellan könen vad gäller prestationer i matematik i 

Sverige.  

Det finns skillnader i vad som kan betraktas som en extra anpassning i olika årskurser, vilket 

reflekteras kring i intervju 1.  

Intervju 1:   C: Ja alltså Ipad används som en extra anpassning i 4:an, 5:an används den jättemycket som en 

extra anpassning. Så om alla har en Ipad undanröjer man en extra anpassning som i åk 1…. 

Av dokumentationsgranskningen framgår att stora likheter finns mellan de insatser som görs 

för pojkar och flickor i svenska /svenska som andraspråk men också mellan årskurser på 
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samma skola. Det finns ett större antal olika exempel och en större variation av de 

dokumenterade extra anpassningarna för pojkar än för flickor och för de äldre åren. En 

skillnad att notera är att digitala hjälpmedel endast anges hos pojkar. Det kan grunda sig i ett 

individuellt behov eller på att pedagogerna ser det som en väg att få eleven att arbeta. En 

annan skillnad som anges är anpassning av stoff, d.v.s. innehåll och vid en djupare analys av 

vad pedagogerna anger som skäl i dokumentation handlar det om pojkars skriftliga uppgifter. 

Kraven sänks /anpassas genom minskning av stoff. En anpassning som enbart gäller år 6-9 är 

hjälp kring struktur, medan det inte alls syns i dokumentationen för år 1-5. Stödundervisning 

är även i detta ämne vanligaste anpassningen. Svenska är ett ämne som visar sig ha stora 

skillnader vad gäller flickors och pojkars resultat till flickornas fördel nationellt sett. I denna 

studie handlar anpassningarna om 9 flickor och 30 pojkar. 

I intervju 1 reflekterar pedagoger kring pojkars svårigheter i de tidiga skolåren och vilket 

arbetssätt som skulle kunna gynna deras lärande och utveckling. 

Intervju 1: A:  Och därför tror jag på det här arbetssättet som vi jobbar med för oftast är det ju pojkar som 

har motoriska svårigheter och att dom får lika chans till att skriva till exempel, att det kanske är 

så. 

A: För ibland kan man känna det här med flickor…man tänker lite så, man ska ju inte prata så 

men oftast så är det ju så att de har motoriska förutsättningar, större mängden flickor, dom 

klarar sig oavsett vilket arbetssätt man använder sig av och kan man då undanröja så många 

hinder som möjligt att underlätta för dom som har motoriska svårigheter till exempel som oftast 

är pojkar så kanske det kan passa dom mer och motivera dom mer. 

Även i engelska visas en större variation och fler extra anpassningar hos pojkar. Digitala 

hjälpmedel anges enbart gällande pojkar. Likaså vad gäller anpassning av stoff. Intressant är 

att notera att när det handlar om feedback anger pedagogerna att den ska vara positiv för 

pojkarna men det beskrivs inte för flickorna, där handlar det om att den ska vara ”tät” d.v.s. 

ske ofta. I år 4-5 anges läxhjälp och undervisning i mindre grupp som mest frekvent för båda 

könen medan i år 6-9 extra instruktioner är vanligast för flickor samt liten 

undervisningsgrupp, start- och fokushjälp och stödundervisning vanligast för pojkar. 

Samhällsorienterande ämnen är en ämnesgrupp som tycks vara svår avseende 

kunskapskraven, med markant övervikt vad gäller förekomst av extra anpassningar för 

pojkar. Endast ett fåtal flickor omfattas. Få extra anpassningar finns dokumenterade i år 1-5; 

inga i år 1-2 och i år 3-5 noteras extra anpassningar men inte åtgärdens art. Digitala 

hjälpmedel gäller även i detta ämne enbart pojkar, likaså studiestöd. Det sistnämnda med 

anledning av många nyanlända pojkar. En annan skillnad i år 6-9 är att flickornas 

anpassningar kan ses som ämnesfokuserade. Pojkarnas anpassningar handlar om beteende i 

större utsträckning i dessa årskurser. Den mest frekventa anpassningen är anpassat material 

och gäller både pojkar och flickor.  

Följande två citat från samlingsdokument (bilaga 3) gällande pojke i år 7 och flicka i år 8 är 

exempel på hur extra anpassningar som görs i SO beskrivs: 

 

Pojke:  Muntliga förhör på prov, extra tid, enskild genomgång, fått papper på det läraren   skrivit på tavlan, 
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                fått låna hem facit inför prov, högläsning i klassen, tydliga instruktioner på tavlan. 

Flicka:  Hon har fått anpassat material som hon inte tagit emot med glädje. Hon har det gärna men vill inte 

                 gärna arbeta med det på lektionstid. Fått extra tid till inlämningar, samt enklare prov. 

Tabell 6 visar de likheter och skillnader mellan könen som framträdde i de extra anpassningar 

som gällde i SO. Tabellen är hämtad från dokumentanalysen och visar de extra anpassningar 

pedagogerna angett i för enskilda elever i SO. Här tydliggörs den flora av extra anpassningar 

som framgår även i andra ämnen; att pojkars anpassningar visar större frekvens och variation. 

Av tabellen framgår även att anpassningar i form av struktur, läxhjälp, starthjälp och 

studiestöd inte alls används för flickor i SO och samtliga anpassningar som görs för flickor 

har även pojkar. 

Tabell 6. Ea i SO år 6-9 för pojkar och flickor. Analys av likheter och skillnader.   
Förklaring: x avser markera likhet eller skillnad i anpassningar jämfört med motsatt kön.    
                    x år ”7” avser tala om vilken årskurs anpassningen framträder gällande motsatt kön. 

SO Flickor Pojkar Likheter Skillnader 

År 6 Anpassat material Anpassat material x  

  Högläsning x år 7  

  Extra instruktioner x  år 7  

  Struktur  x 

  Läxhjälp  x 

  Starthjälp  x 

  Extra undervisning x År 9  

  Språkenheten/Studiestöd  x 

  Liten undervisningsgrupp x År 7  

  Muntliga prov x År 9  

SO Flickor Pojkar Likheter Skillnader 

År 7 Liten undervisningsgrupp Liten undervisningsgrupp x  

 Anpassat material Anpassat material x  

 Extra instruktioner Extra instruktioner x  

 Högläsning Högläsning x  

 Anpassade uppgifter Anpassade uppgifter x  

 Extra tid Extra tid x  

  Digitala hjälpmedel  x 

  Starthjälp  x 

  Studiestöd  x 

  Placering  x 

  Enklare prov x År 8  

  Anpassat stoff  x 

År 8 Anpassat material Anpassat material x  

 Enklare prov Enklare prov, x  

  Anpassade uppgifter xÅr 7  

  Digitala hjälpmedel  x 

  Liten undervisningsgrupp xÅr 7  

År 9 Anpassat material Anpassat material x  

 Muntlig redovisning Muntliga prov x  

 Extra undervisning  xÅr 6  

  Anpassade uppgifter xÅr 7  

  Struktur  x 

  Studiestöd  x 

  Extra instruktioner xÅr 7  

  Digitala hjälpmedel  x 

  Placering  x 
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De naturorienterande ämnena visar ett annat mönster gällande extra anpassningar. Inga pojkar 

i år 6 och 9 har angetts ha extra anpassningar i NO. Då underlaget är litet kan inga direkta 

slutsatser dras på gruppnivå. Som jämförelse med SO följer här tabell 7 som visar likheter 

och skillnader mellan könen vad gäller typ av anpassning. Tabellen visar att extra 

anpassningar görs för flickor i år 6-7 och för pojkar i år 7-8. Trots att ett fåtal pojkar omfattas 

märks även här ett batteri av anpassningar och skillnader i insatser utifrån kön. Noteras kan 

att digitala hjälpmedel för enda gången nämns även för flickor på högstadiet. 

Tabell 7. Ea i NO år 6-9 för pojkar och flickor. Analys av likheter och skillnader.   

Förklaring: x avser markera likhet eller skillnad i anpassningar jämfört med motsatt kön.    

                    x år ”7” avser tala om vilken årskurs anpassningen framträder gällande motsatt kön 

NO Flickor Pojkar Likheter Skillnader 

År 6 Anpassat material Ej aktuellt x år 8  

 Extra instruktioner  x År 7 8  

 Digitala hjälpmedel  x År 8  

 Muntliga prov  x År 8  

 Högläsning   x 

 Stödundervisning  x År 8  

År 7 Fokus Fokus/Starthjälp x  

 Struktur Struktur x  

 Extra Instruktioner Extra instruktioner x  

 Enklare prov Anpassade prov x  

  Positiv feedback  x 

  Samarbete  x 

År 8 Ej aktuellt Extra tid  x 

  Enklare prov x År 7  

  Stödfrågor  x 

  Extra instruktioner x År 6 7  

  Extra repetitioner  x 

  Muntliga prov x År 6  

  Struktur x År 7  

  Studiestöd  x 

  Extra- /stödundervisning x År 6  

  Digitala hjälpmedel x År 6  

  Anpassat stoff  x 

  Anpassat material x År 6  

År 9 Ej aktuellt Ej aktuellt   

 

I intervjun reflekterar pedagoger över hur kunskapsmålen i de naturorienterande ämnena har 

fått ett större teoretiskt fokus och hur detta kan påverka behovet av anpassningar i 

undervisningen. 

