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Titel 
Extra anpassningar 
”Om det blir naturligt för alla så blir man inte udda.” 

 

English title 
Additional adjustments 
“If it becomes natural  for everyone, you will not feel singled out.” 
 

 

Abstrakt 
 

Lärarens uppdrag har under de senaste åren blivit mer och mer mångfacetterat, och med 

ökade krav på inkluderande förhållningssätt ska undervisningen i klassrummet anpassas 

utifrån allas individuella behov och förutsättningar. Skollagen (SFS 2010:800) ändrades 

2014, vilket medförde att många åtgärder som tidigare hamnat under särskilt stöd 

hamnade under lärarens ansvar inom undervisningens ram som begreppet extra 

anpassningar. Syftet med den här studien är att undersöka hur arbetet med extra 

anpassningar ser ut, hur pedagoger beskriver arbetet med extra anpassningar och hur 

elever upplever att de får stödet. 

 

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer har genomförts med sju pedagoger och tre 

elever på sammantaget tre olika skolor i en medelstor kommun i Sverige. Studien har en 

kvalitativ, fenomenologisk ansats med sociokulturellt, relationellt perspektiv i 

bearbetning och analys av resultat. Resultatet visar att arbetet med extra anpassningar är 

levande och tas fram och utformas tillsammans med eleverna men svårigheter finns 

ibland med att få eleverna att använda dem i undervisningen på grund av att de känner 

sig utpekade. Resultatet synliggör även framgångsrika strategier som deltagande 

pedagoger använder för att få arbetet med extra anpassningar naturligt och 

inkluderande, nämligen att göra dem mer tillgängliga, att lyfta upp dem på gruppnivå så 

att de ibland är valbara för alla. Ytterligare en strategi är att vara konsekvent 

normgivande i sitt förhållningssätt mot att alla är olika, lär sig på olika sätt och att det 

inte är något som är konstigt. Det har gjort att de har fått ett tillåtande klassrumsklimat 

där eleverna inte känner att det är utmärkande att de behöver extra anpassningar. Om 

arbetet med extra anpassningar blir naturligt för alla så blir det mindre utpekande och 

känslan av att vara udda minskas.  
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Arbetet med extra anpassningar handlar i mångt och mycket om att skapa goda 

lärmiljöer där alla elevers olikheter tas tillvara ur ett relationellt sätt att se på eleven som 

vem och inte vad, där ett tillåtande arbetsklimat gör skolundervisningen tillgänglig för 

alla. I mitt resultat har jag hittat flera faktorer som tyder på att eleverna känner sig 

trygga när ett inkluderande arbetssätt används och lärarna med fasta ramar och 

förhållningssätt arbetar med tydlighet mot värdegrundande frågor och tar diskussioner 

dagligen, när de dyker upp, om allas olikhet som norm och allas lika värde som 

gemensamt rättesnöre. 

 

 

Nyckelord 
 

Nyckelord: extra anpassningar, inkluderande arbetssätt, tydlighet, trygghet, inkludering  

 

Begrepp: extra anpassningar, särskilt stöd, inkludering, inkluderande arbetsätt, 

tillgänglighet, delaktighet. 
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1 Inledning 
 

Lärarens uppdrag har under de senaste åren blivit mer och mer mångfacetterat, och med 

ökade krav på inkluderande förhållningssätt ska undervisningen i klassrummet anpassas 

utifrån allas individuella behov och förutsättningar. Det är många gånger en balansgång 

mellan fostran och undervisning, där eleverna i det sociala sammanhanget ska utvecklas 

till demokratiska medborgare och samtidigt inhämta tillräckliga kunskaper för att nå 

måluppfyllelse. Det är en stor utmaning en lärare ställs inför och det gäller att hitta 

undervisningsstrategier för att få individuella anpassningar att fungera och samtidigt 

vara tydlig i sitt ledarskap. Den här studien handlar om att undersöka hur arbetet med att 

hitta rätt former för det här ser ut i skolan. Bakgrund till projektet är, dels intresse runt 

området, dels grund i Skolinspektionens granskningsrapport (2016) som visar att 

eleverna sällan får det stöd de behöver. Insatser är ofta standardinsatser utan koppling 

till elevens behov och de följs sällan upp. Det är oklart om vad extra anpassningar med 

god kvalitet är, men det Skolinspektionen ser är att skolan ofta missar att se till 

helheten, samt att elevens delaktighet är viktig. De säger även i sin rapport att eleverna 

upplever att de inte får det stöd de behöver, att lärarna inte lyssnar på sina elever och 

inte heller tar med dem in i diskussionen. Granskningen visade även att många lärare 

kkänner att de står ensamma, att de inte får det stöd som de behöver för att klara av 

detta i sin undervisning. Samtidigt som de skall undervisa så behöver de ha kunskap om 

elevernas olikheter och göra bedömningar över vem eller vilka som är i behov av extra 

stöd, samt utforma och genomföra extra anpassningar. 

 

Jag har under utbildningens gång blivit intresserad av det specialpedagogiska dilemmat 

runt hur jag på bästa sätt ska kunna hjälpa och handleda runt tillgänglighet i 

klassrummet så att allas individuella behov och förutsättningar tas hänsyn till på bästa 

sätt, både sett utifrån individen och utifrån gruppen. Därför är jag nyfiken på att möta 

klasslärare och höra dem berätta om hur de upplever det här arbetet; vad som fungerar 

bra respektive dåligt och hur de arbetar med extra anpassningar tillsammans med sina 

elever. Jag är även nyfiken på att möta elever och få deras syn. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger beskriver att de arbetar med 

extra anpassningar, hur de används i undervisningen och hur elever upplever att de får 

stödet. 

Följande frågeställningar har ställts: 

 Vad betyder  begreppet extra anpassningar för pedagoger ? 

 Hur arbetar pedagogerna  med extra anpassningar i sin undervisning?  

 Hur beskrivs det av pedagogerna och hur beskrivs det av eleverna?  

 Vilka rutiner finns för dokumentation, vem ansvarar och vem deltar? 

 

 

2.1 Definition av begrepp  
 

 Extra anpassningar 
 

Extra anpassningar är stödinsatser av mindre karaktär, som görs inom undervisningens 

ram för elever som har uppmärksammats och befaras att inte nå målen för 

kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Det är tidsbegränsade insatser som det inte krävs 

formellt beslut att sätta in och de ska dokumenteras (Skolverket, 2014 a). 

 

 Särskilt stöd 
 

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som kräver åtgärder som ligger 

utanför ordinarie undervisnings ram och som föranleder formellt beslut av rektor. Innan 

beslut tas ska utredning av elevens behov av stöd göras där skolans Elevhälsa involveras 

och specialpedagogisk kompetens utnyttjas för att göra pedagogisk bedömning vilket 

stöd som är relevant att sätta in. Beslut om särskilt stöd genererar ett åtgärdsprogram, i 

vilket det även dokumenteras (Skolverket, 2014 a). 

 

 Inkludering 
 

Enligt Haug (2004) handlar begreppet inkludering om en process där fokus läggs på 

rätten till deltagande socialt och kognitivt, utifrån ens egna förutsättningar. 

Undervisningen ska ske inom klassrummets ramar i vilken barnet är inskriven (Haug, 
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1998) och det är först när full social delaktighet råder som full inkludering har nåtts 

(Nilholm, 2006). 

 

 Inkluderande arbetssätt 

 

Inkluderande arbetssätt i klassrummet definieras enligt Nilholm (2006) som att 

olikheten ses som en tillgång i arbetet, att alla elever har inflytande och att eleverna får 

utbyte av och är engagerade i arbetet och i sina sociala relationer. 

 

 Delaktighet 
 

Delaktighet tolkas på olika sätt och går ofta hand i hand med inkluderingsbegreppet. 

Tillsammans med andra skapas känslan av att vara delaktig men den skiljer sig mellan 

olika typer av aktiviteter, beroende på sammanhanget och individuella förutsättningar 

(Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Göransson och Nilholm (2014) definierar 

begreppet genom att delaktighet i skolan handlar om att både socialt och kognitivt 

känna tillhörighet och gemenskap utifrån sina individuella förutsättningar och behov.  

 

 Tillgänglighet 
 

Tillgänglighet handlar om att anpassa lärandemiljön så att eleverna utvecklas ”…så 

långt som möjligt, utifrån målen för utbildningen.” (SPSM, 2016, s. 13). I lärandemiljön 

är det den pedagogiska, fysiska och psykosociala miljön som ska ses över för att göra 

skolan och undervisningen tillgänglig utifrån elevernas specifika behov (a.a.). 
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3 Bakgrund 
 

I bakgrunden kommer först en genomgång av nationella styrdokument göras med 

hänseende till begreppet extra anpassningar. Därefter följer ett stycke som beskriver 

Skolinspektionens granskningsrapport om arbetet med extra anpassningar och 

bakgrunden avslutas med tidigare forskning i ämnet.  

 

 

3.1 Nationella styrdokument 
 

3.1.1 Skollagen 
 

Skollagen (2010:800, 3 kap.) säger att i svensk skola ska alla barn och elever utifrån 

sina specifika, unika egenskaper och förutsättningar få den ledning och stimulans som 

de behöver för att nå måluppfyllelse, och utvecklas så långt som det är möjligt enligt 

utbildningens mål. Det här innebär att skolan ska möta alla individer, och oavsett om de 

har lätt att lära eller om det finns svårigheter ska de ges det stöd de behöver för att 

komma vidare i sin kunskapsutveckling. 

 

Skolans uppdrag när det gäller stöd i form av extra anpassningar är: 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, 

uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på 

annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav 

som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer av 8 §. Lag (2014:456). 

(Skollagen, 2010:800, 3 kap. 5§) 

Det krävs inget formellt beslut för att sätta in extra anpassningar för en elev, men det är 

viktigt att eleven och vårdnadshavare får fortlöpande information och arbetet ska  

dokumenteras (2010:800, 13 kap. §13). 

 

3.1.2 Läroplanen 

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) finns 

begreppet extra anpassningar specifikt inte med, men det genomsyrar texten i 

framförallt de två första delarna som handlar om skolans värdgrund och övergripande 

mål och riktlinjer. Stor betoning läggs på allas rätt till lika utbildning och skolans 

uppdrag i att skapa en god miljö för utveckling och lärande, och det ska åstadkommas 

genom variation och mångfald i metoder och arbetssätt.  Skolan ska även sträva mot att 

bli en trygg plats där alla visas respekt och tillåts utvecklas utifrån sina individuella, 
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unika behov och förutsättningar. Rektor har det övergripande ansvaret att se till att 

verksamheten är inriktad mot dessa mål och, att tillsammans med Elevhälsans stöd 

utforma undervisningen så att eleverna får det stöd de behöver (Skolverket, 2017). 

 

3.1.3 Skolverket och lagändringen 

 

År 2014 gjordes en omfördelning av stödinsatser i skollagen (SFS, 2010, 3 kap. § 3 och 

5) och åtgärder inom särskilt stöd som tidigare genererat åtgärdsprogram delades upp i 

två delar, extra anpassningar och särskilt stöd. Extra anpassningar är åtgärder i den 

pedagogiska, psykiska och fysiska miljön som ska tillgodoses inom ordinarie 

undervisnings ram (Skolverket, 2014a). Det kan även vara kortare stödinsatser av 

speciallärare/specialpedagog. Särskilt stöd är efter lagändringen endast regelbundna 

specialpedagogiska insatser, enskild undervisning, placering i särskild 

undervisningsgrupp samt anpassad studiegång. Syftet med lagändringen var att dels öka 

inkluderande åtgärder inom ordinarie undervisning, dels minska dokumentationsbördan 

för lärare.  

 

3.1.3.1 Riktlinjer för arbetet med extra anpassningar 
 

Riktlinjer som Skolverket (2014a) ger för att öka tillgängligheten i utbildningen är att 

skolorna ska arbeta med att hitta ett samspel mellan pedagogisk, fysisk och psykosocial 

miljö och skyndsamt sätta in anpassningar i alla situationer där det behövs.  I skolan bör 

finnas tydliga rutiner för arbetet med extra anpassningar för att tidigt uppmärksamma 

och identifiera behov så att läraren snabbt kan sätta in adekvata insatser (Skolverket, 

2014b). I arbetsgången ska gå att utläsa hur skolan uppmärksammar tecken, vem som 

har ansvar, hur eleven är delaktig samt vilka åtgärder som sätts in. Löpande uppföljning 

och utvärdering tillsammans med eleven är också av stor vikt för att rätt anpassningar 

utförs. Specialpedagogiska skolmyndighetens SPSM, (2016) rekommendationer är att 

pedagoger måste skaffa sig kunskap om hur olika skolsituationer påverkar att olika 

svårigheter framträder och vid insatser som görs i extra anpassningar tänka på att inte 

alltid göra den enbart till en indviduell insats utan även ibland göra dem valbara för alla. 

Skolverket (2014a) betonar även att det vid arbetet med extra anpassningar ska finnas 

former för samverkan mellan skolpersonal som är involverade, eftersom samarbete och 

informationsöverlämning om åtgärder som görs och hur de går är avgörande för en god 

utveckling för eleven.  
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Samverkan med elev och vårdnadshavare är ytterligare en faktor som Skolverket 

(2014b) lägger stor tyngd vid. Löpande återkoppling runt hur det går i skolan och 

delaktighet i att ta fram beslut runt åtgärder i undervisningen såsom extra anpassningar 

och särskilt stöd ska ges utrymme till i skolan. Eleven ska, utifrån ålder och mognad 

vara med i den här samverkan och få göra sin röst hörd (SFS, 2010, 1 kap, §10). 

 

 

3.2 Extra anpassningar 
 

I föjande kapitel beskrivs först arbetet med extra anpassningar för att skapa goda 

lärmiljöer, i vilket planering av undervisningen är grundläggande. Därefter redogörs för 

olika typer av extra anpassningar som kan göras inom undervisningens ram. 

 

3.2.1 Arbetet med extra anpassningar 

 

3.2.1.1 Planering av undervisningsprocessen 
 

Anpassningar behöver göras i alla skolans situationer och inte bara vid vissa ämnen 

eller platser för att skapa en god lärmiljö (Skolverket, 2014b). Stor vikt måste läggas i 

planering av undervisningsprocessen så att den utformas efter de individuella behov 

som råder i den specifika elevgrupp det gäller. Läraren måste ha god kunskap om sina 

elever för att kunna planera en undervisning där samtliga elever kan tillgodogöra sig 

den (Risberg, 2015).  

 

3.2.1.2 Goda lärmiljöer 
 

Om alla elevers indviduella olikheter i egenskaper, förmågor och inlärningsstilar tas 

tillvara skapas goda lärmiljöer för optimal kunskapsinhämtning. Läraren sätter prägel på 

undervisningen genom sitt grundläggande förhållningssätt där värderingar och ledarstil 

påverkar hur tillåtande en klassrumsmiljö blir. Lärarens förmåga att anpassa olikheter i 

klassen blir avgörande för att skapa en inkluderande lärandemiljö med variation i 

metoder, material och socialt relationsbyggande (Nilholm, 2006). Mitchell (2015) har 

samma tyngdpunkt i sitt resonemang runt hur undervisningen kan anpassas för elever i 

skolsvårigheter och menar att mycket stöd kan ges inom klassens ram bara det finns en 

”…systematisk, tydlig och intensiv tillämpning av ett brett spektrum av effektiva 

undervisningsstrategier”. Norwich och Lewis (2001) ser att gemensamma 

undervisningsstrategier är till god hjälp för inkluderande undervisning förutsatt att 

elevens kognitiva, emotionella och sociala förmåga anpassas för.  
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3.2.2 Olika typer av extra anpassningar 

 

Stöd att planera och strukturera sin studier handlar om att hjälpa eleven att få struktur 

över sina skoluppgifter och bryta ned innehållet så att det blir överskådligt och 

hanterbart. Det kan även vara att planera beting och längre arbeten (Skolverket, 2014b).  

 

Ett särskilt schema över skoldagen eller lektionen kan se ut på många olika sätt och 

anpassas efter elevens individuella förutsättningar och behov för att ge stöd med tid, 

rum och innehåll, vilket kan öka elevens kapacitet till inlärning och förmedling av 

kunskap (Brownell, 2012). Ett schema över skoldagen kan vara i pappersform eller 

digitalt och utformas på gruppnivå eller individnivå. Färger eller bildstöd kan användas 

för att avgränsa och förtydliga ämnen, uppgifter och andra aktiviteter. För att ytterligare 

förstärka och ge stöd i tidsuppfattning kan ämnen, uppgifter eller bilder plockas bort 

eller bockas av efterhand som de blir färdiga (Skolverket, 2014b). 

 

Ett undervisningsområde förklarat på ett annat sätt: När nya moment eller områden ska 

gås genom behöver en del elever, dels få förståelse för innehållet, dels få det förklarat 

för sig mer tydligt, kanske med visuellt stöd och mer kopplat till elevens erfarenheter 

runt området (Skolverket, 2014b). 

 

Extra tydliga instruktioner kan vara att eleven får förtydligande med kortare meningar 

muntligt eller skriftligt vad som förväntas under lektionen (Risberg, 2015). Det kan 

förstärkas på olika sätt för att involvera flera sinnen exempelvis punktskrift, bildstöd 

eller tecken. Instruktionerna kan även förtydligas genom att man sänker ord- och 

talhastighet (Skolverket, 2014b). 

 

Stöd att sätta igång arbetet: Att ge starthjälp hjälper eleven med ytterligare information 

för att förstå det som ska göras och ge känsla för tiden hur länge som arbetet ska pågå 

(Skolverket, 2014b). Under lektionen kan eleven behöva ytterligare pushning för att 

upprätthålla arbetet eller växla till andra uppgifter eller annan aktivitet. Det är viktigt att 

målen som sätts är rimliga krav för eleven att klara av (Risberg, 2015). 

