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Abstract 
Syftet med denna studie är att undersöka hur svensklärare arbetar med extra anpassningar. 

Undersökningsområden är hur de resonerar om vem som är i behov av extra anpassningar, 

vilka extra anpassningar svensklärarna uppger sig arbeta med för att alla elever ska kunna 

nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt hur de samarbetar med sina 

kollegor. Detta undersöks genom kvantitativ enkät och kvalitativa intervjuer, vars syfte 

var att fördjupa enkätsvaren. Totalt medverkade 47 respondenter i enkätundersökningen 

och tre av fyra genomförda intervjuer kom att användas i studien. Resultatet visar att extra 

anpassningar främst sker för lågpresterande elever och att lärarna i mån av tid och resurser 

anpassar för de högpresterande elever som är i behov av det. Konkreta extra anpassningar 

som svensklärarna gör beror på eleven, eftersom det är dennes behov som styr hur 

anpassningen ska utformas. 
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1 Inledning 

Fokus i denna studie är att undersöka hur svensklärare enligt egen utsago arbetar med 

extra anpassningar i sin undervisning. Riksdagen beslutade 2013 att lärarna skulle få mer 

tid till att utforma och förbättra undervisningen och läraren, istället för specialpedagogen, 

skulle få huvudansvaret för arbetet med extra anpassningar i undervisningen. Detta 

gjordes i syfte att extra anpassningar lättare skulle kunna nå eleven fort eftersom det 

gagnar elevers lärande om stöttning sker så fort behovet av stöd uppmärksammats 

(Prop.2012/13:195).  

Extra anpassningar är de insatser som sker inom ramen för, men även utöver, 

ordinarie undervisning. Till skillnad från särskilt stöd behövs det ingen utredning för att 

lärarna ska påbörja arbetet med extra anpassningar. I skollagen (2010:800 § 3) står det att 

elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans 

för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Skollagen understryker således att extra 

anpassningar inte enbart ska göras för de som riskerar att inte uppnå kunskapskraven för 

godkänt betyg. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning, vilket bland annat innebär 

att samtliga elever ska få stöttning i form av extra anpassningar, oavsett prestationsnivå. 

Forskning visar att stöttning och motivation är avgörande faktorer när elever ska 

uppnå förväntade kunskapskrav och vidareutvecklas utifrån sina individuella 

förutsättningar (Boser, Wilhelm & Hanna 2014, Jenner 2004, Skolverket 2015). Lärare 

uppgav i en attitydundersökning att de anser sig upptäcka vem som är i behov av extra 

anpassningar, men mer än hälften av lärarna uppgav samtidigt att de inte känner att de 

har tillräcklig stor kompetens för att kunna stötta dessa elever (Skolverket 2016). Andra 

studier pekar på att lärare främst väljer att fokusera på de elever som ännu inte uppnått 

kunskapskraven. Sekundärt anpassar lärarna sin undervisning i syfte att utmana de elever 

som redan uppnått kunskapskraven, men det primära målet för lärarna är att alla elever 

minst ska uppnå kunskapskraven (Mönks & Pflüger 2005). 

Att arbeta med extra anpassningar är något som svensklärare gör och behöver 

fortsätta att göra för att möjliggöra för alla elever att utvecklas så långt som deras potential 

tillåter. Lyckas svenskläraren med sin stöttning och med sina extra anpassningar är 

chansen stor att alla elever når så långt som möjligt i sin kunskapsinhämtning inom 

svenskämnet, vilket förbättrar elevernas framtida möjligheter att välja utbildning och 

arbetslivsinriktning. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur svensklärare uppger att de arbetar med extra 

anpassningar i sin undervisning. Vidare studeras hur lärarna resonerar om vem som är i 

behov av extra anpassningar och vilka extra anpassningar svensklärarna uppger sig arbeta 

med för att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt 

hur de samarbetar med sina kollegor i den processen. Studiens frågeställningar är 

följande: 

1. Hur menar svensklärare att de tillämpar extra anpassningar i sin 

ämnesundervisning? 

2. För vilka elever anser sig svensklärarna anpassa sin undervisning? 

3. På vilket sätt samarbetar svensklärarna med sina kollegor om elevernas behov av 

extra anpassningar? 

2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. Därefter följer tidigare forskning 

som bland annat rör teman som extra anpassningar, olika sätt att stötta elever och kollegial 

samverkan. 

2.1 Sociokulturell teoretisk utgångspunkt 

Inom en sociokulturell teoribildning är en grundtanke att lärande sker i samspelet mellan 

språk och handling i olika sociala och kulturella situationer och därför kan lärande ses 

som ett resultat av människans erfarenheter (Säljö 2014). Talet, tanken och agerandet är 

fundamentala delar som inte går att separera från varandra (Jakobsson 2012), och som 

ingår i alla lärandesituationer som exempelvis svenskundervisningen. 

Inom den sociokulturella teorin sägs människan behöva verktyg för att förstå och 

agera i relation till omvärlden. När en lärare arbetar med en elev med extra anpassningar 

kan språket användas som ett sådant verktyg, eftersom kommunikation gör det möjligt att 

överföra kunskap mellan människor. Om kommunikationen ska bli framgångsrik behöver 

avsändare och mottagare dela referensramar och metaspråk så att det som sägs avkodas 

på det sätt det är menat (Säljö 2014). 
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2.1.1 Stöttning 

I detta avsnitt diskuteras två begrepp som är nära förbundna med varandra. Det första är 

Vygotskijs närmaste utvecklingszon och det andra är Bruners scaffolding (Vygotskij 

1978; Bruner 1996). På svenska översätts scaffolding till stöttning eller stödstrukturer, 

vilket är de termer som fortsättningsvis kommer att användas i denna studie. Vygotskij 

definierar den närmsta utvecklingszonen som det avstånd mellan vad en elev kan klara av 

på egen hand och vad denne kan klara av med hjälp av någon som är mer kompetent än 

denne själv, till exempel en lärare. Genom att vägleda och stötta eleverna i deras närmaste 

utvecklingszon stakar läraren ut vägen mot vad som är möjligt för eleven att uppnå 

(Vygotskij 1978). 

Lärande sker när en elev ställs inför uppgifter som denne inledningsvis inte klarar 

av eftersom det ställer krav på att den kunskap eleven redan besitter omprövas, förändras 

och används på ett nytt sätt. Detta sätt att leda eleven kallar Vygotskij (1976) för input+1, 

och han menar att lärande sker bäst när den nya informationen ligger en nivå över det 

inläraren redan behärskar. Ett sätt att stötta inläraren är genom att läraren delar upp något 

som för eleven är icke hanterbart till igenkännliga delar eller genom att ställa frågor eller 

ge förslag till eleven. Genom kommunikation kan man undvika att eleven fastnar i sina 

egna tankar, vilket hjälper eleven framåt i sitt lärande (Foley 1994, Säljö 2014). Stödet 

bör utgå från elevens nuvarande nivå och förståelse så att den nya kunskapen befästs i det 

som eleven redan har automatiserat (Bruner 1996, Vygotskij 1976). 

 För att beskriva hur lärare arbetar med stöttning kan man metaforiskt tänka att 

eleven är en byggnad under konstruktion och att läraren är en byggnadsställning. Så länge 

byggnaden är under konstruktion behövs byggnadsställningen som stöttning men så snart 

byggnaden är färdig kan den stå för sig själv (Gibbons 2006). Ett konkret exempel på 

anpassningar i svenskundervisningen kan vara att läraren instruerar eleverna hur de kan 

arbeta med tankekarta som verktyg för att strukturera sina tankar tidigt i skrivprocessen. 

Nästa gång eleverna ska skriva en text kommer de att kunna strukturera sina tankar och 

påbörja arbetet självständigt genom att använda tankekarta. 

 Lärare måste alltid sträva efter att identifiera elevernas närmaste utvecklingszon, 

vilket förutsätter kontinuerlig stöttning. När eleven behärskar den nivå de stävat mot 

påbörjas arbetet mot nästa, vilket innebär att eleven behöver nytt stöd. 
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2.2 Extra anpassningar 

Extra anpassningar kan ses som en form av stöttning inom den sociokulturella teorin. 

Målet med anpassad undervisning är delvis att alla elever ska uppnå kunskapskraven, men 

också att utmana så att alla elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån 

sina individuella förutsättningar, oavsett om de är starka eller svaga. Enligt Skolverkets 

allmänna råd kan extra anpassningar inom svenskundervisningen vara ett sätt att stötta 

eleverna, genom att exempelvis hjälpa dem med planering och struktur, att ge dem stöd 

så att de kommer igång med uppgiften eller färdighetsträning såsom läs- och skrivträning. 