Intervju 2: D: Men bara genom att teoretisera skolan mer. Jag laborerar färre gånger i kemin idag. Jag 

hinner inte göra alla mina utflykter i biologi. Det blir teori av det mesta. Det passar pojkar mer 

att röra på sig påstår jag. 

Följande två citat från samlingsdokument gällande flicka i år 7 och pojke i år 8 visar exempel 

på anpassningar som görs i NO och hur detta beskrivs: 

Pojke:  Han har fått extra tid till sina texter. Har kommit och fått extra hjälp utanför ordinarie skoltid. 

Har fått extra stödfrågor som hjälp när han skrivit texter. 
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Flicka:  Rikta hennes uppmärksamhet på uppgifterna, struktur på lektionens upplägg, info vad lektionen 

handlar om, tydliga instruktioner, mer hjälp, särskilda prov. 

Det finns ämnen som endast anges ha extra anpassningar i år 6-9. Vissa av ämnena såsom 

bild, idrott och hälsa samt slöjd finns även i år 1-5 men föranleder inga extra anpassningar i 

dessa årskurser. Ämnet musik finns inte representerat i någon sammanställning över extra 

anpassningar varken på 1-5 eller 6-9-skolan.  

Vi har valt att redovisa de ämnen där skillnader utifrån genus kan ses i de senare skolåren. 

Vad gäller främmande språk i år 6-9 ges inte några extra anpassningar för flickor. För pojkar 

gäller anpassningar placering, extra undervisning, struktur, starthjälp, förenklade uppgifter, 

repetition samt enskild redovisning. I idrott och hälsa ges anpassningar både för flickor och 

pojkar i form av riktade instruktioner, anpassat innehåll. Därtill finns ett antal specifika 

anpassningar för pojkar som eget omklädningsrum, hörselskydd och för första gången nämns 

relationsbyggande som en extra anpassning.  

9.1.3 Ofullständig dokumentation av extra anpassningar 

41% av pedagogerna i skolår 1-5 respektive 56 % i skolår 6-9 anger att alla extra 

anpassningar dokumenteras. Detta sker i individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram, 

digitalt omdömessystem och egen dokumentation. Runt hälften menar att inte alla extra 

anpassningar dokumenteras.  

Pedagogernas skäl för det är först och främst tidsbrist men även andra skäl anges av 

pedagogerna både i yngre och äldre skolår. Dokumentationen blir alltför omfattande och tar 

för mycket tid, de extra anpassningarna finjusteras ständigt vilket försvårar dokumentationen, 

ibland vill inte vårdnadshavare att extra anpassningar ska göras vilket får till följd att extra 

anpassningar görs men ej dokumenteras. I år 6-9 framkommer även skäl som att elever som 

har svårt att nå betyget E prioriteras, många anpassningar görs, glömska eller att pedagogen 

inte tänker på att det är en extra anpassning som ska dokumenteras när arbetet planeras.   

9.1.4 Orsaker till anpassningar 

Av respondenterna i enkäten är det endast två som inte anger orsaker hos elever som grund 

för anpassningarna, de anger i stället att behovet uppstår på grund av kombinationen av 

individer i gruppen alternativt orsaker i hemmet. Ingen av pedagogerna svarar att 

undervisningens upplägg skulle vara orsak till att anpassningar görs. 

I intervjuerna framträder en förståelse för komplexiteten bakom orsaker till att anpassningar 

behövs och att det kan handla både om individuella skäl och orsaker som uppstår i lärmiljön. 

Intervju 1: A: Jag tror det är en fara att man tänker att problemet ligger hos eleven. På gruppnivå kan man 

göra väldigt mycket för att underlätta. Skapar vi goda lärmiljöer för gruppen eller får elever 

svårigheter i gruppen. 

C: Mm, ja man kan ju ställa sig frågan vilka orsaker det finns i lärmiljön då som skapar dom 

här behoven som eleven då helt plötsligt har. Det finns ju säkert i miljön, men då tänker vi 

oftast individ. Det blir ju kullerbytta sen skriver vi ju alla dokument och åtgärder på 

individnivå. Det föder ju också det här tänket tänker jag. 
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Intervju 2: B: Fast det är ju inte bara i individualisering anpassning eftersom…det kanske är för att jag 

har så många i min klass, där är det ju liksom att man kanske tar det för alla, för att det är bra 

för alla… 

Diagram 1 och 2 visar vilka orsaker pedagogerna anger för flickor respektive pojkar i de 

yngre- respektive äldre skolåren. I diagrammen har de orsaker som angetts grupperats utifrån 

teman utifrån skäl som angetts i fritext i enkäterna. Diagrammet visar hur många pedagoger 

som anger orsak.  

 Diagram 1 Orsak till extra anpassningar för flickor respektive pojkar i skolår 1-5 

 

Av diagram 1 framgår att de 

orsaker som anges mest 

frekvent både för pojkar och 

flickor i de yngre åren är läs- 

och skrivsvårigheter samt 

svårigheter med exekutiva 

funktioner, i båda fallen anger 

fler pedagoger att dessa gäller 

pojkar. Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och 

motivation anges av några 

pedagoger men endast gällande 

flickor.  

 
                                              Diagram 2 Orsak till extra anpassningar för flickor respektive pojkar i skolår 6-9 

I diagram 2 visas hur 

pedagogerna angett orsaker 

för att göra extra anpassningar 

för pojkar respektive flickor i 

år 6- 9 och här framgår både 

likheter och skillnader. 

Dyslexi och läs- och 

skrivsvårigheter anges i lika 

stor grad för pojkar som 

flickor. Det finns vissa små 

skillnader mellan könen 

gällande svenska- och 

språkkunskaper, sjukdom, 

fysiska funktionsnedsättningar 

och t.ex. motivation. 
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De tydligaste könsskillnaderna gäller beteendeproblematik och svårigheter med exekutiva 

funktioner där de anges för pojkar i högre grad. Även inlärningssvårigheter anges i högre 

grad för pojkar både i de yngre och äldre åren. Stress och psykisk ohälsa finns inte angett som 

orsak hos de yngre eleverna och matematiksvårigheter anges inte i något fall som orsak hos 

elever i år 6-9. Det kan dock innefattas i inlärningssvårigheter. För flickor märks otydliga 

orsaker som ”andra svårigheter” och ”annat” eller hemsituation.  

I intervjuerna däremot framkom att orsaken är att kunskapskraven inte nås och att det är 

lärmiljön som ska anpassas för den går att påverka medan ”eleven är som den är”.  Det kan 

handla om stora klasser, ljudnivå, språkbrister hos elev, stress hos pedagoger och elever, 

undervisningens upplägg, ämnets omfattning och tid. 

I intervju 1 diskuterades t.ex. lösningar med utgångspunkt från ett grupperspektiv och i 

intervju 2 framkom synpunkter kring undervisningsformer vilket visas i följande citat. 

Intervju 1 A: Skolverkets bedömningsmaterial det är lite mer både på grupp och individnivå. Visserligen 

är det ju individnivå så sammanfattar man ju på grupp fast det är ju ändå individ för det är 

individerna på gruppnivå. 

Intervju 2  A: Men däremot måste jag reagera på hur vi lägger upp vår undervisning (…) så hade jag 

muntliga samtal med eleverna och fortsätter med det fastän jag skulle haft tid att göra något 

skriftligt därför att jag märkte att jag får mer information kring ett sådant än att jag ber en elev 

lämna in något skriftligt och då faller ju pojkarna där också.  

9.1.5 Extra anpassningar och konsekvenser för lärande. 

Av enkäterna framgår att pedagogerna tycker att extra anpassningar har förbättrat elevernas 

möjligheter att utvecklas mot målen i varierande grad men med markant skillnad mellan de 

yngre och äldre åren. 6 av 10 lärare i yngre år men bara 2 av 10 i äldre år anger hög grad av 

förbättrade möjligheter. Det tyder på att det upplevs lättare att göra de extra anpassningarna i 

yngre skolår. Båda skolorna har rutinerade, erfarna lärare.  

Skolår\ 

 

Ingen förbättrad möjlighet Delvis förbättrad 

möjlighet 

I hög grad förbättrad 

möjlighet 

År 1-5 - 42% 58 % 

År 6-9 5% 78 % 17% 

 

Enligt pedagogernas upplevelse är det inte någon stor skillnad vad gäller pojkar och flickor 

om man ser till effekten av de gjorda extra anpassningarna. Möjligen kan en något större 

effekt för flickor skönjas i skolår 6-9. 

 

9.2 Extra anpassningar och pedagogen 

Här behandlas pedagogers medvetenhet om extra anpassningar, rutiners förekomst och 

pedagogers förutsättningar för samarbete. 
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9.2.1 Pedagogernas medvetenhet om extra anpassningar 

Enkäten visar att i stort sett alla pedagoger genomför extra anpassningar för elever i sin 

undervisning. De 11 % av lärare i de äldre åren som inte genomför extra anpassningar 

undervisar i musik och svenska som andraspråk. Det framgår inte av enkäten om behov 

saknas eller om det finns andra skäl till att det inte görs, t.ex. att undervisningen är upplagd 

på ett sätt så att hänsyn tas till olika behov från början och behov av ytterligare anpassningar 

inte uppstår. 