 

Hjälp att förstå texter behöver anpassas utifrån elevens olika förutsättningar och kan 

handla om att ge bildstöd, lyssna, samtala och sätta ord på innehållet eller att förklara på 

elevens modersmål (Skolverket, 2014b, Brownell, 2013). 

 

Digital teknik med anpassade programvaror finns att använda individuellt med eleven 

eller på gruppnivå med hela klassen. Exempel är interaktiva tavlor där undervisningen 
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kan varieras och göras mer flexibel i genomgångar, redovisningar och uppgifter, i syfte 

att öka elevernas delaktighet och därmed öka förmåga till koncentration och motivation 

(Skolverket, 2014b). Datorer och andra digitala verktyg kan individanpassas med 

läromedel och kompensatoriska hjälpmedel, såsom talsyntes, stavningsprogram, tal- till 

textfunktion samt översättningsprogram och de kan anpassas för att, utifrån olika 

elevers behov, bli tillgängliga för hela klassen (Mitchell, 2015). 

 

Anpassade läromedel kan vara läromedel med avskalad, välstrukturerad layout, 

kunskapsmässigt lättare nivå eller att ha läromedlet inläst (Skolverket, 2014b, Brownell, 

2013). Ytterligare exempel på anpassning är miniräknare som kan minska den kognitiva 

belastningen i beräkningar av tal så energin kan läggas på andra, mer matematiska 

begrepp (Hattie, 2014).  

 

Utrustning. Det finns många olika typer av utrustning för att ge extra stöd. Det kan vara 

för att kunna hålla koll på tiden genom timglas, timstock eller timer på mobiltelefonen 

(Brownell, 2013). Det kan också vara att eleven har en speciell kalender för att ge stöd 

för struktur och planering på kort och på lång sikt för skolarbetet och sin fritid 

(Skolverket, 2014b).  

 

Extra färdighetsträning kan arrangeras på olika sätt men syftet är att ge repetition och 

övning för att ge eleven stöd för att förstärka, fördjupa och befästa undervisningens 

innehåll (Mitchell, 2015). Det kan handla om att ge stöd under längre tid än det som ges 

inom ordinarie undervisnings ram eller på ett annat sätt, exempelvis liten läsgrupp eller 

verklighetsnära matematik i närmiljön (Skolverket, 2014b). 

 

Enstaka specialpedagogiska insatser kan sättas in för elever inom ramen för extra 

anpassningar och är då ett stöd under en begränsad tid, några lektioner och månader, i 

form av extra träning i ämnena eller med specialpedagogiska strategier att hitta 

fungerande lösningar för  exempelvis bättre koncentration (Skolverket, 2014b). 

 

3.2.2.1 Dokumentation av extra anpassningar 
 

Eftersom det inte finns något formellt krav i skollagen hur arbetet med extra 

anpassningar ska dokumenteras ger Skolverket (2014b)  endast riktlinjer för hur den kan 

göras, vilka är att extra anpassningar dokumenteras av läraren i den individuella 

skriftliga utvecklingsplanen (IUP) i de årskurser som den upprättas. I de årskurser som 

IUP inte skrivs bör annan skriflig dokumentation göras. Det är upp till varje huvudman 
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att ta beslut om hur det fortlöpande arbetet ska se ut. Dokumentationen är viktig för  att 

kvalitetssäkra skolans arbete samt att relevant information finns runt eleven och 

säkerställa att insatser som görs sprids och följs upp av involverad personal (a.a.). 

 

  

3.3 Skolinspektionen och arbetet med extra anpassningar 
 

Skolinspektionen (SI) är en statlig myndighet som genom olika uppdrag arbetar med 

regelbundna tillsynskontroller och kvalitetsgranskningar av svenska skolor i syfte att 

säkerställa att alla elever får en likvärdig god utbildning i trygg miljö. I följande kapitel 

kommer deras granskning av skolans arbete med extra anpassningar tas upp och 

redogöras för. Rapporten publicerades i augusti 2016. 

 

3.3.1 Skolans arbete med extra anpassningar – kvalitetsgranskningsrapport 2016 

 

Syftet med granskningen var att göra en bedömning av arbetet med extra anpassningar 

ute på skolor sedan lagändringen 2014 gjordes som förtydligade reglerna runt extra 

anpassningar och särskilt stöd. Femton skolor har granskats, spridda över landet och 

fokus har legat på årskurs 4 (SI, 2016). Metoder som använts är intervjuer med elever, 

lärare, vårdnadshavare, rektor och Elevhälsa; observation av undervisning i matematik 

och svenska samt granskning av relevant dokumentation såsom individuella 

utvecklingsplaner (IUP) samt skolornas dokumenterade arbete med extra anpassningar. 

Resultatet visar att skolorna som undersökts kommit olika långt och att 

implementeringen av arbetet ännu bara är i sin linda. Det saknas tydliga rutiner i 

arbetsgången och det görs inte tillräcklig analys av elevens stödbehov, vilket gör att de 

anpassningar som sätts in inte alltid är relevanta och därför inte heller effektfulla. 

Skolorna behöver arbeta med att förtydliga reglerna runt extra anpassningar, säkerställa 

fungerande rutiner för att analysera behov, sätta in och arbeta med anpassningarna samt 

följa upp, utvärdera och revidera för att hålla det levande och synligt i verksamheterna. 

 

3.3.1.1 Implementeringen av arbetet med extra anpassningar 
 

I flera av de skolor som granskades råder en osäkerhet om vad lagändringen inneburit 

och även vad som menas med extra anpassningar. Rutinerna är otydliga, arbetet inte 

samordnat, samt eleverna som blivit dokumenterade att få extra anpassningar har inte 

alltid fått det i verkligheten. Tradition lever kvar att snabbt sätta in särskilt stöd och en 
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sammanblandning av begreppen syns tydligt i dokumenterade åtgärdsprogram, där extra 

anpassningar skrivits in som särskilt stöd (SI, 2016). 

 

3.3.1.2 Identifiering av behov 
 

Endast var tredje elev i de femton skolorna har fått extra anpassningar utformade utifrån 

en grundlig och tillräcklig behovsanalys (SI, 2016). Behov som formulerats utgår från 

brister hos eleven och förslag på insats är ofta en lösning utanför klassrummet. Det är 

viktigt att det i analys av behov görs en komplett bild av eleven samt att skolorna ser till 

att lärare tar hjälp av skolans övriga professioner i elevhälsan när behoven ska 

identifieras. Orsakerna till varför det här inte görs är huvudsakligen bristande rutiner 

eller icke fungerande samverkan för att specialpedagogiska resurser varit för små (a.a.). 

 

3.3.1.3 Arbetet med extra anpassningar 
 

Eleverna som deltagit i granskningen får sällan anpassningar som är matchade efter sina 

specifika behov och anledningen till det ser SI (2016) vara brister i att beslutade 

anpassningar inte alltid genomförs, att eleverna behöver fler eller andra anpassningar 

samt att anpassningarna som sätts in är kortsiktiga. Intervjuade lärare uppger att det är 

bristen på tid och resurser som är orsaken till att de inte genomförs. En framträdande 

aspekt i granskningen är att elever som fått extra anpassningar ibland är negativa till att 

använda dem för att de är utmärkande, vilket har synts i exempelvis de fall när de blivit 

tilldelade egen dator med anpassad programvara eller annat särskilt läromedel (a.a.).  

 

3.3.1.4 Uppföljning och utvärdering av extra anpassningar 
 

Bara hälften av de granskade skolorna har ett systematiskt system för att följa upp 

vilken effekt extra anpassningar har för eleven. Eleverna är inte delaktiga och det finns 

ingen samsyn i hur detta görs utan det varierar utifrån olika lärares syn på hur det ska gå 

till (SI, 2016). 

 

3.3.1.5 Samverkan och dokumentation 
 

På skolor med goda exempel när det gäller samverkan möts undervisande lärare i 

veckovisa schemalagda träffar där eleverna lyfts och anpassningar och strategier för 

undervisning diskuteras (SI, 2016).  Där finns även en samsyn mellan lärarkollegiet, 

elevhälsa och skolledning i att överföring av information till alla berörda lärare om 

elevens svårigheter är avgörande för att kunna identifiera och sätta in rätt sorts 

anpassningar, samt få effekt i genomförandet. De säger även att den här typen av samtal 
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runt elever där lärare kan delge varandra sin syn på eleven är en framgångsfaktor för att 

skolans arbete med extra anpassningar fallit väl ut. Det har inneburit att varje enskild 

lärare blivit medveten om olika typer av anpassningar och börjat prova mer ute i sina 

klassrum. De menar att det har varit bra att testa sig fram när behoven uppkommit och 

när anpassningar har fungerat så har de dokumenterats. För att hålla dokumentationen 

runt extra anpassningar levande har några av skolorna utvecklat en bilaga till IUP:n där 

extra anpassningar skrivs i syfte att hålla den aktuell och litet mer omfattande i text än 

den sammanfattning som skrivs i IUP:n. I övrigt upplevs dokumentationen i IUP som 

mindre bra eftersom det finns risk för att dokumentet blir liggande mellan utvecklings-

samtalen, samt att de inte följs upp och utvärderas mellan de tillfällena (a.a.). 

 

3.3.1.6 Elevens och vårdnadshavares delaktighet i arbetet med extra anpassningar 

 

I fyra av fem elevfall ges information från skolan till eleven och vårdnadshavare om 

arbetet med extra anpassningar. Denna information ges i samband med 

utvecklingssamtal eller vid andra tillfällen då behov uppkommit att sammankalla 

vårdnadshavare för att diskutera elevens behov. Möjlighet ges således för både elev och 

vårdnadshavare att delta i arbetet med att ringa in behov och hitta lösningar men när det 

gäller uppföljning och utvärdering av effekterna av insatserna syns en påfallande brist i 

de granskade skolorna (a.a.). 

 

 

3.4 Tidigare forskning 
 

Det har inte gjorts så mycket tidigare forskning inom området extra anpassningar 

eftersom det är ett relativt nytt begrepp inom skolans värld. Begreppet kan dock ses som 

en del av inkluderingsbegreppet för i praktiken handlar det om differentiering och 

inkluderande arbetssätt i syfte att möta alla elever utifrån deras unika egenskaper och 

förmågor och skapa ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna känner delaktighet. 

Gemensamma drag runt inkludering och delaktighet har hittats i den forskning som 

redovisas i följande kapitel. 

 

3.4.1 Inkluderande arbetssätt och klassrumsklimat 

 

Florian och Black-Hawkins (2011) har i en deskriptiv studie undersökt hur lärare 

arbetar med inkluderande undervisning. De har intervjuat elva lärare och gjort 

observationer i deras klasser, vilka har en varierad sammansättning av elever med olika 
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behov. I sitt resultat har de kunnat identfiera strategier som lärare använder som ger ett 

tillåtande arbetsklimat, där elever i svårigheter inte pekas ut och arbetet med 

anpassningar blir naturligt i klassrummet. En strategi som anges är att vid planering av 

undervisning utgå från elever med individuella behov och anpassa för dem från början. 

En annan är att göra olika anpassningar tillgängliga för alla och ytterligare en är att ha 

stor variation mellan teoretiska och praktiska uppgifter under lektionerna. De ser även 

att en nödvändig faktor för att uppnå effekt med inkluderande undervising är att läraren 

har ett förhållningssätt utifrån att alla elever har en plats i klassrummet, känner sig trygg 

med att undervisa med den variation som krävs samt har kunskap och förmåga att 

genomföra det i sin undervisning. 

 

Lindsay med flera (2014) har undersökt lärares strategier för att skapa en inkluderande 

miljö i vanliga klassrum för elever inom autismspektrum (AST). De menar att i strävan 

mot att nå full inkludering i skolan har de sista årens utveckling gått mot att fler och fler 

barn och ungdomar som är diagnostiserade inom AST hamnar mellan stolarna och inte 

får det stöd som de behöver. De har blivit placerade inom ordinarie skolundervisning 

men det har fattats kunskap för att anpassa och möta dem utifrån deras individuella 

behov. Tretton lärare har deltagit i djuplodande intervjuer och slutsatser som dras är att 

ett tillåtande klassrumsklimat är avgörande för att inkludering ska lyckas. Resultatet 

visade även att det finns stor nytta att lyfta upp strategier och anpassningar på 

gruppnivå, dels för att det gynnar alla, även de utan diagnos, dels för att minimera 

känslan av att alltid behöva bli utpekad eller utplockad till specialundervisning eller 

liten grupp. 

 

Hattie (2012) lyfter i sin forskning fram att bemötande, positiva förväntningar och 

reflektion lägger grunden för att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan. Han har genom 

800 metanalyser av 50 000 forskningsartiklar mätt effektstorleken på vad som påverkar 

elevers studieresultat och lägger stor vikt vid elev-lärarrelationen. Lärares 

förväntningar, samt utifrån vilket perspektiv de ser på eleven är avgörande för huruvida 

eleven upplever framgång eller skolmisslyckande. Tillsammans med Yates (2014) har 

Hattie undersökt hur lärande i klassrummet ser ut och hur vi kan underlätta för eleverna 

genom att ge dem verktyg, anpassa och undervisa för att utveckla bristande förmågor 

samt öka strategier för koncentration, uthållighet och målmedveten övning. En 

framgångsfaktor för att nå denna goda lärmiljö är att vara tydlig och ge struktur 

eftersom det skapar igenkännbara ramar som tillgängliggör undervisningen för eleverna. 
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En annan framgångsfaktor är att skapa tillitsfulla relationer till eleverna. Genom att 

behandla elever med personlig respekt, värdighet och rättvisa byggs goda relationer och 

en tillåtande miljö i klassrummet där man vågar fråga om man inte kan. ” Det handlar 

om kommunikation och uppträdande, inte personlighet” (a.a. s. 46).  

 

Gerrbo (2012) har i sin avhandling genomfört sjuttio intervjuer med lärare, speciallärare 

och specialpedagoger samt rektorer från fem olika skolor i syfte att beskriva  hur 

specialpedagogisk praktik och organisering ser ut i skolverksamheter, samt försöka få 

syn på om det stämmer överens i enlighet med en skola för alla. Han betonar vikten av 

lärarens aktiva roll för att skapa delaktighet för eleven i skolan i strävan efter att möta 

denne med individuell anpassning och stöd i lärandet, såväl kunskapsmässigt som 

socialt. Avhandlingen belyser svensk skola som den såg ut innan lagändringen 2014 

som delade arbete med särskilt stöd från extra anpassningar, vilket i resultatet blir 

ganska tydligt. Pedagogiska utmaningar som är framträdande i skolan utgörs av 

svårigheter för elever att hantera ostrukturerade rutiner, för höga eller för låga krav i 

undervisningen, schemabrytande aktiviteter, raster, gruppdynamik, vikarier och 

lärarbyten, förflyttningar, övergångar mellan stadier med mera. Det han ser är att 

framförhållning, tydlighet i rutiner och strukturer, engagemang och intresse för 

individen är framgångsfaktorer för att möta eleverna och bygga en trygg grund för det 

sociala klimatet. Gerrbo har med andra ord identifierat de flesta av insatser och åtgärder 

som idag faller inom ramen för extra anpassningar i undervisningen fast han kallar dem 

kritiska skolföreteelser av specialpedagogisk betydelse.  

 

3.4.2 Delaktighet 

 

Marita Falkmer (2013) har i sin avhandling undersökt delaktighet i skolan för elever 

inom AST. Den har genomförts genom intervjuer med 22 elever, diagnostiserade med 

AST, enkäter med 84 klasskamrater och 21 lärare samt observation i deras klasser. 

Resultatet visade att elever med AST inte är delaktiga i skolans aktiviter i lika hög grad 

som elever utan AST. En av slutsatserna som dras är att det är viktigt att ta med barnets 

syn och känsla i diskussionen runt delaktighet. Normen för delaktighet sätts utifrån 

personer utan diagnos och därför är det viktigt att i varje enskilt fall i skolan försöka 

förstå och anpassa utifrån barnets individuella förutsättningar. Det måste finnas kunskap 

i skolan att möta och förstå hur elever med AST tänker och upplever saker för att skapa 

miljöer där de känner sig delaktiga utifrån sitt eget perspektiv och syn på delaktighet. 
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Det måste även finnas en förståelse för hur AST påverkar elevens sätt att tänka och 

förstå. Det är även viktigt att lärarna har god kunskap och förståelse om 

funktionsnedsättningen, samt att det finns ett målinriktat arbete på skolnivå för att ge 

möjligheter till samspel mellan barn med och utan AST.  

 

Jeanette Åkerströms (2014) avhandling berör barns och ungdomars delaktighet utifrån 

två perspektiv; socialt och skola. Den visar att delaktighet ur ungas perspektiv är ett 

mångdimensionellt begrepp och att kommunikation är en central del för att nå 

framgång. Hon har i sin studie gjort forskningen med ungdomar mellan 13 och 19 år, 

där de dels varit respondenter i enkäter, dels varit med och genomfört undersökningen 

med andra ungdomar. Syftet var att undersöka ungdomars syn och upplevelse av 

delaktighet och medverkan i skolan. Resultatet visade att graden av delaktighet mycket 

beror på möjligheter och förmåga att kommunicera. Stödjande relationer är viktiga för 

eleverna och de säger att de vill ha vuxna som stöttar dem att våga börja ta ansvar 

själva. Ur deras perspektiv så har delaktighet flera dimensioner vilka handlar om att 

känna sig delaktig i sociala sammanhang, att kunna vara med och påverka och känna 

delaktighet i skolans undervisning samt delaktig i egna beslut.  

