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Abstrakt 

Syftet med studien var att beskriva och analysera ett antal pedagogers uppfattningar av 

begreppet extra anpassningar, hur de arbetar med extra anpassningar, samt hur det har 

påverkat deras arbete med att stödja elever i svårigheter på ett antal grundskolor i en mindre 

kommun i södra Norrland. Forskningsfrågorna lyder: Hur identifieras elevernas behov av 

stödinsatser? Hur tolkas begreppet extra anpassningar av pedagogerna? Hur arbetar 

pedagogerna kring extra anpassningar och hur följs insatserna upp? Den metod som använts i 

studien är kvalitativa intervjuer som genomfördes med nio klasslärare och tre 

specialpedagoger på fyra olika grundskolor i den valda kommunen. Resultatet visade att alla 

intervjuade pedagoger var medvetna om begreppet extra anpassningar, men uttrycker en 

osäkerhet i skillnaden mellan de olika begreppen extra anpassningar och särskilt stöd som 

förekommer i de allmänna råden. Dock framkommer att klasslärarna ger uttryck för att det är 

något de alltid har gjort, men inte uppmärksammat på det sätt som Skolverket (2014a) belyser 

i de allmänna råden. Studien visar att om lärare ska kunna inkludera alla elever med hjälp av 

stödinsatser såsom extra anpassningar, är det viktigt, att de får stöd i det arbetet, både från 

ledning och med stöd av resultat från forskning i det specialpedagogiska fältet i form av ökade 

kunskaper och verktyg som kan användas i undervisningen, samt att rutiner fastställs för hur 

detta arbete ska genomföras. 
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Inledning 
Skolan har ett ansvar när det gäller barns och ungdomars utveckling där undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolan ska främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling och ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar 

kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem (Skolverket, 2011). En 

del elever behöver stödinsatser för att utvecklas mot kunskapsmålen och för att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås. De stödinsatser skolan är skyldiga att erbjuda är extra 

anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014a). Detta gäller från 1 juli 2014 då det gjordes 

en lagändring för att förtydliga begreppen för stödinsatser, samt för att underlätta 

pedagogernas arbete med åtgärdsprogram och annan dokumentation (Skolverket, 

2014a). Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och skolan ska sträva efter att uppväga 

skillnader i elevernas förutsättningar (Skolverket, 2014a). 

 

“En skola för alla” har blivit ett politiskt-ideologiskt begrepp i Sverige för att utveckla en 

skola som innebär delaktighet, inkludering och integrering av hög grad. Huruvida 

intentionerna med “en skola för alla” har uppnåtts, eller om det finns ett glapp mellan ideologi 

och praktik diskuteras i många sammanhang (Gustavsson, 2002). När arbetet med extra 

anpassningar ska utföras i verksamheten är det viktigt att ha fokus på 

inkluderingsperspektivet. Göransson och Nilholm (2013) påpekar att begreppet inkludering 

inte används i de svenska styrdokumenten, medan det förekommer i internationella 

konventioner som Sverige har anslutit sig till, såsom FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. I Salamancadeklarationen (1994) befäste FN:s 

medlemsländer standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med 

funktionshinder, när det gäller skolområdet. 

 

Begreppet inkludering lanserades, enligt Ineland, Molin & Sauer (2013) som ett alternativ till 

integrerings-begreppet, skälet till det var att för att kunna integrera någon måste den först vara 

segregerad. Inkluderings-begreppet däremot, förutsätter rätten för alla att vara delaktiga i det 

vardagliga livet som till exempel inom områdena kultur och utbildning.  

Inom området specialpedagogik har det länge funnits en tradition att avskilja elever i behov 

av stöd eller elever som på något annat sätt inte följer normen (Ahlberg, 2007). Detta 

traditionella perspektiv, det kategoriska perspektivet, placerar problemet hos individen och 
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har enligt Nilholm (2005) som mål att bland annat hitta rätt undervisningsformer för 

diagnostiserade grupper. Inkluderingstanken gav, tillsammans med en del övriga, mer kritiska 

perspektiv på pedagogik och specialpedagogik, upphov till ett annat perspektiv, det 

relationella perspektivet. Det relationella perspektivet förordar en förändring i tankesätt för att 

alla elever ska kunna få undervisning tillsammans, och inte bli utpekade och avskilda. Detta 

perspektiv menar att problemet inte ligger hos individen, utan att undervisningen ska anpassas 

för att alla ska kunna delta. För att eleven ska få det stöd den behöver är det viktigt att lärarna 

tidigt uppmärksammar behovet hos denne, gör extra anpassningar och följer upp huruvida 

anpassningarna svarar upp mot behovet (Nilholm, 2005). Arbetet med extra anpassningar kan 

med fördel ske i samarbete med elevhälsan, där personal med olika kompetenser samverkar 

för att bedöma och planera hur eleven kan mötas i undervisningen (Hjörne & Säljö, 2013). 

 

När speciallärarutbildningen förändrades 1992 till att bli en specialpedagogisk utbildning 

ändrades också riktningen bort från att arbeta med enskilda elevers tillkortakommanden mot 

att arbeta för en skolutveckling där alla elevers deltagande i en gemenskap blev det 

övergripande målet (Assarson, 2007). Vi som författat detta examensarbete är på väg mot att 

bli utbildade specialpedagoger. Utifrån examensordningen ingår att specialpedagogen ska 

besitta förmågor som att kritiskt analysera, identifiera och medverka i arbetet på skolorna med 

att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Vidare ska specialpedagoger kunna 

leda utvecklingen i skolan där alla elevers deltagande i en gemenskap ska vara det 

övergripande målet (SFS 2007:638). Då skulle ”en skola för alla” innebära att en skola där 

delaktigheten i lärandet, alltså lärande tillsammans med andra, vara en förutsättning. 

Samtidigt som det är av yttersta vikt att ta reda på hur eleverna har det i dessa avseenden, 

innan man kan dra slutsatsen att en skola eller ett klassrum är inkluderande eller inte (Nilholm 

& Göransson, 2014). Därför har det känns viktigt att i denna studie ta reda på pedagogers 

uppfattningar om extra anpassningar, hur den stödinsatsen har identifierats och hur det arbetet 

följts upp. Det kan bli ett viktigt avstamp att förhålla oss till i vår yrkesutövning när vi 

avslutat våra studier. 

 

Skolinspektionen (2016) har granskat 15 skolor i Sverige för att bedöma om skolan har gjort 

en tillräcklig analys av elevens förutsättningar och behov för att kunna ge eleven relevanta 

extra anpassningar. I flertalet av skolorna ser Skolinspektionen brister och kan sammantaget 

konstatera att arbetet med extra anpassningar kommit olika långt vid de granskade skolorna 

vad gäller att identifiera behov, få extra anpassningar som tillgodoser behoven och 
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uppföljning av effekten av de extra anpassningarna. Skolinspektionens granskningsrapport 

(2016) visar även att det på flera skolor är oklart vad som menas med extra anpassningar. 

Därför känns det även relevant för oss, som blivande specialpedagoger, att undersöka hur 

långt skolor i vårt närområde kommit med implementering och hur begreppet extra 

anpassningar tolkas.  

 

Studien inleds med en bakgrund till de olika teman och begrepp som används, följt av tidigare 

forskning där en tillbakablick på hur skolan sett ut gällande alla barns rätt till skolgång ges, 

samt vilken roll specialpedagogiken har haft genom åren. Vi har i denna studie för avsikt och 

ambition att genom kvalitativa intervjuer försöka förstå pedagogernas syn på och kunskap om 

begreppet extra anpassningar, samt hur det konkreta utformandet av extra anpassningar ser ut. 

Genom intervjufrågor avser vi att undersöka och analysera hur extra anpassningar uppfattas i 

verksamheten.  

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur pedagoger som undervisar i år 4-6 i en 

kommun i södra Norrland, uppfattar och arbetar med stödinsatsen extra anpassningar, samt 

hur det påverkar deras arbete med att stödja elevernas kunskapsutveckling.   

 Hur identifieras elevernas behov av stödinsatser? 

 Hur tolkas begreppet extra anpassningar av pedagogerna? 

 Hur arbetar pedagogerna kring extra anpassningar och hur följs insatserna upp? 

 

Avgränsningar 
Då det finns två former av stödinsatser har vi behandlat båda i tidigare forskning, då det inte 

går att dra en skarp linje mellan dessa, däremot har vårt huvudsyfte varit att rikta in oss mot 

extra anpassningar i intervjuerna med pedagogerna. Denna studie har inte för avsikt att 

analyseras genom ett genusperspektiv, då fokus ligger på pedagogernas uppfattningar om 

begreppet extra anpassningar oavsett kön.  
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Bakgrund 
Här förklaras syftet med förändringen i Skollagen 2014 om stödinsatser. Begreppen extra 

anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och elevhälsa som används i arbetet förklaras. Här 

tas även Skolinspektionens resultat från kvalitetsrapporten 2016 upp.  

 

Syftet med lagändringen 
 

Den 1 juli 2014 genomfördes en lagändring för att förtydliga reglerna om extra anpassningar 

och särskilt stöd samt för att minska lärarnas arbete med dokumentation och hantering av 

åtgärdsprogram. Ett syfte med lagändringen var att fler elever skulle få stöd i form av extra 

anpassningar i den befintliga undervisningen, istället för ett åtgärdsprogram som tidigare ofta 

var fallet. Lagen innebär bland annat: ”att om 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” (SFS 2010:800). 

När någon i elevens närhet: skolpersonal, förälder eller eleven själv oroas över att 

kunskapskraven och målen inte kommer att uppnås, ska lärarna skyndsamt skaffa sig kunskap 

om inlärningsmiljön och hur undervisningen har tillgodosetts. Lärarna ska göra sig en bild 

över elevens situation och förstå varför och vart svårigheterna finns, och se vilka anpassningar 

som kan göras för att eleven ska få bästa förutsättningar. 

 

Enligt regeringens proposition (2013/14:160) tar arbetet med särskilt stöd tid, och det finns 

brister i kvaliteten. Lärarna upplever att andelen elever i behov av särskilt stöd har ökat och då 

går mycket tid till att utarbeta och skriva åtgärdsprogram. Detta beskrivs i promemorian som 

relativt vanligt förekommande. Kvaliteten på åtgärdsprogrammen varierar, då fokuset läggs 

på individen istället för på undervisningen. Många lärare och rektorer anser också att det är 

svårt att dra en gräns mellan vad som anses med stöd som ska ges till alla elever och det 

särskilda stöd som endast ska ges till vissa elever. Intentionen från lagstiftaren har varit att 

bedömning av elevens behov av särskilt stöd efter en utredning, kan resultera i att eleven inte 

är i behov av särskilt stöd, utan att det är tillräckligt med stöd genom ledning och stimulans 

och extra anpassningar enligt 1 kap. 4 § och 3 kap. 3 § i Skollagen (SFS 2010:800). Därför 

ansåg regeringen att ett förtydligande av regleringen av vad som avses med stöd respektive 

särskilt stöd, var nödvändig. 
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Extra anpassningar 
 

Extra anpassningar är en individinriktad stödinsats av mindre karaktär, där elevhälsan bör 

involveras men inga formella beslut behövs. Insatserna ska vara genomförbara inom klassens 

ram för ordinarie undervisning. Detta gäller för hela skoldagen, inklusive fritidshem. 