62 % (skolår 1-5) respektive 78 % (skolår 6-9) av pedagogerna anser sig vara väl eller 

mycket väl förtrogna med begreppet ”extra anpassningar. I enkätfrågorna har de inte getts 

möjlighet att beskriva sin tolkning av begreppet. Det går alltså inte att säga om siffrorna 

speglar att de faktiskt tolkar innebörden rätt och lika eller om de tycker att de gör det, vilket 

är en skillnad. Det är fler pedagoger i 1-5 jämfört med 6-9 som inte anser sig vara så 

förtrogna med det som uppdraget kräver. Det går inte att dra några slutsatser kring om 

pedagogernas könstillhörighet har betydelse då det endast är ett fåtal män som svarat på 

enkäten.  

I intervjuerna framträdde en större vetskap hos pedagogerna i de yngre åren medan viss 

osäkerhet rådde hos pedagogerna i de äldre åren om vad extra anpassningar är och för vem. 

Osäkerheten som uttrycktes handlar om anpassningar för elever som når kunskapskraven men 

som behöver ytterligare stöd för att nå högre betyg. En försvårande omständighet för dessa 

pedagoger är att flera elever egentligen får särskilt stöd men saknar åtgärdsprogram vilket 

medverkar till att definitionen och innebörden av begreppet blir otydlig. Ett tydligare fokus 

på att undanröja hinder finns i de yngre åren utifrån gruppnivå medan det i de äldre åren får 

mer fokus på individnivå. Intervju 1 handlar om 1-5 skolan och intervju 2 om 6-9 skolan.  

 

Intervju 1: A: Ja, jag tänker att undanröja så mycket hinder som möjligt för eleverna, allt man kan göra för 

att anpassa undervisning, miljö, hjälpmedel. 

C:  Nu när jag får en ny grupp tänker jag på vilka extra anpassningar som kan behöva göras 

för alla. 

 

Intervju 2: A: Något som jag måste göra för att en elev ska nå kunskapskraven eller så långt som den 

eleven kan. Och det kan innebära något lätt, enklare men ger en instruktion. Det kan också 

innebära att man några tillfällen behöver sitta enskilt med en elev eller något annat material. 
 

B: Det kan också innebära att man ändrar i sin undervisning, så att det passar eleverna bättre, 

som att man har lite mer muntligt än vad man tänkt sig från början eller alltid alternerar 

mellan muntligt och skriftligt. Vilket man kanske inte heller tänkt sig från början. Man ändrar 

något så att det ska passa eleverna bättre för deras kunskapsinhämtning. 

 

9.2.2 Rutiner 

Samtliga pedagoger är medvetna om att det finns rutiner för arbetet med extra anpassningar. 

Drygt 60 % anser rutinerna tydliga, knappt 30 % ganska tydliga medan ca 10 % anser dem 

som otydliga. Det framgår att de rutiner som finns inte följs av alla.  
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9.2.3 Samarbete 

Pedagoger som intervjuas är fullt införstådda med att det är deras ansvar att planera för 

undervisning med extra anpassningar. Pedagogerna på båda skolor upplevde att det i viss mån 

är ett ensamarbete som kan vara olika betungande beroende vilket/vilka ämnen man 

undervisar i.  

 

Intervju 1: B: Jag tror att det är lätt att man tänker att man blir väldigt själv i det och nu är det jag som är 

klasslärare och det är jag som ska göra det. 

C: Och det är i klassrummet det ska ske.   

 

Intervju 2: B: Jo men jag tycker nog man känner sig ganska ensam så, ja. Och att det är ju min del är ju 

tänker jag då undervisning främst. Alltså att undervisning går hem till de olika och skickas 

vidare till olika personal och så. Samtidigt tycker jag att det är den svåraste. För det är rätt 

mycket ruljangs på folk så man vet inte alltid vem man ska prata med för att skicka det vidare. 

 

Vidare framkommer att samarbete med andra är förutsättningar för att arbetet ska fungera på 

ett optimalt sätt. På skola 1-5 samverkar man kontinuerligt och pedagogerna upplever att de 

får stöd och hjälp vad gäller anpassningarna. Dokumentationen upplevs fortfarande som en 

tung arbetsbörda.  I år 6-9 upplevs inte samma tillfredsställelse utan samverkan önskas i 

större utsträckning med specialpedagog och andra lärare. I dessa år är det ofta fler pedagoger 

inblandade gällande olika ämnen vilket i sig kan vara försvårande vad gäller 

kommunikationen. Enkätresultaten visar också på dessa skillnader vad gäller skolår. I yngre 

år visar enkäten att alla samverkar med kollegor i arbetslaget. Motsvarande siffra för skolår 

6-9 är 84 %, vilket innebär att ca 16 % inte samarbetar med någon annan avseende 

anpassningarna. Den samverkan som sker utöver arbetslaget innefattar främst 

speciallärare/specialpedagog men även rektorer. På 6-9-skolan framkommer att mest givande 

samarbete sker med kollegor och speciallärare och drygt var tionde pedagog uppger att de 

endast önskar samarbete med kollegor i arbetslaget. Dessa 10 % är de som idag inte har 

någon samverkan alls eller samverkan enbart med kollegor. Det tycks som att de som hittat 

samverkanspartners är relativt nöjda med samverkan och gärna behåller den på samma sätt, 

förutom att det märks i 6-9-svaren att specialpedagogtjänsten varit vakant en längre tid. 78 % 

uppger att de önskar samarbeta med specialpedagog. 

 

9.3 Pedagogernas upplevelser av möjligheter och hinder 

Här presenteras pedagogers tankar och upplevelse av de möjligheter och hinder som följer 

arbetet med extra anpassningar. 

 
9.3.1 Möjligheter 

Pedagogerna uttrycker i enkäten att det finns flera möjligheter och styrkor vad gäller extra 

anpassningar. De listas här utan prioriterad ordning, uppdelade på möjligheter för eleven 

respektive pedagogen. Svaren indikerar att pedagogerna ser vinster främst för eleverna. 

Elevens möjligheter att lyckas ökar, eleven anses utvecklas i högre grad mot målen, elevens 

trygghet ökar, elever blir sedda och medvetna om sina behov, elevens motivation ökar, 

svårigheterna upptäcks tidigare, eleven får rätt hjälp och undervisningen blir mer tydlig för 
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eleven men även för föräldrar då tydligheten kring elevens förmågor anses öka. När extra 

anpassningar även görs på gruppnivå kan även andra elevers möjlighet att utvecklas mot 

målen förbättras. 

Vad gäller pedagogen visar även enkäten att de extra anpassningarna upplevs som ett stöd i 

den pedagogiska planeringen genom att visa på vilka avgränsningar och anpassningar som 

kan behöva göras i ett ämnesområde. Pedagoger upplever också att lärarens uppdrag 

synliggörs på ett bättre sätt genom dokumentationen och belyser hur omfattande en pedagogs 

arbete kan vara. Tydligheten kring elevens förmågor och utveckling ökar inte bara gentemot 

elever och vårdnadshavare utan även gentemot andra pedagoger.  

9.3.2 Hinder 

De hinder som beskrivs för att arbetet med extra anpassningar ska fungera optimalt tillskrivs 

lärmiljön till ca 90 %. 10 % tillskrivs eleven i form av bristande motivation. Diagram 3 visar 

hur pedagogerna i år 6-9 har svarat i enkäten.  

Tidsbrist och hög arbetsbelastning anses vara det primära hindret. Därutöver finns 

organisatoriska hinder som t.ex. materialbrist. De kompensatoriska hjälpmedel som används 

fungerar inte alltid och läromedel av lämplig svårighetsgrad vad gäller texter för lässvaga 

elever och elever med brister i svenska språket saknas. Pedagogerna beskriver svårigheter att 

hitta rätt anpassning, att tillräcklig utvärdering inte görs av de anpassningar som genomförs. 

Även ensamarbetet anges som ett hinder likaså brist på specialpedagogiskt stöd. Att elever 

ändå ej når kunskapskraven trots anpassningar ses också som ett hinder, istället prioriteras 

kanske de elever mer som anses ha möjlighet att nå betyget E.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även i skolår 1-5 upplevs tidsbristen vara det stora hindret. Både förberedelsen av 

anpassningarna och dokumentationen uppges vara tidsödande. Ett annat hinder är att det 

upplevs svårt att göra alla anpassningar inom klassundervisningens ram. I de 
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svarsmotiveringar som anges i enkäten finns alltså olika orsaker beskrivna på organisations-  

grupp och individnivå. Genusaspekten har inte tydligt framträtt. 

Ett flertal hinder nämns även i intervjuerna. Faran i att arbetet med extra anpassningar inte 

genomförs på ett optimalt sätt beroende på lärarens kompetens och professionalitet nämns. 

 

Intervju 2: B: Jag har redan sagt vad jag tyckte, det här med kommunikationen med andra 

personer att den inte fungerar… 

  

Pedagoger i de yngre åren menar att arbetet påverkas av hur öppen och villig pedagogen är 

för förändring och att förändra sitt eget arbete och sin egen undervisning. I de äldre skolåren 

framkommer att förutom tidsaspekten har gruppstorleken stor betydelse. Svårigheter uppstår 

när grupperna är stora. Avsaknad av speciallärare/specialpedagog upplevs som ett stort 

hinder.  