 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 
 

Teoretisk utgångspunkt för den här studien är en fenomenologisk ansats och ett 

sociokulturellt, relationellt sätt att se på lärande (Marton & Booth, 2000; Denscombe 

2016; Säljö, 2014).  Jag kommer även ta fasta på olika  specialpedagogiska perspektiv 

som tydliggör olika synsätt på eleven i sin skolsituation. Eftersom syftet  handlar om att 

få syn på något ute i skolans verksamhet, och med en pedagogisk grundsyn i 

paradigmen att vår omgivning är socialt konstruerad och beroende av individen blir 

Vygotskijs (1999) tankar om lärande i ett socialt samspel med varandra; det vill säga det 

relationella, sociokulturella perspektivet (Nilholm, 2007; von Wright, 2001) ett 

teoretiskt angreppssätt som passar in. 

 

4.1 Fenomenologisk ansats 
 

Fenomenologi handlar om att beskriva fenomen utifrån människors olika uppfattningar i 

sin omvärld och präglas av subjektiv tolkning i socialt samspel. En fenomenologisk 

ansats i en studie innebär att forskaren koncentrerar sig på att försöka se saker genom 
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andras ögon och beskriva deras erfarenheter utifrån hur de själva upplever situationen. 

Det blir en beskrivning av verkligheten eftersom fenomenologins uppgift är att ”pres-

entera erfarenheterna på ett sätt som är troget originalet” (Denscombe, 2016, s.145). 

 

 

4.2 Sociokulturellt perspektiv 
 

Lärarens förhållningssätt utifrån ett sociokulturellt perspektiv handlar inte om att vara 

utan om att bli. Elevernas erfarenheter och förmågor tillsammmans med sina unika 

individuella egenskaper måste ses utifrån det de är idag, i dagens samhälle, i vilket vi 

alla verkar och utvecklas i. Körling (2012) beskriver hur hon utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på lärandet tar hjälp av Vygotskij som en inre samtalspartner för att utveckla 

sin undervisning från att traditionsenligt köra på i gamla spår med fokus på görandet, till 

att lägga större vikt mot ett tänkande där hon tillsammans med eleverna pendlar mellan 

zonerna för att kunna få syn på var de är idag och vart de ska imorgon. Med andra ord, 

med ett sociokulturellt perspektiv planeras undervisningen utifrån det som sker här och 

nu med flexibilitet i det som görs i klassrummet. Flexibilitet mellan planering och 

utförande, ett hänsynstagande mot att det händer olika saker i olika klassrum, det händer 

olika saker med olika elever eftersom lärandet påverkas av den sociala konstellationen 

som råder just där. Därför är det viktigt att lärarens planering av sin undervisning 

grundar sig i individerna i den unika grupp som varje klass utgör. Det ger större 

möjlighet för variation utifrån kunskapsnivåer, och även större möjlighet att kunna ge 

eleverna de olika anpassningar de behöver för att tillgodogöra sig undervisningen på för 

dem bästa sätt.  

 

 

4.3 Specialpedagogiska perspektiv  
 

Det har under forskningens framväxt framträtt några olika perspektiv på 

specialpedagogik som påverkar grundförutsättningar för synen på skolsvårighter hos 

eleven och hur undervisning och miljö organiseras utifrån detta (von Wright, 2000; 

Persson, 2007; Aspelin & Persson, 2011; Nilholm, 2012). I huvudsak handlar det om 

vilket ställningstagande som tas till orsaken till skolproblem hos eleven. Antingen så ser 

man eleven i svårigheter eller eleven med svårigheter. Utgångspunkt för att hitta 

lösningar blir om det är vem eller vad som orsakar problemet. De här olika 

perspektiven benämns av von Wright, Aspelin och Persson relationellt eller punktuellt 

perspektiv, medan Nilholm och Persson talar om kritiskt/dilemmaperspektiv eller 
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kompensatoriskt/kategoriskt/bristperspektiv. I följande två stycken redogörs för de olika 

specialpedagogiska perspektiven utifrån benämningarna kategoriskt perspektiv och 

relationellt perspektiv. De två perspektiven är inga motsatsförhållanden utan fyller båda 

en funktion, fast på olika sätt.  

 
4.3.1 Kategoriskt perspektiv - Vad 

 

Kategoriskt perspektiv tar sin utgångspunkt i individuella faktorer och svårigheter ses 

som brister hos eleven (Aspelin & Persson, 2011). Fel letas hos individen och och när 

de kvaliteter som saknas har hittats upprättas åtgärdsprogram för eleven för att 

kompensera bristen och rätta till problemet (von Wright, 2001). Nilholms (2006) 

beskrivning är med samma meningsinnehåll men i lite andra termer och talar om 

traditionella synsätt i att se särskilda behov som en individuell egenskap som kartläggs 

genom psykologiska och medicinska teorier, i vilket åtgärder hamnar inom 

symptombehandlingens ram där ” speciellt, snarare än inkluderande stöd, förespråkas” 

(a.a. s 17). Lösningar bygger på att kartlägga barnets starka och svaga sidor och med 

diagnostisering utforma kompenserande åtgärder utanför gruppen i syfte att utveckla 

och  lyfta barnet till den normerande nivå där klassen befinner sig inom ett visst område 

(Haug, 1998). Variation i olikheter ses som svårigheter i gruppkonstellationer och 

medför att de som avviker från normen inte anses passa in och därför blir en uppgift för 

speciallärare eller specialpedagog (Fischbein, 2003).  

 

I en skola med kategoriskt perspektiv arbetar således pedagogen  med  ämnesspecifik 

fokus som utgångspunkt till innehåll i sin undervisning.  Eleverna med svårigheter har 

brister som är medfödda och som kompenserars med åtgärder. Det finns en kortsiktighet 

i åtgärderna som sätts in och ansvaret ligger ofta hos speciallärare och/eller 

specialpedagoger samt elevhälsopersonal.  

 

4.3.2 Relationellt perspektiv - Vem 

 

Relationellt perspektiv tar sin utgångspunkt i relationer. Att människan konstrueras och 

ständigt utvecklas i socialisering med andra människor (Aspelin & Persson, 2011). 

Enligt von Wright förstås en annan människas handlingar genom att titta på fenomenet i 

relation till det aktuella sammanhanget. ”I ett relationellt perspektiv är jag inte 

dyslektiker/allergiker men jag har dyslexi/allergi – ett fenomen som framträder 

tydligare i vissa situationer än i andra” (2001, s. 5). Svårigheterna som syns är 
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situationsbundna och påverkas av sociala, pedagogiska och fysiska faktorer  vilket leder 

till åtgärder  som har vem är eleven som utgångspunkt (a.a.). Utifrån det här synsättet 

menar Nilholm att särlösningar undviks och att det är elevers olikheter som är ”ett 

grundläggande faktum som det pedagogiska arbetet måste anpassas till” (2006, s.17).  

Målet är att nå ett tillåtande klimat där alla kan känna att man bidrar utifrån förmåga och 

att alla är accepterade utifrån den man är. Att ta vara på allas olikheter i ett klassrum blir 

en process som ”kräver ömsesidig anpassning och som förutsätter att alla är tillsammans 

i ständig konfrontation och samverkan” (Haug, 1998, s. 20).     

 

I en skola med relationellt perspektiv arbetar således pedagogen med fokus i sin 

undervisning att anpassa ämnesstoff och innehåll utifrån elevernas specifika behov och 

skilda förutsättningar. Svårigheter hos eleven ses inte som ett problem hos individen 

utan de uppstår när läraren inte lyckats möta eleven på rätt nivå, med lagom ställda krav 

och en miljö som eleven kan hantera. Miljön runt eleven spelar stor roll och vikt läggs 

vid att tillsammans med kollegor hitta långsiktiga, varaktiga lösningar. Hela 

utbildningsmiljön ses över i ett arbete där  ansvar för insatser runt eleverna är allas och 

samverkan är viktig.  

 

4.3.3 Specialpedagogiska perspektiv – relevans för studien 

 

Jag har i min studie utgått från en grund i ett relationellt förhållningssätt eftersom det är 

utifrån ett sådant synsätt som vi i skolan kan sätta oss in i och förstå elevernas 

svårigheter och skapa förutsättningar för dem och lyckas med ett inkluderande 

arbetssätt. Fishbein (2003) menar att ”ledarens sätt att hantera variation som svårighet 

eller möjlighet ofta är avgörande” hur pedaogogiska situationer formar 

klassrumsmiljön.”Det som utgör ett oöverstigligt problem i en grupp kan betraktas som 

försumbart i en annan” (s. 23). Det beror på vilket perspektiv som finns, är det 

kategoriskt blir svårigheten elevens och åtgärdas för att kompensera olikheten. Om det 

är ett relationellt perspektiv ses olikheten som en möjlighet att skapa variation i 

undervisningen för ett optimalt lärande för alla elever. 

 

De båda specialpedagogiska perspektiven handlar om två olika sätt att se på eleven, 

båda behövs på sitt sätt men jag har valt att ta utgångspunkt i det relationella eftersom 

studien handlar om elever i behov av extra anpassningar, och för att få mer acceptans 

och tillåtande klimat tror jag ett relationellt inkluderande perspektiv behöver få större 

plats, annars kommer vi inte ifrån att eleverna känner sig utpekade i någon form av 
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svårighet. När kartläggningar görs för att utreda om elevers behov av särskilt stöd kan 

det kategoriska perspektivet fylla en funktion eftersom det då handlar om att ringa in 

större svårigheter som kan vara bestående och därför behöver mer kompenserande 

åtgärder. Dock i sammanhang när elever diskuteras huruvida de är i behov av extra 

anpassningar är det viktigt att inte vara alltför kategorisk eftersom det då finns risk för 

att bedöma svårigheterna som syns utifrån avvikelser hos eleven istället för att se till 

hela skolsituationen och i vilka sammanhang svårigheter framträder. 

 

Skolan i Sverige har en stark tradition av att kategorisera och sortera in elever i fack, 

och även fast våra nuvarande styrdokument sedan länge varit skrivna utifrån ett 

relationellt perspektiv att se på elever så kategoriserar vi fortfarande till mycket stor del 

och sätter in kompenserande åtgärder utanför undervisningens ram för att rätta till 

brister. Därför behövs en motpol som arbetar relationellt i förändringsarbetet för att 

påverka normen mot att ingen är avvikande utan vi är alla bara olika.  
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5 Metod  
 

I följande metodkapitel redogörs först för metodvalet, sedan hur urvalsprocessen sett ut 

och vilka etiska ställningstaganden som tagits hänsyn till. Avslutningsvis beskrivs 

förfarande i bearbetning och analys av data. 

 

5.1 Metodval 
 

Kvalitativ intervju ansågs passa bäst mot syfte och frågeställningar i den här studien och 

har därför valts som metod. Syftet med en kvalitativ intervjustudie är enligt Ahrne och 

Svensson (2015) att titta på hur och vad som formar relationer mellan människor och 

hur de interagerar med varandra. Kunskap söks om samhälleliga fenomen och 

forskningsprocessen påverkas av ständig förändring där vi människor med våra 

förväntningar och föreställningar är en del av förändringen. Därför blir en kvalitativ 

analys inte ett slutgiltigt resultat eller gällande sanning, utan en tolkning av situationen 

där och då genom forskarens ögon och det är viktigt att komma ihåg hur egna 

värderingar kan komma att påverka resultat och analys (a.a.).  

 

 

5.2 Urval 
 

Urvalet av empiriska objekt gjordes i grundskolans mellan- och högstadium och 

personerna jag sökte var pedagoger och elever. För att i enlighet med Fangen och 

Sellerberg (2011) hitta lämpliga personer som bäst kunde antas passa svara på syfte och 

frågeställningar gjordes ett strategiskt urval för att uppnå variation bland de intervjuade 

(Trost, 2010). Jag vände mig till rektorer i en kommun som har skolverksamhet inom 

årskurs 4-9 genom att skicka missivbrev (Bilaga 1). Syftet var att hitta pedagoger och 

om det fanns möjlighet med godkännande av vårdnadshavare, välja ut elever ur deras 

klasser. Eleverna skulle på något sätt ha fått extra anpassningar i sin undervisning. Jag 

fick svar från tre olika skolor i samma kommun och tog då kontakt direkt via mail till 

lärarna på skolorna och skickade ut mer information om studien (Bilaga 2). Efter att ha 

fått positivt svar från sju pedagoger så skickade jag ut informationsbrevet till 

vårdnadshavare (Bilaga 3) och bad dem att vidarebefordra informationen till de 

vårdnadshavare som de ansåg vara passande för den här studien. Den gavs ut till 

sammanlagt tio elevers vårdnadshavare och jag fick medgivande från tre stycken. 
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Således blev urvalet fem pedagoger från mellanstadiet, två från högstadiet och tre elever 

från mellanstadiet. 

 

 

5.3 Genomförande 
 

Intervjuerna har genomförts på tre olika skolor i samma kommun och i grundskolans 

mellan- och högstadium. Jag genomförde enskilda intervjuer med sju pedagoger och tre 

elever. Två av pedagogerna valde att bli intervjuade samtidigt. Två pedagoger arbetar på 

högstadiet och fem på mellanstadiet. Eleverna går alla tre på mellanstadiet.  

 

Intervjuerna hade ganska låg grad av standardisering men hög grad av struktur (Trost, 

2010) för att ge utrymme för respondenternas egna tankar. Intervjuerna tog ca 25-40  

minuter och spelades efter godkännande av intervjupersonerna in för att kunna göra en 

nyanserad analys och gå tillbaka vid behov. Inspelningarna  gjordes med telefon eller 

iPad och direkt när jag kom hem från intervjuerna överfördes de till dator och digitalt 

moln som backup ifall något skulle hända med datan. Jag skrev även efter varje 

intervjutillfälle ned mina intryck från intervjun för att kunna gå tillbaka vid behov när 

jag skulle lyssna och transkribera. Vid intervjun användes en semistrukturerad 

intervjuguide  som  intervjupersonerna fick ta del av i förväg för att kunna förbereda 

och reflektera över frågorna (Bilaga 4).  Intervjuguiden för elever hade en öppen ingång 

i mitt frågande för ett inkluderande icke-normativt perspektiv (Bilaga 5 ). 

 

 

5.4 Forskningsetiska överväganden 
 

5.4.1 Forskningsetiska principer 

 

När det gäller Vetenskapsrådets (2011) fyra krav på forskningsetiska principer så har  

hänsyn tagits enligt följande: Informationskravet uppfylldes genom att 

intervjupersonerna fick skriftlig information om studien, dess syfte och frågeställningar, 

att det är frivilligt att delta, samt även om etiska ställningstaganden (Bilaga 2).  Speciellt 

hänsyntagande togs till de rekommendationer som Trost (2010) ger att aldrig avslöja 

namn på personer som tillfrågats och inte heller prata med någon annan om det som 

sagts under intervjuerna. Samtyckeskravet uppfylldes genom att pedagogerna som 

tillfrågades fick ge sitt samtycke till att delta, de fick även veta att det är frivilligt att 

avbryta under intervjuns gång och de skulle få möjlighet att se intervjuguiden om så 
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önskades före genomförandet. För att få intervjua eleverna inhämtades skriftligt 

godkännande av vårdnadshavare och vid intervjutillfället fick även eleverna ett 

informationsbrev för att själva kunna ge sitt samtycke till att genomföra intervjun 

(Bilaga 6). Konfidentialitets- och nyttjandekravet: Enligt Trost (2010) så är det bättre att 

lova konfidentialitet istället för anonymitet eftersom det sistnämnda är ganska svårt att 

hålla. Dessutom är alltid intervjupersonerna kända för forskaren och därför aldrig helt 

anonyma. Med anledning av det har den här studiens deltagare fått löfte om att  

behandlas konfidentiellt och att uppgifter som samlats in bara kommer användas i den 

här studien och raderas efter att uppsatsen blivit godkänd. Handledare och examinator 

för den här studien är de enda personer som har  fått ta del av det insamlade materialet. 

Inspelningar har förvarats på privat dator samt i moln på Linnéuniversitets Google 

Drive, båda med säker inloggning av enbart mig, och utskrifterna av intervjuer har 

förvarats i låst skåp när de inte har använts. Därmed har konfidentialitets- och 

nyttjandekravet säkerställts. 

 

Eftersom delar av urvalet är elever under femton år behövdes ytterligare hänsyn runt 

etiska ställningstaganden tas. Enligt Alderson och Morrow (2011) är det viktigt att sätta 

sig in i barnets perspektiv och ta hänsyn till individuella förutsättningar och behov för 

att undvika att barnet känner sig obekvämt och tar skada känslomässigt. Eleverna som 

deltog är de som har dokumenterat behov av extra anpassningar, vilket innebär ur etisk 

synpunkt att deras svårigheter framhävs och de kan komma att känna sig utpekade. 

Därför var det viktigt för mig att eleven inte kände sig utpekad i någon speciell 

svårighet utan att samtalet handlade om hur han/hon upplevde att läraren ger stöd 

utifrån individuella förutsättningar, styrkor och svårigheter. Intervjuguiden för eleverna 

var  med anledning av detta utformad med en öppen ingång och inkluderande icke-

normativt perspektiv i frågeställningarna. Ansökan om etikprövning till 

Etikprövningsnämnden gjordes eftersom eleverna är under 15 år och efter att ha fått 

svar från dem har hänsyn tagits till rekommendationer som de gav. Förändringar gjordes 

i utformning av informationsbrev till vårdnadshavare för att få mer tydlighet runt vilka 

som skulle få ta del av insamlad data, hur den skulle förvaras, samt att studiens  

deltagare inte lovades anonymitet utan konfidentialitet, eftersom de enligt 

Etikprövningsnämnden inte är anonyma för mig som genomförde studien. På 

rekommendation av dem skrevs även ett specifikt informationsbrev (Bilaga 6) för att få 

samtycke av eleverna, även om de är under femton år så är det brukligt att det görs samt 

att det är skrivet på ett för elevernas ålder anpassat språk. 
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5.5 Bearbetning och analys av data 
 

En kvalitativ analys handlar om att systematiskt gå genom och arrangera datamaterialet 

i syfte att hitta sammanhang och betydelsefulla mönster. Eftersom datamängden ofta är 

stor är detta en utmaning som kräver tid och systematik för att bli hanterbar. Det finns 

inga rätta svar för hur analysen ska gå till, utan det är en process som växer fram  utifrån 

studiens syfte och frågeställningar samt forskarens tolkningsram. Varje studie är unik 

vilket innebär att även det analytiska arbetssättet blir unikt (Fejes & Thornberg, 2015).  