(Skolverket 2014a). Skollagen uttrycker stödinsatsen extra anpassningar på följande sätt: 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultat på ett nationellt 

prov, genom 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…(SFS 2010:800, 3 kap 5a§) 

 

Exempel på extra anpassningar kan vara att få hjälp att strukturera och planera skoldagen, få 

tydliga instruktioner och stöd för att sätta igång, stöd för att förstå texter med hjälp av bilder 

eller uppläsning av texten, tätare återkopplingar, särskilda läromedel, placeringen i 

klassrummet och digital utrustning med anpassade programvaror. Det kan också vara att 

eleven har stöd av en extra vuxen, exempelvis en speciallärare, ett hjälp-jag, som stöttar och 

hjälper till under en kort tid, till exempel, två månader. Det är viktigt att på den enskilda 

skolan hitta former för hur de extra anpassningarna involveras mellan pedagoger och övrig 

personal för att samarbetet och informationen runt stödet ska fungera (Skolverket, 2014a). 

Dokumentationen av anpassningarna ska skrivas i den skriftliga individuella 

utvecklingsplanen (IUP) i de årskurser där de ska finnas Detta för att säkerställa att 

dokumentationen följer eleven vid, till exempel lärarbyte eller byte av skola. För att få extra 

anpassningar krävs ingen diagnos (Skolverket, 2014b). 

 

Särskilt stöd 
 

Om nu inte de extra anpassningar som gjorts räcker till, ska skolan utreda behovet och se om 

eleven har rätt till särskilt stöd. Det innebär åtgärder som är av mer ingripande karaktär, 

elevhälsan är alltid inkopplad och det är rektor som beslutar. Det är rektor som ansvarar för att 

ge lärare på varje skolenhet förutsättningar för arbetet med särskilt stöd och ser till att fördela 

resurser med utgångspunkt i elevernas olika förutsättningar och behov (Skolverket, 2104b). 
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Varaktigheten för särskilt stöd är över en längre tid. Skollagen uttrycker stödinsatsen särskilt 

stöd på följande sätt: 

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, trots att stöd har getts i form av extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till 

rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar 

inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd 

skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 

svårigheter i sin skolsituation… (SFS 2010:800, 3 kap 7§) 

 

Exempel på särskilt stöd kan vara att tillgodose ett specifikt stödbehov i ett eller flera ämnen, 

regelbundna specialpedagogiska insatser under en längre tid eller att en stödperson finns 

tillgänglig under hela eller delar av skoldagen. Det kan också handla om enskild undervisning, 

särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång, vilket innebär att avvikelser görs från 

timplanen, under en begränsad eller varaktig tid (Skolverket, 2014b). Om eleven är i behov av 

särskilt stöd, ska det dokumenteras i ett åtgärdsprogram som ska följas upp och utvärderas 

regelbundet. Åtgärderna ska vara konkreta och utvärderingsbara. Beslutet är möjligt att 

överklaga av vårdnadshavarna. Det är alltid rektor som beslutar och ser till att rutiner och tid 

finns för arbetet med dokumentation och uppföljning av åtgärdsprogrammen (Skolverket, 

2014b). 

 

Elevhälsa 
 

För elever i skolan ska det finnas en samlad elevhälsa. I och med skollagen (2010:800) 

samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en 

samlad elevhälsa. 

I elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska kompetenser. Arbetet ska främst vara hälsofrämjande, förebyggande och 

att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål, samt bidra till att skapa miljöer som 

främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Den har ett särskilt ansvar för att undanröja 

hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling (Skolverket, 2013). 
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Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov 

samt skapa förutsättningar för fortsatt lärande. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv 

lärandesituation som möjligt för eleven. Med god samverkan blir det lättare att tidigt upptäcka 

elever som behöver stöd (Socialstyrelsen, 2014). 

Rektor behöver ta tillvara den samlade elevhälsans kompetens i ett tidigt skede för att stödja 

pedagogernas arbete med att ge alla elever det stöd de behöver i sitt lärande och för att 

undanröja hinder i olika lärmiljöer. Om stödinsatser i tidigt skede, med stöd av elevhälsan, 

sätts in kan svårigheter förebyggas. Elevhälsan kan finnas som ett stöd för pedagogerna när 

det gäller extra anpassningar, om extra anpassningar inte räcker utan en utredning av elevens 

behov av särskilt stöd behöver göras, sker det i samråd med elevhälsan (Skolverket, 2014b). 

 

Skolinspektionens resultat i kvalitetsgranskningsrapporten 2016 
 

Skolinspektionen har som uppdrag att granska kvaliteten i våra skolor i Sverige. Det innebär 

att de detaljerat och systematiskt granskar verksamhetens kvalitet inom ett avgränsat område, 

i detta fall extra anpassningar. Utgångspunkten är elevens/barnets lika rätt till god utbildning i 

en trygg miljö (Kvalitetsgranskning 2016: 2217). Granskningen gör tydligt i vad som behöver 

förbättras, ett så kallat utvecklingsstöd för alla skolor, för att nå målen i verksamheten inom 

det granskade området. 

 

Syftet med granskningen var att bedöma om elever som är i behov av extra anpassningar får 

det i undervisningen, samt att bedöma om anpassningarna utgår från de förutsättningar och 

behov som eleven har, så att de kan nå så långt det är möjligt i sin kunskapsutveckling. 

Granskningen är gjord på 15 skolor i årskurs fyra, runt om i Sverige och visar att arbetet har 

kommit olika långt vid de granskade skolorna. Relevanta underlag såsom IUP och skolors 

dokumenterade extra anpassningar har inhämtats, samt intervjuer och observationer ingick i 

underlaget. Följande fyra områden framkommer i inspektionens huvudresultat: 

1.   Arbetet med att utveckla och etablera arbetssätt med extra anpassningar är fortfarande 

i ett uppbyggnadsskede. Två år efter lagändringen, håller flera skolor fortfarande på 

med implementeringsarbetet. 

2.   Många skolor har inte identifierat vilka behov eleverna har. 



8 
 

3.   Eleverna får sällan de extra anpassningar de behöver för att ges förutsättningar att nå 

så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 

4.   Skolan följer sällan upp effekten av de extra anpassningarna. 

Slutsatser som Skolinspektionen (2016) kommer fram till är att rektor har en avgörande 

betydelse för att det finns tillräckligt med tid och kompetens för att kunna genomföra 

anpassningar till de behov som eleverna har, samt skapa rutiner för hur kvalitetsarbetet med 

extra anpassningar och särskilt stöd ska gå till på skolan. Vidare ser Skolinspektionen (2016) 

att där reglerna för extra anpassningar inte har förtydligats har inte förändringarna mot ett 

förenklat arbetssätt visats sig. Däremot syns att dokumentationen minskat. 

 

Studier visar att 40 % av eleverna någon gång får specialpedagogiskt stöd under sin 

grundskoleutbildning. Trots att studier visar detta så får flera elever inte anpassningar som är 

tillräckliga för att de ska nå de lägsta kunskapskraven. Tyvärr visar studier, enligt 

Skolinspektionen (2016), att ”vänta och se”-attityden är vanligt förekommande. En bristvara 

på skolorna är tillgång till den specialpedagogiska kompetensen. Många gånger beslutas det 

om särskilt stöd utan att någon tydlig analys har gjorts av den ordinarie undervisningen innan. 

Här behöver skolorna bli bättre på att på djupet utreda elevens skolsituation och koppla den 

till lärsituationerna inom den ordinarie undervisningen, menar Skolinspektionen (2016). 

 

I kartläggning och analys av elevens svårigheter är den samlade elevhälsan en viktig resurs att 

involvera tidigt. Ofta saknas ett helhetsperspektiv på de svårigheter som eleven stöter på i sin 

totala lärmiljö. Det råder enligt granskningen (2016), fortfarande relativt stor osäkerhet om 

vad extra anpassningar kan vara och hur det genomförs med god kvalité. Tydliga tecken på 

det är att de extra anpassningar som gjorts skrivs fortfarande in i ett åtgärdsprogram eller så 

dokumenteras det inte alls. 
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Tidigare forskning 
 

Detta avsnitt inleds med en historisk tillbakablick av specialundervisning i Sverige och “en 

skola för alla”, därefter beskrivs utbildningen till speciallärare/pedagog och lärarens 

förändrade uppdrag under de senaste 25 åren. Området specialpedagogik tas upp och förklaras 

ur olika perspektiv och efter det beskrivs inkluderande undervisning. Avslutningsvis följer ett 

avsnitt om dokumentering av stödinsatser och ett avsnitt om elevhälsan. 

Specialundervisningens historia 
 

Det har i alla skolsystem alltid funnits elever som inte uppnått till de regler och normer som 

krävs för att man ska klara skolgången. Under olika tidsperioder har olika försök gjorts, för att 

på olika sätt stödja elever som inte håller sig inom ramarna. I det här tankesättet finns en bild 

av vad som är godtagbart och inte och gränserna har satts utifrån ett normalperspektiv. 

Människans vilja att skilja ut den som är annorlunda, har alltid funnits. En tradition finns 

sedan folkskolans införande att se eleven som problembärare när skolproblem uppstår (Brodin 

och Lindstrand, 2004). 

 

Brodin och Lindstrand (2004) menar att under slutet på 1800-talet gjordes försök med så 

kallade minimikurser för de elever som hade svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen. 

Det innebar att eleverna placerades i särskilda klasser och dessa klasser blev grunden till 

specialundervisning. 1936 reglerades hjälpklassundervisningen, dels av att bereda eleverna för 

dem anpassad undervisning, dels för att befria övriga klasser från det hinder i arbetet som de 

svagt begåvade utgjorde. I 1940 års skolutredning framkommer att undervisningen för de 

normalt rustade, försvåras av inflytandet från de barn som inte äger förutsättningar att 

tillgodogöra sig undervisningen (Brodin & Lindstrand, 2004).  

 

1946 års skolkommission skrev in en passus om individualisering av undervisningen, så att 

hänsyn skulle tas till varje elevs förutsättningar (Tinglev, 2014). Hjälpklasserna betraktades 

som en god och stärkande miljö för de svagast begåvade eleverna. Hjälpklasserna ökade 

kontinuerligt och behovet av specialklasser blev allt större. Forskning under 60-och 70-talet 

visade att effekten av undervisning i specialklass inte var den förväntade, utan de elever som 

var kvar i den vanliga klassen lyckades påtagligt bättre än de som placerats i hjälpklass. Detta 

påverkade inte synen på stödundervisningen i någon högre grad. Stödundervisningen fortsatte 
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att öka under 60-talet och då under namnet klinikundervisning såsom läs-klinik och obs-

klinik, dessa kliniker levde kvar långt in på 1980-talet (Tinglev, 2014). 