 

9.3.3  Pedagogernas förslag på förbättringar 

Förbättringsområden kring rutiner och arbete med extra anpassningar som pedagogerna 

föreslår i enkäten rör alla de tre nivåerna; organisations-, grupp- och individnivå. Det handlar 

om omfördelning av arbetsuppgifter, lärartäthet, samverkan, specialpedagogisk kompetens, 

tid, material och riktlinjer. Förslagen menas förbättra stödet för alla elever oavsett kön. 

o Pedagogen skulle kunna ta ett större ansvar för arbetet med extra anpassningar 

mot att avlastas andra arbetsuppgifter. Lärare dubbleras i vissa ämnen och grupper 

för att möjliggöra ett bättre arbete kring stöd och extra anpassningar. 

o Förstärkning av det kollegiala lärandet och ökad samverkan föreslås. 

o Specialpedagogisk kompetens efterfrågas vad gäller kartläggning, observation i 

klassrum och rådgivning/handledning, stöd till föräldrar och stöd i 

klassrumssituationen, framtagning av material och exempel på extra anpassningar.  

o Mer tid behövs för att planera, följa upp och utvärdera anpassningarna med 

eleven. Har pedagogen t.ex. ett ämne eller en grupp där många elever behöver 

anpassningar kan arbetsbelastningen variera stort beroende på vilket ämne läraren 

undervisar i.  Här avses även att arbeta längre tid med elever som har extra 

anpassningar.  

o Bättre anpassat material behövs då läroböcker ofta är svåra textmässigt och det 

innebär tidsödande arbete att skriva om till enklare text.  

o Tydligare riktlinjer behövs om när extra anpassningar inte räcker och det finns 

behov av särskilt stöd och där åtgärdsprogram ska upprättas. Främst i de äldre 

skolåren framkommer detta förslag. 

Förslagen visar att pedagogerna vill vara mer delaktiga i processen och samverka med fler 

aktörer kring arbetet med extra anpassningar.  

 

9.4 Genusperspektivet 

Här beaktas genusaspektens förekomst och betydelse i arbetet med extra anpassningar. 
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Av båda intervjuerna framgår att genusperspektivet inte har en stor medveten plats i arbetet 

med extra anpassningar. Pedagogerna anger att de inte tänker så mycket på det.  Ingen 

diskussion förs om hur man ska ändra på ”duktiga flickor och omogna pojkar”. Det 

framkommer att skolan blivit mer teoretiserad och att det möjligen missgynnar pojkarna.  

  

Intervju 2:  A: Jag tänker på, jag har aldrig tänkt genus…. vi har pratat genus men jag har aldrig tänkt 

genusperspektiv på detta… 
 

Intervju 1: A: Nej, det har vi nog inte lyft direkt så. Vi har mer haft perspektivet alla elever i år 1 och där 

har vi gjort prioriteringar och inte tänkt klassvis på gruppnivå så men vi har nog inte tänkt 

pojkar och flickor. 

 

Intervju 2: A: Jag tänker på, jag har aldrig tänkt genusperspektiv på detta.  Jag gick igenom mina [elever 

med extra anpassningar] vad de har för problem och vilka anpassningar. Kanske någon liten 

skillnad men jag tror det är ganska jämnt. 

C: Jag skulle inte säga att vi diskuterar det men man kan konstatera det mer som ett faktum; 

duktiga tjejer och de där killarna som är lite omogna. Det är mer ett konstaterande. Inte så att 

vi försöker diskutera hur vi ska förändra det. 

D: Men där säger du ju en sak som är ett obestridligt faktum; att pojkar är i allmänhet lite 

yngre mentalt sett än flickor. 

 

Intervju 1: A: För ibland kan man känna det att flickor, man tänker lite så, man ska ju inte prata så men 

oftast är det ju så att dom har motoriska förutsättningar, större mängden flickor, dom klarar sig 

oavsett vilket arbetssätt man använder sig av och kan man då undanröja så många hinder som 

möjligt för att underlätta för dom som har motoriska svårigheter tillexempel som oftast är 

pojkar så kanske det kan passa dem mer….och motivera dem mer… 

 

I intervjuerna märks genusperspektivet i ytterligare i uttryck och värderingar som kommer 

fram.  
Undervisning som är mer praktisk passar pojkar bättre. De behöver röra på sig. 

 

 Duktiga tjejer och lite omogna killar är ett faktum. Och omogna killar är biologiskt så det kan 

vi inte göra något åt. 

 

Flickor är duktigare, inte på engelska språket i sig, men att skriva engelska. Nog lättare att 

vara duktig pojk än duktig flicka som har ännu högra krav på sig. 

 

Angående olika förväntningar på pojkar och flickor framkommer att det inte är avsiktligt men 

att det ändå kan bli resultatet genom t.ex. att ha överseende med pojkars beteende; ”de är ju 

pojkar”. 

 

 

9.5 Sammanfattning av resultat 

Här presenteras en sammanfattning av undersökningens resultat i tre delar, sprungna ur 

forskningsfrågorna.  

Extra anpassningar och eleven: Hur stort stöd som krävs inom respektive skolämne varierar 

stort. Det är främst i kärnämnen som extra anpassningar görs. Så ser det ut både i yngre och 

äldre år. I de yngre åren görs extra anpassningar enbart i matematik och svenska, ju äldre 

eleverna blir desto fler ämnen omfattas. Könsskillnader framträder kring vilka ämnen som 

omfattas. Speciellt i engelska och samhällsorienterande ämnen (SO) där en kraftig ökning av 
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antal pojkar som omfattas av extra anpassning blir tydlig fr.o.m. år 6. För flickor framträder 

ett annat mönster. Antal flickor ligger på en konstant relativt låg nivå under skolåren i alla 

ämnen bortsett från svenska där det är flest flickor med anpassningar i år 1, troligen gällande 

läs- och skrivinlärning som uppges vara den vanligaste orsaken till extra anpassningar i de tre 

lägsta skolåren. En markant skillnad jämfört med pojkarna handlar om SO där endast ett fåtal 

flickor omfattas av extra anpassningar genom alla skolåren. Inga flickor har extra 

anpassningar i främmande språk eller teknik. Pojkar finns representerade i samtliga ämnen. 

De anpassningar som görs för pojkar är också i högre grad kopplade till de exekutiva 

funktionerna, såsom starthjälp och anpassning av stoff. Åtgärderna är också ofta mer av 

fostrande än undervisande karaktär. 

I år 1-5 finns mönster av att samma extra anpassning används mer frekvent inom en och 

samma årskurs vilket skulle kunna tyda på att de extra anpassningar som anges mer är 

kopplade till de pedagoger som anger dem än till de eleven det gäller.  

Det finns inte en entydig bild i vår studie av varför extra anpassningar görs. Enligt 

enkätsvaren finns orsakerna hos eleven i samtliga fall utom två, där orsakerna finns i gruppen 

eller hemmet. I en av intervjuerna lyfts ouppnådda kunskapskrav som huvudskäl till insatsen, 

men även faktorer i lärmiljön. Sett till genusaspekten finns skillnader i orsaker och de 

tydligaste gäller beteendestörningar och svårigheter med exekutiva funktioner vilka tillskrivs 

pojkar i hög grad, mer än dubbelt så vanligt förekommande.  Även inlärningssvårigheter 

anges i större utsträckning som orsak för pojkar. För flickor anges i högre grad otydliga 

orsaker som ”andra svårigheter” eller ”annat”. Sett över skolår anges orsaker som stress och 

psykisk ohälsa enbart för äldre elever. 

Pedagogers upplevelse är att extra anpassningar har förbättrat elevers möjligheter att 

utvecklas mot målen i de flesta fall däremot kan inga större skillnader i effekten av insatsen 

fastlås utifrån genus.  

Extra anpassningar och pedagogen: Majoriteten av alla pedagoger har kännedom om 

rutinerna kring arbetet med extra anpassningar och anser att de är tydliga, detta framkommer 

både i enkät och intervju. Det är dock fler pedagoger i år 1-5 som i enkäten ger uttryck för att 

de inte känner sig tillräckligt förtrogna med begreppet än bland pedagogerna i år 6-9. 

Däremot visar intervjuerna på det motsatta förhållandet där lärarna i år 6-9 ger uttryck för en 

större osäkerhet kring reformens syfte och betydelse än pedagogerna i de yngre åren. Både i 

enkät och intervju framkommer ett behov och en vilja bland pedagogerna att utveckla 

samarbetet med andra professionella i arbetet med extra anpassningar.  

Möjligheter och hinder i arbetet med extra anpassningar: Pedagoger upplever främst att 

arbetet med extra anpassningar gynnar eleverna genom att öka elevernas möjligheter att 

utvecklas mot målen. Enkäten visar också att de extra anpassningarna blir ett stöd i arbetet 

med pedagogiska planeringar och att de bidrar till att pedagogens arbete synliggörs på ett 

bättre sätt.  Det primära hindret i arbetet med extra anpassningar anses vara tidsbrist och hög 

arbetsbelastning. Samverkan anses av de flesta pedagogerna i studien vara en förutsättning 

för att extra anpassningar ska bli det redskap det är tänkt att vara. Det behövs samverkan både 

mellan kollegor men också med pedagoger med specialkompetens. Det framgår tydligt av 

studiens resultat. 
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Genusperspektivet: Intervjuerna visar att genusperspektivet inte beaktas i arbetet med extra 

anpassningar. I samtalet ger även pedagogerna även uttryck för olika könstereotypa uttryck 

och värderingar.  Däremot framträder, i enkäten, skillnader i vilka typer av extra anpassningar 

som anges för flickor respektive pojkar. Antalet anpassningar som görs för pojkar är fler till 

antalet och består också av en större variation av insatser. De insatser som anges i högre grad 

för pojkar handlar om struktur, starthjälp, läxhjälp och studiestöd. 