Kvale och Brinkman (2015) talar om att bearbeta textmassan med fokus på meningen 

utifrån analytiska verktyg som meningskodning, meningskoncentrering och 

meningstolkning. I meningskodning arbetas med att knyta nyckelord till textsegment för 

att senare kunna identifiera uttalanden i materialet och analysera skillnader och likheter. 

Denna analys reducerar textmassan till ett antal kategorier som ligger till grund för 

slutsatser. Meningskoncentrering innebär att intervjupersonernas uttalanden kortas ned 

till färre antal ord i syfte att hitta ett fåtal kärnfulla poänger ur datamaterialet.  

Meningstolkning innebär att forskaren går djupare in i texten i egen tolkning av 

materialet vilket, jämfört med de två tidigare nämnda textreducerande arbetssätten, ofta 

innebär att texten i slutresultatet utökats. Lantz (2013) beskriver liknande sätt för 

kvalitativ databearbetning men lägger fokus på vikten av att arbeta med en kontinuerlig 

och växelvis process mellan helhet och delar för att få en djuplodande analys att dra 

slutsatser från. Den här processen innebär att intervjun läses i sin helhet först för att få 

förståelse för innehållet, därefter tas enskilda teman ut som sedan betraktas i relation till 

hela intervjun. Detta fortgår till dess att inre mönster framträder och dimensioner har 

hittats som avspeglar innehållet. 

 

Datamaterialet i den här studien är avidentifierad transkriberad text från inspelade 

intervjuer med 10 respondenter. Vid transkribering har jag lyssnat på intervjuerna och 

tagit hjälp av Dragon Dictation som är en app med tal till textfunktion. Jag har lyssnat 

och sedan talat in texten i små delar. Efter inspelning har texten skickats via min 

studentmail för att kunna bearbetas digitalt. Bearbetning har gjorts genom att lyssna på 

intervjuerna flera gånger och samtidigt redigera texten. Intervjuerna har återgetts 

ordagrant men upprepningar av enskilda ord och hummanden har inte tagits med i sin 

helhet. Materialet har sparats digitalt på dator samt i Linnéuniversitets Google Drive. 
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Det har även skrivits ut i flera exemplar för att kunna bearbetas och analyseras. Ett 

original är sparat i pappersform. Bearbetning har gjorts i huvudsak enligt Lantz (2013) 

med växelvis läsning mellan helhet och delar i syfte att hitta övergripande kategorier 

och kunna tolka utifrån studiens teoretiska referensram samt syfte och frågeställningar. 

Först gjordes en genomläsning av alla intervjuerna för att få en övergripande förståelse 

för innehållet i respondenternas berättelse. Sedan delades intervjuerna upp i pedagoger 

och elever och lästes en gång till, nu med intervjuguiderna som stöd för att påbörja 

datareduktionen och få syn på vad texten egentligen handlar om. Detta gjordes genom 

kodning i nyckelord som sedan i nästa steg användes för att knyta ihop textsegment och 

hitta meningsbärande enheter som bildar mönster (Kvale & Brinkman, 2015: Fejes & 

Thornberg, 2015; Lantz , 2013). Växelvis med kodningen gjordes genomläsning igen av 

hela intervjun för att bearbeta och djuploda materialet. Mönstren som sedan framträdde 

i analys av pedagogers och elevers resultat kategoriserades i teman, vilka låg till grund 

för rubricering av analys samt diskussion av resultatet.  
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6 Resultat och analys  
 

Resultatkapitlet är disponerat i två delar, en med bearbetning av datamaterialet och en 

del med sammanfattande analys utifrån teoretiska utgångspunkter som tidigare 

beskrivits med specialpedagogiska perspektiv och fenomenologisk ansats som grund. 

Respondenterna som är pedagoger benämnes P1, P2, P3, P4, P5, P6 och P7. 

Respondenterna som är elever benämnes E1, E2 och E3. Det finns ingen inbördes 

ordning utan de har valts utifrån den slumpmässiga ordning som de blev transkriberade 

och utskrivna. 

 

6.1  Resultat intervjuer med pedagoger och elever 
 
6.1.1 Begreppet extra anpassningar 

 

Resultatet i den här studien visar att begreppet extra anpassningar uppfattas på olika 

sätt. Alla respondenter vet om att lagändringen skedde 2014 och vilket syfte den hade 

men det finns olika syn på vad det innebär. En respondent, P5, tycker det är svårt att 

skilja på vilka åtgärder som hör till extra anpassningar och vilka som hör till särskilt 

stöd. En annan respondent, P3, menar att det är någonting som alltid funnits med i 

undervisningen och att det görs utan att tänkas på, mycket sker automatiskt i stunden 

allteftersom lektionerna genomförs och olika situationer som behöver tas hänsyn till 

framträder. Det råder dock enighet om att det är någonting som ska göras inom 

ordinarie undervisnings ram och att det är tidsbegränsade åtgärder. Det är justeringar 

som görs utifrån elevens specifika individuella behov och i syfte att eleven ska få bästa 

möjliga förutsättningar att  lyckas med sitt skolarbete. 

 

Extra anpassningar är det man gör inom undervisningens ram… att  man ser att …vad 

mår det här barnet bra av och att göra... och vad kan vi göra för att det ska kunna ta till 

sig så mycket som möjligt? (P7) 

 

Särskilt stöd är för respondenterna mer omfattande och väldokumenterat och innebär att 

det är mer stöd runtomkring eleverna som behövs på grund av större svårigheter än de 

extra anpassningarna som kan göras snabbt och enkelt. Särskilt stöd innebär även i 

samtliga fall att åtgärdsprogram skrivits och att elevärendet tagits upp i Elevhälsan samt 

att speciallärare eller specialpedagog är involverad på något sätt. 
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6.1.2 Arbetet med eleverna  

 

6.1.2.1 Hur pedagoger arbetar med extra anpassningar 
 

Sättet som respondenterna arbetar med extra anpassningar i sitt klassrum och i sin 

undervisning handlar mycket om strukturstöd på olika nivåer. När samma struktur 

används skapas igenkännbarhet och eleverna kommer snabbt igång med det som ska 

göras. Flera av respondenterna arbetar mycket med förberedelse på olika sätt, dels 

individuellt till de elever som behöver extra tydlig framförhållning i exempelvis 

schemabrytande aktiviteter, dels på gruppnivå genom stöd i schemastruktur och 

planering för uppgifter, läxor och prov. Tydlighet och trygghet är  återkommande ord 

som alla respondenter använder när de beskriver hur de arbetar med extra anpassningar i 

klassrummet och det görs i  erfarenheten att det  mår de allra flesta eleverna bra av.  

 

…jag försöker att göra det så tydligt som möjligt. Tänker på att det här mår alla bra 

och inte bara Kalle och Lisa utan alla tänker jag. Jag kör mycket gemensamt. (P2) 

 

I elevernas intervjuer visar sig övergripande lektionsstruktur tydligt hos alla tre. Hos 

respondent E1 börjar läraren alltid dagen med genomgång av schema som står på tavlan 

när eleverna kommer in. De pratar om lektioner, tider, raster och lunch men även lite 

om läxor och vad som händer under resten av veckan. Även hos E2 går man genom 

dagens schema efter att alla hälsat och lagt ifrån sig sina mobiltelefoner och för att veta 

när det är rast säger läraren till cirka tio minuter innan. Läraren brukar även säga vad det 

är för ämne som de ska ha efter rasten. Respondent E3 beskriver liknande struktur i sitt 

klassrum: 

 

…hen har skrivit såhär på Whiteboarden så att det står så här kanske matte, engelska, 

rast och så…så hen har skrivit hur det kommer bli och vilka tider...(E3) 

 

Respondent P7 har samma återkommande arbetsgång vid planering och genomförande 

av undervisningen för att skapa igenkännbarhet att alla lektioner startar och slutar på 

samma sätt. Respondent P4 anpassar även miljön mycket. Klassrummet är avskalat så 

det inte är så mycket intryck och de har tydligt schema över dagen på väggen som 

suddas bort efterhand som lektionerna är genomförda. Flera av eleverna får extra 

instruktioner och nedkortat lektionsinnehåll: 

 

… exempelvis att nu ska du göra tre uppgifter …nu fixar du dom ..sen räcker du upp 

handen så kommer jag tillbaka till dig. Så gör man ju med en del elever förutom dom 

små korta momenten, sätter jag upp… kanske att nu ska du hinna dit i dag. (P4) 
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En faktor som syns genomgående i intervjuerna är att digitala verktyg används för att ge 

elever stöd i undervisningen på olika sätt. Dator, iPad, inlästa läromedel, användning av 

inläst skönlitteratur genom Legimus, digitala plattformar där kommunikation kan ske 

och dokument delas möjliggör ett arbetssätt där det blivit enklare att individualisera 

undervisningen utifrån elevens behov utan att det blir utpekande. En annan strategi som 

kommit upp i resultatet är att variation och flexibilitet att prova olika lösningar om 

något dyker upp i undervisningen anses vara viktigt för att ge eleverna extra 

anpassningar i klassrummet. De anpassningar som av erfarenhet tidigare varit 

gynnsamma för andra elever provas i stunden för att hitta lösningar för nya elever. 

 

 … men sen kan det också vara det… man har någon elev som inte egentligen har på 

papperet att den ska ha. Men man ser att den inte kommer igång,  exempelvis, och då 

försöker man ju hitta sätt. Det blir kanske att man börjar med mycket som man redan 

vet brukar funka i andra situationer. (P1) 

 

Respondent P4 tänker på placering av de elever som det finns svårigheter runt för att 

det, dels ska passa eleven men även också för att själv kunna vara nära de som ibland 

behöver handpåläggning för att pusha framåt  eller bara ha ögonkontakt eller ge någon 

överenskommen gest för att exempelvis eleven behöver ha rörelsepaus. Detta görs för 

att få lugn och studiero, dels för eleven men även i gruppen som helhet. Att ha fasta 

ramar och bygga relation med eleverna ser P4 som en mycket viktig framgångsfaktor 

för att ge de här eleverna en god skolgång.  

 

Samtliga respondenter som deltagit i den här studien har, när vi samtalat runt hur de 

arbetar med extra anpassningar för sina elever återkommit till att det är viktigt med ett 

genomtänkt förhållningssätt, samt att det är gemensamt och delas med alla på skolan. 

Respondent P3, P4, P5, P6 och P7 framhäver ytterligare hur de tänker runt att bemöta 

alla med respekt och utifrån elevens individuella behov och svårigheter samt att ställa 

rimliga men utmanande krav och förväntningar med positiv förstärkning för att lotsa 

eleverna framåt. Genom att tänka på sitt förhållningssätt, vara lugn själv och tydlig med 

att det är okej att göra fel skapas ett tillåtande klimat i klassrummet. Att vara tydlig i sitt 

ledarskap och bibehålla lugnet även när eleverna går upp i stress eller hamnar i konflikt 

med varandra är något de tänker på hela tiden i klassrummet och på skolan i stort.  

 

Jag försöker förmedla det till alla egentligen. För att det sämsta man kan bli på den här 

eleven, det är att bli arg. Och det är i egentligen alla dom här  man har som det är 

särskilt runt. Det sämsta är att bli arg, det är helt hopplöst, det blir bara fel. (P4) 
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6.1.2.2 Olika former av extra anpassningar 

 

I följande stycke redovisas resultat för vilka extra anpassningar som används utifrån 

pedagogernas beskrivningar, och i förekommande fall även hur de används och varför. 

Utsagor från resultat från elevintervjuerna tas med när sådana har kunnat hittas i 

datamaterialet. Kategorisering av extra anpassningar har gjorts utifrån de former som 

redogörs för i Skolverkets Stödinsatser i utbildningen (2014b) som kan ses i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Tabell över vilka extra anpassningar som pedagoger och elever beskriver. 

Extra anpassning  Pedagoger Elever 
Stöd att planera och strukturera sina 

studier 

P1, P2, P3, P4,P5, P6, P7 

 

E1, E2,E3 

Särskilt schema över skoldagen eller 

lektionen 

P2, P3, P4, P5, P6, P7 E1 

Undervisningsområde förklarat på annat 

sätt 

P2, P4, P6 E1 

Extra tydliga instruktioner P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 E1,E2, E3 

Stöd att sätta igång arbetet P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 E3 

Hjälp att förstå texter P1, P2, P3 E1,E3 

Digital teknik med anpassade 

programvaror 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 

 

E1, E2, E3 

Anpassade läromedel P2, P3,   E3, 

Utrustning P3, P5 

 

 

Extra färdighetsträning P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 E1, E2 

Enstaka specialpedagogiska insatser P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 E1, E2, E3 

 

Samtliga respondenter beskriver arbete som handlar om att ge stöd för att planera och 

strukturera sina studier. När det gäller särskilt schema över skoldagen eller lektionen 

säger pedagogerna att det används både på individnivå och gruppnivå. Till enskild elev 

är det schema på bänken, individuell genomgång hela tiden hur dagen ser ut och även 

innan man går hem så man vet vad som ska hända nästa dag. På gruppnivå arbetar 

respondenterna med det här på olika sätt, beroende på vilken digital utrustning som 

finns i klassrummen de undervisar i men överlag är strukturen densamma, att schemat 

bryts ned i punkter och skrivs tydligt på tavlan. Syftet de anger är att ge stöd i tid, rum 

och innehåll för tydlighet och förutsägbarhet så  att eleverna ska känna sig trygga med 

vad de ska göra. I resultatet från intervjuer med eleverna framkommer att det finns 

schema på gruppnivå i klassrummet men ingen av respondenterna har individuellt 

dagschema på sin bänk. E3 beskriver att hens lärare ibland ger individuell 

lektionsstruktur genom att skriva ned hur lektionen kommer se ut men vet inte riktigt 

hur, när eller varför. Det är ungefär hälften av pedagogerna som beskriver att de, för 

elever med extra anpassningar, förklarar ett undervisningsområde på ett annat sätt.  
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Att förtydliga instruktioner på olika sätt för att ge elever med extra anpassningar stöd 

används dock frekvent av samtliga pedagoger. Det handlar om att ge enskilda 

instruktioner inför en lektion och under en lektion i syfte att eleven ska förstå vad hen 

ska göra, hur och hålla igång arbetet. I elevmaterialet återfinns data angående det här 

enbart hos respondent E3 som säger att läraren kommer fram enskilt och ger tydliga 

instruktioner och uppgifterna lästa för sig en extra gång. 

 

 …så läser hen för mig och så. Förklarar den för mig… om det är matte exempelvis 

så läser hen det. Och om det är något som du …så här… ska stryka under det som är 

viktigt och sen skriver jag det. (E3) 

 

Flertalet elever är i behov av att få extra starthjälp och det benämns av samtliga 

pedagoger som ett viktigt stöd. Det används genom att gå fram till eleven och ge 

enskilda instruktioner muntligt eller skriftligt för att försäkra sig om att eleven förstått 

uppgiften, hur mycket som ska göras, under hur lång tid och vad som ska göras efter att 

uppgiften är klar. Såsom det framträder i intervjusamtalen med eleverna finns exempel 

på hur lärarna ger stöd att sätta igång hela klassen i arbetet med tydliga instruktioner på 

tavlan. vad som ska göras i tidsordning, men ingen av dem beskriver att de får enskilt 

stöd att sätta igång arbetet.  

 

Att arbeta på olika sätt för att förstå texter framkommer i resultatet hos tre av sju 

intervjuade pedagoger. Respondent P1 har elever som behöver hjälp att förstå texter 

genom att få dem upplästa för sig via talsyntes eller annan digital teknik och respondent 

P3 har elever som behöver extra stöd genom att man sitter ned och går genom texten 

enskilt. Eleverna beskriver att de i undervisningen på olika sätt kan få hjälp med att 

förstå texter och att det görs antingen inom klassens ram eller i en liten grupp i ett annat 

rum.   

…men ibland kan jag använda Inläsningstjänst och ibland när jag lyssnar på texten 

på Legimus , så brukar jag ha hörlurar på mig så ingen hör att jag lyssnar…då tittar 

jag i min bok och bara lyssnar. (E3) 

 

I kommunen som intervjuerna genomförts håller en digital satsning på att genomföras. 

Tillgång till datorer finns på alla tre skolorna men det är ingen ännu där alla elever har 

varsin, utan elever i särskilda stödbehov får egen dator eller iPad och när alla elever ska 

använda så får datavagnar hämtas eller datasalar bokas. För elever i behov av extra 

anpassningar används digital teknik med anpassade programvaror av samtliga 

pedagoger dagligen i undervisningen. Respondent P1och P2 använder dator mest för att 
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kompensera skrivsvårigheter, lyssna på inlästa böcker samt färdighetsträna glosor.  

Respondent P4 använder digital teknik till enskilda elever genom dator som 

arbetsverktyg och iPad för vila. Övriga pedagoger använder den digitala tekniken även 

mycket på gruppnivå för att få in den som en naturlig del i vardagen och i 

undervisningen. De som vill får använda dator elller annan enhet för att lyssna, skriva 

och även göra prov på.  