Extra anpassningar kan även vara tekniska hjälpmedel eller anpassade uppgifter så alla 

elever känner sig utmanade på sin individuella nivå (Skolverket 2014a). Specialläraren är 

en resurs på skolan som kan vara aktuell i arbetet med extra anpassningar, men främst 

ska hen fungera som ett stöd åt läraren och inte eleven (Skolverket 2014b). 

I denna studie undersöks hur extra anpassningar används av lärarna som stöttande 

insatser inom ramen för svenskundervingen, med avsikt att underlätta och utveckla 

eleverna mot deras närmaste utvecklingszon. Skollagen stipulerar att ”utbildningen inom 

skolväsendet ska vara likvärdig” (SFS 2010:800 §9), och extra anpassningar blir i 

praktiken således ett sätt att forma en mer likvärdig undervisning eftersom de ska bidra 

till att alla elever får samma möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. 

2.3 Tidigare forskning 

Extra anpassningar har lärare alltid arbetat med, men att låta det vara undervisande lärares 

huvudansvar att planera och genomföra dem, är ett förhållandevis nytt fenomen. Därför 

kommer det delvis att presenteras forskning från det specialpedagogiska fältet, då det var 

inom specialpedagogiken forskningen huvudsakligen skedde innan 2014. 

I boken Synligt lärande för lärare beskriver Hattie (2012) hur lärare aktivt kan 

förbättra sin undervisning för att påverka elevernas resultat. Han rangordnar 150 faktorer 

efter hur stor positiv påverkan de har på elevernas skolresultat. Resonemangen grundas 

på hans tidigare forskning, vilken är världens hitintills mest omfattande 

forskningsöversikt, Synligt lärande – En syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som 

påverkar elevers skolresultat, som publicerades 2009. Flera faktorer som Hattie (2012) 

rangordnat högt går att återfinna i Skolverkets (2014a) stödmaterial om extra 

anpassningar som lärare kan tillämpa. Bland de tio högst rankade påverkansfaktorerna 

kan man finna lärarens tydlighet, återkoppling och undervisningsstrategier, vilka alla är 

relevanta för svensklärare. Högt rankad i Hatties (2012) metaanalys kom också lärarens 
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förväntningar, en faktor som även andra studier har påvisat ha positiv påverkan för 

elevernas skolresultat. Elever vars lärare har höga förväntningar på dem uppnår ofta högre 

studieresultat, ett fenomen som också kallas för Pygmalioneffekten. Uppmuntran stärker 

elevernas självförtroende och ökar deras vilja att anstränga sig. Detta kan, enligt en 

undersökning som sträckte sig över tio års tid bland gymnasielever och deras lärare, 

åstadkommas genom samtal, positiv feedback och synlig undervisning där eleverna var 

medvetna om vad de förväntades åstadkomma och således kände sig delaktiga i 

undervisningen (Boser, Wilhelm & Hanna 2014). Även Skolinspektionen, som genom en 

tematisk analys baserad på cirka femton forskningsrapporter, tillsyns- och 

kvalitetsgranskningar samt skolenkäter, kom fram till att elever uppskattade lärare som 

gav snabb och tydlig återkoppling på uppgifter så att de visste hur deras kunskaper förhöll 

sig till kunskapskraven (Skolinspektionen 2016). För att eleverna ska ha möjlighet att nå 

sin närmaste utvecklingszon är det viktigt att anpassa undervisningen efter varje elevs 

individuella förutsättningar och behov, oavsett om eleven är hög- eller lågpresterande. I 

praktiken har det visat sig vara svårt att genomföra den breda variation av extra 

anpassningar som behövs i ett klassrum eftersom elevernas varierande förutsättningar och 

behov inte är desamma, trots att de vistas i samma klassrum och torde ha liknande 

förkunskaper (Imsen 1999).  

Boo (2014) undersökte i en studie hur lärare arbetar med individanpassningar i 

klassrummet. Respondenterna var fem lärare samt deras elever, och empirin samlades in 

genom dels observation, dels intervju. Resultatet visade att gemensamma 

framgångsfaktorer för eleverna är lärarnas inställning till arbetet med individanpassad 

undervisning och att lärarna utgår från elevernas förkunskaper. För att kunna genomföra 

relevanta extra anpassningar framkom faktorer som exempelvis att känna till elevernas 

intresse, personlighet, styrkor och svagheter samt att bygga upp ett ömsesidigt förtroende 

mellan lärare och elev (Boo 2014). Ett dilemma visade sig vara att individanpassad 

undervisning bygger på gemensamma och varierande arbetsformer med fokus på 

interaktion, vilket blir problematiskt på grund av klassernas storlekar. Är klasserna för 

stora minskar lärarens möjligheter att räcka till för alla (Boo 2014). 

I en studie gjord av Skolverket 2015 med sammantaget 2758 intervjurespondenter 

som undersökte elevers och lärares attityder till skolan framkom att lärare känner sig 

stressade över att de inte har tillräckligt med tid till att utforma fungerande extra 

anpassningar även om de upplevde att det var lätt att upptäcka vilka elever som behövde 

stöttning och vägledning utöver ordinarie undervisning. Lärarna menade att de ofta kände 
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sig otillräckliga och oförberedda inför arbetet med extra anpassningar, och att det till stor 

del berodde på klassernas storlek (Skolverket 2015; jfr Boo 2014). För lärare är det viktigt 

att ha stöd från rektorer och huvudmän i planeringsarbete och pedagogisk verksamhet för 

att kunna utvecklas som pedagoger, samt att den planeringstid som de behöver finns att 

tillgå. Dessa slutsatser byggdes på 23 svenska och 20 internationella forskningsöversikter 

(Skolinspektionen 2012). 

Enligt Skolverkets riktlinjer ska utbildningen ”ta hänsyn till alla elevers olika behov 

[…] detta innebär att organisera verksamheten på individ-, grupp- och skolnivå så att 

eleverna får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” 

(Skolverket 2014a:10). Som en del i detta arbete kan man se extra anpassningar, vilka bör 

tillsättas så snart som möjligt för att eleverna inte ska riskera att hamna långt efter sina 

kurskamrater (Skolverket 2014a, Skolinspektionen 2016). Alla elever behöver 

orientering mot utsatt mål och stöttning i processen, men trots det har det framkommit att 

främst de elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven får stöttning i form av extra 

anpassningar. Elever som är i behov av extra anpassningar för att uppnå högre betyg än 

godkänt får det i mån av tid och resurstillgång. Det viktigaste för lärare tycks vara att alla 

elever klarar rådande kunskapskrav för betyget godkänt (Westling Allodi & Rydelius 

2008). 

Det är extra viktigt att stötta eleverna under de första tillfällena som de genomför 

en ny uppgift, eftersom det inte går att förutsätta att de klarar obekanta uppgifter på egen 

hand (Levy 2008). I sitt stödmaterial nämner Skolverket (2014a), att ett sätt att arbeta 

med extra anpassningar är att läraren förtydligar och konkretiserar uppgifter, något som 

Levy inte anser borde vara en extra anpassning utan snarare en naturlig del av 

undervisningen eftersom det synliggör meningen med uppgifterna för eleverna (Levy 

2008, Boser, Wilhelm & Hanna 2014). 

Elever som kan vara i behov av extra anpassningar underhåller sig många gånger 

med annat än vad läraren avser att de ska göra under lektionstiden eller stör lektionerna 

genom att exempelvis ta mycket uppmärksamhet till följd av att uppgiften antingen är för 

lätt eller för svår. Många av de högpresterande eleverna avverkar ofta skolåren i tystnad 

utan att uppmärksamma läraren på att de behöver stöttning. Läraren har ett huvudansvar 

att uppmärksamma vilka elever som är i behov av extra anpassningar, men elever som 

läser på gymnasienivå har även ett egenansvar att ta kontakt med skolpersonal om de 

upplever att de inte uppnår kunskapskraven eller känner sig ostimulerade (Pascal 

2016/02, Österlind 2010). Många skolor lyckas dock bra i arbetet med att stimulera också 
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högpresterande elever, men det är en stor utmaning för lärarna att möta alla elever. 

Varierad undervisning, hög ämneskompetens hos lärare, struktur på undervisningen samt 

väl genomförd planering korrelerar med studiero och motivation hos eleverna, vilket är 

förutsättningar för en god kunskapsutveckling för alla (Skolinspektionen 2016). 

3 Metod och material 

I detta kapitel presenteras studiens genomförande. Först redogörs för metodval, material, 

urval och respondenter. Därefter presenteras analysverktyg, etiska överväganden och 

metodkritik. 