 

10  Diskussion 
I detta kapitel sammanfattar vi och för en diskussion om vårt arbete utifrån studiens resultat, 

metodval och teorier. Vi utgår från våra resultat och hur dessa kan förstås i ett större 

perspektiv. 

10.1 Metoddiskussion 

Målet för vår blandade metodologi var att beskriva och problematisera arbetet med extra 

anpassningar ur ett genusperspektiv, diskutera och ge förslag på utvecklingsområden.  

För att få en så nyanserad bild som möjligt och öka validiteten i vår studie valde vi 

metodtriangulering med enkät, dokumentationsinsamling och gruppintervju. Genom 

enkäterna gavs information om i vilken omfattning extra anpassningar görs och i vilka 

former, samt pedagogernas uppfattningar om arbetet med anpassningarna. Dokumenten 

granskades för att tydligt kartlägga typer av anpassningarna för flickor respektive pojkar i 

olika skolår för att kunna jämföra med vad som framkom i enkäten. Intervjuerna syftade till 

att ge fördjupad information, förklaringar och argument till pedagogernas uppfattning om 

arbetet med extra anpassningar ur ett genusperspektiv.  

Den omfattning av material detta innebär kan i sig göra att alla aspekter i empirin inte 

fördjupas i tillräckligt hög grad och viktiga saker förbises.  

Ahrne och Svensson (2015) för resonemang om vikten av forskarens närhet och distans i 

förhållandet till studieobjektet. Vid intervjuer kan situationer uppstå efterhand och då är det 

viktigt att identifiera och hantera dilemman när de uppstår. Eftersom denna studie handlar om 

ett område vi både arbetar med och är en del av är det viktigt att beakta aspekten av distans 

och närhet i förhållandet till intervjupersonerna. Då denna studie gjorts i den kommun vi är 

yrkesverksamma kan de pedagoger vi intervjuat ha varit i kontakt med oss tidigare och vi kan 

ha träffats i andra sammanhang. Detta kan påverka svaren både i enkäter och intervjuer och 

den tolkning vi sedan gör av materialet. Det finns en risk att vi bär med oss föreställningar 

och förväntningar som får betydelse för vad vi hittar i det empiriska materialet och vår 

tolkning.  I genomförandet av studien är forskningsetiska överväganden väsentliga samtidigt 

som det inte helt kan förebyggas att deltagare utsätts för risker.  

För att studien skulle vara möjlig att genomföra inom tidsramen för vårt examensarbete 

valdes tre skolor ut i samma geografiska område, det låga antalet skolor och den geografiska 

koncentrationen kan påverka möjligheten att dra generella slutsatser av studien. 

Enkätundersökningen hade en låg svarsfrekvens trots flera påminnelsemail. Möjligen 

uppfattades enkäten som omfattande. Det blir svårt att dra generella slutsatser utifrån 
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enkätens resultat.  Detta får ses mer som ett nedslag i hur arbetet med extra anpassningar ser 

ut på tre grundskolor i en mellanstor kommun. 

Analysen av dokument gjorde vi var och en för sig vilket kan vara både en styrka och en 

svaghet. Vi påverkade inte varandra i vad vi fick syn på i de olika dokumenten men samtidigt 

kan också relevanta fakta förbisetts. Vi gjorde också våra gruppintervjuer enskilt och det 

finns en risk att våra värderingar och förförståelse kring ämnet fått effekt på samtalen i 

synnerhet i de fall vi var kända för intervjudeltagarna. Det skulle varit önskvärt med 

ytterligare någon gruppintervju men här begränsade tidpunkten för studien oss med 

sommarlov och upptagna pedagoger vid skolstart. Det vi skulle kunna gjort är en 

respondentvalidering (Bryman, 2011) där respondenter i efterhand fått ta del av resultatet och 

lämna synpunkter på tolkningen för att stärka resultatet ytterligare. 

Sammanfattningsvis har kombinationen av metoder gett en fylligare bild av hur arbetet med 

extra anpassningar bedrivs på de aktuella skolorna i studien. 

10.2 Resultatdiskussion 

Med utgångspunkt i de huvudsakliga resultaten förs här diskussionen i samma fyra teman 

som i resultatredovisningen; Extra anpassningar och eleven, Extra anpassningar och 

pedagogen, Pedagogernas upplevelser av möjligheter och hinder samt Genusperspektiv. 

Resultatet sätts i relation till teoretiskt perspektiv och tidigare forskning. 

  

10.2.1 Extra anpassningar och eleven 

Vid en första anblick kan den dokumentation som görs i skolan kring elevers extra 

anpassningar tyckas självklar för att behov ska tydliggöras och möjligheter skapas för elever 

att nå skolans kunskapskrav och därmed lyckas med grundskolan. Men dokumentationen har 

djupare dimensioner än så. Den kan ses som en identitetsskapande makthandling. Både 

Hirsch (2016) och Gadler (2011) menar att politiska beslut som sker både på nationell och 

lokal nivå och som påverkar utformningen av styrdokumenten får effekter i den pedagogiska 

praktiken genom att de tolkningar som görs på olika nivåer påverkas av normer och 

värderingar som de tolkande personerna (t.ex. tjänstemän, skolledare, pedagoger) bär med 

sig. Gadler pekar på att kvaliteten avgörs av kompetens och rådande grundsyn. Bartholdson 

(2007) talar om att styrningen ger eleverna ett begränsat handlingsutrymme utifrån en bild av 

en idealisk elev där eleven blir ett ständigt förbättringsobjekt, men menar också att det sker i 

omsorg och respekt för individen. Eftersträvansvärda egenskaper hos elever som att vara 

positiv, empatisk, måttfull och effektiv blir viktiga för att kunna växa in i elevrollen och klara 

skolan. I relation till denna idealbild beskrivs behov och svårigheter. Genom att dokumentera 

elevers extra anpassningar skapas en slags beskrivning av eleven. Denna beskrivning grundar 

sig på en bedömning utifrån elevers behov. Forskningen visar att olika identiteter skrivs fram 

både utifrån svårigheter men även kön och att pojkar och flickor beskrivs olika trots att de har 

liknande svårigheter (Bartholdsson, 2007; Andreasson, 2007).   
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Av vår studie framkommer att både kategoriskt och relationellt perspektiv existerar sida vid 

sida vad gäller orsaker till extra anpassningar. Den dokumentation vi analyserat har visat ett 

tydligt individfokus vilket innebär att problem och åtgärder läggs hos eleven, vilket stämmer 

väl med Asp-Onsjö (2006) som i sin forskning beskrivit hur ord som svårt, svårigheter och 

problem är vanligt förekommande både i åtgärdsprogram och IUP för elever. Här vill vi 

nämna styrkedjans roll (Gadler, 2011). De dokument som styr skolans uppdrag har ett språk 

som styr pedagogerna i en viss riktning. Exempel på det är ordet åtgärdsprogram som 

uttrycker att något ska åtgärdas och dokumentet ska upprättas för eleven. Likaså är de extra 

anpassningarna riktade till den enskilde eleven.  Detta medför att stöd tenderar riktas mot 

individnivå. I våra intervjuer framträder däremot förståelse kring behov att anpassa lärmiljön 

och att orsaker till att göra anpassningar även finns i lärmiljön. 

Att göra extra anpassningar för elever ska möjliggöra att de deltar i ordinarie undervisning i 

så stor utsträckning som möjligt och kan ses som en aspekt av inkludering. Här uppstår 

dilemma mellan skolans uppdrag att anpassa undervisningen så att den fungerar för alla där 

mångfald och olikhet ses som en tillgång (Nilholm, 2012) och det faktum att denna mångfald 

och olikhet kan uppfattas bli störande för övriga i gruppen (Assarsson, 2007). Karlsudd 

(2015) pekar även på det uppfattade motsatsförhållandet mellan individualisering och 

inkludering och menar att denna begreppsförvirring försvårar arbetet ytterligare. Vår 

dokumentationsanalys visar på olika mönster av extra anpassningar utifrån både årskurs och 

ämne vilket kan ha sin grund i olika syn bland lärare i olika ämnen, vilket styrks av Orakci, 

Akta, Toraman & Cevik (2016) som menar att synen på inkluderad undervisning påverkas av 

vilket ämne pedagogen undervisar i. Att vissa ämnen i vår studie helt saknar extra 

anpassningar menar vi kan härröra sig från pedagogers syn på inkludering men vi vet utifrån 

enkätsvaren att inte alla extra anpassningar dokumenteras. Därtill kommer det faktum att 

skolinspektionens granskning (Skolinspektionen, 2016) visar att endast var fjärde elev hade 

anpassningar utifrån sina behov. Övriga elever behövde fler anpassningar än de fick eller fick 

fel sorts anpassningar. 

 

Om elever inte ges rätt form av stöd i skolan försvåras deras möjligheter att lyckas med 

skolan och få fullständigt betyg i år 9. Ingestad (2006) talar om att begreppet skolsvårigheter 

fått en vidare betydelse över tid och oftare handlar om elevers beteenden än specifika 

inlärningssvårigheter.  Maskuliniteten i skolan befästs genom att pojkar visar på beteende 

som blir problematiskt i skolans normativitet (Wester, 2008). De ges mer tillsägelser och får 

mer plats. Det fenomenet kan förklara att pojkars extra anpassningar får mer karaktär av 

fostrande än undervisande i vår studie. Samtidigt visar flera forskare att det sociala 

fostransmålet verkar vara betydelsefullt och måste uppfyllas då det är en förutsättning för det 

kunskapsmässiga lärandet (Asp-Onsjö, 2006; Isaksson, Lindqvist & Bergström, 2007; 

Andreasson, 2007). 