 

Av eleverna har två stycken egen dator med anpassade program. En av dem, E3, 

använder datorn dagligen för att underlätta skolarbetet på olika sätt och den förvaras i  

en låda i klassrummet och tas fram vid behov, antingen på lärarens inrådan eller eleven 

själv. Respondent E3 beskriver att den används till att träna engelska glosor, göra 

läxförhör, lyssna på texter eller skönlitterära böcker eller till skrivande: 

 

Jag har en egen dator som jag tar fram ifall det är så här att jag kanske ska skriva 

om en person i min bok då…då kanske jag inte orkar skriva allt på papper för då 

kanske det tar en timme för mig men om jag skriver på datorn så kanske det tar en 

halvtimme. (E3) 

 

E2 använder sin dator tillsammans med specialläraren när de tränar glosor eller skriver i 

svenskan. E2 tycker inte det känns tryggt att sitta i klassrummet och arbeta med sin 

dator om inte alla i klassen har datorer igång och gör samma sak. E2:s dator finns hos 

specialläraren och hämtas in till klassrummet när alla ska arbeta med datorer. 

 

ja..för de andra. När de inte sitter med datorn  och så…eller om jag bara skulle ha 

en dator … och sitta därinne. Jag… jag skulle inte känna mig trygg …men om jag 

sitter härinne själv eller nånting…ja då känner jag mig tryggare. (E2) 

 

Anpassade läromedel används av respondent P3 i form av appar på iPad till en elev som 

har diagnos inom autismspektrum. Övriga pedagoger säger att de inte har anpassade 

läromedel men att vid behov kan stoff och innehåll anpassas inom befintligt läromedel 

för att begränsa information, banta ned innehåll eller sänka tempot i arbetstakt. Av 

eleverna är det endast respondent E3 som beskriver anpassade läromedel genom att det 

finns tillgång till inlästa läromedel där böcker i geografi, NO och engelska används för 

att underlätta och anpassa nivå på texter.  

 

Utrustning i form av tidsstöd för att hålla koll på tiden används av P3 till en elev och 

respondent P5 sitter enskilt med en elev och strukturerar veckans olika aktiviteter med 

hjälp av kalender. Ingen av eleverna beskriver någon anpassning i form av tidsstöd, 

kalender eller annan utrustning. 
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De elever som behöver extra färdighetsträning inom ramen för extra anpassningar får på 

de tre skolorna som deltagit i den här undersökningen, enligt pedagogerna, det oftast 

genom insatser i ordinarie lärares undervisning eller genom uppdelning i mindre 

grupper med stöd av speciallärare eller specialpedagog. Respondent P2, P4, P6 och P7 

har stöd av speciallärare som vid vissa tillfällen i veckan plockar ut de som behöver ha 

extra färdighetsträning och sitter då individuellt eller i liten grupp. I intervjusamtalen 

med eleverna beskriver respondent E2 arbete med extra färdighetsträning i en liten 

grupp hos specialläraren då de efter att haft genomgång i klassrummet arbetar med 

samma saker som klassen i ett angränsande grupprum. Ibland fördjupas det som klassen 

gör och ibland är det uppgifter som inte hunnits med eller som behöver nötas lite extra. 

E1 har i sin klass en timme i veckan då alla arbetar med något som behöver fördjupas 

eller tränas mer på inom de olika ämnena. E1 säger även att hen går på foksutid för att 

arbeta med olika saker för att hinna med mera och lära sig mera, ”…jag måste gå varje 

fokustid…för jag kanske har nånting att göra i matten som är svårt eller som jag inte 

hann med” . 

 

Enstaka specialpedagogiska insatser görs på alla tre skolorna genom att speciallärare 

eller specialpedagog ger stöd antingen inom klassens ram eller utanför. Det är mer 

vanligt förekommande att elever plockas ut enskilt eller i liten grupp än att stödet ges i 

klassrummet. Endast en av respondenterna, P1, säger att stödet ges inne i klass. E1, E2 

och E3 har gemensamma erfarenheter i att gå till specialläraren och arbeta enskilt eller i 

liten grupp. E1 säger ”…ibland har jag en extralärare i matten och då sitter vi typ tre 

stycken, det kan vara fyra” och E2 ”...i engelskan jobbar vi tillsammans härinne och de 

andra därinne, de jobbar enskilt”. 

 

I resultatet har även framkommit exempel på extra anpassningar som innefattar stöd vid 

prov och bedömningstillfällen och används av pedagogerna framför allt i syfte att hjälpa 

elever som är i svårigheter när det gäller koncentration, arbetsminne, läsning och 

skrivning men även för gruppen i stort. Exempel som anges är att ge skriftliga 

instruktioner på plats och en extra genomgång. 

 

...jag har också använt mig av det här att man delar upp prov i mindre enheter… 

muntligt prov istället för att skriva på egen hand där det då inte behöver vara en 

skriftlig del på kunskapskravet. (P2) 

 

E3 säger att läraren hjälper till med anpassade provsituationer genom att förstora 

texten på ett större papper,”där jag kan läsa mer så att jag ser.”. E2 beskriver att 
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läraren delar upp innehållet på prov så att hen ska få längre tid på sig och kan då 

göra provet vid två tillfällen. ”när vi har prov…då… jag får ha det i delar… fast då 

samlar jag det till fokustiden…då tar jag hälften då”. 

 

6.1.2.3 Extra anpassningar som pedagoger har positiva efarenheter av  

 

Extra anpassningar som pedagoger upplever fungera bra är att lektionsinnehåll bryts ned 

på olika sätt, uppdelning av uppgifter i lektionen för att få igång vissa elever som 

behöver extra stöd.  Även tydliga instruktioner, långsammare tempo i läromedlet, 

möjlighet till små grupper och tekniska hjälpmedel finns det positiva erfarenheter runt.  

Respondent P4 tar upp placering i klassrummet och lågaffektivt bemötande, att inte bli 

arg och inte höja rösten och P5 nämner som mest positivt att vara tydlig hela tiden med 

vad som ska hända samt att ge starthjälp på lektionerna och bryta ned lektionsinnehållet. 

 

... jag tar deras checklista och så skriver jag. Du ska hit. […]och det funkar väldigt bra, 

för då har dom liksom; att du ska dit och du ska vara där och sen när de är klara så 

säger de till så får de ytterligare. (P5) 

 

 

6.1.2.4 Extra anpassningar som pedagoger har negativa erfarenheter av  
 

Negativa erfarenheter av extra anpassningar som kommit fram i resulatet är att det 

ibland är svårt att få eleverna att använda vissa hjälpmedel samt att hinna med alla 

elevers olika behov av stöd inom undervisningens ram. Respondent P1 beskriver att det 

är svårt att få elever att använda sin dator för att skriva eftersom det upplevs som 

utpekande för eleverna och därför svårt att få dem att ta till den när de behöver.  P1 har 

försökt hitta lösningar för att få eleven att använda sin dator men ser att mer insatser 

behövs för att ge stöd för att använda den i alla moment som behövs.  

 

…Men som den här eleven  … är ju i behov av att ha dator och där handlar det bara 

om att få hen att ta med den och nu gör hen det alltid på fokustid men inte riktigt i 

svenskan. Men det löser sig ju av sig självt nu när alla få egna datorer så det är ju 

jättebra. Då blir ju de flesta såna här saker mera tillåtande. För det syns inte då vad 

man i så fall använder. (P1) 

 

Respondent P5 beskriver liknande svårigheter och upplever även frustration över att 

se att elever som verkligen behöver extra anpassningar för att kompensera 

svårigheter med koncentration, läsning eller skrivning tycker det är utpekande att 

använda sina hjälpmedel, vilket bidrar till att eleven inte får stödet fullt ut i inom 

undervisningens ram eftersom ”Jag får dom ju inte att ta med sig den…samtidigt 

som jag absolut inte tänker tvinga dem”. 
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6.1.3 Dokumentation 

 

6.1.3.1 Arbetsgång och dokumentation - pedagoger 
 

Ansvar för att extra anpassningar ska genomföras ligger hos samtliga respondenters 

skolor på undervisande lärare. Arbetsgången för genomförande ser litet olika ut på de 

tre olika skolorna och även mellan pedagogerna syns skillnad i sättet för arbetsgången 

och dokumentation, även fast några av dem arbetar på samma skola. Nedskrivna rutiner 

nämns av P2, P3, P5 och P6 men de känner antingen inte till hur de ser ut eller beskriver 

dem som röriga och otydliga i innehållet och därför svåra att följa. P1 och P4 har båda 

rutiner men inga nedskrivna, utan arbetet görs löpande, antingen på klassnivå eller i 

arbetslaget. P7 tror att ledningen bestämt att det är specialläraren som ska se till att 

dokumentationen görs, men vet inte säkert. Vårdnadshavare och elever är med och 

utformar extra anpassningar hos P1, P2 och P4 antingen på extra insatta möten eller vid 

utvecklingssamtalet. P3 samverkar med enbart vårdnadshavare eftersom eleverna på 

grund av sin ålder inte riktigt förstår vad extra anpassningar handlar om. P5 tar fram 

extra anpassningar ihop med eleven i undervisningen och delger mentor och 

vårdnadshavare när de provats och fungerar. Extra anpassningar följs inte upp och 

utvärderas regelbundet av någon av pedagogerna utom P3 som gör det var sjätte vecka. 

Övriga tar upp det antingen i samband med IUP:n eller då något behöver förändras. 

Fyra av sju pedagoger gör dokumentationen av extra anpassningar i  IUP:n, två stycken 

har egna framtagna dokument och den sjunde säger att det finns i mitt huvud och skriver 

inte ned något förrän det börjar bli dags för överlämning inför stadiebyten. 

 

6.1.3.2 Arbetsgång och dokumentation – elever 
 

I resultatet från intervjuer med eleverna syns att det finns en arbetsgång som sätts in när 

något utöver det vanliga ska bestämmas. Respondent E1 beskriver att det görs antingen 

i samband med utvecklingssamtalet eller vid andra möten med vårdnadshavare och 

lärare på skolan. E1 tycker det är lätt att ta upp saker med sin lärare och om det är något 

så bokas ett möte på skolan då man sitter och pratar och bestämmer hur det ska bli. E1 

vet också att ibland pratar hens vårdnadshavare med läraren och bestämmer saker utan 

att E1 är med, men är fullt nöjd med det och tycker de bestämmer bra saker. Respondent 

E2 beskriver möten i skolan tillsammans med vårdnadshavare då det bestämts att hen 

ska prova att ha prov uppdelade. E2 beskriver även att hen tycker det är bra att läraren 

frågar emellanåt om det är något annat som kan vara bra. E2 kan inte komma på något 

ytterligare som hen vill vara med och bestämma om utan säger ”nej, jag vill ha det så 
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här”. Resultatet hos respondent E3 har inget tydligt som visar samma arbetsgång men 

E3 säger att  hen får vara med och bestämma om det är något som lärarna tycker behövs 

för att underlätta i skolan. E3 beskriver tydligt om lärarna att ”dom hjälper mig med det 

som jag behöver…” och att det är för att lärarna känner hen och har haft hen länge. 

 

6.1.4 Stöd och samverkan 

 

Det finns hos samtliga pedagoger en önskan att samverka mer än det som görs under 

rådande omständigheter och endast en av dem säger sig ha bra former för arbetet. Där 

finns samsyn i kollegiet och gott stöd från elevhälsa och ledning. P2 efterlyser mer tid 

av speciallärare inne i klassen, som de har det nu så plockar specialläraren mest ut 

enskilda elever eller liten grupp. På respondent P5:s skola finns god vilja för samsyn 

bland kollegorna men det är inte alltid som det hinns med utan mycket av samtalen hålls 

när spontana tillfälllen ges, vilket upplevs som stressande. Respondent P4 tycker att det 

finns en god stödstruktur och även stöd från skolledningen men säger att det ibland tar 

för lång tid innan stöd sätts in ”och sen så går vi in och trycker på…för att få utredning 

och så… stödstruktur finns men det hjälper ju inte mig när jag står ensam mitt i allt”. 

 

 

6.2 Sammanfattning och analys av resultat 
 

Eftersom fenomenologisk infallsvinkel enligt Denscombe (2016) handlar om att 

beskriva snarare än tolka så sammanfattas resultatet med analys utifrån att försöka förstå 

och beskriva på ett sätt som skildrar mina respondenters upplevelse av situationen. Vid 

analys av resultatet  har fyra  teman utkristalliserat sig, vilka syns i följande stycken i 

det här kapitlet.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet synliggör att samtliga pedagoger arbetar  

med olika former av extra anpassningar och det går att se både relationellt och 

kategoriskt perspektiv i deras arbete med eleverna. Anpassningar som pedagoger 

beskriver som bra är de som fungerar för den enskilda individen i gruppen, vilket tyder 

på att de tycker de är positiva för att de ger effekt på hela klassrumsmiljön, vilket i sin 

tur visar inkluderande arbetssätt med relationellt, sociokulturellt perspektiv med fokus 

på individen i den sociala konstellation som råder just där. Det arbete som tyder på 

kategoriskt perspektiv är färdighetsträning i liten grupp eller hos specialläraren samt att 

eleverna beskriver att de  sitter utanför klassrummet för att få enskilt stöd.  



  
 

34 

6.2.1 Strukturstöd  

 

Samtliga pedagoger arbetar frekvent med olika former av strukturstöd som extra 

anpassningar. De ser att det gör stor nytta för elever som visar svårigheter med att 

planera och organisera, komma igång och hålla igång samt underlätta vid 

koncentrationssvårigheter.  

 

6.2.1.1 Individnivå 
 

För enskilda elever ges strukturstöd i form av särskilt schema över veckan eller dagen 

och för att förtydliga extra används olika färger för ämnen, raster och dylikt. 

Lektionsstruktur på individnivå kan även vara nedbrutet innehåll i lektionen, nedskrivet 

eller muntligt kortfattat det som ska göras och hur länge. Pedagogerna använder detta på 

olika sätt för olika individer, ibland är det förberett innan och ibland görs det i stunden 

när något dyker upp. Utifrån specialpedagogiska perspektiv (Nilholm, 2007) blir det här 

relationellt med vem är eleven som fokus eftersom svårigheterna är situationsbundna 

och lösningar hittas inom undervisningens ram. Vad det betyder för eleverna har inte 

helt klart framkommit, men en av eleverna beskriver att det här stödet ges ibland, och 

säger det är bra när läraren skriver ned hur lektionen kommer se ut på en lapp men vet 

inte riktigt hur, när eller varför. Detta kan ses som ett uttryck för att eleven inte är 

delaktig i anpassningar som görs men det kan även tyda på att elevens lärare inte har 

förberett det utan gör det i situationer som dyker upp och snabbt behöver lösas. 

 

6.2.1.2 Gruppnivå 
 

Utifrån pedagogernas resonemang förstår jag att de tycker det är viktigt att försöka få in 

övergripande struktur för hela gruppen med tydlighet i instruktioner och genomgångar 

och de säger att anledningen är att de ser att det inte bara gynnar de elever som är i 

svårigheter utan att det mår alla bra av. Det underlättar även för att skapa fasta ramar 

och få ihop gruppen och skapa ett tillåtande klimat för att alla ska känna sig trygga. 

Detta ses av mig som ett uttryck för att ha relationellt perspektiv i grunden av sin 

undervisning där fokus läggs på vem och inte vad och olikheter ses som möjligheter för 

att skapa variation för optimalt lärande för hela gruppen. Det handlar om schema över 

vecka,dag och/eller lektion samt återkommande struktur för att ge mycket förberedelse 

så att eleverna ska känna igen sig och veta vad de ska göra. Finns en elev i gruppen som 

behöver extra anpassningar beskriver respondent P5 att lösningar försöker göras på 

gruppnivå för att det skapar större lugn för den specifika eleven, vilket tyder på att det 
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anses vara viktigt att undervisning och miljö ska passa alla i gruppen och därmed utifrån 

specialpedagogisk infallsvinkel, finns god förmåga att skapa inkluderande lärmiljö för 

elever som är i skolsvårigheter. 

 

Ur elevernas berättelser förstår jag att alla tre upplever en tydlig lektionsstruktur i sina 

klassrum där genomgång hålls både av dagen och av lektionerna. E2 beskriver att de 

lektioner där alla vet vad de ska göra är enklare för klassen att komma igång på, och ur 

elevens resonemang framgår att anpassningen som ges upplevs positivt. Exempel ges på 

fredagmorgnar när alla jobbar med mål som är uppsatta i IUP:n och som eleverna alltid 

har en plan klar för från förra veckans lektion eftersom de tillsammans med sin lärare 

går genom vad de gjort och utvärderar innan de avslutar varje lektion. Det här visar att 

återkommande innehåll och arbetsgång tydliggör och sätter fasta ramar som ger lugn i 

en grupp och stöd för elever som är i behov av extra stöd i förberedelse och starthjälp 

för att komma igång. Det visar även att elevens lärare arbetar med tydlighet och struktur 

i sitt förhållningssätt och planering, och det verkar vara till hjälp för individuella behov 

av extra anpassningar i gruppen. 

 

6.2.2 Förhållningssättet 

 

6.2.2.1 Genomtänkt förhållningssätt 
 

Vid analys av resultatet framträder att det är viktigt för samtliga respondenter med ett 

tydligt, genomtänkt förhållningssätt, att alltid vara mycket tydlig med allt de gör i sina 

klassrum, i sin undervisning, med sina elever. Att ha fasta ramar och bygga relation med 

sina elever, vara lugn, tydlig och konsekvent i sitt bemötande och ge eleverna utrymme 

för att inte gå upp i stress vid situationer som uppkommer, ger på sikt                                                                                                                                                                                                                    

studiero i klassrummet även för elever som är i stora svårigheter och behov av stöd på 

olika sätt, vilket kan tolkas som att pedagogerna har ett relationellt perspektiv eftersom 

det ger lösningar utifrån elevens behov. Vidare beskrivs lågaffektivt bemötande som en 

viktig framgångsfaktor i det här. Att alltid vara lugn och inte höja rösten i onödan utan 

försöka förekomma genom att läsa av situationer och reagera snabbt med avledande 

manövrar. 