 

1974 tillsattes en utredning, SIA-utredningen (Skolans Inre Arbete) som lyfte fram individ-, 

social- och skolrelaterade svårigheter. Här var kritiken mot specialundervisningen stor. 

Skolans kompetens ifrågasattes i utredningen vid flera tillfällen hur man hanterade olika 

svårigheter och det betonades att ansvaret låg på skolan och inte på de enskilda eleverna. 

Denna översyn gjorde att specialundervisningen gick i riktning mot en avveckling av test och 

diagnoser samt det rådande individuella bristtänkandet. Man framförde i stället att 

skolproblemen skulle förskjutas från ett individuellt till ett organisatoriskt perspektiv 

(Tinglev, 2014). Idéerna från denna utredning togs tillvara i lärarutbildningen, från 

differentiering till integrering. 

 

Många av tankarna i SIA-utredningen kom att genomsyra Lgr80, man ville bort från att 

specialundervisningen skulle vara ett sidospår. En diagnos ansågs inte vara tillräcklig för att 

skolan skulle förstå de svårigheter en elev kunde få i skolan. I Lgr80 skrevs därför om ett 

kollektivt arbete i arbetslaget i syfte att analysera hela skolsituationen för elever och utifrån 

den, analysera och föreslå åtgärder, som skulle dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Tinglev, 

2014). 

 

När Lpo94 kom lades ansvaret för all undervisning på kommunerna återigen och då även för 

elever i behov av särskilt stöd. Därför angavs inga strategier i Lpo94 för olika typer av stöd 

eller svårigheter, utan det skulle formas av professionen utifrån de elever som fanns i 

kommuner och skolor (Tinglev 2014). Vidare skulle detta arbete med särskilt stöd utföras av 

alla som jobbade i skolan.  Lpo94 pekade mot de traditionella målen med ordning och fasta 

kunskaper, där mål att uppnå och mål att sträva mot blev ledord. I denna läroplan fanns få 

uttryck om elever som av olika skäl kom att ha svårigheter att uppnå skolans och samhällets 

mål. Oavsett svårigheter benämndes dessa elever “elever i behov av särskilt stöd”. Det var 

varje lärares skyldighet att i sin undervisning “möta varje barns behov, förmåga, erfarenheter 

och tänkande” (Tinglev, 2014). 

 

I den nuvarande läroplanen Lgr11 benämns elever med svårigheter fortfarande som “elever i 

behov av särskilt stöd” (Skolverket, 2011). Nyheterna i Lgr11 var att förmågorna och centralt 

innehåll i varje ämne har tydliggjorts, vilket kan å ena sidan betyda att man fokuserar på den 
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enskilda elevens måluppfyllelse och kunskapande som kan leda till homogena klasser, men å 

andra sidan skulle de kunna innebära att det blir tydligare vad alla elever ska kunna och 

därmed vilket stöd dessa elever som inte når målen kan behöva (Tinglev, 2014). 

 

En skola för alla 
 

Under flera decennier har en ledstjärna för den svenska skolan varit den politiskt formulerade 

devisen “en skola för alla” och idén om att ha en gemensam bottenskola som infördes 1962, 

väcktes redan tidigt under 1800-talet. Denna idé sågs förenlig med olika former av 

segregering/differentiering/nivågruppering som kunde legitimeras av pedagogiska skäl. 

Det var i och med att den svenska grundskolan etablerades i början av 1960-talet som 

drömmen om en skola för alla infriades (Nilholm & Göransson, 2014). Nu skulle alla elever 

oavsett social bakgrund, få tillgång till en utbildning med likvärdiga villkor. Alla möttes av ett 

gemensamt innehåll och på det sättet blev skolan kanske mer rättvis, men de förväntade 

positiva mötena mellan elever med olika bakgrund säkrades inte. Den nya grundskolan 

utvärderades inte utefter detta utan inriktningen på utvärderingen blev mot kunskapsmål. 

Det ställdes högre krav i grundskolan gentemot folkskolan. Det innebar att många elever fick 

svårt att klara kraven. Specialundervisningen exploderade under 1960-talet, i former av stöd i 

speciella grupper utanför klassrummen, för att senare övergå till så kallad samordnad 

specialundervisning, som var mer integrerad med klassrumsundervisningen. Nu kan man se 

tre principer för social rättvisa; för det första rätt till utbildning, sedan rätt till samma 

utbildning och nu också rätten till att få ut något av utbildningen. Efterhand ökade kritiken 

mot särskiljning och för att minska behovet av specialskolor började man prata om integrering 

(Nilholm & Göransson, 2014). Begreppet inkludering och barn med särskilda behov började 

användas i läroplanen Lgr 80. 

 

Lärarutbildning i förändring 
 

Lindqvist och Rodell (2015) menar att några av de frågor som uppstod i och med 

folkskolestadgan 1842, var vilken utbildning och kompetens som krävdes för att undervisa 

eleverna och vem som skulle ansvara för de elever som inte nådde upp till skolans krav. 

Alltsedan dess har frågan om utbildning och kompetens av särskilda yrkesgrupper relaterade 

till specialpedagogik varit aktuella. Vidare beskriver Lindqvist och Rodell (2015) att till en 

början skickades småskole- och folkskollärare som rekryterats för att undervisa i hjälpklasser, 
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på kurser som varade i några dagar till några veckor. De förväntades ha särskilda kunskaper 

om och kring olika funktionsnedsättningar. Senare utvidgades kurserna till att omfatta en 

termin. 

 

Tinglev (2014) framhåller att riktlinjerna för den pedagogiska kompetensen före grundskolans 

införande innebar att specialläraren skulle ha förmåga att ha individualiserad, konkret 

undervisning kopplat till barnets erfarenheter, känna till elevernas förutsättningar till 

inlärning, kunskap om respektive ämnes struktur samt kunna integrera ämnen i 

undervisningen. De metoder som skulle användas skulle inte skiljas från den ordinarie 

undervisningen, utan det var graden av betoning av vissa pedagogiska inslag. 1962 hade 

kurserna utvidgats till att omfatta ett år och de som blev utexaminerade kunde kalla sig 

speciallärare. Lindqvist och Rodell (2015) påpekar att utbildningen och arbetet som 

speciallärare baserades på synen att vissa elever hade individuella brister som kunde justeras 

och mätas av experter.  

 

Enligt Lindqvist och Rodell (2015) kom det kompensatoriska tillvägagångsättet till under 

tidigt 1900-tal och utmanades inte förrän SIA-utredningen (SOU 1974:53) under 1970-talet. 

Där stod lärandemiljön och lärarnas undervisningsmetoder i fokus. Som en konsekvens av den 

rapporten gjordes ytterligare en rapport 1986 (DsU 1986:13), där det föreslogs att lärare 

skulle ta mer ansvar för elevers olikheter inom den reguljära klassrumsundervisningen. 

Följden blev då att lärarna behövde mer specialpedagogisk kunskap i sin grundutbildning. 

Denna följd anser Lindqvist och Rodell (2015) kan ses som en startpunkt för yrkesrollen 

specialpedagog. Ett av syftena med denna nya yrkesroll var att specialpedagogen skulle 

handleda och stödja klasslärare i deras arbete med skolsvårigheter i skolan. När 

speciallärarutbildningen förändrades 1992 till att bli en specialpedagogisk utbildning ändrades 

också riktningen bort från att arbeta med enskilda elevers tillkortakommanden mot att arbeta 

för en skolutveckling där alla elevers deltagande i en gemenskap blev det övergripande målet 

(Assarson, 2007). 
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Uppdrag i förändring 
 

Ur ett lärarperspektiv har förändringarna varit många de senaste 25 åren. Enskilda skolor och 

kommuner har fått, genom kommunaliseringen på 1990-talet, eget ansvar för undervisning 

och skolutveckling. Lärare i dagens skola får själva ansvara för tolkning och genomförande av 

de mål som framskrivs och även utvecklingen av skolan (Folkesson, 2004). Enligt Lgr11 ska 

lärare ta hänsyn till varje enskild elevs behov, se förutsättningar, använda de erfarenheter och 

tänkande som eleven har, och därigenom stärka viljan att lära och tilliten till den egna 

förmågan hos eleven (Skolverket, 2011). 

 

Lindqvist och Rodell (2015) menar att med de tydliga formuleringar som Lgr11 skriver kring 

lärarens ansvar, kan det hävdas att det huvudsakliga uppdraget för elever i behov av stöd och 

särskilt stöd, vilar på den undervisande läraren. Det finns en rad direktiv och formuleringar 

som uttrycker att skolan har ett stort ansvar för att alla elever ska få lyckas i skolan, men hur 

detta mål ska uppnås och garanteras, finns det mindre vägledning kring. Forskning inom 

området undervisning och lärande visar att kvalitativt god undervisning är välorganiserad, 

planerad och reflekterande. Forskning visar att i utvecklingen av kvalitativt god undervisning 

förskjuts fokus från lärarens förmedling av undervisningsinnehållet till den interaktion som 

äger rum i klassrummet både mellan lärare-elev och mellan elev-elev (Håkansson & 

Sundberg, 2012). 

 

Stödinsatsen extra anpassningar är ett nytt begrepp i arbetet kring elever i behov av något 

sorts stöd i sin utveckling (Skolverket, 2014a), vilket gör att det uppstår ett förändringsarbete i 

verksamheten. Myndigheten för skolutveckling (2008) beskriver en förändringsprocess 

genom olika faser: initiering, implementering, institutionalisering och spridning.  

Initieringsfasen är den fas då utvecklingsarbetet presenteras och idéer väcks. Initiering ger 

möjlighet till att pröva det nya samt delge varandra erfarenhet.  Under implementeringsfasen 

sker ett fortsatt testande och utbyte av erfarenheter pedagoger emellan, man identifierar 

problem och söker praktiska lösningar. Detta kan vara en kritisk fas, eftersom det är nu det 

praktiska arbetet börjar. Problem kan dyka upp som man inte har kunnat förutse. 

Institutionaliseringsfasen är nästa fas som handlar om att det nya ska fungera rutinmässigt. 