 

Analysen av vår empiri visar att ungefär 25 % av pojkarna och flickorna fick extra 

anpassningar i de yngre åren, i huvudsak handlande om matematik, - läs- och 

skrivsvårigheter, vilket är de vanligaste områdena, enligt Asp-Onsjö (2006) men att pojkars 
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extra anpassningar allt mer rör beteende i de äldre åren. De åtgärder i yngre år som enligt den 

amerikanska studien (Machin & McNally 2008, se Autor et al. 2006) bäst gynnar det kön 

som presterar lägst vad gäller matematik och läsförståelse handlade om extra träning. I skolor 

av hög kvalitet gynnas båda könen bättre (Autor et.al). Sjögren (2017) pekar på att sambandet 

mellan kön och resultat är ännu starkare i Sverige än i den amerikanska studien, och att 

konsekvenserna om skolor håller sämre kvalitet och därmed riskerar att pojkar når lägre 

resultat särskilt drabbar deras möjligheter att klara gymnasiet och komma in på högre 

utbildning. Westling Allodi (2010) visar på koppling mellan skolmisslyckande och psykisk 

ohälsa, där hon menar att pojkar är mer sårbara i de tidiga skolåren och att flickor drabbas 

mer i tonåren. Vi kan inte se att detta avspeglar sig i resultaten i vår studie, där inte psykisk 

ohälsa anges som orsak mer än i ett fåtal fall. I de äldre skolåren sjunker dessutom frekvensen 

av flickor som får extra anpassningar till ca en tiondel. För flickor är det viktigt enligt 

Johansson (2015) att de får uppleva delaktighet och vara en del i ett socialt sammanhang när 

de behöver stöd och att de inte behöver bli ifrågasatta vad gäller sin rätt till stöd.  

 

Enligt Ingestad (2006) är orsaker till bristfälliga betyg komplexa liksom de processer som 

ligger till grund för betyg och betygssättning, vilket även framgår av Autor et.al (Chetty & 

Hendren 2015 se Autor et.al, 2016).  I det sammanhanget är det även relevant att hänvisa till 

Røkenes & Hanssen (2007) som talar om faran att professionella med stor definitionsmakt 

inte alltid är lyhörda och bekräftande inför andra människors definitioner av sina upplevelser. 

När skolresultat sätts i så livsavgörande perspektiv som psykisk hälsa och framtida 

möjligheter visar det ännu en djup aspekt av de extra anpassningar som görs i skolan. Och det 

är inte alltid som dokumentationen gynnar elevers lärande och utveckling utan det är andra 

motivationshöjande faktorer som får betydelse (Hugo, 2007). 

 

Som framgår av vår studie framträder både skillnader och likheter vad gäller vilken form av 

anpassning som ges för pojkar och flickor. Sett i ljuset av Hatties forskning (2012) vilken 

visar att pedagogers höga förväntningar har stor betydelse för elevers möjligheter att lyckas 

kan som exempel anpassning av material i praktiken innebära att skolan anpassar kraven i 

stället för det som sker i undervisningen. Av vår empiri framkommer att anpassningar innebär 

ändring av texter, till mer lättlästa sådana, men även att sänkta krav ställs på pojkarna vad 

gäller det skrivna språket.  Beträffande skillnader utifrån genus konstaterar vi att digitala 

hjälpmedel i markant högre grad används för pojkar. I endast ett fall var det dokumenterat för 

en flicka. På högstadieskolan har varje elev egen dator. Då det gäller både pojkar och flickor 

går det inte att förklara olikheten med att det ses som ett naturligt redskap för alla i lärmiljön.  

 

10.2.2 Extra anpassningar och pedagogen  

I detta avsnitt diskuteras rutiner i arbetet med extra anpassningar, pedagogers medvetenhet 

och samarbetets betydelse kopplat till aktuell forskning.  

 

Den 1 juli 2014 tillkom nya bestämmelser i skollagen (SFS 2010:800) kring stödinsatser i 

form av extra anpassningar och särskilt stöd. Det betyder att skolan i nuläget har haft tre år på 

sig att tolka, förstå och implementera förändringen. Detta kan inte anses vara särskilt lång tid 
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för ett förändringsarbete i en komplex organisation som skolan vilket också Tanner &Perez 

Prieto (2016) visar i sin förstudie där de sätter fokus på det mångfacetterade arbete som krävs 

för att omsätta reformen i praktiken.  Vår studie visar att arbetet fortfarande pågår och att 

rutiner och ansvarsfördelning inte är tydliga för alla pedagoger. Ytterst får bristande rutiner 

konsekvenser för elever vilket Johansson (2015) visar i sin studie där flickor tycktes påverkas 

negativt då de behövde diskutera sin rätt till stöd inför kamrater på grund av brister i 

informationsöverföring mellan pedagoger.  

Det finns tolkningsutrymme i styrdokumenten kring vad som avses när det är en extra 

anpassning och när det är särskilt stöd. Arbetet att tolka och förstå uppdraget pågår ständigt 

för pedagogerna och på så sätt skapas praktiken kring extra anpassningar i arbetslag och 

skolor utifrån organisation och kultur. Därför ser också rutiner olika ut på skolorna i vår 

studie. De skapas i ett sammanhang av de förutsättningar som råder. Det är ett komplext 

arbete i en komplex verklighet. I ljuset av Gadlers (2011) styrkedja innebärande de tolkningar 

av reformen som professionella gör på olika nivåer i skolans organisation kan reformer få 

konsekvenser som inte lagstiftarens avser. När varje nivå gör sin tolkning och anpassning till 

praktiken kan icke-önskvärda effekter bli resultatet. Sådana icke önskvärda effekter kan vara 

de olikheter vår studie visar gällande orsaker till extra anpassningar och även typ av extra 

anpassning som ges till pojkar respektive flickor. I intervjuerna framträder bland pedagogerna 

en socialkonstruktivistisk syn med förståelse för hur individer och miljö påverkar varandra i 

teorin. Däremot visar både enkät och dokumentationsanalys hur pedagoger i det praktiska 

arbetet med extra anpassningar hamnar i ett individfokus när orsaker och åtgärder ska 

beskrivas. Asp- Onsjö (2006) och Andreasson (2007) visar i sin forskning hur skolan alltjämt 

beskriver elevens problem och formulerar åtgärder i dokumentation av särskilt stöd. 

Betydelsen av elevens inflytande i lärprocessen påtalas av både Bartholdsson (2007) och 

Røkenes & Hanssen (2007) och benämns som det goda lärarskapet.  Ingen av respondenterna 

i vår studie anger att pedagogen eller undervisningens upplägg kan vara orsak till att en 

anpassning behövs vilket skulle kunna tyda på att pedagogen har tolkningsföreträde i 

orsaksanalysen.  

10.2.3  Pedagogernas upplevelser av möjligheter och hinder 

Här behandlas pedagogers tankar och förslag kopplat till ett kategoriskt och relationellt 

perspektiv. 

 

De vinster pedagoger ser av arbetet med extra anpassningar tillskrivs till stor del eleven och 

främst ur ett individfokus. Någon respondent i enkät och intervju nämner insatsers positiva 

effekter även på gruppnivå men i stort ser pedagoger insatsernas möjligheter ur ett 

kategoriskt perspektiv.  

Ett av syftet med förändringar av stödet angavs vara att minska den administrativa bördan för 

pedagoger. Administrationsbördan synes fortfarande upplevas vara det största hindret i 

arbetet med stöd åt elever och arbetet med extra anpassningar. Tid och arbetsbelastning anges 

vara ett stort hinder vilket framkommer både i enkät och intervju. Till skillnad från 

pedagogers upplevelse av möjligheter tillskrivs de hinder som beskrivs ett relationellt 

perspektiv. Över 90% av de hinder som anges kan kopplas till lärmiljön. Detta kan vara ett 
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uttryck för den komplexa lärsituation som uppstår i arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd (Olsson, 2016). Det kan också vara ett uttryck för att det finns ett stort behov av 

förändring och utveckling av lärmiljön. 

  

10.2.4 Genusperspektiv 

I detta avsnitt diskuteras genusaspektens konsekvenser för arbetet med extra anpassningar 

kopplat till teoretiskt perspektiv och forskning. 

 

Vi utgår ifrån att könsmaktstrukturer existerar. Skolans styrdokument har formuleringar som 

visar att så är fallet. I läroplanstexter talar man om att främja jämställdhet och att skolan 

”aktivt och medvetet ska främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”. Här antyds att 

det alltså inte är en självklarhet. Läraren ska vidare ”verka för att flickor och pojkar får ett 

lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen” (Lgr 11, s 15). Forskning visar att 

pojkar ges större utrymme i undervisningen och att de svårigheter som beskrivs gällande 

pojkar handlar om beteendeproblematik i stor utsträckning (Asp-Onsjö,2006; Isaksson, 

Lindqvist & Bergström, 2007; Andreasson, 2007). Hjörne (2008) menar att det 

specialpedagogiska fokuset har utvecklats till att handla om ett fokus på de eleverna som blir 

svåra att undervisa i klassrummet. Vår studie ger belägg för att det finns skillnader utifrån ett 

genusperspektiv vad gäller arbete med extra anpassningar.  Dessa skillnader visar sig dels 

beträffande hur frekventa anpassningarna är och dels anpassningarnas beskaffenhet.   