 

6.2.2.2 Inkluderande förhållningssätt 
 

Inkluderande arbetssätt ges av P2 exempel i sin beskrivning att ha samtal så fort något 

kommer upp angående olikheter och att någon upplevs avvikande i sitt sätt att vara eller 
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lära sig. P2 säger till sina elever att ”…man måste hitta det bästa sättet för var och en 

och ingen kan säga till den ena eller andra att det  här gör du bättre...” och visar att det 

finns en grund i att tänka i ett relationellt perspektiv. Även P6 visar i följande citat ett 

tydligt exempel på inkluderande förhållningssätt: 

 

…alltså om man gör de här anpassningarna …struktur och allting. Det är ju ingen 

som far illa av det. Alltså det är ju bara positivt för alla. Och det är det som jag tror 

är vinsten med det… att man kommer så långt med det…det blir naturligt för alla 

och då blir det inte…man blir inte udda om man har en anpassning då ju…utan alla 

får olika typer av anpassningar. (P6) 

 

6.2.2.3 Gemensamt förhållningssätt 
 

När det gäller gemensamt förhållningssätt kan en sammanfattande analys beskrivas  

med att alla betonar vikt av en gemensam syn och förhållningssätt utåt mot eleverna, en 

samsyn, att alla gör lika och att alla är insatta i svårigheter som eleverna visar och de 

extra anpassningar som de behöver/ska ha. P1 tycker det viktigaste i den här frågan är 

att det finns förståelse för elevernas svårigheter och att man, för elevernas bästa, 

kollegor emellan bör sträva efter att nå samsyn, även om man har olika åsikter om saker 

och ting. Tid och rum för att arbeta med gemensam samsyn är inte optimalt 

organisatoriskt på skolorna, mycket görs på stående fot vid kaffeautomaten eller i 

korridorerna när man stöter på varandra. Det är bara respondent P6 och P7 som  

beskriver en fungerande samverkan i sina arbetslag och menar båda att det beror delvis 

på att lärare, fritidspedagoger och speciallärare har gemensamma arbetsutrymmen, 

vilket möjliggör dagliga samtal runt förhållningssätt mot enskilda elever och även 

generella regler för klasserna.   

 

6.2.3 Tillåtande klimat 

 

Såsom det framträder i resultatet är det ibland svårt att arbeta aktivt i klassrummet med 

en del av de extra anpassningarna på grund av att de upplevs utpekande för eleverna. 

Det handlar framför allt om digitala lärverktyg i form av egen dator eller iPad. Fem av 

sju pedagoger upplever att det är svårt att få eleverna att på egen hand plocka fram och 

använda digitala lärverktyg och vill heller inte pressa på för mycket för att det då blir 

utmärkande för resten av klassen. Detta tyder på att det finns en ambition att arbeta 

inkluderande, men att det försvåras av omständigheter runtomkring. Om alla elever ska 

använda så måste datavagnar hämtas eller datasalar bokas, och resonemanget hos såväl 
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pedagoger som hos elever synliggör var normen sätts, nämligen att elever med egna 

datorer har kategori att befinna sig i någon form av svårighet. Elevernas berättelser visar 

ytterligare signaler mot att orsaken till motstånd att använda egna datorer beror på en 

känsla av att sticka ut och inte vara som alla andra. Två av tre elever beskriver att arbete 

med egen dator kan kännas utpekande och att det känns bättre om hela klassen arbetar 

med det samtidigt. Respondent E2 beskriver att den egna datorn används mest inne hos 

specialläraren och att det bara känns tryggt att använda den i klassrummet om alla andra 

elever också arbetar med datorer samtidigt. Det här kan ses som ett uttryck för att en 

kategorisering av elever som har egna datorer och sitter med stöd hos specialläraren 

påverkar normerande och medför att eleverna känner sig negativt utpekade i 

klassrummet och därför otrygga med situationen. En av eleverna, E3, är dock inte 

obekväm att ta fram sin dator och säger att i klassen är det inget konstigt med det för att 

alla vet att ”…jag har problem… så här…att jag kan bli ganska stressad om jag skriver 

för hand”. E3:s lärare brukar säga till när E3 ska ta fram den för att underlätta 

skrivandet, vilket tyder på att ett tillåtande klassrumsklimat råder eftersom läraren kan 

säga till eleven att ta fram datorn och att ingen annan säger något om det. 

 

Att använda digitala lärverktyg är emellertid även något som de flesta av pedagogerna 

säger vara en av de bästa extra anpassningar som görs, att det gynnar eleverna väldigt 

mycket och hjälper dem framåt i såväl kunskapsinhämtning som att hålla motivation 

och koncentration igång. Alla utom en av pedagogerna är mycket positiva till digital 

teknik och säger attt det finns stora möjligheter att utveckla arbetet med dem framför 

allt när den kommunala satsningen får full genomslagskraft och det blir lättare att 

individualisera utan att det märks så mycket för hela klassen. För att få användandet av 

digitala lärverktyg att fungera i dagsläget anser P2 att det är viktigt att lyfta upp 

diskussioner fortlöpande om att alla lär sig på olika sätt och det inte är något konstigt 

med att en elev exempelvis behöver dator och en annan hörlurar. P6 är av samma åsikt 

och har ett övergripande arbetssätt att det inte ska vara något konstigt med att någon 

elev behöver något särskilt hjälpmedel utan att alla elever ibland får arbeta med olika 

typer av hjälpmedel och menar att det är lättare nu när det finns så mycket mer att 

använda och det medför att ingen behöver känna sig utpekad i någon särskild svårighet. 

Både P2 och P6 visar i sitt resonemang att de tänker vem och inte vad samt arbetar för 

att påverka normen att bli mer relationell än den är nu. 
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6.2.4 Rutiner och ansvar - samverkan och delaktighet 

 

6.2.4.1 Dokumentationen och delaktigheten 
 

Det finns på alla tre skolorna någon form av rutin eller arbetsgång för att dokumentera 

extra anpassningar. Den ser dock olika ut och är inte nedskriven och implementerad 

fullt ut från ledningshåll, vilket osäkerheten som pedagogerna beskriver bland annat 

runt ansvarsfördelning tyder på. Dokumentationen görs av samtliga i den individuella 

utvecklingsplanen men pedagogerna har olika arbetsgång för den löpande 

dokumentationen som görs däremellan. En av skolorna har ett speciellt framtaget 

dokument för extra anpassningar som skrivs i en digital plattform och den skolan följer 

upp dokumentet med elev och vårdnadshavare regelbundet var sjätte vecka. På övriga 

två skolor beskriver pedagogerna olika arbetsgång och olika former för delaktighet av 

elev och vårdnadshavarae i uppföljning och utvärdering. Ingen av eleverna är direkt 

medveten om vilken dokumentation som görs men de beskriver alla tre att de är med 

och pratar om olika former av stödinsatser, mest under utvecklingssamtalet, men även 

emellan då något dykt upp som behöver tas beslut om. Elevernas resonemang tyder på 

att känslan av delaktighet i beslut är god. De beskriver alla tre att de är nöjda med vad 

som bestäms. En av dem säger att lärarna vet vilka anpassningar som behövs för att de 

känner eleven och har haft klassen länge, vilket i specialpedagogiskt perspektiv visar en 

grundsyn i värde att bygga tillitsfulla relationer med sina elever. 

 

E1 tycker det är lätt att ta upp saker med sin lärare och om det är något så bokas ett 

möte på skolan då man bestämmer hur det ska bli, ”Min mamma och jag …vi har bokat 

in ett möte med X och så ska vi prata om det. E1 vet också att ibland pratar hens 

vårdnadshavare med läraren och bestämmer saker utan att E1 är med men är fullt nöjd 

med det och tycker de bestämmer bra saker. 

 

6.2.4.2  Stödet 
 

Några av pedagogerna önskade mer tid av speciallärare inne i klass för att hinna med 

och få stöd i utformande och genomförande av extra anpassningar. Även 

specialpedagogiska resurser i klassrummen saknas till stor del och där finns önskemål 

att få mer handledning och feedback på det praktiska arbetet, dels runt elever som 

befinner sig i skolsvårigheter, dels allmänt i undervisning och miljö för att öka 

tillgängligheten för alla elever. Detta tyder på inkluderande relationellt förhållningssätt 

med fokus på vem istället för vad och kan tolkas som en strävan efter att vilja förändra 
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undervisning och miljö utifrån variationen som finns i gruppen istället för att 

kompensera och rätta till brister. Ett motsatt förhållningssätt visar den av pedagogerna 

som tycker det tar för lång tid innan utredningar blir klara och stöd sätts in, vilket kan 

tolkas som att det är ett kategoriserande synsätt med diagnostisering av svårigheter som 

är den norm som råder. 

 

6.2.4.3 Samverkan 
 

Det finns hos samtliga pedagoger en önskan om större samverkan på skolorna, dels 

mellan kollegor, dels mellan lärare och övriga professioner på skolan. Även om 

strukturen finns för gemensamma möten inom arbetslagen så tas ändå elevdiskussioner 

när man stöter på varandra, i korridoren eller vid kaffeautomaten. Två av pedagogerna 

beskriver en fungerande samverkan i sina arbetslag och menar att det är för att de har 

gemensamma arbetsrum och sitter alla nära varandra, lärare, fritidspedaoger och 

speciallärare. 
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7 Diskussion 
 

 

7.1 Metoddiskussion 
 

En kvalitativ intervju valdes som metod för den här studien och intervjuer har 

genomförts med sju pedagoger och tre elever på sammantaget tre olika skolor i en 

medelstor kommun i Sverige. Studien har en kvalitativ, fenomenologisk ansats med 

relationellt perspektiv i bearbetning och analys av resultat. Med bakgrund mot Fangen 

och Sellerberg (2011) stämde metodvalet väl överens med syftet att undersöka hur 

pedagoger arbetar med, och hur elever upplever arbetet med extra anpassningar. Någon 

annan form än intervju hade försvårat bearbetning och analys utifrån en 

fenomenologisk, relationell ansats eftersom kvalitativ intervju handlar om att mötas i en 

social konstellation där deltagare, miljö och annat i omgivningen påverkar i vilken 

riktning samtalet går.  

 

Urvalet blev efter en ganska lång process med kontakttagande via mail och telefon till 

slut lagom stort. Antalet intervjuer blev sammanlagt tio stycken, vilket kan tyckas vara 

för många i en som detta relativt liten studie, men eftersom jag ville ha med både 

pedagogers och elevers syn på arbetet med extra anpassningar så valde jag att 

genomföra alla som jag fick tag på. Till en början var det svårt att hitta elever vars 

vårdnadshavare medgav deltagande. En av pedagogerna sa även direkt vid första 

kontakten att det inte kunde bli aktuellt med elevintervjuer eftersom det i dagsläget inte 

var passande på grund av omständigheter som gjorde att pedagogen inte ville utsätta 

dem för den eventuella oro som en intevju med en okänd människa kan innebära. Som 

följd av det fick jag anledning att åter refleketera över de rekommendationer som 

Alderson och Morrow (2012) ger och fundera om undersökningen med eleverna 

verkligen var värt den mödan som den utsatte barnen för. Därför tog jag även 

ställningsstagandet att inte lägga ner mer tid på att söka fler elever utan ta de tre som jag  

fick godkännande från via kontakt med pedagogerna som sagt ja till intervju. 

 

Intervjuerna genomfördes utan bekymmer förutom att det vid den första intervjun blev 

krångel med tekniken. Dålig ljudkvalitet på telefonen gjorde att jag valde att spela in 

resterande intervjuer med två enheter för att säkerställa att få god kvalitet för att kunna 

transkribera. Transkriberingen tog lång tid och råmaterialet blev mycket stort, därför 

blev bearbetning och analys av resultat ett arbete där textmassan växte istället för att 
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komprimeras. Med fenomenologisk ansats (Denscombe, 2016) tänkte jag hela tiden på 

att försöka sätta mina egna perspektiv åt sidan för att kunna se saker genom mina 

respondenters ögon och beskriva deras erfarenheter utifrån hur de själva upplevde 

situationen. Det var inte svårt att hitta nyckelord och meningsbärande enheter, men i  

det analyserande arbetet med att finna mönster och sammanställa för att komma fram 

till fenomenets essens hittades många intressanta trådar som var svåra att sortera för att 

slutgiltigt avgränsa resultatdelen, vilket enligt Fejes och Thornberg (2015) också är 

svårigheten i en fenomenologisk, kvalitativ analysprocess. Så här i efterhand hade det 

varit bättre att redan från början dra ned antal frågeställningar för att inte få så mycket 

råmaterial att arbeta med.  

 

Att nå tillförlitlighet i en fenomenologisk, kvalitativ studie kan vara svårt eftersom det 

handlar om att lyckas fånga fenomenets essens. Huruvida jag hittat det som är mest 

viktigt i mitt material utifrån mitt syfte och mina frågeställningar skulle behöva 

verifieras med kompletterande materailinsamling eller att en medbedömare granskar 

utfallet (Fejes & Thornberg, 2015).  En kvalitativ intervjustudie blir dock alltid enligt 

Ahrne och Svensson (2015) en tolkning av situationen där och då genom forskarens 

ögon och därför kan inte min studie säkras i tillförlitlighet helt och hållet eftersom det i 

slutändan ändå blir en subjektiv tolkning även om en medbedömare skulle granska min 

text. Emellertid är det viktigt att poängtera att det slutgiltiga resultatet inte är en 

gällande sanning utan min tolkning av resultatet. 

 

Inte heller kan min studie anses vara generaliserbar på en större population eftersom 

resultatet är en ögonblicksbild inifrån intervjupersonernas perspektiv och därför enligt 

Ahrne och Svensson (2015) kan det inte överföras och gälla för andra personer. 

Intervjuer är situationsbundna och påverkas av yttre omständigheter, vilket gör att mitt 

råmaterial skulle kunna sett helt annorlunda ut om intervjutillfällena varit vid en annan 

tidpunkt. 

 

Mitt syfte med den här undersökningen har ända från början varit att ta med elevers syn 

på arbetet med extra anpassningar, men vägen till analys av resultat har varit ganska 

krokig och jag har fått stanna upp och etiskt reflektera över mig själv som intervjuare, 

som transkriberare och kanske allra mest vid bearbetning och analys eftersom jag med 

tolkningsföreträde över det eleverna säger i intervjuerna behöver lyssna mellan raderna 

och försöka bortse från mina egna värderingar så de inte färgat analysen. Vid forskning 
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med barn är det enligt Alderson och Morrow (2011) viktigt att tänka på att jag som 

forskare är i mer maktposition till ett barn än en vuxen intervjuperson och att barnet är 

mer påverkbart av mig, vilket blev tydligt för mig såväl i samtalen med eleverna som i 

transkribering och analys. Jag fick gå tillbaka till inspelningarna och lyssna igen mellan 

raderna för att kunna analysera om det är elevens egna åsikt eller om det är något som 

sägs för att jag omedevetet gett signaler i den riktningen eller att eleven inte vill säga 

något som kan vara till nackdel för hens lärare. Jag slogs av att det är oerhört lätt att 

påverka samtalet i intervjuerna och gick därför genom alla elevintervjuerna en extra 

gång för att säkerställa att jag gjort bästa möjliga av analysen. Ansökan till 

Etikprövningsnämnden och deras rekommendationer var mig till stor hjälp eftersom det 

gjorde att jag hade förförståelse med mig in i studien om etiska dilemman som uppstod. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
 

I slutfasen av den här studien då resultatet ska sammanfogas med tidigare forskning och 

litteraturgenomgång blir det, efter att upprepande gånger läst och analyserat materialet, 

ganska tydligt att det är inom följande områden som slutsatser kan dras för att svara på 

syfte och frågeställningar; hur pedagoger beskriver att de arbetar med extra 

anpassningar och hur elever beskriver att de upplever det. Det handlar om ur såväl elev- 

som ur pedagogperspektiv om tydlighet och struktur med gemensamt, genomtänkt 

förhållningssätt från pedagoger som skapar trygghet och tillåtande klimat för elever i 

behov av extra anpassningar. Sammanfattningsvis kan sägas om resultatet att det görs 

mycket inkluderande åtgärder inom undervisningens ram, vilket också var syftet med 

förändringen i skollagen 2014. Detta pekar mot att ett relationellt perspektiv (Nilholm, 

2006; von Wright, 2001) är på väg att ta mark för att väga upp och balansera tidigare 

stagnerade kategoriska traditioner i svensk skola. Arbetet med extra anpassningar har 

blivit levande i klassrummen och det görs till största delen av ansvariga lärare, i vissa 

fall med handledande stöd av speciallärare eller specialpedagog. Elevers olikheter är 

grundläggande för anpassningar i det pedagogiska arbetet (Nilholm, 2006). 

 

Extra anpassningar är enligt pedagogerna som intervjuats det som man kan göra snabbt 

och enkelt, det som görs rent bara av naturen inom undervisningens ram för att 

tillgodose elevers behov i situationen där och då. I enlighet med Hattie (2012) talar detta 

för en god grund för arbetet i klassrummet där bemötande, positiva förväntningar och 

reflektion är mycket viktiga byggstenar. Forskning har visat (Nilholm, 2006; Mitchell; 
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2015; Florian & Black-Hawkins, 2011) att lärarens förmåga att hantera och anpassa för 

olikheter är avgörande för att skapa en inkluderande lärmiljö. I bakgrund mot det blir 

studiens pedagogers flexibilitet att hitta lösningar för elever som är i skolsvårigheter 

genom att i sin planering av undervisningen ta hänsyn på förhand till anpassningar som 

behöver göras en stärkande faktor som tyder på god förmåga att skapa goda lärmiljöer. 