3.1 Material 

Empirin till studien samlades in genom enkäter och intervjuer. Att kombinera metoder 

innebär att det är möjligt att belysa frågeställningarna ur fler perspektiv än om enbart en 

metod används (Lantz 2014, Denscombe 2016). 

Studiens kvantitativa del består av en webbaserad enkät (bilaga A). Den kvalitativa 

empirin samlades in genom en semistrukturerad chattintervju med de respondenter som i 

enkäten uppgett att de ville medverka (bilaga B). Enkäten delades på ett onlineforum för 

svensklärare med cirka 12 000 medlemmar eftersom jag, till följd av begränsad tid till 

insamling av empiri, ville nå ett stort antal respondenter på kort tid. Det är ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att man använder de respondenter som finns nära till 

hands (Denscombe 2016). 

Enkäten inleds med information om studiens syfte samt hur den följer rådande 

forskningsetiska riktlinjer (jfr Vetenskapsrådet 2002). Första avsnittet efterfrågar 

respondenternas demografiska variabler, andra avsnittet undersöker hur lärarna arbetar 

med extra anpassningar, hur det kollegiala samarbetet ser ut samt vilka elever som lärarna 

upplever är i behov av extra anpassningar och det tredje avsnittet undersöker vilket 

förhållningssätt lärarna har till extra anpassningar. Lärarna som deltog i 

enkätundersökningen fick en förfrågan om att ställa upp på en uppföljande chattintervju. 

Syftet med den var att låta lärarna fördjupa sina resonemang. Vid intervjun fick lärarna 

även besvara en fråga som inte förkom i enkäten, nämligen vad de själva anser att extra 

anpassningar är. Dessa svar analyseras således utan koppling till någon enkätfråga i 

avsnitt 4.1.1. 
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Intervjuerna genomfördes genom en chattjänst och svaren kopierades in i ett Word-

dokument för att sparas. Inspirationen till att använda chatt vid intervjuerna kommer från 

Fonsecas (2014) andra delstudie i avhandlingen Det godkända fusket. Valet att använda 

chattintervju gjordes dels för att internet kan bidra till en känsla av anonymitet, dels av 

bekvämlighetsskäl eftersom det inte behöver avsättas någon tid för att transkribera (jmf 

Denscombe 2016). Respondenterna behöver inte heller oroa sig för parametrar som 

klädval och kroppsspråk samt att de får tid att formulera sitt svar (Denscombe 2016; Lantz 

2014). 

Frågorna till enkäten och intervjun (bilaga A) konstruerades huvudsakligen utifrån 

Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar. Exempelvis formulerades enkätfråga 

B10 ”Här följer exempel på extra anpassningar, kryssa i de som du brukar använda i din 

undervisning”, utifrån förslag som Skolverket ger om hur lärare kan arbeta med extra 

anpassningar i sin undervisning. Fråga B6 ”Är eleven delaktig och medveten om att du/ni 

jobbar med extra anpassningar?”, utformades för att få en bild av hur lärare involverar 

elever i arbetet med extra anpassningar inom svenskundervisningen (jfr Skolverket 

2014a). 

Liksom i Fonsecas (2014) studie har de svar som respondenterna skrev i chatten 

korrigerats av mig för läsbarhetens skull, trots att texten var förståelig från början. 

Exempelvis har infinitivmärket ”att” skrivits till där de uteslutits, ” […] kommer det att 

vara gynnsamt” och förkortningar skrivits ut, ”sped. Pedagogen [sic!]” ändrats till, 

specialpedagogen. Hänvisningar till enkäten kommer ske genom bokstav och siffra, där 

bokstaven hänvisar till avsnitt av enkäten och siffran till vilken fråga. Exempelvis är B3 

en hänvisning till enkäten avsnitt B, fråga 3. 

3.2 Urval och respondenter 

Respondenterna är lärare i svenska, det vill säga både svenska och svenska som 

andraspråk, och säger sig i genomsnitt ha varit verksamma som svensklärare i cirka 11 

år. Totalt svarade 47 lärare på enkäten, och eftersom svarsfrekvensen för frivilliga 

respondenter till intervju var låg vid det första utskicket gjordes ett nytt. Ytterligare en 

person anmälde sitt intresse, vilket resulterade i att det sammantaget gjordes fyra 

intervjuer. Tre av dessa används i studien. I den intervju som bortföll responderade en 

svensklärare som arbetar på en skola där alla elever är i behov av särskilt stöd, vilket 

gjorde det svårt för informanten att urskilja vad som var extra anpassningar och vad som 

var särskilt stöd inom ramen för hens svenskundervisning. 
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Information om de informanter som intervjuades i studien framgår av följande 

tabell: 

Respondent Legitimerad Behörighet Undervisningsämnen Yrkeserfarenh
et 

Relina Ja svenska, historia  
och specialpedagogik 

svenska och 
specialpedagogik 

Ca 20 år 

Katrin Ja svenska som andraspråk 
och spanska 

svenska som andraspråk Ca 10 år 

Olga Ja svenska och 
svenska som andraspråk  

svenska och 
svenska som andraspråk  

Mindre än 5 år 

Tabell 1. Intervjurespondenternas demografiska variabler 

3.3 Analysverktyg 

I analysen kategoriserades respondenternas enkätsvar efter om de i huvudsak uppgav sig 

arbeta relationellt eller kategoriskt med extra anpassningar. Med ett relationellt 

förhållningssätt till pedagogik anses elever och lärare vara i behov av varandra för att 

lärande ska ske. Om en elev misstänks att inte uppnå kunskapskraven för godkänt betyg, 

beskrivs problemet som att eleven befinner sig i svårigheter, snarare än att eleven har 

svårigheter. Förändringarna som ska stötta eleven sker i miljö eller arbetssätt så att det 

påverkar elevernas förutsättningar för lärande och därmed också deras resultat. När 

relationellt arbete planeras utformas extra anpassningarna så att processen är hållbar över 

tid, och målet är att eleven inte ska hamna i ett läge där de inte kommer att uppnå 

kunskapskraven för godkänt betyg (Aspelin 2013). 

I motsats till det relationella förhållningssättet står det kategoriska 

förhållningssättet, där lärarens huvudsakliga uppgift är att förmedla ämneskunskaper. 

Genom detta perspektiv ses eleven som bärare av sina egna problem. Problemen kan 

grunda sig i socioekonomiska förutsättningar, svag begåvning eller andra orsaker som går 

att härleda direkt till eleven. Skolans och lärarens uppgift är därför att kompensera för de 

brister som eleverna uppvisar genom att kortsiktigt lösa problematiken (Atteström & 

Persson 2000). 

 Fördelningen blev att fyra respondenter representerar det relationella 

förhållningssättet, sex stycken representerar det kategoriska och en majoritet, 37 

respondenter, utgör den tredje gruppen, här benämnd som obestämt förhållningssätt. 

Intervjurespondenterna har fått fiktiva namn som speglar den kategori som de tillhör – 

relationella Relina, kategoriska Katrin och obestämda Olga. Fördelningen mellan 

grupperna är framgår av tabell 2, nedan. 
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Tabell 2. Fördelning av förhållningssätt 

Enkätens C-del (bilaga A) syftade till att kategorisera hur svensklärarna förhåller sig till 

arbetet med extra anpassningar. Ett exempel på hur kategoriseringen skedde är fråga C8, 

”jag upplever att de som behöver extra anpassningar är elever med svårigheter”, anses de 

lärare som svarade ”ja” angivit ett relationellt svar och fråga C9, ”jag upplever att de som 

behöver extra anpassningar är elever i svårigheter” anses de lärare som svarade ”ja” 

uppgett ett kategoriskt svar. Ett annat exempel är flersvarsfrågan C12, ”Jag upplever att 

elever inte uppnår kunskapskraven eftersom…” där ikryssade alternativ som ”svaga 

kognitiva förmågor” och ”borde utredas för diagnos” ansågs vara kategoriska svar 

eftersom problemet härleds till eleven medan ”skolmiljön inte stämmer överens med 

elevens behov” och ”dålig kommunikation mellan lärare och elev” ansågs vara 

relationellt eftersom det syftar på yttre faktorer och lärande i relation till andra. 

De lärare som hade en majoritet relationellt färgade svar hamnade i den relationella 

kategorin och de som hade övervägande kategoriska svar hamnade i den kategoriska 

kategorin. De respondenter som pendlande mellan dessa förhållningssätt hamnade i den 

kategori som kallas ”obestämt förhållningssätt”. 

Vidare delades både intervju- och enkätsvaren in i för frågeställningarna relevanta 

teman. Dessa teman är hur lärarna resonerar om vem som är i behov av extra 

anpassningar, och hur lärarna fördelar sina resurser mellan dessa elever, vilka 

anpassningar de arbetar med i sin undervisning och hur de samarbetar med sina kollegor. 