 

I likhet med Holms studier (2008) framträder i våra intervjuer att könsstereotypa bilder av 

eleverna finns bland pedagoger.  Bilderna kan beskrivas som befästa och oföränderliga; 

pojkar menas vara mer omogna och omotiverade medan flickor ses mer mogna och 

studiemotiverade. I ett sådant synsätt blir konsekvensen ett förhållningssätt som ytterligare 

befäster sådana könsstereotypa olikheter. Av Holms studie framgår att pedagoger talar på ett 

sätt i undervisningssituationer men ett annat sätt i friare situationer. I de senare framträder 

mer könsstereotypa mönster.  Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv menar vi att 

denna bild påverkar de handlingar som utförs.  Bedömningspraktiken är en del av detta, 

vilken ligger till grund för de anpassningar som görs i undervisningen. 

 

Sett i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv formas vår förståelse av världen genom språkliga 

handlingar. I världen ingår människan, individen. Förstår vi världen på så sätt att kvinnor och 

män har olika positioner i strukturen påverkar det hur vi agerar i skolan. I studier framträder 

mönster av hur identiteter skrivs fram och hur stödåtgärder varierar utifrån kön (Asp-Onsjö, 

2006; Andreasson, 2007).  Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan det beskrivas som ett 

identitetsskapande. Pojkars och flickors självbilder skapas utifrån samspelet med omgivande 

miljö, i denna studie utifrån den dokumentation som skrivs fram som vi får förmoda är gjort i 

ett gott syfte för elevens bästa. I ett sådant perspektiv ställs skolans dokumentation i ett 

styrande och maktskapande ljus. Det är dock inte bara det skrivna som blir skapande utan  

även hur man talar om olika fenomen. I det att pedagogen och skolan har makten att definiera 

eleven blir effekten stor för individen. Asp- Onsjö pekar på att det finns ett tydligt 

individfokus och en problematisering av eleven, alltså ett kategoriskt perspektiv. Kopplat till 
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stöd i undervisning innebär det att hur elevernas behov förstås och tolkas av pedagogerna, hur 

deras förmågor bedöms och vilket stöd de ges i form av extra anpassningar blir styrande för 

hur eleverna uppfattar sig själva och sin plats i världen i det ständiga förbättringsprojekt som 

eleven enligt Bartholdsson (2007) är och i förlängningen vilket handlingsutrymme eleven får. 

Ytterligare argument för det ger forskning som visat på hur olika bedömning sker utifrån 

genus (Sundgren, 2008; Hultman, 1990) och olika förväntningar på pojkar och flickor 

(Wahlström, 2003; Eidevald, 2009; Hellman, 2010).  

 

Wester (2008) visar samtidigt på komplexiteten i samspelet i klassrummet där ständiga 

förhandlingar om normer kring genus sker både från pedagog- och elevhåll. Redan tidigt är 

barn medvetna om genus och bemöts på olika sätt (Fagrell, 2000; Wahlström, 2003; 

Eidevald, 2009; Hellman, 2010). I detta genusgörande skapas individer på olika sätt utifrån 

kön. Den spegling barn ges formar dem som individer och det vi så att säga skördar i skolan 

har såtts någonstans och det sätt på vari vi möter dem i skolan fortsätter att befästa 

könsstrukturerna både på individnivå och i samhällsnivå.  
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11 Pedagogiska implikationer 
 

Vår studie visar vikten av att det finns fungerande rutiner för arbetet med extra anpassningar 

och att alla pedagoger ska känna till och använda dem. Det behövs samarbete mellan 

pedagoger där elevhälsans kompetens används på ett sätt som gagnar arbetet med stöd och 

särskilt stöd. De förslag som pedagogerna anger anser vi samtliga vara rimliga, genomförbara 

och skulle stärka arbetet för att ge elever rätt stöd. För att kunna utvärdera stödet och dess 

effekter är det inte tillräckligt att bara utvärdera på individnivå. För att komma åt strukturer 

och mönster behöver analys göras även på grupp och organisationsnivå.  

 

Om elever får fel sorts extra anpassningar utifrån ett pedagogiskt arbete där genusaspekten 

inte tas i beaktande menar vi att det inte gagnar elevernas skolprestationer. I följande modell 

har vi avsett att visa sambanden kring medvetenhet och omedvetenhet om genusfrågan och 

vilka effekter det skulle kunna få: 

 

 
Pedagogens 

förståelse  

Genusmedvetenhet Bedömning Effekt  Resultat 

Pedagogernas 

tolkning 

av samhällets 

och elevens 

uppfattade 

behov  

 

Medvetenhet om 

genus 

 

Höga 

förväntningar 

Motverkar  

genuseffekter 

Bättre 

skolresultat 

Omedvetenhet om 

genus 

Olika 

förväntningar  

Förstärker 

genuseffekter 

Olika 

skolresultat 

 

 

 

 

12 Framtida forskning 
För att ytterligare fördjupa kunskaperna skulle ett nästa steg efter denna studie kunna vara att 

undersöka huruvida eleverna uppfattar att de extra anpassningarna fungerar för dem och följa 

upp deras skolresultat över tid kopplat till delaktighet. Vi har inte frågat pedagogerna om 

elevers delaktighet i denna studie men elevens delaktighet är inte bara en förutsättning för 

fungerande stöd utan också i enlighet med skolans uppdrag.  
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13 Slutreflektion 
Vår studie har skapat många nya frågor. Ska pojkar och flickor behandlas lika i skolan? Är 

det vad som avses gällande jämlikhet? Gagnar olikheterna elevens utveckling? Är det positivt 

eller negativt att dessa skillnader finns?  

 

De skillnader vi ser i resultat är inte nya. Flickor har klarat skolan bättre så länge man kunnat 

mäta skolprestationer. Den forskning vi har tagit del av i studien (varav allt inte redovisas) 

har visat att det inte alls råder enighet om vad skillnader i skolresultat för pojkar och flickor 

beror på. Däremot är forskningen överens om att skillnaderna finns. Att skapa en skola som 

bättre skulle passa pojkar respektive flickor utifrån att de fungerar olika skulle kanske 

förhindra onödiga misslyckanden i skolan. Om det är så att pojkar t.ex. har en senare 

språkutveckling än flickor skulle det rent av kunna ses som orättfärdigt att t.ex. ha samma 

krav på dem när de slutar år 1 där det numera finns kunskapskrav i läsförmåga. Men en sådan 

inställning skulle troligen vara kontroversiell. 

 

Det vore naivt att tro att ökad genusmedvetenhet är det enda som behövs för att höja 

skolresultat. Frågan är mycket mer komplex än så. Men att fokusera på genusaspekten skulle 

möjliggöra att se på de manliga och kvinnliga ”idealbilder” som finns. Vad gäller kvinnors 

utbildning har det skett en utveckling från att flickor inte ansetts behöva gå i skolan till att 

studieprestationer idag är en viktig del av femininitet medan pojkars ”manliga” ideal kan ses 

som en anti-pluggkultur som inte har genomgått samma utveckling.  

 

Att vi i vår studie sett flickor och pojkar som två grupper är också ett sätt att förenkla det 

komplexa. Varken ”pojkar” eller ”flickor” är homogena grupper utan det finns stora 

variationer utifrån många andra faktorer. 
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      Bilaga 1 

 

Brev enkät  
 

Hej!  

 

Denna enkät är en del av vårt examensarbete i Specialpedagogutbildningen vid 

Linnéuniversitetet. Med detta examenarbete vill vi få en fördjupad kunskap om hur arbetet 

med extra anpassningar bedrivs för eleven ur ett genusperspektiv. Som ett led i detta vill vi 

undersöka hur ni lärare upplever och beskriver arbetet med extra anpassningar. Vi vänder oss 

till lärare på olika grundskolor. Innehållet kommer att användas i studiesyfte och svaren 

behandlas anonymt. Det är frivilligt att delta i enkäten och du samtycker till detta genom att 

besvara frågorna. Enkäten är öppen fram till 25 maj.  

 

Du hittar enkäten via 

länken:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclIi3n9aZZDGrgS1K5HjSAFTAZBp

BIemSzo_8nuZo_bTa2rA/viewform?usp=sf_link  

 

Stort tack på förhand!  

 

/ Anna-Stina Magnisson & Carina Stridh-Bjurhager  

  Studerande på specialpedagogprogrammet  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclIi3n9aZZDGrgS1K5HjSAFTAZBpBIemSzo_8nuZo_bTa2rA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclIi3n9aZZDGrgS1K5HjSAFTAZBpBIemSzo_8nuZo_bTa2rA/viewform?usp=sf_link
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Bilaga  2 

 

Enkät extra anpassningar  
Välkommen att fylla i enkäten!  
 