Personalen behöver fokusera på det nya och få det att fungera, samt att fortbildningen i 

förändringen bör fortgå. I spridningsfasen fås möjligheten att berätta om sitt 

utvecklingsarbete, vilket kan öka motivationen och stimulera för förändringsarbetet. Det har 
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en stor betydelse att skolan kan beskriva sin verksamhet och sina resultat. I denna fas ska det 

finnas en djup kunskap om den egna verksamheten och det är en nödvändighet i ett 

förändringsarbete. Tidsåtgången för hela processen från initiering till institutionalisering är 

enligt flera forskare fem till sju år. Det är en aspekt på förbättringsarbete som man ofta inte 

tänker på (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

 

Där skolledningen arbetar med att föra samman pedagoger och elevhälsans kompetenser kan 

man se att förbättringsarbetet varit framgångsrikt för alla inom skolan. Framgång i 

förändringsarbeten når endast de organisationer som kan engagera så många anställda som 

möjligt i förändringsprocessen (Angelöw, 2010). Att gemensamt bygga upp mål och visioner 

ökar motivationen och gör samtliga anställda delaktiga i förändringen, menar Angelöw 

(2010). Han menar även att motivation tillsammans med en vilja att förändra, är de viktigaste 

drivkrafterna i ett förändringsarbete. 

 

Ärlestig (2008) menar att ledarskap är en social och relationell process, där något medvetet 

påverkar andra i en bestämd riktning. Ledarskapet påverkar direkt eller indirekt resultatet av 

förändringsarbetet. Vikten av att skolledare är tydliga för att bidra till skolutveckling, beskrivs 

och betonas av pedagoger (Scherp & Scherp, 2007). Betydelsen av skolledare/rektors 

tillgänglighet, tydlighet med den pedagogiska inriktningen och att kunna ge tydliga besked i 

hur man ska hantera olika konkreta vardagssituationer, anser pedagoger vara viktiga. Alla 

medarbetare har olika förståelse av såväl uppdrag som problemets natur. En egenskap som 

rektor bör ha är att kunna tydliggöra och samtala om dessa skillnader, vilket underlättar 

förståelsen av varandras tankar, enligt Scherp och Scherp (2007). Rektorns roll är att 

samordna, kontrollera och utveckla arbetet med läroplan och undervisning i skolan. En rektor 

som utövar ledarstilen undervisningsledarskap, är en tydlig ledare som är orädd att arbeta med 

pedagoger för att förbättra lärandet (Hallinger, 2010). I studien som Lindqvist (2013) utförde, 

gjordes undersökningar om hur rektorer kunde främja inkluderande praktiker. Rollen som 

pedagogisk ledare upplever rektorerna som viktig i arbetet för en framgångsrik skola. 

 

I läraruppdraget ingår att ständigt utveckla skolans verksamhet, där läraren förväntas delta i 

möten och konferenser för att organisera och utforma verksamheten. Läraren ska ha god 

kunskap om verksamheten och undervisningen. Folkesson (2004) hävdar att använda och 

utveckla den kollektiva kompetensen, kräver nya sätt att tänka när det gäller arbetslagsarbete 

och det är något som saknas i läraryrket. Där finns ingen kollektiv tradition att bygga på. 
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I arbetslagen på skolorna bör samtalen handla om lärdomar utifrån erfarenheter och förståelse 

av uppdraget, enligt Berg och Scherp (2003). Den kompetensutvecklingen och 

skolutvecklingen går hand i hand, där utrymme för organiserad reflektion är beroende av i hur 

hög grad det skapas i organisationen. Det är viktigt att ge utrymme för ifrågasättande och 

skapa nya rutiner kring det och det är runt samtalen mellan människor som den främsta 

resursen för att anpassa och utveckla kunskaper och färdigheter skapas (Berg och Scherp, 

2003). 

 

Specialpedagogik, vad är det? 
 

Vad är då speciellt med specialpedagogik? Vad man, enligt Haug (1998), kan konstatera så 

går det inte på något enkelt sätt att förklara, eftersom det är ett område som bygger på teorier 

och kunskaper från flera olika discipliner. Haug (1998) menar även att grundläggande 

kunskaper i specialpedagogik är nödvändiga för alla pedagoger i svensk skola och att 

specialpedagogik är de åtgärder som sätts in när den vanliga undervisningen inte räcker till, 

för att en elev ska nå så långt som möjligt i sin utveckling. Cook och Schirmer (2003) menar 

att specialpedagogik innebär att man bjuder på någonting extra och annorlunda traditionellt 

sett. 

 

Nilholm (2007) anser att man kan se specialpedagogik ur tre perspektiv: kompensatoriska-, 

kritiska- och dilemmaperspektivet. Dessa perspektiv benämns olika av olika forskare. Det 

traditionella perspektivet benämns kompensatoriskt/ kategoriskt och har sina rötter i 

psykologi och medicin, där det centrala för det kompensatoriska/kategoriska perspektivet är 

att “problemet” placeras hos individen. Det andra perspektivet som är samhällsorienterat och 

tar sin utgångspunkt i sociologisk teoribildning benämns det kritiska/ relationella perspektivet, 

där kritiken ligger i att skolmisslyckanden ses som ett tillstånd hos eleven. I detta perspektiv 

söker man orsakerna till svårigheterna i elevens miljö och man talar om “elever i svårigheter” 

istället för “elever med svårigheter” (Nilholm, 2005).  Det tredje perspektivet, dilemma 

perspektivet, tar sin utgångspunkt i det dilemma skolan står inför att hantera elevers olikheter, 

där utbildningssystemet ska ge alla en liknande utbildning samtidigt som elevernas olikheter i 

erfarenhet, förmågor och egenskaper också kräver att man måste anpassa undervisningen till 

dess olikheter (Nilholm, 2006). 
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Inkluderande undervisning 
 

När man talar om pedagogik kan tankarna gå till undervisningssätt, fostran eller en 

verksamhetsform, då kan specialpedagogik komma att betyda att man gör något speciellt i 

förhållande till den “normala” pedagogiken. Nilholm (2006) beskriver hur 

specialpedagogiken uppstod när den vanliga pedagogiken inte räckte till. Den vanliga 

undervisningen passade inte för alla elever, de som hade svårt att hålla samma takt i 

undervisningen eller att disciplinera sig har på olika sätt ansetts avvikande och stört 

undervisningen. Detta har historiskt inneburit att man segregerat och placerat dessa elever i 

speciella grupper, då problemet har placerats hos eleven. I början av 1960-talet kom 

integreringsbegreppet som då upplevdes som en genomgripande valmöjlighet som satte alla 

elevers behov i centrum. Integrering bestod av att eleven i behov av särskilt stöd skulle 

anpassas till övriga gruppen så att de tillsammans blev en välfungerande grupp (Haug, 1998). 

Begreppet inkludering fick sitt internationella genombrott via Salamancadeklarationen 1994, 

där riktlinjer om att elever i behov av särskilt stöd ska få en utbildning tillsammans med andra 

elever i en inkluderande miljö. Vidare sägs att det är skolans och dess lärares uppgift att 

tillrättalägga undervisningen, både innehåll och metoder, så att alla elever kan få utbyte av 

och delta i verksamheten (Unesco, 1994). 

 

Uppfattningen om att inkludering handlar om att undvika särlösningar, såsom särskilda 

undervisningsgrupper är vanlig, det är en aspekt av inkludering, men inkludering handlar för 

skolan om ett bredare uppdrag, som bland annat innebär att alla elever ska ha en bra 

skolsituation (Nilholm och Göransson, 2014). Assarson (2007) menar att eleverna i en 

inkluderande skola ska ha både socialt och kunskapsmässigt utbyte av att vara där. Vidare tar 

Assarson (2007) även upp att forskning om undervisning för alla, fokuserar på delaktighet i 

den sociala samvaron och klassrumssituationer, medan de didaktiska frågorna om hur 

eleverna ska samundervisas får mindre utrymme. Syftet med inkluderande undervisning är att 

det ska bli bra undervisning för alla elever. För att kunna genomföra detta behöver alla hjälpas 

åt, från beslutsfattare till elever och deras familj. Alla inblandade måste vara överens om vad 

slutresultatet ska bli och det behövs samarbete på alla nivåer (European Agency, 2014). 

 

Nilholm och Alm (2010) är kritiska mot hur inkluderingsbegreppet används i olika studier. De 

menar att ett klassrum inte kan beskrivas som inkluderande om inte eleverna själva ger 

uttryck för det. Vidare uttrycker Nilholm och Alm (2010)  förvåning över att inte elevernas 
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perspektiv och upplevelser av tillhörighet, delaktighet och acceptans finns med i större 

utsträckning i forskningen kring inkluderingsprocessen. De menar att inkludering är menat att 

hjälpa och förbättra elevens situation. Pedagoger i grundskolan ska i första hand förebygga att 

svårigheter uppstår för eleven genom att skyndsamt ge stöd i form av extra anpassningar och 

inte särskilja elever genom nivågrupperingar eller enskilt arbete med annan pedagog. 

Eftersom det inte fattas något formellt beslut om extra anpassningar, är det betydelsefullt att 

lärare och övrig skolpersonal samverkar med eleven och elevens vårdnadshavare. De har 

kunskaper och erfarenheter om elevens situation som är viktiga för skolpersonalen att ta 

tillvara. Utvecklingssamtalen kan vara ett av tillfällena att samtala med elev och 

vårdnadshavare om elevens skolsituation (Skolverket, 2014a). 

 

Diskussionen om inkluderande utbildning tar, enligt Göransson och Nilholm (2013) ofta sitt 

avstamp i idén om social rättvisa där alla elever oavsett bakgrund ska få likvärdiga villkor för 

sin utbildning. Inkludering kan på så sätt ses som en förlängning av tanken om “en skola för 

alla”. Begreppet inkludering används inte i de svenska styrdokumenten men Göransson och 

Nilholm (2013) understryker att det finns flera värderingar i de svenska styrdokumenten som 

är förenliga med begreppet. Definitionen av inkluderande undervisningsmiljöer är en miljö 

där eleverna känner sig delaktiga i ett demokratiskt samarbete där olikhet ska ses som en 

tillgång, enligt Göransson och Nilholm (2013). 

 

Dokumentering av stödinsatser 
 

I de allmänna råd som Skolverket (2014a) har gett ut står att om en elev får stöd i form av 

extra anpassningar ska detta dokumenteras i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan, 

IUP, i de årskurser där sådana finns. I de fall som en elev får särskilt stöd dokumenteras detta 

istället i ett åtgärdsprogram. Då måste inte den skriftliga individuella utvecklingsplanen 

innehålla en sammanfattning av innehållet i åtgärdsprogrammet. Detta för att säkerställa att 

dokumentationen följer eleven vid, till exempel lärarbyte eller byte av skola. De utredningar 

och åtgärdsprogram som utarbetas i skolan blir allmänna handlingar när de är färdigställda. 

Detta är viktigt att ha i åtanke när man dokumenterar eftersom alla, enligt 

offentlighetsprincipen, har rätt att ta del av allmänna handlingar. Därav måste handlingarna 

upprättas på ett sådant sätt att de tar hänsyn till elevens integritet, men ändå uppfyller kraven 

enligt skollagen. De flesta skolor använder någon form av IT-stöd för att dokumentera 

utredningar och åtgärdsprogram, samt till den individuella skriftliga utvecklingsplanen. Då 
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måste hanteringen av personuppgifter följa reglerna i personuppgiftslagen (Skolverket, 

2014a). 