Där efter jämfördes analysgrupperna för att lyfta likheter och skillnader i attityder och 

arbetssätt. 

3.4 Etiska överväganden 

Alla som deltagit i studien har blivit informerade om att deras svar kommer att användas 

konfidentiellt och att deras deltagande är frivilligt (bilaga A). De intervjuade har också 

fått information om att de när som helst har möjlighet att avsluta sin medverkan i studien 

(bilaga B). Enkätsvaren rapporteras anonymt, och det lämnades därför ingen möjlighet 

för respondenterna att avsluta sitt medverkande i studien efter inlämnat enkätsvar. Därför 

blev de informerade om, och samtyckte till, att de svar som skickades in skulle ingå i 

Kategori Antal Procent 

Relationellt förhållningssätt 4 8 % 

Kategoriskt förhållningssätt  6 13 % 

Obestämt förhållningsätt  37 79 % 
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studien. De som har valt att medverka i en intervju blev informerade om hur deras svar 

används i studien. Inga obligatoriska frågor kan röja respondenternas identitet och de 

uppgifter som respondenter frivilligt lämnade (mejl och/eller telefonnummer) hanterades 

konfidentiellt. Studien uppfyller därmed informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

3.5 Metodkritik 

En faktor som kan ha påverkat resultatet är att jag har använt mig av respondenter i både 

ämnet svenska och ämnet svenska som andraspråk. Trots att det finns likheter i 

ämnesplanerna kan undervisningen skilja sig åt, vilket innebär att något som är extra 

anpassningar för den ena ämnesläraren kanske inte är det för den andra. Exempelvis 

behöver läraren i svenska som andraspråk förklara ord och uttryck i större utsträckning, 

vilket skulle kunna ses som en extra anpassning för läraren i svenska. Valet att trots allt 

tillfråga alla lärare på forumet, både svensklärare och lärare i svenska som andraspråk, 

gjordes eftersom frågorna utgår från extra anpassningar de gör inom ramen för sin 

undervisning samt att det möjliggjorde att fler lärare kunde tillfrågas. 

Valet att använda chattintervju gjordes trots att det är mer arbetsamt för en person 

att skriva än det är att prata. Respondenten får inte heller samma möjlighet till spontana 

utsagor, eftersom de dels kan formulera om sina svar och dels korrekturläsa innan utskick. 

Resultatet kan ha påverkats av att enkäten skickades ut på ett forum, dels för att alla 

Sveriges ämneslärare inte är aktiva på forumet, dels för att eventuellt endast de lärare som 

är engagerade i arbetet med extra anpassningar väljer att delta i undersökningen (jmf 

Denscombe 2016). Innan enkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie, vilket stärker 

validiteten då bekymmer uppdagades och åtgärdades (Denscombe 2016). Frågor som var 

felformulerade redigerades och språkliga fel upptäcktes och åtgärdades. 

4 Resultat och analys 
Avsnitt 4.1 redogör för de resultat som avser besvara frågeställning ett: hur lärare enligt 

egen utsago säger sig arbeta med extra anpassningar. Därefter presenteras resultat för 

frågeställning två: om svensklärarna arbetar med extra anpassningar för alla elever i sin 

undervisning. I avsnitt 4.3 redovisas resultat som svarar på frågeställning tre: på vilket 

sätt responderande svensklärare samarbetar med kollegor och rektorer om extra 

anpassningar. 
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4.1 Extra anpassningar i svenskundervisningen 

Frågeställning ett, hur svensklärare tillämpar vad de anser vara extra anpassningar i sin 

ämnesundervisning, kommer att delas upp i två avsnitt. Det första (4.1.1) handlar om vad 

respondenterna anser att extra anpassningar inom svenskämnet är och avsnitt två (4.1.2) 

behandlar hur svensklärarna säger sig konkret arbeta med extra anpassningar i sin 

undervisning. 

4.1.1 Vad är extra anpassningar? 

Lärarna i intervjun ombads att berätta av vilka anledningar de arbetar med extra 

anpassningar. Det framkom att Relina och Olga arbetar med extra anpassningar för 

framåtsyftande ändamål: 

För mig innebär extra anpassningar att jag förändrar undervisningen för mina elever 
och lägger till specifika saker i min undervisning. Ibland för en person eller så att alla 
kan ta del av dem. (Relina) 

Extra anpassningar är ett sätt att anpassa undervisningen på ett sådant sätt att jag får 
med mig alla elever i min undervisning. (Olga) 

Respondenterna talar om att extra anpassningar är stöttande insatser som görs för en 

enskild individ eller för hela klassen för att alla elever ska ges möjlighet att följa med i 

den ordinarie undervisningen. Oavsett om målet med extra anpassningar inom 

svenskämnet är långsiktigt eller kortsiktigt arbetar lärarna med extra anpassningar för att 

eleverna ska nå sin närmaste utvecklingszon (Säljö 2014, Vygotskij 1978). Ur ett 

sociokulturellt perspektiv kan detta antas vara en variant av stöttning, vilket är något som 

alla elever behöver (Bruner 1996). 

Vid intervjun ombads respondenterna berätta vad de anser att extra anpassningar är 

inom svenskundervisningen på gymnasiet. Relina som representerar det relationella 

förhållningssättet beskriver hur hon ser på arbetet med extra anpassningar: 

Jag tycker att man ska tänka att man alltid har minst en dyslektiker och minst en 
elev med koncentrations- och uppmärksamhetsproblematik i gruppen. Det man 
gör för dem i form av extra anpassningar hjälper alla. […] Elever i behov av extra 
anpassningar behöver ofta anpassningar som är gynnsamt för alla elever. Om jag 
anpassar för elever med behov kommer det att vara gynnsamt för alla elever i 
klassen. Det gäller att göra anpassningar på ett sätt så att de blir en naturlig del av 
undervisningen och att de därför på sikt inte kommer att vara extra anpassningar 
utan något som vi alla gör för att nå till samtliga elever. (Relina) 

Relina anser att extra anpassningar borde vara en naturlig del av svenskundervisningen 

och att undervisande lärare alltid bör förutsätta att någon elev i klassrummet är i behov 
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av extra anpassningar. Enligt de relationella respondenternas utsagor görs extra 

anpassningar som förebyggande insats för att eleverna inte ska hamna i en situation där 

man behöver tillsätta särskilda stödinsatser. Extra anpassningar bör således integreras 

som en naturlig del av undervisningen, eftersom de leder till att samtliga elever stöttas i 

strävan mot sin närmaste utvecklingszon, oavsett vilken betygsnivå de har uppnått (jmf 

Vygotskij 1978). 

Katrin, som representerar det kategoriska förhållningssättet, kunde inte ge ett 

konkret svar på frågan om vad extra anpassningar är för henne: 

Jag tycker att det är ett otydligt begrepp. […] Vad är den stora skillnaden mot 
särskilt stöd och hur mycket förväntas jag göra i mitt klassrum? Vad kan jag göra? 
Orden i sig är rätt talande, men det finns ju många olika sorters extra anpassningar, 
så det är bredden i begreppet som gör det otydligt. […] Jag tänker att eleverna ska 
klara uppgifterna, och hur mycket stöd som sen krävs får bero. (Katrin) 

Katrin upplever att begreppet är otydligt. Hon anpassar i huvudsak sin undervisning för 

att eleverna ska klara av den specifika uppgiften och anser att stöttningar, i form av extra 

anpassningar, ska utföras av en väl insatt person, till exempel specialläraren. Hon tillägger 

att ”om specialpedagogen finns i klassrummet upptäcker hen problemet och kan stötta”. 

Katrin anser att det inte är hennes huvudansvar att anpassa sin svenskundervisning utan 

att det är speciallärarens arbetsområde. En möjlig anledning till det kan vara att hon anser 

att en speciallärare kan ge eleverna bättre stöttning och på så vis kan elevernas väg mot 

nästa utvecklingszon förkortas. 

Olga, representant för de obestämda respondenterna, lyfter en problematik som hon 

upplever när hon arbetar med extra anpassningar: 

Det är ett ämne man aldrig blir fullärd inom. Jag känner att jag har hyfsad koll, 
men eftersom det är individuella egenheter som ska tillfredsställas är det svårt att 
kunna allt. Ingen elev är den andra lik och därför är ingen anpassning den andra 
lik. (Olga) 

Hon upplever att svårt att anpassa för alla elever trots att hon upplever sig behärska 

området förhållandevis bra. För att kunna extraanpassa för varje enskild individ behöver 

läraren ha stor kännedom om vilka olika stödstrukturer som finns att tillgå. Utöver 

förslagen på konkreta extra anpassningar har Skolverket (2014a) gett förslag på att ta 

tillvara specialpedagogens kompetens för att stötta läraren eftersom denna är särskilt 

kompetent när det gäller elever i extra behov av stöd. Lärandet är individens alla samlade 

erfarenheter, vilket gör det till en utmaning för läraren att möta alla elever på deras nivå, 

eftersom ingen säkert kan veta vilka erfarenheter och kunskaper en elev bär med sig. 
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4.1.2 Hur tillämpas extra anpassningar? 