Din yrkesroll  
1. Jag är:   

¤ man  
       ¤ kvinna  

 
2. Mot vilket stadium är du utbildad? 

       ¤ 1-3 eller motsvarande  
¤ 1-6 eller motsvarande  
¤ 4-6  
¤ 4-9 eller motsvarande  
¤ 7-9  
¤ gymnasiet  
¤ annat  

 
3. I vilka ämnen är du legitimerad lärare?  

¤ Bild  
¤ Engelska  
¤ Hem- och konsumentkunskap  
¤ Idrott och hälsa  
¤ Matematik  
¤ Musik  
¤ Biologi  
¤ Fysik  
¤ Kemi  
¤ Teknik  
¤ Geografi  
¤ Historia  
¤ Religion  
¤ Samhällskunskap  
¤ Slöjd  
¤ Svenska  
¤ Svenska som andraspråk  
¤ Modersmål   
¤ Moderna språk  
¤ Ej legitimerad lärare  

4. Vilket år tog du din lärarexamen? (Fri svarstext)  

 

5. I vilka årskurser undervisar du för närvarande? (Fri svarstext)  

 

6. I hur många år har du arbetat som pedagog?  

¤ 0-2  
¤ 2-5  
¤ 5-15  
¤ 15-  

 
7. I vilka ämnen undervisar du?  

¤ Bild  
¤ Engelska  
¤ Hem- och konsumentkunskap  
¤ Idrott och hälsa  
¤ Matematik  
¤ Musik  
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¤ Biologi  
¤ Fysik  
¤ Kemi  
¤ Teknik  
¤ Geografi  
¤ Historia  
¤ Religion  
¤ Samhällskunskap  
¤ Slöjd  
¤ Svenska  
¤ Svenska som andraspråk  
¤ Modersmål   
¤ Moderna språk  

 
Extra anpassningar och eleven  

 
8. Har du elever som har någon form av extra anpassningar i ditt ämne?  

¤ Ja  
¤ Nej  

 
9 a. Hur många flickor har extra anpassningar i ditt/dina ämnen? Svara med siffra  

 
9 b. Ange vilka orsaker/ svårigheter som ligger till grund för flickornas extra anpassningar. Fri svarstext  

 
9 c. I hur hög grad upplever du att extra anpassningar har förbättrat flickornas möjligheter att utvecklas mot 

målen? 6-gradig skala från inte alls till hög grad  

 
10 a. Hur många pojkar har extra anpassningar i ditt/dina ämnen? Svara med siffra  

 
10 b. Ange vilka orsaker/ svårigheter som ligger till grund för pojkarnas extra anpassningar. Fri svarstext  

 
10 c. I hur hög grad upplever du att extra anpassningar har förbättrat pojkarnas möjligheter att utvecklas 

mot målen? 6-gradig skala från inte alls till hög grad  

 
11 a. Upplever du att arbetet med extra anpassningar fungerar för eleven?  
¤ Ja  
¤ Nej  

 
11 b. Motivera ditt svar på föregående fråga. Fri svarstext.  

 
Extra anpassningar och pedagogen 

  
12. Vilken är din del i arbetet med extra anpassningar? Välj ett eller flera av alternativen.  
¤ Kartläggning  
¤ Planering  
¤ Genomförande  
¤ Dokumentation  
¤ Uppföljning  
¤ Utvärdering  
¤ Annat  

 
13. Hur väl förtrogen är du med begreppet extra anpassningar?  
6-gradig skala från inte alla till hög grad  
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Rutiner dokumentation  

 
14 a. Dokumenteras alla extra anpassningar?  
¤ Ja   
¤ Nej 

  
14 b. Om ja, på vilket vis? Fri svarstext. 

  
14 c. Om nej, av vilken/ vilka anledningar? Fri svarstext.  

 
15 a. Välj det påstående som stämmer bäst för rutinerna kring dokumentation av extra anpassningar på din 

skola.  
¤ Det finns tydliga rutiner som följs.  
¤ Det finns tydliga rutiner som oftast följs.  
¤ Det finns tydliga rutiner som inte följs.  
¤ Rutiner är ganska tydliga.  
¤ Rutiner finns men är otydliga.  
¤ Det finns inga rutiner.  
¤ Vet ej.  

 
15 b. Ge förslag på förbättringar av rutiner kring extra anpassningar. Fri svarstext.  

 
16 a. Vilka andra professioner samarbetar du med i arbetet med extra anpassningar?  
¤ Kollegor i arbetslaget  
¤ Speciallärare  
¤ Specialpedagog  
¤ Rektor  
¤ Ingen  
¤ Annan  

 
16 b. Vilken/ vilka upplever du är mest givande att samarbeta med?  
¤ Kollegor i arbetslaget  
¤ Speciallärare  
¤ Specialpedagog  
¤ Rektor  
¤ Ingen  
¤ Annan  

 
16 c. Vilken/ vilka skulle du vilja samverka med?  
¤ Kollegor i arbetslaget  
¤ Speciallärare  
¤ Specialpedagog  
¤ Rektor  
¤ Ingen  
¤ Annan  

 
17. Vilka styrkor/ möjligheter upplever du att arbetet med extra anpassningar innebär?   
Fri svarstext.  

 
18. Vilka hinder/ svårigheter upplever du att arbetet med extra anpassningar innebär?  
Fri svarstext.  

 
19. Hur skulle arbetet med extra anpassningar kunna förbättras ytterligare? Ge förslag  
Fri svarstext.  
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Exempel dokumentation skola 1-5 

 

 

Från årskurs 1 

 

 

 

Från årskurs 5 

Årskurs Kön Ea Orsak/ Åtgärd 

5 F X Matte, fritids 

5 P X Läs och skriv, matte, 

annat 

5 P X Läs och skriv, matte, 

eng, st.st 

5 P X Läs och skriv, matte, 

eng, so, no 

5 P X Eng 

5 P X Matte, so, no, st.st 

5 P X annat 

 

 

 

 

 

Årskurs kön Ea Orsak/ Åtgärd 

1 F X Läs och skriv, 

läxhjälp 

1 F X Läs och skriv 

1 F X Tal 

1 F X Matte, fritids 

1 P X St.st, läs och skriv 

1 P X St.st, läxhjälp 

1 F X St.st 

1 P X Läs och skriv 

1 F X Läs och skriv 
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Exempel på dokumentation från år 6-91 

Pojke år 9 

Datum Ämne Extra anpassningar Signatur 

14/9 2016 SO: Samhällsekonomi Använder enklare böcker vid textläsning 

och lösning av uppgifter 

Har ett lektionsschema där planen för varje 

lektion och aktuell läxa står skriven.  

Anpassade uppgifter med fokus på 

förståelse och begrepp. 

NN 

Vt 17 Matematik Är hos stödlärare med ”en-till-en”-

undervisning. Behöver stöd och hjälp med 

grundläggande matematik.  

Ges anpassat material för grunder man 

behöver ha när man slutar år 9.  

Arbetar med små tester utifrån det egna 

materialet och förberedelser inför nationella 

prov i matematik 

KK 

12/10 16 Engelska Svårt att komma igång men även att 

färdiggöra uppgifter. Orolig och missar 

instruktion. Därför är det viktigt att man 

skriver på tavlan samt ger kort instruktion. 

Tappar fokus och behöver bryta och göra 

något annat och sedan återkomma till 

uppgiften. Vi gör någonting som heter 

Brain breaks. 

ÖÖ 

 

Flicka år 7 

Datum Ämne Extra anpassningar Signatur 

höstterminen 

2016 

Engelska Hon behöver tid på engelska för att hinna ta 

till sig innehållet i texter och för att slutföra 

uppgifter. Både till henne och annan lärare 

har jag gjort en planering som vi följer. 

Detta för att hon ska få mer tid, vare sig det 

är för att läsa in en text i förväg eller att 

slutföra uppgifter i efterhand. Jag upplever 

åtminstone efter några veckor att detta har 

fungerat bra, särskilt med tanke på att hon 

har vågat räcka upp handen och med ett 

leende svarat på frågor angående för 

eleverna nya texter, något som hon tidigare 

inte gjort. 

PP 

vt SO Hon har fått anpassat material som hon inte 

tagit emot med glädje. Hon har det gärna 

men vill inte gärna arbeta med det på 

lektionstid. Fått extra tid till inlämningar 

samt muntliga prov. 

 

KK 

                                                           
1 Exemplen är autentiska men avidentifierade gällande elever och pedagoger. Ingen elev har exakt dessa 
kombinationer av extra anpassningar. 
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Mall för gruppintervju 

 
Inledning  

 

-Presentation  

-Intervjuns syfte och upplägg  

-Etiska aspekter  

-Användande av resultat  

-Tid  

 

 

Intervjuguide 

  

Frågor till pedagoger om extra anpassningar ur ett genusperspektiv  

1. Hur definierar ni ”extra anpassningar”?   

2. Vad är din del i arbetet med extra anpassningar?   

3.Enkäten visar att många upplever att de är ensamma med uppdraget.   Hur ser du på 

möjligheterna till samverkan?   

4. Hur och när planerar du för elevers extra anpassningar?   

5. Hur kommer genusaspekten in?   

6. I vilka andra sammanhang pratar ni kring genus?   

7. Hur identifieras elevers behov i samband med att anpassningar görs?   

8. I enkäten framkommer att extra anpassningar görs för att eleven har någon svårighet att nå 

kunskapskraven. (individfokus). Hur ser ni på om undervisningen/lärmiljön behöver 

förändras för att passa fler elever?   

9.Vilka orsaker kan finnas i lärmiljön som medför behov av extra anpassningar?   

 

 

 

Förståelsefrågor  

 

Hur tänker du....?  

Vad innebär....?  

Kan du utveckla....?  

Kan du ge exempel på....?  

Vilken betydelse har.....?  
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