 

7.2.1 Strukturstöd 

 

Strukturstöd av olika slag är flitigt använda extra anpassningar i klassrummen hos 

deltagande pedagoger i den här studien. Detta uppfattas även i relation till elevernas 

beskrivningar att det ger den tydlighet och igenkännbarhet som enligt Hattie och Yates 

(2014) är en stark framgångsfaktor för en god lärmiljö Det görs på individ- och 

gruppnivå i syfte att skapa igenkännbarhet och bästa möjliga inlärningsmiljö, vilket  bör 

ses i relation till Brownell (2012) som visat att det kan vara till god hjälp för att lösa upp 

knutar och öka elevernas kapacitet för inlärning. Övergripande struktur med 

åtekommande mallar för genomgång av vecka, dag och lektion tycker alla pedagoger är 

viktigt för tydlighet, igenkännbarhet och trygghet, vilket är helt i linje med Skolverkets 

(2014b) rekommendationer och får stöd i forskning av Hattie (2012) och Gerrbo (2012) 

där tydlighet i rutiner och struktur skapar goda lärmijöer och gagnar inlärning för alla 

elever i klassrummet. Att lyfta upp individuella anpassningar som gäller struktur på 

gruppnivå såg Lindsay med flera (2014) minska känslan av utanförskap och stärka 

gemenskapen i gruppen, vilket även syns tydligt i min studie. 

 

7.2.2 Förhållningssättet 

 

Tydlighet och trygghet är återkommande ord som pedagogerna använder när de 

beskriver hur de arbetar med extra anpassningar, vilket innebär ett genomtänkt 

förhållningssätt som görs i erfarenheten av att det mår de allra flesta bra av. Hattie och 

Yates (2014) stödjer deras resonemang om vikten av att vara tydlig och ge struktur och 

det visar återigen en relationell syn på eleverna från pedagogerna i mitt resultat. Detta 

såg Gerrbo i sin forskning redan 2012 som en mycket viktig framgångsfaktor för 

inkluderande lärmiljö. En annan strategi i förhållningssätt som är intressant i 

sammanhanget och synliggörs i resultatet, som SI (2016) visat i sin granskning och även 

stöds av Hattie (2016) är vikten av lågaffektivt bemötande, att bibehålla sitt lugn,  

kunna vara flexibel och ha variation och agera snabbt i klassrumsituationer för att 

anpassa för elever som behöver det. Falkmer (2013) såg att en av skolans främsta 
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uppdrag är att försöka förstå och anpassa utifrån elevernas individuella förutsättningar 

och att det samtidigt är en stor utmaning, eftersom normen i svensk skola fortfarande 

sätts utifrån elever utan  diagnoser. Kopplingar kan göras till mitt resultat eftersom, 

även om intentionen är att inte peka ut, så finns en underbyggd kategorisering av elever 

i behov, oavsett om det är diagnos inom autismspektrum eller elever i behov av extra 

anpassningar och/eller särskilt stöd. Utifrån Nilholm (2006) och  von Wright (2001) 

visar ovanstående att det fortfarande är ett kategoriskt perpsepktiv som är framträdande. 

I relation till mitt resultat blir det tydligt att detta kan vara en av orsakerna till att, även 

om pedagoger och elever upplever att arbetetet med extra anpassningar blivit levande i 

klassrummet så är det inte alltid som det på organisationsnivå finns stödjande strukturer 

för inkluderande arbetssätt och inte heller alltid kollegor som tänker på samma sätt. 

 

7.2.3 Tillåtande klimat 

 

Något som framträder tydligt i såväl pedagogers som elevers utsagor är vikten av ett 

tillåtande klimat i klassrummet där ingen känner sig utpekad. Pedagogerna tycker ibland 

det är svårt att förhålla sig till alla olika individuella behov, och samtidigt i planering 

och genomförande av undervisningen inte peka ut någon särskild elevs svårighet. De 

framhäver att det är viktigt att vara öppen och prata ofta om allas olikheter och att alla 

lär sig på olika sätt, och för att komma dit så bör man göra olika anpassningar 

tillgängliga för alla. Detta läggs stor tyngdpunkt vid av SPSM (2012), Nilholm (2006) 

och Mitchell (2015) och Lindsay (2014) har sett det i sina studier. Mitt resultat visar att 

det är i de fall som detta görs som det finns ett större tillåtande klimat. Eleverna känner 

sig mindre utpekade i sina svårigheter när extra anpassningar görs på gruppnivå och 

pedagogerna tycker det är enklare då, att få de elever som behöver stödet att använda 

och ta emot det i klassrummet. Det är förmodligen en stark framgångsfaktor, om man 

kan lyfta upp en del av anpassningarna på gruppnivå och arbeta mycket med 

värdegrundande förhållningssätt som gör att förståelse för varandras olikheter, styrkor 

och svårigheter skapas i gruppen. Med ett sådant accepterande förhållningssätt som 

fokuserar på möjligheter och likheter istället för på svårigheter och avvikelser så kan 

acceptans och respekt odlas i klassrummet och såväl undervisning som social och 

pedagogisk miljö blir mer inkluderande. ”Om det blir naturligt för alla så blir det inte, 

man blir inte udda, utan alla får olika typer av anpassningar” som Respondent 6 så väl 

formulerar det.  
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Om digitala anpassningar i form av egen dator används med kategoriskt perspektiv för 

att kompensera bristande förmågor och rätta till problemet (Von Wright, 2001) så finns 

en trend i såväl mitt resultat som i  Skolinspektionens (2016) att det är svårt att få 

eleverna att använda dem för att de är utmärkande. Det framträder mycket tydligt hos 

såväl pedagoger som hos elever. Hos en av eleverna finns dock en öppenhet runt att alla 

är olika och klasskamraterna vet om att eleven behöver stöd av dator för att skriva. 

Eleven visar i sitt resonemang att det är lätt att ta fram datorn och skriva när läraren 

säger till, att ett relationellt perspektiv är rådande och att det finns ett tillåtande klimat i 

klassrummet. Målet enligt Haug (1998) är nått om alla kan känna att man bidrar utifrån 

förmåga och att alla är accepterade utifrån den man är. I ett skolsammanhang kan Von 

Wrights (2001) perspektivtagande innebära att läraren lägger fokus på att försöka förstå 

vem eleven är och hur eleven brukar göra eller tänka istället för att fråga vad eleven kan 

eller har för svårigheter. En koppling mellan Fishbein (2003) och von Wrights (2001) 

resonemang till resultatet kan tydligt göras i pedagogernas olika sätt att resonera runt 

eleverna där både kategoriskt och relationellt perspektiv blir synligt. Säkert är det så att 

en långvarig skoltradition att ge stöd utifrån en kategoriserande norm där elever i behov 

av stöd sätts utanför klassrummet fortfarande påverkar pedagogers sätt att tänka och om 

det organisatoriskt fattas rutiner för inkluderande arbetssätt är processen lång för att nå 

ända fram i den ändå tydligt vändande trenden mot ett relationellt perspektiv med hög 

prioritet på mjuka värden i skolan.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att enligt det här nedslaget i svensk skola våren 2017 

angående arbetet med extra anpassningar, så ser det ut som det efter lagändringen 2014 

skett en utveckling mot större förmåga till perspektivväxling. I relation till von Wright 

(2001) och (Nilholm, 2007) är det kategoriskt perspektiv som fortfarande är störst 

rådande, vilket kan bero på att gamla traditioner att snabbt sätta in särskilt stöd gör sig 

gällande och att de ofta bygger på att kompensera brister som syns med enskild 

undervisning eller liten grupp hos speciallärare eller specialpedagog. Alla tre skolor som 

varit med i studien arbetar organisatoriskt med specialundervisning utanför 

klassrummet, antingen inom extra anpassningars ram eller i åtgärdsprogram.  

 

Det relationella perspektivet syns framför allt i pedagogernas förhållningssätt och 

bemötande när de planerar och organiserar undervisning och miljö för elever i behov av 

extra anpassningar eller som befinner sig i andra skolsvårigheter. De arbetar 

inkluderande med att anpassa och variera arbetssätt, metoder och läromedel och 
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planerar sin undervisning utifrån gruppens olikheter men tycker det är svårt ibland med 

genomförandet eftersom situationer uppstår i klassrummet där snabba beslut måste tas 

som kanske inte alltid fungerar.  

 

7.2.4 Rutiner och ansvar - samverkan och delaktighet 

 

Skolverket (2014b) rekommenderar att det ska finnas tydliga rutiner för arbetet med 

extra anpassningar så att läraren tidigt uppmärksammar och sätter in åtgärder. Ingen av 

de tre skolorna har sådana rutiner nedskrivna även fast det på övergripande nivå i 

kommunen finns en struktur som enheterna ska arbeta efter. Ingen av respondenterna 

gör heller analys av elevens stödbehov  utan provar i stunden för att lösa situationer här 

och nu. De säger att det beror på att de inte hinner ta den tiden att alltid kartlägga och 

analysera behov eftersom det då tar för lång tid  innan eleven får stödet. De provar olika 

anpassningar och de som fungerar dokumenteras, vilket stämmer väl överens med det SI 

(2016) sett men visar motstridighet mot Skolverkets (2014b) rekommendationer. Å 

andra sidan kan det vara bra att prova i stunden för att hitta lösningar snabbt istället för 

att kartlägga och analysera behov. Det viktigaste i sammanhanget är faktiskt, vilket 

Skolverket (2014a) också poängterar, att anpassningar inom undervisningens ram 

skyndsamt ska sättas in om läraren ser att eleven befaras riskera att inte nå målen. 

Utifrån den synvinkeln kan anpassningar som provas i stunden fylla en god funktion 

inte bara där och då, utan även fortsättningsvis ur ett längre perspektiv.  

 

När det gäller brist på fungerande övergripande rutiner och strukturer stämmer resultatet 

i min studie överens med Skolinspektionen (2016) Det är viktigt att se till att samverkan 

i kollegiet och organisatoriskt möjliggör att större samsyn i gemensamt förhållningssätt 

och bemötande nås. Även  rutiner för dokumentation och ansvar behöver förtydligas 

och implementeras mer ut i arbetet i klassrummen. Något som skiljer sig i mitt resultat 

från det som SI (2016) sett är att elevens känsla av delaktighet är god. Eleverna känner 

att de får vara med och säga vad de tycker om det som de behöver hjälp med och 

pedagogerna beskriver att de har löpande samtal där elev och vårdnadshavare är 

delaktiga om beslut som tas. Det stämmer däremot överens med Åkerström (2014), vars 

elevers känsla av delaktighet påverkades av deras möjlighet att vara med och bestämma 

i egna beslut. 

 

För att forma en inkluderande undervisning , där hänsyn tas till elevers olika behov av 

anpassningar, tror jag det är viktigt att försöka se skolan och undervisningen ur 
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elevernas perspektiv och tillsammans arbeta fram metoder som fungerar för just den 

eleven. Att arbeta med förförståelse och tydlighet ger möjlighet att kunna förutse och 

därmed  förebygga så eleverna slipper hamna i svårigheter som de inte kan hantera. Det 

handlar om att kunna tolka situationer och agera utifrån dem, och sedan tillsammans 

med eleven göra de anpassningar som behövs för en positiv utveckling. Samsyn och 

samverkan i kollegiet är en nödvändighet för att anpassningar ska kunna implementeras 

och arbetas med, utifrån elevens individuella behov. Specialpedagogisk handledning 

samt strukturerade kollegiala samtal är också viktiga för att man tillsammans ska kunna 

diskutera problematiska situationer och dilemman och därmed utveckla ett gemensamt 

förhållningssätt runt hur skolan ska arbeta inkluderande med extra anpassningar i 

undervisningen. 

 

7.3 Specialpedagogiska implikationer 
 

Den här studien har gett mig många infallsvinklar till hur jag ska kunna arbeta vidare 

ute på fältet. Jag fått syn på strategier hur jag ska kunna ge stöd ute i klassrummet och 

min slutsats i det är att det är viktigt att ge stöd i det som pedagogerna efterfrågar, för 

det är samtidigt det jag själv i min lärargärning tyckt varit svårt. Pedagogerna önskade 

mer tid av speciallärare/specialpedagog inne i klass, mer tid för handledning/feedback 

av specialpedagog och i samverkan i kollegiet. En pedagogisk implikation med avstamp 

i det här blir att som specialpedagog arbeta för samsyn  och att utveckla åtgärder för att 

öka detta. Att vara ute i klassrummen och lägga fokus på (Mitchell, 2014) inkluderande 

undervisningsstrategier, åtgärder som hjälper läraren att individanpassa för varje 

specifik elev ur ett relationellt, helhetsperspektiv på klassrumsundervisningen. Där olika 

anpassningar görs tillgängliga för alla och variation och olikheter är styrkan som ligger i 

botten. 

 

7.4 Förslag på vidare forskning 
 

I resultatet i den här studien har framkommit skillnader i hur pedagoger arbetar med 

extra anpassningar. Några ser det som en naturlig del, som alltid funnits där och som 

man gör av bara farten medan andra beskriver att det är svårt att få till i undervisningen 

av olika skäl. Det skulle vara intressant att undersöka vidare vilka orsaker som ligger 

bakom det här och om det har att göra med i vilket stadium man arbetar. Är det lättare 
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att göra anpassningar som en naturlig del i låg- och mellanstadiet än i högstadiet och i 

så fall varför? 

 

I den här studien har inte något av respondenternas bakgrund tagits med med hänseende 

till att hålla den utlovade konfidentialiteten. Det har inte heller ansetts vara viktigt i det 

här sammanhanget eftersom syftet är att undersöka hur pedagoger arbetar med extra 

anpassningar, hur de används i undervisningen samt hur eleverna upplever att de får 

stödet. I ett vidare perspektiv skulle det vara intressant att se om det är någon skillnad 

och i vilka delar mellan lärare med olika bakgrund, erfarenhet och stadietillhörighet. 

 

 

 

 



  
 

49 
 

Referenser 
 

Ahrne, Göran. & Svensson, Peter (2015). Handbok i kvalitativa metoder. 

Malmö: Liber.  

 

Alderson, Priscilla & Morrow, Virginia (2011). The Ethics of Research with Children 

and Young People: a Practical handbook. Los Angeles: Sage.  

 

Aspelin, Jonas  & Persson, Sven (2011). Om relationell pedagogik 1. uppl.., Malmö: 

Gleerup. 

 

Ballard, Keith (1997). Researching disability and inclusive education: participation, 

construction and interpretation. International Journal of Inclusive Education, 1(3), 

pp.243–256. 

 

Brownell, Mary (2012). Inclusive instruction : evidence-based practices for teaching 

students with disabilities. New York, NY: Guilford Press. 

 

Denscombe, Martyn  (2016). Forskningshandboken : För småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna (3., rev. och uppdaterade uppl.. ed.) . Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Fangen, Katrine & Sellerberg, Ann-Mari (2011). Många möjliga metoder. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Falkmer, Marita (2013). From Eye to Us. Prerequisites for and levels of participation in 

mainstream school of persons with Autism Spectrum Conditions. diss. Jönköping: 

Jönköpings universitet. Visby: Books on Demand.  

 

Fischbein, Siv & Österberg, Olle (2003). Mötet med alla barn : ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Stockholm: Gothia. 

 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: 

Liber. 

 

Florian, Lani & Black-Hawkins, Kristine (2011). ”Exploring inclusive Pedagogy.” 

British Educational Research Journal 37 (5): 813-828. 

 

Gardner, Howard (1992). Så tänker barn – och så borde skolan undervisa. Malmö: 

Skogs grafiska AB.  

 

Gerrbo, Ingemar (2012). Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i 

praktiken. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet. Göteborg: Ale Tryckteam. 

 

Göransson, Kerstin. och Nilholm, Claes. (2014). Inkluderande undervisning – vad kan 

man lära av forskningen? Specialpedagogiska myndigheten, FoU-rapport. 

 

Hattie, John (2012). Synligt lärande : en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad 

som påverkar elevers skolresultat. Stockholm: Natur & Kultur. 

 



  
 

50 

Hattie, John & Yates, Gregory (2014).  Hur vi lär : synligt lärande och vetenskapen om 

våra lärprocesser. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Haug, Peder (1998).  Pedagogiskt dilemma : specialundervisning. Stockholm: Statens 

skolverk : Liber distribution. 

 

Haug, Peder  (2004). Hva forskningen forteller om integrering och inkludering i skolen.  

Tøssebro. (utg.), Integrering och inkludering. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kvale, Steinar & Brinkman, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Körling, Anne-Marie (2012). Nu ler Vygotskij : Eleverna, undervisningen och Lgr 

11 (1. uppl.. ed.). Stockholm: Liber. 

 

Lantz, Annika (2013). Intervjumetodik.Lund: Studentlitteratur 

 

Lindsay Sally, Proulx Meghann, Scott Helen & Thompson Nicole (2014).  Exploring 

teachers' strategies for including children with autism spectrum disorder in mainstream 

classrooms. International Journal of Inclusive Education 18:2, 101-122, DOI: 

10.1080/1363116.2012.758320  

 

Marton, Ference & Booth, Shirley (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur. 

 

Mitchell, David ( 2015). Inkludering i skolan : undervisningsstrategier som fungerar. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Nilholm, Claes (2006). Inkludering av elever i behov av särskilt stöd – Vad betyder det 

och vad vet vi?. Forskning i focus nr 28, Myndigheten för skolutveckling.  