I enkäten ombads respondenterna markera vilka extra anpassningar som de använder i sin 

undervisning. De hade möjlighet att kryssa i flera alternativ. De tio mest förekommande 

extra anpassningar inom svenskundervisningen är följande: 

Tabell 3. De tio vanligast förekommande extra anpassningarna  

De mest frekvent förekommande anpassningarna i svenskundervisningen är tydliga 

instruktioner, tekniska verktyg och anpassade test, alla anpassningar som syftar till att i 

första hand stötta svaga elever. Också lärarna i intervjun ombads att exemplifiera vilka 

konkreta anpassningar de gör i sin svenskundervisning. Anpassningar som görs för hela 

klassen är exempelvis att delge instruktioner muntligt och skriftligt samt skriva schemat 

för dagen på tavlan. De som i huvudsak förhåller sig kategoriskt arbetar med att anpassa 

för stunden genom att till exempel erbjuda ”lättare uppgifter” och ”anpassade test” medan 

de som i huvudsak arbetar relationellt är överrepresenterade i ”individuella samtal” och 

”tydlig feedback”. De obestämda respondenterna har ”individuella samtal” och 

”färdighetsträning” som mest frekventa alternativ, vilket tyder på att de lyfter insatser 

som kan syfta till förändringar som sker både utanför och inom eleven. Det ger en delad 

bild av hur lärarna anpassar undervisningen för sina elever, trots att alla anpassningar 

syftar till att stötta eleverna i deras lärandeprocess. 

Relina beskriver hur hon tidvis arbetar med hela klassen: 

Att modellera är bra för alla och en extra anpassning/struktur i mitt arbetssätt som 
jag tror på. Det ger en tydlighet. Ibland gör jag också mallar som eleverna kan 
använda för att skriva till exempel argumenterande text, där jag gör rutor där 
eleverna kan skriva i sitt argument och sitt motargument. Inför skrivandet av olika 
texter ger jag också ut olika exempel på t.ex. referatmarkörer, inledningar, 

Fråga Form av extra anpassning Antal Procent (%) 

B10 Tydliga instruktioner 42 89 % 

 Tekniska verktyg och hjälpmedel 41 87 % 

 Anpassade test, t.ex. muntliga 36 77 % 

 Individuella samtal 33 70 % 

 Tydlig formativ feedback 32 68 % 

 Nedskriven lektionsplanering 31 66 % 

 Anpassade lättare uppgifter 29 62 % 

 Enstaka specialpedagogiska insatser 28 60 % 

 Genomtänkt möblering och placering 27 57 % 

 Färdighetsträning såsom läs- och skrivträning 25 53 % 
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avslutningar, sambandsord etcetera som kan vara bra för eleverna att använda för 
att underlätta skrivandet. (Relina) 

Relina redogör för hur stödstrukturer som modellering, mallar och språkligt stöd är extra 

anpassningar som stöttar hela klassen samtidigt. Hon berättar vidare att hon tror på dessa 

arbetssätt, eftersom det är stöd som underlättar elevernas skrivprocess och ger dem 

möjligheter att utvecklas i samma uppgift. Eleverna kan själv välja hur mycket stöttning 

de känner att de behöver. Är det ett arbetsområde som en elev tycker är svårt kan ta hjälp 

av extramaterial som läraren delar ut, medan en annan elev som känner att denne behöver 

en svårare uppgift kan försöka genomföra uppgiften på egen hand. 

Stöttande insatser som främjar hela klassens lärande exemplifierades av samtliga 

analysgrupper. Flertalet respondenter skriver upp schema på tavlan, placerar 

arbetsmaterial på aktuell lärplattform och anpassar klassrummets möblering. Extra 

anpassningar som riktar sig till en specifik individ visade sig ha en stor variationsbredd, 

men även här framkom att fokus hamnar på de svaga eleverna. Bland annat nämns insatser 

som läs- och skrivhjälp, förlängd provtid, korta raster, omplacering i klassrummet och 

möjlighet att arbeta i lugnare och avskild miljö. Olga berättar om en specifik situation 

samt hur hon hanterade den: 

[en elev] vill inte att kompisarna ska veta att /hen/ behöver extra anpassningar, så 
till /henom/ tänker jag lite extra. /Hen/ ser dåligt och behöver talsyntes, så vi har 
numera som klassrumsregel att alla får lyssna på musik när det är tyst läsning. Då 
syns det inte att /hen/ lyssnar på texten istället för att läsa den, eftersom det är flera 
som /hen/ har hörlurar i och lyssnar på musik. Jag hjälper även /henom/ att göra 
anteckningar och mejlar dem till /henom/ efter lektionen. (Olga) 

Här beskriver Olga ett konkret exempel på hur hon tar hänsyn till elevens önskemål om 

att inte kompisarna ska känna till hur omfattande hans behov av extra anpassningar är. 

Relina berättar: ”det kan handla om att de behöver någon som sitter intill dem för att 

komma igång, hjälp med att skriva, hjälp med att strukturera eller annat. Jag brukar hitta 

en tid som passar om eleverna har behov av detta”. Som citaten visar arbetar både Olga 

och Relina för att tillgodose elevernas behov av extra anpassningar, både vad gäller insats 

och tid för att genomföra den. Att stötta specifika elever med extra anpassningar behöver 

vara en flexibel insats eftersom det kräver individlösningar. Det innebär att ingen extra 

anpassning torde vara identisk med en annan eftersom det är elevens behov som styr 

vilken del av undervisningen som behöver anpassas och på vilket sätt det ska ske. 
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4.2 Vem får extra anpassningar? 

Respondenterna ombads i enkäten att ange vilka elever de upplever vara i störst behov av 

anpassad svenskundervisning. De fick möjlighet att kryssa i flera alternativ på följande 

fråga, eftersom det skulle vara möjligt att ange fler elevgrupper. 

Fråga Vilken elevgrupp är i störst behov av extra anpassningar? Antal Procent (%) 

B5 Starka 8 17 % 

 Genomsnittliga 8 17 % 

 Svaga 44  94 % 

Tabell 4. Vilken elevgrupp som är i störst behov av extra anpassningar. 

Resultatet visar att svensklärarna upplever att det främst är svaga elever som behöver 

anpassad undervisning. Katrin berättade att ”man oftast tänker på stöd till de svaga 

eleverna och helt glömmer bort de duktiga. De elever som behöver komma snabbt framåt 

i undervisningen blir ofta bromsade på grund av bristande resurser hos läraren”. 

Respondenterna visar att de är medvetna om att extra anpassningar ska ges till alla elever 

men att de elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven för godkänt får mer 

uppmärksamhet. 

På en liknande fråga i enkäten fick lärarna besvara när de inte längre anser att 

eleverna behöver extra anpassningar, baserat på betyg: 

 Tabell 5. Övre gräns för att arbeta med extra anpassningar grundat på betyg 

Tabell 6 visar att lärarna inte anser att det finns någon övre gräns för när en elev inte 

längre är i behov av extra anpassningar inom svenskundervisningen. Relina berättar, likt 

Katrin, att extra anpassningar dock inte förekommer för alla elever i praktiken: ”Fokus 

hamnar på att stötta elever att nå lägsta kunskapskrav, vilket kanske kan ske på ’bekostnad 

av’ att de starka inte får utvecklas i den takt de borde”. 

Elever som lärarna anser behöver extra anpassningar kan utmärka sig på olika sätt. 