 

Det är tydligt att dokumentation av elevhälsoarbetet på skolorna spelar en underordnad roll, 

enligt Runström Nilsson (2015). Just dokumentation av verksamhetens nuläge, arbetsgång 

och resultat är förutsättningar för att det ska gå att göra uppföljningar och utvärderingar av 

verksamheten och därmed av det särskilda stöd som ges. Skolan har en svag tradition av att 

dokumentera och utvärdera sitt arbete, inte heller analyseras åtgärder som vidtagits eller de 

resultat som uppnåtts, hävdar Runström Nilsson (2015). Många gånger väljer läraren att 

dokumentera så lite som möjligt för att inte riskera att kränka en individs integritet eller göra 

något som strider mot sekretesslagstiftningen. Det kan också vara så att det vardagliga tar 

över och att tid helt enkelt saknas för att göra systematiska dokumentationer, påpekar 

Runström Nilsson (2015). 

 

Elevhälsa 
 

Hjörne och Säljö (2013) framhåller att uttrycket elevhälsa kommer från en medicinsk metafor 

och elevhälsan var tidigare en fråga om att förebygga undernäring, vitaminbrist och att 

motverka bristande hygien. Skolmåltider, skolmjölken, skolhälsovården och andra insatser var 

subventionerade långt in på 1900-talet för att förbättra den fysiska hälsan hos barn. I takt med 

välfärdssamhällets utveckling har ohälso-begreppet förändrats hos både skolbarn och i 

samhället. Det är inte undernäring, vitaminbrist, tuberkulos och andra liknande tillstånd som 

dominerar nu, utan olika typer av psykosociala, relationsmässiga och pedagogiska problem är 

mer framträdande. Den enhet på skolorna som har till uppgift att analysera, bereda och fatta 

beslut i elevhälsofrågor kallas elevhälsoteam som består av företrädare för olika professioner. 

Tanken med företrädare för olika professioner är att kunna skapa sig en så bred uppfattning 

om elevens problem som möjligt för att kunna komma med olika förslag på lösningar inom 

olika områden (Hjörne & Säljö, 2013). Elevhälsans mål är att skapa en positiv lärandemiljö 

för elever, där personal med olika kompetenser kan utifrån den information de har om eleven 

bland annat om elevens hälsa och sociala situation bedöma och planera hur eleven bäst ska 

mötas i undervisningen. Hjörne och Säljö (2013) riktar kritik mot elevhälsomötena där de 

menar att tendensen finns att individualisera problemen och att kategorisera eleven utifrån 

beskrivningar av dess skolsvårigheter.  
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Arbetet med elevhälsa kräver en omfattande samverkan mellan elevhälsans personal och 

övriga personalgrupper på skolan. Samverkan med andra instanser såsom socialtjänst och 

övrig hälso- och sjukvård är också viktigt. För det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan 

ett särskilt ansvar för att för varje enskild elevs lärande och utveckling undanröja hinder 

(Skolverket, 2013). 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Utgångspunkterna för denna studie återfinns i två teorier: sociokulturellt perspektiv och 

relationellt perspektiv. Den kunskapssyn som kommer till uttryck i sociokulturell teori kan för 

relationell specialpedagogik ses som centrala, genom att den pekar på lärandeprocessen som 

möjlig för elever att delta i (Aspelin, 2013). Här följer en beskrivning av de olika 

perspektiven. 

 

Sociokulturellt perspektiv 
 

Det grundläggande synsätt som Säljö (2014) utgår ifrån är att människan är såväl en biologisk 

varelse som utvecklas mentalt, som en social varelse vars fysiska och intellektuella utveckling 

kan spåras i hennes användning av olika slag av artefakter i den värld som hon konstruerat. 

Det som skiljer stenåldersmänniskan från nutidsmänniskan består inte av skillnader i 

biologisk eller mental konstitution utan av att nutidsmänniskans livsvärld kännetecknas av en 

miljö som domineras av artefakter som stöder såväl fysiska som kognitiva funktioner. 

 

Säljö (2014) refererar till en undersökning som belyser hur barns utveckling redan från 2–3-

årsåldern förändras, från att vara baserad på biologi och fysiologi till att vara bestämd av ett 

alltmer aktivt deltagande i den sociokulturella kommunikation som pågår människor emellan. 

Säljö (2014) återger Vygotskij, som var en pedagogisk teoretiker i början av 1900-talet, som 

menar att utvecklingens natur under ett barns uppväxt förändrar sig, från biologisk till 

sociohistorisk. Det betyder att utvecklingen övergår från att bestämmas av inre psykologiska 

faktorer till att ske inom ramen för yttre sociokulturella förhållanden. Vygotskij ansåg att 
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lärande och utveckling sker i det sociala samspelet och att språket är ett av barns viktigaste 

verktyg. 

 

Säljö (2014) betonar att mänskliga handlingar är situerade i sociala praktiker.  Att förstå 

kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar utgör kärnpunkten i ett 

sociokulturellt perspektiv. Det finns inte först en kontext och sedan en handling utan 

handlingar ingår i, skapar och återskapar kontexter. 

 

Ett sociokulturellt perspektiv betonar användning av verktyg och redskap som en del i 

läroprocessen. Artefakterna innehåller tidigare generationers erfarenheter och insikter där den 

historiska utvecklingen finns närvarande i det nuvarande. Här menas att kommunikation eller 

interaktion människor emellan är viktig. Den viktigaste mänskliga lärmiljön är den vardagliga 

interaktionen och det naturliga samtalet (Säljö, 2014). 

 

Relationellt perspektiv 
 

I det relationella perspektivet söks skolproblem i mötet mellan eleven och den omgivande 

miljön, skolan-samhället, inte hos individen (Nilholm, 2005). Goda relationer mellan lärare- 

elev och att läraren har höga förväntningar på samtliga elever har visat sig ge goda resultat, 

likaså har samverkan mellan lärare visat sig vara en viktig faktor. En förutsättning för 

framgångsrik undervisning som lyfts inom specialpedagogisk forskning, är elevernas 

delaktighet och vilken relation som skapas mellan elev och pedagog (Skolinspektionen, 

2014). Egelund, Haug & Persson (2006) tar upp vikten av elevers rättighet att på sina egna 

villkor delta i den sociala gemenskapen. Orsakerna till att en elev är i behov av särskilt stöd 

måste sökas i samhället och i skolans verksamhet. Det handlar om att förändra skolan så att 

alla passar in, inte att eleven ska förändras för att passa in.   

 

Lärarens relationsarbete i undervisningssammanhang är viktigt för att kunna främja en högre 

måluppfyllelse som gynnar både elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling (Frelin, 

2010). Lärare etablerar och upprätthåller många relationer i syfte att främja och möjliggöra 

undervisning till sina elever, men även elever emellan. En lärares relationsarbete är inte en 

personlig egenskap utan en kunskap som man kan lära sig. Detta kräver en förmåga att kunna 

möta skillnader på ett vidsynt och fördomsfritt sätt genom en öppen kommunikation med 

eleverna. Relationer präglade av såväl jämlikhet som skillnader behöver inte leda till problem 
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utan kan mer ses som en utbildningspotential. Lärarens arbete handlar därmed ytterst om att 

kunna hantera den relationella dimensionen (Frelin, 2010). 

 

I Sverige sammanhänger perspektivet med idéer om ”en skola för alla” och avståndstagande 

från organisatorisk differentiering och undervisning i särskilda, segregerade elevgrupper. 

Principen om integrering av elever i behov av särskilt stöd i ordinarie undervisning har med 

andra ord utgjort ett slags grundantagande för den relationella specialpedagogiska diskursen 

(Aspelin, 2013).  Inom detta perspektiv ses specialpedagogiska behov som sociala 

konstruktioner snarare än individuella tillkortakommanden (Nilholm, 2005). 

 

 

Metod 
 

I följande avsnitt kommer undersökningsmetoden som använts för att besvara studiens 

forskningsfrågor närmare beskrivas gällande val av metod, urval, forskningsmiljö, 

genomförande, bearbetning och analys, tillförlitlighet och trovärdighet samt en redovisning av 

de forskningsetiska principerna som använts i denna undersökning.  

 

Metodval 
 

Bryman (2011) anser att intervju är den mest använda metoden i kvalitativ forskning och den 

flexibilitet som intervjun rymmer gör den så attraktiv. Kvale och Brinkman (2009) beskriver 

den kvalitativa forskningsintervjun som ett sökande efter att få förståelse av världen från den 

intervjuades synvinkel och har som mål att beskriva dennes upplevelser. Genom att använda 

oss av kvalitativa intervjuer var det möjligt att beskriva pedagogernas uppfattningar kring 

stödinsatsen extra anpassningar. 

 

Intervjun utgick från en intervjuguide (bilaga 1) vi sammanställt utifrån forskningsfrågorna 

där frågorna ställdes i olika ordning vid intervjuerna beroende på hur informanterna svarade. I 

den kvalitativa forskningen valde vi att utföra elva semistrukturerade intervjuer. Formen 

semistrukturerade intervjuer gav intervjuaren möjlighet att i tämligen stor utsträckning avvika 

från intervjuguiden, där nya frågor kunde ställas som en uppföljning på det som 
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intervjupersonerna svarade. Detta gjorde att intervjuerna kunde vara flexibla och följsamma i 

den riktning intervjupersonernas svar gick i. Trost (2010) beskriver den kvalitativa intervjun 

som en intervju där man i möjligaste mån ska låta den intervjuade styra ordningsföljden. När 

de svarat ställde vi följdfrågor utifrån vad de själva lyfte fram, detta gjorde att vi fick olika 

svar på en del frågor som ledde till att svaren inte kunde ställas mot varandra. Det visade sig 

sedan i analyseringen av den insamlade datan att vi hade fått de svar vi behövde utifrån våra 

forskningsfrågor. 

 

Studiens deltagare/urval 
 

Av de urvalstekniker som finns inom kvalitativ forskning som grundar sig på intervjuer, 

rekommenderas ett målinriktat urval som inbegriper att försöka skapa överensstämmelse 

mellan forskningsfrågor och urval. Detta görs genom att intervjua personer som är relevanta 

för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). De kriterier vi valt informanter utifrån, är att de var 

undervisande lärare i årskurs 4-6, med olika storlek på skolorna och antingen landsbygds- 

eller stadsskolor och specialpedagoger verksamma i de olika skolorna. Detta har bidragit till 

att vi fått en bred bild med en variation av möjligheter som svar på våra frågor. Olika personer 

har ofta olika sätt att uppleva och därmed beskriva samma sak och därför måste den 

kvalitativa beskrivningen vara utförlig och rik på detaljer, menar Langemar (2009). Medvetet 

intervjuade vi inte pedagoger på våra egna arbetsplatser, då det skulle kunna försämra 

möjligheten för informanterna att kunna vara öppna och bekväma i intervjun. Det vi 

benämner som pedagoger i denna studie är både klasslärare och specialpedagoger. 