 

Nilholm, Claes (2007). Perspektiv på specialpedagogik. (2:a uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Nilholm, Claes (2012). Barn och elever i svårigheter - En pedagogisk utmaning (1. 

uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Norwich, Brahm & Lewis, Ann (2001). Mapping a Pedagogy for Special Educational 

Needs. British Educational Research Journal, 27(3), pp.313–329. 

 

Persson, Bengt (2007). Svensk specialpedagogik vid vägskäl eller vägs ände? I: Björck- 

Åkesson, Eva. & Nilholm, Claes. (2007). Reflektioner kring specialpedagogik. Sex 

professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna. S. 52-65. Stockholm: 

Vetenskapsrådets rapportserie 5:2007. 

 

Risberg. Tove (2015). Goda lärmiljöer. Vägar för att möta elever för en inluderande 

skola. Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan. Skolporten: 

Artikel nr 6/2015 

 

Scönyi, Kristina & Söderqvist Dunkers, Tove (2015). Delaktighet – ett arbetssätt i 

skolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

 



  
 

51 

Skolinspektionen. (2016). Skolans arbete med extra anpassningar - 

Kvalitetsgranskningsrapport. (DNR 2015:2217) Stockholm. [Hämtad: 2017-02-10]  

https://www.skolinspektionen.se/extra-anpassningar  

 

SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Skolverket. (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.  

[Ny, rev. utg.]. Stockholm: Skolverket.  

 

Skolverket. (2014a). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket. (2014b). Stödinsatser i utbildningen – om ledning och stimulans, extra och 

särskilt stöd. Stödmaterial. Stockholm: Skolverket. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. (2016) Värderingsverktyg för tillgänglig 

utbildning. Härnösand: DanagårdLITHO AB. 

 

Säljö, Roger (2014). Lärande i praktiken : Ett sociokulturellt perspektiv (3. uppl.. ed.). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Vetenskapsrådet (2011). God sed i forskningen. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Vygotskij, Lev (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 

 

Wright, Moira von (2000). Vad eller vem? – En pedagogisk rekonstruktion av G H 

Meads teori om människans intersubjektivitet. Göteborg: Daidalos. 

 

Wright, Moira von (2001). Det relationella perspektivets utmaning. Att arbeta med 

särskilt stöd : några perspektiv. S. 9-20. Stockholm: Skolverket. 
 

Åkerström. Jeanette (2014).  “Participation is everything”: Young people’s voices on 

participation in school life. diss. Örebro: Örebros universitet. Göteborg: INEKO. 

 

 

   

 

 

 

 

https://www.skolinspektionen.se/extra-anpassningar


  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A Skriv in titel 

Skriv in bilaga 

 

Bilaga 1  
 
Missivbrev till rektorer 

Hej! 

Jag heter Marie Bäck och skriver till dig med anledning av att jag har påbörjat ett 

examensarbete inom specialpedagogprogrammet i ämnet “Extra anpassningar” och jag undrar 

om det finns möjlighet för mig att få komma ut och samla in empiri på din skola. Jag har under 

utbildningens gång blivit intresserad av det specialpedagogiska dilemmat runt hur jag på bästa 

sätt ska kunna hjälpa och handleda runt tillgänglighet i klassrummet så att allas individuella 

behov och förutsättningar tas hänsyn till på bästa sätt, både sett utifrån individen och utifrån 

gruppen. Därför är jag nyfiken på att möta klasslärare och höra dem berätta om hur de upplever 

det här arbetet; vad som fungerar bra/respektive dåligt och hur de arbetar med detta tillsammans 

med sina elever. Jag är även nyfiken på att möta elever och få deras syn.   

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger och elever resonerar kring det fortlöpande 

arbetet med extra anpassningar i klassrummet.  

Jag är intresserad av att få veta: 

 Hur tolkas begreppet extra anpassningar av pedagoger och elever? 

 Hur arbetar pedagoger med extra anpassningar i sin undervisning?  

 Hur beskrivs det av pedagogerna och hur beskrivs det av eleverna?  

 Vilka rutiner finns för dokumentation, vem ansvarar och vem deltar? 

Jag kommer att samla in empiri från pedagoger i första hand och om det finns möjlighet och 

godkänns av vårdnadshavare, även från elever. Eleverna ska på något sätt ha fått extra 

anpassningar i sin undervisning. Ansökan om etikprövning kommer att göras eftersom eleverna 

är under 15 år och jag kommer noga beakta de etiska ställningstaganden som Vetenskapsrådet 

rekommenderar. Pedagogerna  jag söker ska vara klasslärare i mellan- och högstadiet och 

sammanlagt är mitt önskemål att få 4- 6 intervjuer i olika årskurser. 

Vid intervjun kommer jag ha en intervjuguide att följa som intervjupersonerna kommer få ta del 

av i förväg för att kunna förbereda och reflektera över frågorna. Den tar ca 30-45 min och 

den kommer att efter godkännande av intervjupersonen, spelas in för att kunna göra en 

nyanserad analys och gå tillbaka vid behov. Inspelningarna kommer transkriberas och sparas 

tills dess att uppsatsen är klar och godkänd vid universitetet i Växjö. Efter det kommer all data 

att raderas. Därmed säkerställs att allt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt. 

Personröjande uppgifter kommer inte att användas i uppsatsen.  Deltagandet är frivilligt och 

intervjupersonen kan när som helst under samtalet avbryta intervjun. 

Om det finns intresse från dig så är jag mycket tacksam för vidare kontakt med pedagoger på 

din skola. Ytterligare kontakt kommer då tas direkt till dem. Hör av dig antingen via svarsmail 

eller telefon: xxxx-xxxxxx. 

Tack för att du tog dig tid att läsa detta brev. 

Med vänlig hälsning, Marie Bäck 
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Bilaga 2 

Missivbrev pedagoger 

Hej! 

Jag heter Marie Bäck och skriver till dig med anledning av att jag har påbörjat ett 

examensarbete inom specialpedagogprogrammet i ämnet “Extra anpassningar” och jag undrar 

om det finns intresse och möjlighet för dig att delta i min studie. Jag har under utbildningens 

gång blivit intresserad av det specialpedagogiska dilemmat runt hur jag på bästa sätt ska kunna 

hjälpa och handleda runt tillgänglighet i klassrummet så att allas individuella behov och 

förutsättningar tas hänsyn till på bästa sätt, både sett utifrån individen och utifrån gruppen. 

Därför är jag nyfiken på att möta klasslärare och höra dem berätta om hur de upplever det här 

arbetet; vad som fungerar bra/respektive dåligt och hur de arbetar med detta tillsammans med 

sina elever. Jag är även nyfiken på att möta elever och få deras syn.   

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger och elever resonerar kring det fortlöpande 

arbetet med extra anpassningar i klassrummet.  

Jag är intresserad av att få veta: 

 Hur tolkas begreppet extra anpassningar av pedagoger och elever? 

 Hur arbetar pedagoger med extra anpassningar i sin undervisning?  

 Hur beskrivs det av pedagogerna och hur beskrivs det av eleverna?  

 Vilka rutiner finns för dokumentation, vem ansvarar och vem deltar? 

Jag kommer att samla in empiri från er lärare i första hand och om det finns möjlighet för dig 

och godkänns av vårdnadshavare, även från elever. Eleverna ska på något sätt ha fått extra 

anpassningar i sin undervisning. Ansökan om etikprövning kommer att göras eftersom eleverna 

är under 15 år och jag kommer noga beakta de etiska ställningstaganden som Vetenskapsrådet 

rekommenderar. Pedagogerna  jag söker ska vara klasslärare i mellan- och högstadiet och 

sammanlagt är mitt önskemål att få 4- 6 intervjuer i olika årskurser. 

Vid intervjun kommer jag ha en intervjuguide att följa som intervjupersonerna kommer få ta del 

av i förväg för att kunna förbereda och reflektera över frågorna. Den tar ca 30-45 min och 

den kommer att efter godkännande av intervjupersonen, spelas in för att kunna göra en 

nyanserad analys och gå tillbaka vid behov. Inspelningarna kommer att transkriberas och sparas 

tills dess att uppsatsen är klar och godkänd vid universitetet i Växjö. Efter det kommer all data 

att raderas. Därmed säkerställs att allt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt. Alla 

personröjande uppgifter kommer inte att användas i uppsatsen. Deltagandet är frivilligt och 

intervjupersonen kan när som helst under samtalet avbryta intervjun. 

Om du är intresserad av att vara med så kommer jag att vara mycket tacksam. Hör av dig via 

svarsmail eller på telefon xxxx-xxxxxx.  

Om det är något som du undrar över eller vill ha mer förtydligande runt innan du tar ställning så 

får du också förstås väldigt gärna höra av dig. 

Tack för att du tog dig tid att läsa detta brev. 

Med vänlig hälsning, Marie Bäck 
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Bilaga 3 

Informationsbrev till vårdnadshavare angående förfrågan om deltagande i studie 

specialpedagogisk studie om extra anpassningar.  

 

Jag som ska genomföra studien heter Marie Bäck och går specialpedagogprogrammet 

på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag har precis påbörjat mitt examensarbete som handlar om  extra 

anpassningar i skolan. Bakgrund till projektet är Skolinspektionens(SI) granskningsrapport 

(2016) som visar att eleverna inte får det stöd de behöver. Insatser är ofta standardinsatser utan 

koppling till elevens behov och de följs sällan upp. Det är oklart om vad extra anpassningar med 

god kvalitet är, men det SI ser är att skolan ofta missar att se till helheten, samt att elevens 

delaktighet är viktig. Eftersom detta är relativt nytt begrepp inom skolans värld finns inte så 

mycket tidigare forskning gjord och i tidigare uppsatser på C-nivå i det här ämnet så ligger 

fokus fr. a. på pedagogernas syn. Därför finns det en nytta med det här projektet, för att få fram 

elevernas perspektiv kan den bidra med ny kunskap inom fältet och ha betydelse för vidare 

forskning inom ämnesområdet. 

Syftet med min studie är att undersöka hur pedagoger och elever resonerar kring det fortlöpande 

arbetet med extra anpassningar i klassrummet. Att få med elevernas syn i studien är för mig 

väldigt viktigt eftersom jag i mitt kommande yrkesuppdrag kommer att ha en handledande 

funktion och hjälpa elever och lärare att skapa ett tillåtande klassrum där allas olikheter tas 

tillvara och olika svårigheter anpassas för. 

Jag kommer att göra intervju med klassläraren i ditt barns klass och vänder mig nu till dig för att 

fråga om det finns möjlighet att även få träffa ditt barn för en intervju om hur hon/han tycker att 

undervisningen anpassas utifrån hennes/hans behov. 

Intervjun kommer genomföras på dagtid, utanför lektionstid och beräknas ta ungefär 30 

minuter. Jag kommer behandla allt insamlat material konfidentiellt, vilket innebär att ditt barns 

namn inte kommer användas i uppsatsen”..  Det kommer inte att framgå vem som sagt vad eller 

vilken kommun, skola eller klass ditt barn tillhör. Klassläraren kommer inte heller få ta del av 

intervjumaterialet. De enda som kommer att ha tillgång till insamlad data är förutom mig, min 

handledare och min examinator vid Linnéuniversitet i Växjö. 

Intervjun kommer, med ditt godkännande, spelas in för att kunna göra en nyanserad analys och 

gå tillbaka till inspelningen vid behov. Inspelningarna kommer transkriberas och sparas tills 

dess att uppsatsen är klar och godkänd vid universitetet i Växjö. Efter det kommer all data att 

raderas. Därmed säkerställs att ditt barns deltagande kommer att behandlas konfidentiellt.  

Deltagandet är frivilligt och ditt barn kan när som helst under intervjun avbryta om han/hon 

känner obehag eller av annan anledning inte vill fortsätta. 

Om du har några frågor eller andra funderingar får du gärna höra av dig till mig. Tel: xxxx-

xxxxxx Mail: xxxxx@xx  eller till min handledare: Marianne Björn: xxxxx@xx  

  

 

 

Medgivande om deltagande 

mailto:xxxxx@xx


  
 

IV 

Härmed ger jag mitt godkännande att mitt barn deltar i undersökningen om extra anpassningar i 

klassrummet. 

Intervjun får spelas in:  ja_____________________ nej______________________ 

 

Namn barn/elev:______________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 

underskrift vårdnadshavare   förtydligande 

 

 

______________________________________________________________________ 

underskrift vårdnadshavare 

 

 

Bilaga 4 

Intervjuguide pedagoger 
  

Inledning 

Med presentation av mig själv och information runt studien.  

 

Frågor: 

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 

 

 Vilken utbildning har du och hur länge har du arbetat som lärare?  

 

Begreppet: 

 

 Vad betyder begreppet extra anpassningar för dig?  

Om du jämför med åtgärder inom särskilt stöd, vad är skillnaden tycker du? 

Kan du ge exempel på de båda? 

 

Arbetet med eleverna: 

 

 Vilken erfarenhet har du av extra anpassningar? 

 

 Berätta hur du arbetar med extra anpassningar i ditt klassrum och i din undervisning?  

 

 Är det några särskilda extra anpassningar som du har mest positiva erfarenheter av? – 

negativa? 

 

 Kan du ge exempel på situationer/ämnen eller annat där de anpassningar som görs 

fungerar bra och varför tror du att de fungerar bra? 

 

 Kan du ge exempel där det inte fungerar bra, och vad det är som gör att de inte fungerar 

bra? 

 

 Berätta hur du planerar din undervisning för att anpassa utifrån de olika behoven av 

anpassningar som görs.  

 

 Vem har ansvar på din skola för att extra anpassningar ska genomföras? 



  
 

V 

 

 Hur är arbetsgången för att sätta in extra anpassningar? Finns det rutiner för den? 

 

Dokumentation 

 

 Hur dokumenteras de? Av vem?  

 

 På vilket sätt följs de upp och utvärderas?  

 

 Leder de ofta till förändringar? 

 

Stöd 

 

 Samverkar du med kollegor om extra anpassningar - hur?  

 

 Får du stöd av skolans övriga professioner i det här arbetet?  

 

 Finns det resurser/möjligheter på skolan att arbeta med extra anpassningar för eleverna 

på det sätt som du bedömer skulle behövas? Om inte, vad fattas för att det skulle vara 

möjligt? 

 

 

Bilaga 5 

Intervjuguide elever  
  

Jag kommer ha en öppen ingång i mitt frågande för ett inkluderande icke-normativt perspektiv. 

Det är viktigt för mig att eleven inte känner sig utpekad i någon speciell svårighet utan att 

samtalet ska handla om hur han/hon upplever att läraren ger stöd utifrån individuella 

förutsättningar, styrkor och svårigheter. 

 

 Först en kort presentation av mig själv och varför jag är där. Tala om att och försäkra 

mig om att eleven tycker det är ok att bli inspelad samt att han/hon när som helst under 

intervjun kan säga till för att avbryta. 

 

Ingång: 

 

”Vi vuxna i skolan har ett uppdrag att se till att alla elever lär sig så mycket som möjligt. Alla 

elever lär sig ju på olika sätt och därför är det viktigt att ta reda på hur just du tycker och tänker 

runt det här.” 

 

Kan du berätta:  

 

 Hur ser det ut när ni har lektion i din klass?  

 

(ge följdfrågor om det behövs runt struktur, innehåll, om alla jobbar med samma saker, hur är 

genomgångar, digitala verktyg, placering i klassrummet m.m.) 

 

 Hur lär du dig bäst när du ska jobba med uppgifter? 

 

 Alla är ju olika och lär sig på olika sätt. Får du hjälp med det du behöver för att du ska 

lära dig på bästa sätt? På vilket sätt, kan du beskriva? 

 

(följdfråga vid behov: om du ber att få ex prov uppdelade, får du det? 



  
 

VI 

 har du eget material eller något annat som din lärare hjälper dig med lite extra, tycker du att 

lärarna förklarar och visar hur du ska göra på ett bra sätt m. m.) 

 

 Pratar dina lärare med dig om hur du vill ha det i skolan på lektionerna? 

(när, var, hur, skrivs det ned och i så fall var. Följs anpassningarna upp och leder de till någon 

förändring?) 

 

Avslut: 

 

 Avslutningsvis  

 fråga om det är något mer som eleven har funderat på när det gäller det vid pratat om 

samt tacka för att jag fick komma och träffa honom/henne. 

 

 

 

Bilaga 6 

Informationsbrev till elever angående intervju om extra anpassningar.  

Din klasslärare har frågat dig och dina föräldrar om du vill bli intervjuad om “Extra 

anpassningar” och dina föräldrar har sagt ja till att du får vara med om du vill. 

Jag som genomför intervjun heter Marie Bäck och jag går just nu sista terminen på min 

utbildning för att bli specialpedagog och skriver därför en uppsats om ”Extra anpassningar”.  

Jag är nyfiken på att få veta hur undervisningen ser ut på din skola och om du känner att du får 

hjälp på det sätt du behöver. 

Intervjun kommer ta ca en halvtimme och du kan när som helst säga till om du känner att du 

inte vill fortsätta. Om du tillåter så kommer jag spela in samtalet. Det du säger under intervjun 

är ingen annan här på skolan som kommer att få veta och inte heller dina föräldrar. Ditt namn 

kommer inte att användas i uppsatsen och det är bara jag som vet att du är en av de som är 

intevjuade. När jag är klar med uppsatsen kommer inspelning och utskrift att förstöras. 

Om du har några frågor eller andra funderingar får du gärna höra av dig till mig. Tel: xxxx-

xxxxxx Mail: xxxxx@xx  eller till min handledare: Marianne Björn: xxxxx@xx  

 

 

 

Jag säger ja till att bli intervjuad   

Jag säger ja till att bli inspelad     

Namnunderskrift_____________________________________________________ 

Namnförtydligande___________________________________________________ 

 

   

 

 

mailto:xxxxx@xx