Katrin berättar hur det kan ta sig uttryck i klassrummet: 

Fråga Övre gräns för att inte längre arbeta med extra anpassningar Procent (%) 

B9 Det finns ingen övre gräns 81 % 

 Eleven har uppnått betyget E 13 % 

 Eleven har uppnått betyget D 4 % 

 Eleven har uppnått betyget C 2 % 

 Eleven har uppnått betyget B 0 % 

 Eleven har uppnått betyget A 0 % 
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Antingen tar de mycket plats, eller så kommer de inte igång med uppgifterna. Ofta 
hamnar de vid Facebook eller Youtube istället för att göra vad de ska […]. De 
kanske inte har följt uppgiftsbeskrivningen, haft svårt att formulera sina svar eller 
inte hittat svaren […] vilket visar sig i bristfälliga kunskaper senare. (Katrin) 

Olga tillägger att ”de som inte hänger med eller visar intresse brukar jag bli lite extra 

vaksam på” och beskrev att det kan bero på ”olika utvecklingskurvor eller så har eleverna 

kommit till en stiltje […] Hemförhållanden, skoltrötthet, motivation eller svaga i svenska 

kan också vara anledningar”. Respondenterna är följaktligen ense om att de 

uppmärksammar elever som gör annat än vad läraren planerat för lektionen, har störande 

beteende eller inte kan uppvisa förväntade kunskaper. Vidare berättar Olga att hon, likt 

Katrin och Relina, i praktiken prioriterar dem som riskerar att inte uppnå kunskapskraven 

men tillägger att hon tänker på studieron i klassrummet. Hon beskriver detta på följande 

vis: 
Den som tar mest plats får mest hjälp, eftersom de stör alla andra. Den tysta stör 
inte, vilket inte påverkar studieron, vilket tyvärr innebär att den som tar plats får 
plats… Det blir bäst så. Jag får dåligt samvete över att inte alla får samma 
möjligheter, men resurserna räcker inte till att ”ta väl hand om alla”. Alla ska ha 
en progression i sin utveckling, men studieron prioriteras så majoriteten kan 
koncentrera sig. (Olga) 

Hon beskriver att de elever som tar mycket plats får mest stöttning i form av extra 

anpassningar. Olga lyfter att hennes resurser inte räcker för att alla elever ska bli ”väl 

omhändertagna” och att hon därför väljer att kontrollera studieron, eftersom den påverkar 

allas möjlighet att koncentrera sig. Ingen av respondenterna specificerar att de elever som 

behöver svårare utmaningar är i behov av extra anpassningar, utan svensklärarna 

fokuserar på att alla elever ska uppnå kunskaper för godkänt betyg. Dock verkar 

resurstillgången vara en styrande faktor för hur fördelningen sker mellan starka och svaga 

elever, och att lärarna prioriterar att alla elever ska uppnå kunskapskraven för godkänt. 

4.3 Kollegialt samarbete 

För att undersöka hur samarbetet med andra skolaktörer sker beträffande extra 

anpassningar fick respondenterna svara på följande frågor i enkäten: 

Fråga Frågeställning Ja Nej Ibland 

B1a Är ni flera i beslutet om att en elev är i behov av extra anpassningar? 36 % 40 % 24 % 

B4 Informeras målsman om att eleven har anpassad undervisning? 66 %  28 % 6 % 

Tabell 6. Samarbete med kollegor och målsman 
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Resultatet visar att lärarna oftast är ensamma i beslutet om en elev inom svenskämnet 

behöver extra anpassningar och att målsman blir informerad i 66 % av fallen. På fråga 

B1a beskriver de som angett ibland, att de meddelar sina kollegor i de fall som de anser 

att problematiken är så omfattande att de behöver ha kännedom om den. Några lärare 

angav att de tar stöd av sina kollegor, att de berättar om vad de upplever att eleverna 

behöver få extra anpassningar inom eller för att bistå med råd om sådant som skulle kunna 

gynna eleven även i andra ämnen. Kollegiet kan vara ett sätt att hjälpa och lära av 

varandra i situationer där enskilda lärare upplever att deras kompetens inte är tillräcklig. 

Genom att dela erfarenheter om vad som är fungerar för eleven kan lärarna tillsammans 

utveckla arbetet med extra anpassningar, vilket gynnar alla elevers lärande. 

Andra personer som svensklärarna ibland involverar i arbetet med extra 

anpassningar är elevens målsman. Detta görs enligt respondenterna främst om 

anpassningarna är omfattande och eleven riskerar att inte uppnå kunskapskraven, samt 

vid utvecklingssamtal. Detta gäller dock bara de elever som ännu inte fyllt 18, eftersom 

myndiga elever själv får bestämma om deras föräldrar ska vara involverade i deras 

skolarbete. Olga involverar även skolans studie- och yrkesvägledare: ”Ibland ber jag 

elever prata med studie och yrkesvägledare, för att hen kan motivera och styra upp 

planer”. Detta skulle även kunna ses som en konkret anpassning eftersom det gynnar och 

förhoppningsvis motiverar eleven att anstränga sig i skolan och se meningen med arbetet. 

4.4 Sammanfattning av resultaten 

Lärare anpassar sin undervisning främst för att alla elever ska kunna följa med i den, 

därefter för att svaga elever ska ges möjlighet att uppgå godkänt betyg och slutligen för 

att starka elever ska utmanas för att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Lärarna anser 

inte att det finns någon övre gräns för när man inte längre behöver arbeta med extra 

anpassningar, men att det sker en viss prioritering som trolig följd av resurs- eller 

kunskapsbrist. Extra anpassningar görs på individorienterad basis, delvis med hjälp av de 

förslag som finns i Skolverkets (2014a) stödmaterial. Extra anpassningar sker både på 

individ- och gruppnivå och ses som en naturlig del av undervisningen för en del av 

studiens respondenter. Det kollegiala samarbete som sker är främst för att uppmärksamma 

vilken elev som har vilken anpassning, samt för att rådfråga i de fall som läraren upplever 

att de behöver stöd. 
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5 Diskussion 

Alla har rätt till en likvärdig utbildning (SFS 2010:800), vilket i praktiken kan vara svårt 

att genomföra. Ett sätt att uppnå en likvärdig utbildning inom gymnasieskolans 

svenskundervisning är att tillämpa extra anpassningar. Ansvaret att synliggöra vem som 

är i behov av extra anpassningar delar lärare och elever på gymnasienivå, där eleverna 

själva delvis bär ansvar för sin inlärningsprocess. Deras delaktighet är viktig för att de 

tidigast möjligt ska få det stöd som behövs samt ges möjlighet att utvecklas så långt som 

möjligt utifrån sina individuella förutsättningar (Österlind 2012, Skolverket 2014a). 

Extra anpassningar är något som lärarna är skyldiga att arbeta med. Utsagor av den 

relationella informanten Relina kan kopplas till Levy (2008), som menar att extra 

anpassningar borde vara en naturlig del av svenskundervisningen, eftersom exempelvis 

att skriva schemat på tavlan och ge tydliga instruktioner är något som gagnar alla. Relina 

ifrågasätter inte heller vems ansvar det är, utan menar att det är hennes ansvar att se till 

att eleverna får det stöd som de behöver. Trots intentionerna i prop. 2012/13:195 menar 

den kategoriska respondenten Katrin att extra anpassningar är ett arbetsområde som 

specialpedagogen är mest lämpad att utföra. Olga, som representerar majoriteten, anser 

att de elever som är i behov av extra anpassningar är lätta att upptäcka, men att det kan 

vara svårt att stötta dem eftersom eleverna har varierade behov (jfr Imsen 1999; 

Skolinspektionen 2015). Respondenterna är ense om att extra anpassningar är ett sätt att 

stötta eleverna i svenskundervisningen, men frågan är hur likvärdig utbildningen blir om 

en del av Sveriges verksamma svensklärare fortfarande anser att extra anpassningar är 

något som specialläraren bör göra. För eleven blir det en avsevärd skillnad på vägen från 

att läraren uppmärksammar en elev i behov av extra anpassningar tills det att 

anpassningarna tillsätts, beroende om det är läraren eller specialläraren som planerar och 

genomför anpassningarna. 

Ett annat resultat som är värt att lyfta är att lärarna i studien anser att alla elever 

som behöver anpassad undervisning ska få det, men att de har en prioriteringsordning för 

vilka elever som först får stöttning genom extra anpassningar. Främst anpassas 

svenskundervisningen för att alla elever ska ha möjlighet att följa med. Därefter anpassar 

lärarna för de elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven och till sist anpassas 

undervisningen till starka elever som behöver större utmaningar. Tidigare studier har visat 

liknande trender, där lågpresterande elever får mer stöttning än de högpresterande 

eftersom lärarna anser att det är viktigast att alla elever uppnår kunskapskraven för 
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godkänt betyg (Westling Allodi & Rydelius 2008; Mönks & Pflüger 2005). En 

konsekvens av ovan diskuterade prioriteringar är att elevernas svenskundervisning inte 

kan anses vara likvärdig för starka och svaga elever, eftersom de svaga får mer stöttning 

och bättre förutsättningar att, utifrån sina möjligheter, utvecklas så långt som möjligt 

inom svenskämnet. Det strider mot skollagen att inte ge alla elever samma förutsättningar 

att lyckas i skolan (SFS 2010:800; Westling Allodi & Rydelius 2008). 