 

 

Varje informant tilldelades en bokstav vid resultatredovisningen som redovisas i tabellen 

nedan. 

Tilldelad bokstav Pedagog 

A-H klasslärare 

J-L specialpedagog 
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Val av forskningsmiljö 
 

Tillgången till det kvalitativa forskningsfältet var gott i den kommun vi intresserat oss för. 

Här fanns femton grundskolor att välja mellan. Vi valde fyra grundskolor utefter geografisk 

spridning, för att få både stads- och landsbygdsskolor och där utbildade specialpedagoger 

fanns. Dessa skolor var olika med tanke på placering, antalet elever och pedagoger, men lika 

då de återfanns i samma kommun och styrs under samma ledning: lärandeförvaltningen. 

 

Genomförande 
 

Vi började med att skicka ut mail till rektorer på de skolor vi var intresserade av att studera, 

där vi förklarade att vi arbetade med vårt examensarbete samt beskrev syftet med studien och 

intervjuerna. Vi frågade om vi fick tillgång till rektorns skola och pedagoger för att 

genomföra intervjuerna. Efter denna förfrågan, tackade en skola, som ligger en bit utanför 

tätorten och är mindre jämfört med tätortsskolorna, nej på grund av bristande tid och tillgång 

till lärare. Det gjorde att vi fick välja en annan skola som liknar de andra och ligger i tätorten. 

Därefter återkopplade rektorerna till oss med namn på pedagoger som kunde tänkas sig att bli 

intervjuade. Pedagogerna blev sedan tillfrågad vid ett personligt möte, via telefon eller via 

mail om de hade intresse för att delta i studien. Efter en bekräftelse av intresset, avtalades tid 

för intervjun. Tidsplanen för intervjuerna vi hade lagt in i studiens arbete, var ca två veckor. 

Det visades sig inte räcka då kommunen vi undersökte bestämt, att samtliga skolor skulle 

genomföra höstens utvecklingssamtal under denna period, vilket bidrog till att vår tidsplan 

ändrades. Detta gjorde att tidsplanen för genomförandet av intervjuerna försköts och vårt 

arbete blev intensivt under en kortare period. 

Information om studiens syfte, vilka intervjufrågor som skulle ställas och de forskningsetiska 

principerna: informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet 

och vad de innebär (Vetenskapsrådet, 2002) som vi följer, informerades informanterna om 

genom ett missivbrev (bilaga 2) som skickades ut eller presenterades strax innan intervjun. 

Informanterna var vid intervjutillfällena positiva och förväntansfulla. En informant uttryckte 

oro över vad den kunde bidra med men fick då intervjuguiden skickad till sig innan 

intervjutillfället för att kunna förbereda sig. Vid genomförandet av de elva intervjuer vi bokat 
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in, genomfördes de flesta på informanternas arbetsplatser, förutom en där informanten kom 

till intervjuarens arbetsplats. 

En intervjuguide upprättades utifrån studiens syfte och frågeställningar och frågorna gjorde 

det möjligt för intervjuaren att få information om hur den intervjuade upplever sin värld och 

sitt liv. Vi följde råden för hur utformningen av en intervjuguide kan se ut, för att skapa 

ordning i de teman som var aktuella, formulera intervjufrågor som underlättade svaren på 

studiens frågeställningar, använda ett för intervjupersonen begripligt språk, inte ställa ledande 

frågor och att fråga om bakgrundsinformation (Bryman, 2011).  Denna intervjuguide hade vi 

som stöd vid intervjutillfällena och gjorde att vi hade möjligheten att följa intervjupersonen 

och att ställa uppföljningsfrågor. Frågorna ställdes i olika ordning beroende på hur intervjun 

fortlöpte och ett svar kunde ge upphov till en följdfråga vi inte hade tänkt på innan (Bryman, 

2011). Intervjuerna spelades in på våra bärbara datorer, vilket gjorde att vi kunde koncentrera 

oss på det som sas och blev inte distraherade av att föra anteckningar. Alla intervjupersoner 

godkände att intervjuerna spelades in. Intervjuerna tog ungefär 30 minuter vardera. På två 

skolor ville intervjupersonerna intervjuas tillsammans, beroende på att de jobbade 

tillsammans med samma elever. Bryman (2011) skriver att en fokusgrupp(egentligen 

bestående av fyra personer eller fler) ”rymmer en möjlighet för deltagarna att utforska 

varandras skäl för att vara av en viss åsikt”. Det kan bli mer intressant än strukturen som finns 

i en vanlig intervju (s.449). Informanterna valde själva detta och deras åsikt var att de tyckte 

att de kunde bidra till mer information med stöd av varandra eller att de inte skulle behöva bli 

upprepning av information för oss som intervjuare och dessa intervjuer tog ungefär 40 

minuter. En informant kontaktades via mail efter det att intervjun hade transkriberats för att 

förtydliga ett svar som var av betydelse för studien. En annan informant kontaktade själv 

intervjuaren i efterhand för att komplettera ett svar. 

 

Analys och bearbetning 
 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberade vi dem. Transkriberingen kan ofta vara 

mycket tidskrävande, men om det görs noggrant har man igen mycket arbete när man sedan 

börjar med analysen. Bryman (2011) påpekar att man ska vara medveten om att det jämfört 

med vanliga intervjuer är mer komplicerat och tidsödande att transkribera gruppintervjuer. 

Anledningen till detta är att man måste hålla reda på vem som säger vad under intervjun och 
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det inte alltid är lätt att urskilja människors röster och de kan även prata i munnen på 

varandra, vilket ytterligare kan försvåra utskriften. Genom att transkribera sitt eget material 

påbörjas en analys under den tid man skriver, anser Kvale och Brinkman (2009). Vi följde 

råden av Bryman (2011) att låta analysen bli en kontinuerlig aktivitet allt eftersom 

intervjuerna utfördes, detta gjorde att vi kunde bli mer medvetna om teman som vi kunde gå 

in i, i de resterande intervjuerna. Inspelningarna lyssnades igenom och skrevs ordagrant ned, 

därefter lästes materialet igenom för att hitta teman som kunde relateras till 

forskningsfrågorna. Dessa olika teman färgmarkerades i olika färger för att hållas ihop med 

respektive forskningsfråga och detta gjordes på varje intervju. Utifrån detta gjordes sedan 

sammanfattningar utifrån vad som framkommit i intervjuerna. Dessa sammanfattningar skrev 

vi ner i ett varsitt Google Dokument, som vi delade med varandra, med våra forskningsfrågor 

som rubriker. Därefter träffades vi fysiskt för att analysera och diskutera det material vi fått 

fram genom våra sammanfattningar. 

 

Arbetet med analysen var tidskrävande, men vi upplevde det värdefullt att göra det 

tillsammans fysiskt, eftersom vi då fick sätta ord på vad vi sett i resultaten och kunde 

motivera våra val av mönster i transkriberingarna. Vid en kvalitativ analys är det en utmaning 

att skapa en mening ur en mängd insamlad data genom att skilja ut vad som är betydelsefullt 

och att upptäcka betydelsefulla mönster (Fejes & Thornberg, 2015). Utifrån detta skapade vi 

en gemensam text med valda citat, i Google Dokument, där vi kunde se texten växa fram och 

vi kunde diskutera strukturer som framkom allt eftersom. Langemar (2009) beskriver det som 

pusselbitar som får sin mening genom att vara en del i helheten, samtidigt som helheten växer 

fram i de olika delarna. 

 

Då vi båda som genomfört studien, arbetar inom skolan har vi varit uppmärksamma på vår 

egen förförståelse inom området, så att den inte påverkat våra tolkningar av resultaten i 

studien. Förförståelse genom egna erfarenheter och uppfattningar kan å ena sidan vara en risk 

då detta kan leda till förutfattade meningar inom ett område, men kan även å andra sidan ses 

som en tillgång då man har kunskap i ämnet. Fejes och Thornberg (2015) menar att man 

måste se förförståelse både som en risk och en tillgång. 
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Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet och validitet är begrepp som kan vara svåra att använda i en kvalitativ studie då 

dessa begrepp avser att mäta något. Reliabilitet står för noggrannheten och stabilitet i 

mätningen. Hög reliabilitet står för i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas, att 

göra studien replikerbar blir svårt då det inte är möjligt att “frysa” en social situation och de 

sociala betingelser som då gällde (Bryman, 2011). 

 

Vi utarbetade vår intervjuguide utifrån våra frågor och frågeställningar, vilket gjorde att vi 

från början delade in vår intervjuguide i olika delar i förhållande till forskningsfrågorna. Detta 

vägledde oss vid intervjutillfällena och underlättade vår strävan att få tillgång till relevant 

information till våra frågeställningar. Alla intervjuer spelades in och därefter noggrant 

transkriberades i nära anslutning till intervjutillfällena, för att lyfta fram adekvata citat i 

resultatdelen. Detta stärker reliabiliteten i denna studie (Bryman, 2011). När vi tillsammans 

jämförde och samtalade kring våra kodningar märkte vi att vi i överlag markerat samma delar 

i de olika intervjuerna, vilket kan anses ge en ökad trovärdighet och reliabilitet i våra 

tolkningar. Denna arbetsgång då man gör varsin oberoende analys och sedan diskuterar 

igenom tolkningarna för att komma fram till de mest välgrundade, blir resultatet mer 

genomarbetat och empiriskt grundat, enligt Langemar (2009). 

 

Validiteten bygger på att instrumentet eller frågan mäter det som är avsett att mätas (Trost, 

2010). Då denna studies syfte är att förstå hur pedagoger uppfattar och arbetar med extra 

anpassningar berör frågorna i intervjuguiden dessa områden. Detta stärker validiteten i 

studien. Enligt Bryman (2011) och Trost (2010) styrks validiteten och reliabiliteten för 

studien genom att de etiska principerna inför en forskning följs, samt att resultatet rapporteras 

till informanterna. 

 

 

Forskningsetiska principer 
 

I denna studie har vi följt de etiska riktlinjer som finns för samhällsforskning. De 

grundläggande riktlinjerna som gäller för svensk forskning är informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Information om 

samtycke har givits genom att informanterna och rektor på varje utvald skola, fått ett 
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missivbrev om studiens syfte i sin e-postlåda, samt muntlig information vid tillfället för 

intervju. De fick genom denna reda på att deltagandet är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas under studien och att materialet endast kommer att användas i undersökningens 

syfte, det så kallade nyttjandekravet. Vi frågade deltagarna om de var intresserade av att ta del 

av resultatet och samtliga informanter hade intresse av det. Vi har beaktat 

konfidentialitetskravet, där alla deltagande personer och skolor hanteras så att de blir omöjliga 

att identifiera. 

 

Dessa etiska riktlinjer har använts som en ram i både förberedelse och genomförande av 

studien. Genom att följa de etiska riktlinjerna så skapas en trygghet som ger informanterna 

möjlighet att ge en sann och verklighetsnära beskrivning. Alla deltagare lämnade sitt 

samtycke till dessa ramar och deltog i studien. 
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Resultat 
 

I detta avsnitt redovisas resultaten av de elva genomförda intervjuerna med pedagogerna. 

Forskningsfrågorna används som rubriker och under varje rubrik har vi gått igenom 

intervjufrågorna och hittat teman i resultaten av intervjuerna som bildar underrubriker i 

resultatbeskrivningen. 

 

Hur identifieras elevernas behov av stödinsatser? 

 

Upptäcka behoven 
Pedagogerna beskrev att det är den undervisande läraren som upptäcker om en elev är i behov 

av extra anpassningar och detta kan ske med hjälp av erfarenhet i yrket, i diskussioner med 

kollegor både i arbetslag och ämneslag och/eller specialpedagog, samt genom diskussioner 

med elevhälsan. Flera pedagoger beskrev att detta är något som fortgår i det dagliga arbetet, 

då pedagogen ser ett behov hos en elev och därefter gör en anpassning. Det framkom även att 

det inte fanns någon uttalad rutin eller fastställd arbetsgång kring hur identifiering av behoven 

ska gå till. En pedagog beskrev att tillvägagångssättet kan se ut på olika sätt för att identifiera 

elevens behov, där dialog i arbetslaget är av stor betydelse. “Det gör man på flera olika sätt 

men det största arbetet är ju i dialog med arbetslagen. Mentor tillsammans med de andra i 

arbetslaget kan identifiera de kritiska punkterna och hur vi löser det” (pedagog D). 

 

Olika forum 
Samtliga pedagoger framhöll att om de behövde stöd gällande extra anpassningar för en elev 

fanns flera forum, såsom arbetslagsmöten, klasskonferenser och elevhälsan att vända sig 

till.  Även kommunens skolpsykologer, Skoldatateket för stöd av IT-verktyg och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) nämns som tillgängliga för stöd i arbetet med 

extra anpassningar. En specialpedagog uttryckte oro över att elevhälsan på deras skola 

träffades för sällan och genom detta blev kontaktytorna mot lärarna för liten, vilket försvårar 

samarbetet kring elever i behov av extra anpassningar (pedagog J).  
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Hur tolkas begreppet extra anpassningar av 

pedagogerna? 
 

Kännedom om begreppet extra anpassningar 
 

Studien visar att samtliga pedagoger kände till begreppet extra anpassningar. Samtliga 

pedagoger, oavsett om det var en klasslärare eller en specialpedagog, beskrev att det är något 

som görs automatiskt, att det ingår i den vardagliga undervisningspraktiken och att det kan 

vara insatser som man alltid har gjort. Pedagogerna beskrev anpassningarna som insatser man 

gör i klassrummet och som hela klassen har nytta av och att man inte behövde starta en 

kartläggning för att utföra dessa anpassningar. En viss osäkerhet uttalades av några av 

pedagogerna mellan begreppen extra anpassningar och särskilt stöd. Pedagog H uttryckte 

begreppet extra anpassningar som instruktioner att följa för att säkerställa att elevens behov 

tillgodoses: “För mig är det instruktioner som jag ska följa för att kontrollera att jag har gjort 

det jag kan för eleverna innan jag ska be om hjälp, högre upp (...)”. En annan pedagog 

reflekterade över förståelsen av begreppet som att denne jobbade mycket mera med detta nu, 

förut fanns inte tankarna på att det man gjorde var extra anpassningar. “(...) man har lyft upp 

det och man förstår ju själva begreppet och jag jobbar betydligt mycket mera med det nu, än 

för tio år sedan. Då tänkte jag inte alls i de här banorna, utan nu är det mer ett stöd för eleven 

(...)” (pedagog F). Alla pedagoger kunde ge förslag på anpassningar de gör eller har gjort och 

de flesta som beskrevs ansågs ingå i det vardagliga arbetet. 

 

Beskrivningar av extra anpassningar 
 

De extra anpassningar som flera av pedagogerna gav exempel på var: längre tid vid t.ex. 

läsning och skrivning eller vid provtillfällen, förstorad text, skriva digitalt, sitta långt fram i 

klassrummet, bildstöd, minnesstöd, gruppen i basgrupper, person som hjälp-jag för att 

fokusera, uppläst text, skärmar i klassrummet, göra ommöbleringar, hur man informerar om 

det som ska göras, få fördjupade instruktioner och att komma igång med sitt arbete. Med 

längre tid menade informanten att mer tid ges till exempel till att lösa en uppgift vid 

provtillfällen. Med beskrivningen skriva digitalt nämndes att Chromebooks användes för hela 

klassen och i detta hjälpmedel fanns kompensatoriska hjälpmedel som till exempel Stava Rex 

och Spell Right. Informanten som berättade om gruppen i basgrupper, beskrev det som 
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grupperingar efter hänsyn till elevernas behov. Flera av informanterna berättade om ett hjälp-

jag, vilket kunde vara att klassläraren satt bredvid och stöttade vid till exempel läsning eller 

matematikuppgifter, eller att klassen hade en extra person som resurs i klassrummet som stöd 

med koncentration och trygghet. Med fördjupade instruktioner nämndes att man kunde ha de 

muntliga instruktionerna nedskrivna.  

 

En annan pedagog beskrev att en extra anpassning kunde vara en mängd olika saker som 

gjordes för att hjälpa en elev att nå kunskapskraven och berättade också att det som gjordes 

var riktat till en elevs behov och kunde vara mer tidsspecificerat. Många av de anpassningar 

som pedagogen gjorde, kunde göras på gruppnivå, uttryckte pedagog E. ”Gränsen mellan vad 

som är en extra anpassning eller vad som egentligen är mitt sätt att undervisa i min klass eller 

så, den är ju ganska hårfin” (pedagog E). 

 

Pedagog F tolkar extra anpassningar som något som för eleven framåt i det dagliga arbetet. 

Det är arbetet som pedagogen kan göra i vardagsarbetet för att underlätta för eleven. Pedagog 

F: “ Något som jag kan göra i vardagen för att underlätta för barnet, så tänker jag.” Dessutom 

anser pedagog F att denne kan skilja på särskilt stöd och extra anpassningar. 

 

Pedagogernas syn på extra anpassningar 
 

Pedagogerna uppfattar inte insatsen extra anpassning som något nytt, utan som en pedagog 

uttryckte det: “Vi har jobbat med extra anpassningar före lagändringen, så lagen bekräftar 

snarare det vi redan gjorde” (pedagog D). Samma pedagog säger också att de använder endast 

ordet anpassningar när det pratar kring dessa insatser, då begreppen extra anpassningar och 

inkludering ses som parhästar på denna skola. Pedagog D: “(...) också har det med inkludering 

att göra, för många barn som behöver extra anpassningar eller särskilt stöd blir exkluderade i 

stort och smått, så de här frågorna är parhästar. Inkluderingsutveckling har vi, det har vår 

rektor högt på prioriteringslistan att inte barn som har anpassningar ska exkluderas i den 

utsträckningen som kanske har gjorts och kanske görs (…)”. Begreppet inkludering och 

devisen “en skola för alla” nämndes inte av de andra pedagogerna i detta sammanhang. 

 

En av specialpedagogerna menade att för att arbetet med extra anpassningar ska få förväntad 

effekt måste det på varje skola ges utrymme i organisationen för detta. Pedagog J uttryckte att 
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“Det måste vara en väldig organisation och att det måste lämnas utrymme ifrån ledningen för 

att kunna få till de extra anpassningarna”. 

 

Flera av pedagogernas syn på extra anpassningar var att det idag har satts ett namn på något 

som man har gjort hela tiden i sitt dagliga arbete i klassrummen. Pedagog C beskriver att de 

har ju alltid jobbat utifrån elevernas behov, det är det som styrt vad eleverna behöver, och det 

har de gjort utan att det funnits en lag på det. En annan pedagogs beskrivning av synen på 

stödinsatsen är man sett till att barnets bästa stått i centrum så långt möjligheten har funnits 

”(...) Kör vi fast så försöker vi ju ändå vända ut och in på oss för att vi vill göra det så bra som 

möjligt för barnet” (Pedagog G). 

 

Stödinsatsens implementeringsfas 
 

En av pedagogerna (pedagog G) säger att de har haft en studiecirkel på skolan runt skriften 

“Allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” (Skolverket, 2014a) 

och den leddes av rektor och specialpedagog. Under samma period fick några av pedagogerna 

(pedagog E, F och G) besök på respektive skola av kommunens jurist och rektorscoach, som 

höll i studiedagar, för att få det ännu tydligare med skillnaden mellan extra anpassningar och 

särskilt stöd. Utifrån den studiedagen sa pedagog E att: ”(...) vi kom lite närmare vad det 

innebär, det kändes som ett viktigt avstamp för oss och sen dess har vi blivit mer bekväma 

med begreppet, tror jag.” 

 

En av specialpedagogerna (pedagog K) berättade att de använt allmänna råd (Skolverket, 

2014a) och utifrån den plockat ut olika avsnitt om extra anpassningar och därefter gjort ett 

flödesschema, så de “(…) inte alltid hamnar i ett åtgärdsprogram utan vi kan hamna på extra 

anpassningar”(...) (pedagog K).  

 

En annan specialpedagog berättade att de använt en checklista som finns på Skolverket, för att 

förtydliga arbetet med extra anpassningar (pedagog J). Den tredje specialpedagogen (pedagog 

L) berättade att hon fick boken (Skolverket 2014a) med de allmänna råden av sin rektor och 

blev ombedd att läsa den, vilket hon gjorde och satte sig in i de nya riktlinjerna på egen hand. 
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Hur arbetar pedagogerna kring extra anpassningar 

och hur följs insatserna upp? 

 

Ansvarsfördelning 
 

Pedagogerna uttryckte samstämmigt att de arbetar med extra anpassningar i sina egna klasser 

utifrån de behov de anser att eleverna har. Flertalet av klasslärarna ansåg att samarbetet kring 

extra anpassningar mellan de olika ämneslärarna är otydligt. Det framgår inte heller vem som 

bär ansvaret för att informationen delges till alla som undervisar eleven. Två klasslärare 

menade att korta överlämnanden görs mer “i farten”, än att man sitter ner och samtalar och 

samarbetar angående detta. De flesta av klasslärarna kände att utifrån erfarenhet av lärarjobbet 

så görs de extra anpassningarna i det dagliga arbetet, utan diskussion med någon annan. Några 

av pedagogerna diskuterade med sin närmaste kollega och bollade olika idéer om vilka 

anpassningar som kan fungera och som kan provas. Specialpedagogerna var eniga om att de 

finns att tillgå som stöd för pedagogerna, både för att enskilt handleda pedagoger och även 

som en medlem i elevhälsoteamet. En specialpedagog uttryckte sig så här: “Vi vill försöka 

komma åt det kollegiala lärandet, att man bollar med varandra, så endera kommer de med 

tankar och förslag, eller så är det jag som kommer med något, eller så kommer vi på något 

tillsammans” (pedagog L). 