Lärare kan behöva stöd från andra skolaktörer för att klara att genomföra adekvata 

extra anpassningar för sina elever (Skolinspektionen 2012). I studien framkommer att 

främst de svensklärare som förhåller sig relationellt efterfrågar ett kollegialt samarbete. 

De respondenter som förhåller sig kategoriskt arbetar oftast ensamma, medan en majoritet 

av de som är obestämda involverar sina kollegor ibland, och då främst för att be om – 

eller ge råd. En fördel med kollegialt samarbete är att de respondenter som upplever att 

de inte har kompetens att stötta alla elever med extra anpassningar inom 

svenskundervisningen kan få stöd av någon annan lärare som har upplevt liknande 

svårigheter. En lärarkår sitter sammantaget på en bred kunskap om hur man kan anpassa 

undervisningen (jfr Skolverket 2015), och denna kompetens borde tillvaratas så att de 

lärare som inte upplever att alla de verktyg de behöver inte behöver uppfinna hjulet på 

nytt. Ett sätt att involvera skolans kollegiala kompetenser berättade Olga om då hon 

använder skolans studie- och yrkesvägledare för att hen dels skulle kunna motivera eleven 

till att prestera bättre inom svenskämnet, dels visa på vilka möjligheter eleven har för att 

eleven skulle förstå vikten av betyg i svenskämnet (Boser, Wilhelm & Hanna 2014; 

Skolverket 2015). 

För att kunna erbjuda alla elever en likvärdig utbildning är det viktigt att alla elever 

får det stöd som de behöver, oavsett hur läraren förhåller sig till sakfrågan och oavsett om 

eleven anses vara hög- eller lågpresterande. För att kunna genomföra en likvärdig 

utbildning ställs höga krav på svensklärarnas didaktiska kompetens att stötta och vägleda 

eleverna, men det ställs också höga krav på att skolledning möjliggör tid för planering, 

reflektion och samarbete mellan kollegor. För att uppnå detta behövs ett processtänkande 

gällande hur arbetet ska utvecklas över tid för att bidra till en så likvärdig utbildning som 

möjligt. 

5.1 Vidare forskning 

I likhet med tidigare forskning har denna studie pekat på att svaga elever får mer 

uppmärksamhet och extra anpassningar under sin skolgång än de elever som redan 
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uppnått kunskapskraven. Dock är den forskning som stödjer denna slutsats förhållandevis 

gammal. Därmed vore det intressant att undersöka om en eventuell förändringsprocess 

håller på att ske angående hur lärare fördelar sin tid mellan de elever som är i behov av 

extra anpassningar inom svenskämnet. Det vore även intressant att undersöka lärarens 

arbetssituation i sin helhet för att utröna om det finns möjligheter att frilägga mer tid så 

att svensklärarna kan planera arbetet med stöttning och extra anpassningar. Slutligen vore 

det intressant att undersöka hur eleverna själva upplever att extra anpassningar fördelas 

och om de upplever att någon elevgrupp särbehandlas gällande tillgången till extra 

anpassningar inom svenskundervisningen.



  
 

22 
 

Referenser 
Aspelin, J. (red.) (2013). Relationell specialpedagogik: i teori och praktik. Kristianstad: 

Kristianstad University Press. 
Atteström, H. & Persson, R. S. (2000). Brister eller olikheter? Specialpedagogik på 

alternativa grunder. Lund: Studentlitteratur. 
Boser, U., Wilhelm, M., & Hanna, R. (2014). The power of the pygmalion effect – 

teachers expectations strongly predict college completion. Center for American 
progress. 

Boo, S. (2014). Lärares arbete med individanpassning: Strategier och dilemman i 
klassrummet. Linköping: Linköpings universitet. 

Bruner, J. (1996). The culture of education. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
Eklund, M. (2015). En kvalitativ studie om lärares arbete med extra anpassningar i 

gymnasieskolan. Linköpings universitet. Tillgänglig på Internet: 
http://docplayer.se/69167278-En-kvalitativ-studie-om-larares-arbete-med-extra-
anpassningar-i-gymnasieskolan.html  

Foley, J. (1994). Key concepts in ELT: Scaffolding. ELT Journal, 48:1, 101–102. 
Fonseca, L. (2014). Det godkända fusket – normförhandlingar i gymnasieskolans 

bedömningspraktiver. Diss.), Kalmar: Linnéuniversitetet, 2014. 
Gibbons, P. (2006). Stärk språket, stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande för 

och med andraspråkselever i klassrummet. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 
Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur och Kultur. 
Häger, B. (2007). Intervjuteknik. Stockholm: Liber. 
Imsen, G. (1999). Lärarens värld – Introduktion till allmän didaktik. Lund: 

Studentlitteratur. 
Jakobsson, A. (2012) Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling – lärande som 

begreppsmässig precisering och koordinering. Pedagogisk Forskning i Sverige, s 
152–170. Lärande och samhälle: Malmö högskola. 

Jenner, H. (2004). Motivation och motivationsarbete i skolan och behandling. Stockholm: 
Myndigheten för skolutveckling. 

Lantz, B. (2014). Den statistiska undersökningen – grundläggande metodik och typiska 
problem. Lund: Studentlitteratur. 

Levy, H. M. (2008) Meeting the Needs of All Students through Differentiated Instruction: 
Helping Every Child Reach and Exceed Standards. Western Connecticut State 
University, Danbury. 2008 Heldref Publication. Tillgänglig på Internet: 
http://www.wou.edu/~tbolsta/web/texbook/24_Meeting_the_Needs.pdf 

Mönks, F.J. & Pflüger, R-. Gifted Education in 21 European Countries: Inventory and 
Perspective. Radboud University Nijmegen. Tillgänglig på Internet: http://ksv-
projekty.vsb.cz/icpn/repo/gifted_education_21_eu_countries.pdf  

Pascal, A. (2016). Who are the low-preforming students? Pisa in Focus. No 60. Paris: 
OECD publishing. 2. 

Prop.2012/13:195 (u.d.). Minskade krav i skolan. Tillgänglig på Internet: 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2013/09/prop.-201213195/  

SFS 2010:800. Skollag. Tillgänglig på Internet: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K3  

Skolinspektionen (2012). Framgång i undervisningen: en sammanställning av 
forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. 
Stockholm: Skolinspektionen. 

http://docplayer.se/69167278-En-kvalitativ-studie-om-larares-arbete-med-extra-anpassningar-i-gymnasieskolan.html
http://docplayer.se/69167278-En-kvalitativ-studie-om-larares-arbete-med-extra-anpassningar-i-gymnasieskolan.html
javascript:;
http://www.wou.edu/%7Etbolsta/web/texbook/24_Meeting_the_Needs.pdf
http://ksv-projekty.vsb.cz/icpn/repo/gifted_education_21_eu_countries.pdf
http://ksv-projekty.vsb.cz/icpn/repo/gifted_education_21_eu_countries.pdf
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2013/09/prop.-201213195/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K3
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K3


 

 23 

Skolinspektionen. (2016). Utmaningar i undervisningen [Elektronisk resurs]. Tillgänglig 
på Internet: http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och rapporter/ 
Publikationer/analyser/utmaningar-i-undervisningen/  

Skolverket (2014a). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 
Stockholm: Skolverket. Tillgänglig på Internet: 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3299  

Skolverket (2014b). Stödinsatser i utbildningen: om ledning och stimulans, extra 
anpassningar och särskilt stöd. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig på Internet: 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3362  

Skolverket (2015). Delaktighet för lärande. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig på 
Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3531 

Skolverket (2016). Attityder till skolan 2015. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig på 
Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3654 

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. 3. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet: Elanders Gotab. 

Vygotskij, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological 
Processes. Cambridge: Harvard University Press. 

Westling Allodi, M. Rydelius, P-A (2008). The needs of gifted children in context: a study 
of Swedish teachers’ knowledge and attitudes. Presented at ECHA conference. 

Österlind, K. (red.) (2010). Risk för IG: gymnasierektorer om skolornas stöd till elever 
som riskerar att inte nå målen. Stockholm: Skolverket. 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och%20rapporter/%20Publikationer/analyser/utmaningar-i-undervisningen/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och%20rapporter/%20Publikationer/analyser/utmaningar-i-undervisningen/
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3299
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3362
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3531
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3654


  
 

I 
 

Bilagor 
Bilaga A Enkät 
Syftet med studien är att se hur ämneslärare inom ämnet svenska arbetar med extra anpassningar inom 

ramen för ordinarie undervisning. Jag kommer att utgå från Skolverkets definition, vilken är att: ”extra 

anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare 

och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen” 

Enkäten beräknas ta 10 minuter att besvara och är indelad i tre sektioner. Ditt deltagande är frivilligt 

och ditt svar är anonymt såvida du inte väljer att lämna din mejl för en fördjupande intervju. Om du vill 

avbryta ditt deltagande låter du bli att skicka in enkäten. Har du frågor ber jag dig att skicka ett mejl till 

mig på jn222ka@student.lnu.se. 

 Tack för att du medverkar! 

Johanna Nihlen 

Samtycke * 
o Jag har tagit del av informationen ovan och förstår att mitt medverkande är frivilligt. 

 

A. Bakgrundinformation om dig och din koppling till svenskämnet. 
1. Är du utbildad ämneslärare? * 

o Ja 

o Nej 

2. Har du lärarlegitimation? * 

o Ja 

o Nej 

3. Är du verksam ämneslärare? * 

o Ja 

o Nej 

4. Vilka kurser inom svenskämnet undervisar du inom för tillfället? * 

 Svenska 1 

 Svenska 2 

 Svenska 3 

 Svenska som andraspråk 1 

 Svenska som andraspråk 2 

 Svenska som andraspråk 3 

  

5. Hur många år har du arbetar som ämneslärare? * 

o Mindre än 5 år 

o Ca 5 år 

o Ca 10 år 

o Ca 15 år 

mailto:jn222ka@student.lnu.se


 

 II 

o Ca 20 år 

o Ca 25 år  

o Ca 30 år 

o Ca 35 år 

o Ca 40 år 

o Ca 45 år 

o Ca 50 år 

o 50 år+ 

 

B. Syftet med denna sektion är att undersöka hur du upplever att du/ni arbetar med extra 

anpassningar. 
Upplever du att ja/nej inte är tillräckliga svarsalternativ ber jag dig att kryssa ”other” och skriva en kort 

fritext 

1. A. Är ni flera i beslutet om att en elev är i behov av extra anpassningar? * 

o Ja 

o Nej 

o Other 

B. Om du är ensam i beslutet, brukar du underrätta dina kollegor om vilka extra anpassningar du 

har tillsatt och av vilken anledning? Beskriv gärna kortfattat vad du berättar och av vilken 

anledning. 

o _______________________________________________________________ 

2. A. Upplever du att det finns rutiner på din skola när det behövs tillsättas extra anpassningar? * 

o Ja 

o Nej 

o Other 

B. Om ja, anser du att de är tydliga och fungerar? 

o Ja 

o Nej 

o Other 

3. Upplever du att det finns resurser för att genomföra bra extra anpassningar? * 

o Ja 

o Nej 

o Other 

4. Brukar målsman informeras om att eleven är i behov av extra anpassningar? * 

o Ja 

o Nej 

o Other 

5. Brukar du/ni ha en fortsatt dialog med målsman om huruvida anpassningarna fungerar, ändras 

eller avskrivas? * 

o Ja 



 

 III 

o Nej 

o Other 

6. Är eleven delaktig och medveten om att du/ni jobbar med extra anpassningar? * 

o Ja 

o Nej 

o Other 

7. Är eleven medveten om anledningarna till varför det har tillsatts extra anpassningar? * 

o Ja 

o Nej 

o Other 

8. Vem upplever du är i störst behov av extra anpassningar? * 

 Starka elever 

 Svaga elever 

 Genomsnittliga elever 

9. Upplever du att det finns en övre gräns, grundat på kunskapskraven, för när man inte längre 

behöver tillsätta extra anpassningar? * 

o Nej 

o A 

o B 

o C 

o D 

o E 

o F 

10. Här följer exempel på extra anpassningar, kryssa i de som du brukar använda i din 
undervisning 
 Hjälp att strukturera schema över skoldagen 
 Individuella samtal mellan lärare och elev 
 Tydliga instruktioner 
 Färdighetsträning såsom lästräning eller extra repetitioner 
 Särskilda läromedel  
 Tekniska verktyg och hjälpmedel 
 Enstaka specialpedagogiska insatser 
 Nedskriven lektionsinstruktion 
 Genomtänkt möblering och placering 
 Rörelsepauser 
 Färre uppgifter 
 Svårare uppgifter 
 Intensiv matematik- eller lästräning 
 Muntliga test 
 Tydlig feedback under arbetets gång 
 Kontaktbok med hemmet 
 Other 

 

C. Syftet med denna sektion är att undersöka hur du ser på det pedagogiska arbetet kring 

extra anpassningar. 



 

 IV 

Nedan utgår alla svar från din personliga upplevelse och skrivs därför i jag-form. 

1. Jag upplever generellt att mina elever lyckas bättre när…* 

o Vi arbetar tillsammans 

o När de arbetar individuellt 

o Kombination av ovannämnda alternativ 

o Other 

 

2. Jag upplever generellt att lärande sker bäst i bra och trygga relationer* 

o Ja 

o Nej 

3. Jag upplever att min huvudsakliga uppgift är att…* 

o Förmedla ämneskunskaper 

o Skapa goda relationer med eleverna 

o Förmedla ämneskunskaper och skapa goda relationer med eleverna 

o Other 

4. Jag tänker på att erbjuda alternativ i min undervisning så att ingen ska hamna i situationen att 

jag/vi behöver tillsätta extra anpassningar* 

o Ja 

o Nej 

5. Jag upplever att extra anpassningar är insatser för stunden så att eleven klarar den specifika 

uppgiften som vi arbetar med* 

o Ja 

o Nej 

6. Jag upplever generellt att mina elever lyckas bättre när jag visar att jag tror på dem* 

o Ja  

o Nej 

7. Jag upplever att mina elever uppnår kunskapskraven lättare om jag håller dem motiverade* 

o Ja 

o Nej 

8. Jag upplever att de som behöver extra anpassningar är elever med svårigheter* 

o Ja 

o Nej 

9. Jag upplever att de som behöver extra anpassningar är elever i svårigheter* 

o Ja 

o Nej 

10. Jag upplever att… * 

o Mina klasser är homogena och att alla elever har samma behov och förutsättningar 

o Mina klasser är heterogena och att alla elever har olika behov och förutsättningar 

11. Jag upplever att det generellt är…* 

o Lätt att individanpassa undervisningen 

o Svårt att individanpassa undervisningen 



 

 V 

12. Jag upplever att elever inte uppnår kunskapskraven eftersom…* 

 De har fått diagnos 

 Borde utredas för diagnos 

 Svaga kognitiva förmågor 

 Starka kognitiva förmågor 

 Skolmiljön inte stämmer överens med elevens behov  

 Bristfälliga insatser i extraanpassningsarbetet 

 Dålig kommunikation mellan lärare och elev 

 Other 

 

Intervjuförfrågan - Vill du ställa upp på en chattintervju? 
Den beräknas ta cirka 20 minuter, och möjliggör en fördjupning av studien. Dina svar kommer användas 

anonymt och följa konfidentialitetskravet. 

Om du vill ställa upp på en intervju för att kunna utveckla svaren ber jag dig fylla i mejladress eller 

telefonnummer nedan. Jag kommer då att kontakta dig inom några dagar! 

o _____________________________________________________________________ 
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Bilaga B Intervjumall 

Hej! Stort tack för att du deltog i enkäten. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. 

Svaren kommer användas till mitt examensarbete vid Linnéuniversitetet på 

ämneslärarutbildning för att belysa och fördjupa intressanta aspekter av enkäten du 

tidigare fyllt i. Dina svar kommer att vara anonyma och du kommer att få möjlighet 

(frivilligt) att läsa diskussionen innan den publiceras för att säkerställa att jag har tolkat 

dina svar på rätt sätt. Intervjun kommer ske över chatt och beräknas ta ca 20 minuter. Har 

du frågor kring studien eller vill avbryta din medverkan ber jag dig att skicka ett mejl till 

mig på jn222ka@student.lnu.se. 

 

Tack för att du medverkar! 

Johanna Nihlen 

 

1. Vad innebär extra anpassningar för dig? 

 

2. Hur brukar du/ni avgöra att en elev är i behov av extra anpassningar? 

Följdfråga: Berätta gärna om vilka typer av uppförande, beteenden, 

kunskapsrelaterade avvikelser du/ni brukar vara vaksamma på… 

 

3. Tänker du att det finns någon skillnad på vem man prioriterar i praktiken (svaga, 

starka och genomsnittliga elever)? 

 

4. Anser du att du har tillräckligt med kompetens eller skulle du exempelvis behövt 

mer utbildning i frågan? 

 

5. Vilka rutiner finns på din skola kring extra anpassningar? 

 

6. Alla elever uppnår inte kunskapskraven – vad tror du att det huvudsakligen beror 

på? 

mailto:jn222ka@student.lnu.se
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