 

Kompetens hos pedagogerna 
 

Pedagogerna upplevde att de har kompetens för att arbeta med extra anpassningar då det för 

dem inte är ett nytt sätt att arbeta på. De framhåller däremot att det nya är själva begreppet. 

Ett fåtal av pedagogerna uttryckte ett behov av mer IT-kunskap för att kunna tillgodose 

behovet av t.ex. inläst material. Flertalet pedagoger menade att diskussioner och reflekterande 

samtal med kollegor ger kunskap och en samsyn kring arbetet med extra anpassningar. De 

flesta pedagoger ansåg att det är en styrka i att det har tillkommit ett gemensamt begrepp för 

detta, då har man något att förhålla sig till och att målet är att alla ska mena samma sak när 

man pratar om extra anpassningar. “Sen kan man tänka att man skulle kunna diskutera de här 

frågorna kring extra anpassningar mycket mer i kollegiet så att det blir en samsyn runt dem, så 

att det blir en röd tråd i tänket hela vägen från F-6” (pedagog C).  
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Det praktiska arbetet med att följa upp extra anpassningar 
 

Studien visar att uppföljning av de extra anpassningarna görs på olika sätt samtidigt var det 

inte helt tydligt för alla pedagoger hur detta ska gå till. De flesta anpassningar 

dokumenterades medan konkreta uppföljningar av dem saknades. Det framgår att det finns 

olika typer av uppföljningar men pedagogerna har inte enats om hur de ska hanteras och 

användas “Det jag tycker att vi inte har kommit vidare med, vi har ju börjat med att 

dokumentera, men sedan så är det ju det där med att följa upp, där tycker jag kanske inte 

riktigt att vi har kommit vidare med” (pedagog F). 

 

Ett flertal av pedagogerna såg arbetet med uppföljning som ett utvecklingsområde för att 

tydliggöra vilka extra anpassningar som görs och vilken effekt de har. De extra 

anpassningarna dokumenterades av pedagogerna i elevens individuella utvecklingsplan (IUP) 

och detta sker i ett webbverktyg som används kommunövergripande. Utvecklingssamtalen 

nämndes av pedagogerna, som naturliga tillfällen att följa upp extra anpassningar på. Där 

närvarar både elev och vårdnadshavare och pedagogiska samtal kunde genomföras och i vissa 

fall behövdes kontakt med vårdnadshavare ske oftare. Här kunde även elevhälsoteamet vara 

delaktig på några av de utvalda skolorna. Pedagogerna ansåg även att utvärdering av extra 

anpassningar sker vid samtal i arbetslag eller i ämneslag. Det kunde även ske med den 

närmaste kollegan som man delar klass med. 
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Analys och diskussion 
 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras studiens resultat i relation till den bakgrund och 

tidigare forskning samt teoretiska perspektiv som tidigare presenterats. Avsnittet är uppdelat i 

de tre forskningsfrågorna som är tänkta att besvara studiens syfte, under varje forskningsfråga 

följer en analys och diskussion. Därefter följer en diskussion kring studiens metodval, samt 

förslag till vidare forskning presenteras. 

 

Hur identifieras elevernas behov av stödinsatser? 
 

I denna studie framkommer att det finns en otydlighet hur elevernas behov av stödinsatsen 

extra anpassningar identifieras. Pedagogerna beskriver att de i sitt dagliga arbete 

uppmärksammar när en elev är i behov av extra anpassningar och därefter genomför dessa 

insatser. Skolverket (2014a) framhäver vikten av att sätta in tidiga och adekvata stödinsatser 

för att eleverna ska ges förutsättningar att utvecklas mot utbildningens mål. Detta görs på de 

valda skolorna, men mer av rutin och erfarenhet hos pedagogerna än på ett systematiskt och 

organiserat sätt. Det framkom även i studien en avsaknad av en tydlig rutin för hur alla 

undervisande lärare i varje klass ska få information om de extra anpassningar som elever är i 

behov av. Oftast är det den undervisande läraren som upptäcker att ett behov finns och detta 

kan sedan diskuteras i arbetslaget eller med den närmaste kollegan. Dessa diskussioner ansågs 

av pedagogerna som värdefulla där man tar del av varandras kunskaper och erfarenheter. Ur 

det sociokulturella perspektivet är det centralt att utgå från det sociala sammanhanget för att 

förstå lärande och utveckling, och genom deltagande kommunikation kunna ta till sig nya sätt 

att tänka, handla och resonera (Säljö, 2014). Så av detta resultat kan vi utläsa vikten av 

deltagande kommunikation mellan pedagogerna för att identifiera behoven hos eleverna, 

däremot framkommer att det finns en brist i rutin hur detta ska utföras/genomföras. 

Skolverket (2014b) lyfter fram att identifiera elevens behov kan med fördel göras inom 

arbetslaget som kollegialt lärande, där det tydligare kan framträda om eleven har vissa 

förmågor som finns i flera ämnen där eleven kan vara i behov av extra anpassningar. 

Skolinspektionen (2016) framhåller att de elever som riskerar att inte nå eller inte når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, som inte är i behov av särskilt stöd, men är i behov av 

extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning, kan ses som en riskgrupp. Detta på 

grund av att hanteringen av extra anpassningar inte är så formaliserat och inte så enkelt syns i 
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statistiken. Det framkommer i studien att man vänder sig till elevhälsan vid olika tidpunkter i 

processen med extra anpassningar. Några pedagoger genomför olika anpassningar och om 

dessa inte ger effekt tas hjälp av elevhälsan, medan några tar hjälp av elevhälsan för att 

utforma de extra anpassningarna. Elevhälsans mål är att skapa så positiv lärandesituation som 

möjligt för eleverna och med god samverkan blir det lättare att tidigt upptäcka elever som 

behöver stöd (Socialstyrelsen, 2014). Kritiken Hjörne och Säljö (2013) riktar mot 

elevhälsomötena lyfts inte av pedagogerna i denna studie då elevhälsomötena är ett av de 

forum där en del i processen med extra anpassningar sker. Ett av syftena med stödinsatsen 

extra anpassningar är att fler insatser ska ske inom den ordinarie undervisningens ram, alltså 

elever ska inkluderas, inte exkluderas. En definition av begreppet inkludering är riktlinjer om 

att elever i behov av särskilt stöd ska få en utbildning tillsammans med andra elever i en 

inkluderande miljö. Det är pedagogernas uppgift att tillrättalägga undervisningen, både metod 

och innehåll, så att alla elever kan få utbyte av och delta i verksamheten (Unesco, 1994).  

 

Hur arbetet i skolan ska utformas för att kunna identifiera elevers behov och anpassas efter 

dess förutsättningar är något som diskuterats under många år inom den pedagogiska praktiken 

så även inom politiken, vilket framkommer i de styrdokument som gällt. Det har vänt från att 

söka problemet hos individen till att anpassa lärmiljön efter elevens förutsättningar och behov, 

”en skola för alla”, men fortfarande finns svårigheter i detta. Enligt Skolinspektionen (2016) 

ligger den största bristen när det gäller att identifiera behoven i att det saknas uttalade rutiner 

för detta på skolorna. Detta överensstämmer med det vi sett i vår studie då diskussioner har 

förts i olika forum gällande vilka anpassningar som ska göras utan att det finns uttalade 

rutiner för att identifiera behoven först.  

 

Hur tolkas begreppet extra anpassningar av 

pedagogerna? 
 

Pedagogerna i vår studie berättade att de kände till stödinsatsen extra anpassningar. De 

beskriver det som något man gör automatiskt, det ingår i vardagen i klassrummet och att det 

kan vara insatser som man alltid har gjort. Som Runström Nilsson (2015) påpekar så är 

begreppet relativt nytt, och det handlar om att förtydliga den arbetsgång som lärare och rektor 

använt sig av i många år. I vår empiri framkommer att alla pedagoger vi intervjuat är 

medvetna om vad extra anpassningar är och att dessa ska rymmas inom ramen för den 
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ordinarie undervisningen. Det som framskrivs enligt Folkesson (2004) i Lgr11, är att lärare 

ska ta hänsyn till varje enskild elevs behov och får ansvara själva för tolkning och 

genomförande av de mål som finns i läroplanen och även att den enskilda skolan ansvarar 

själva för utvecklingen av skolan. 

 

I och med införandet av begreppet extra anpassningar framkommer i studien, att det sätts 

fokus på att möta de behov av variation som finns bland eleverna i klassrummet och på så sätt 

förbättras den ordinarie undervisningen. Här ser man hur de tre principerna för social rättvisa 

förs fram då eleven har rätt till utbildning, rätt till samma utbildning och även rätt att få ut 

något av utbildningen (Nilholm & Göransson, 2014), vilket överensstämmer med devisen “en 

skola för alla”. I pedagogernas beskrivningar av de extra anpassningar som de använder sig 

av, är variationen och mängden relativt riklig. Pedagogerna räknar upp anpassningar de 

använder idag och dessa överensstämmer med vad Skolverket (2014a) menar med extra 

anpassningar. Pedagogerna visar dock en viss osäkerhet över skillnaden mellan extra 

anpassningar och särskilt stöd. En orsak till osäkerheten kan vara att de allmänna råden 

upplevs som otydliga hos några pedagoger, en annan orsak kan vara att pedagoger inte getts 

tid till eller inte har hunnit sätta sig in i begreppens betydelse. Lindqvist och Rodell (2015) 

menar att alla nya direktiv och olika skrivelser från statsmakten som har avlöst varandra under 

de senaste åren, kan leda till en förvirring för både rektorer och skolpersonal hur de ska 

hantera det nya.  

 

Att se extra anpassningar i vardagsarbetet som delar av lärprocessen och använda de verktyg 

som pedagogerna har, är något som leder till framgång i lärmiljön (Skolverket, 2014a). Säljö 

(2014) betonar att mänskliga handlingar situeras i den sociala praktiken och att hitta och 

kunna förstå kopplingen mellan sammanhangen och de individuella handlingarna utgör 

kärnpunkten i ett sociokulturellt perspektiv. I de handlingar som görs i praktiken är detta 

viktigt, för att förstå begreppet extra anpassningar och använda det i det dagliga arbetet med 

elevgrupperna. Pedagogerna i vår studie uppfattar extra anpassningar som en bekräftelse på 

arbetet som de redan utför i klassrummen, eller som en pedagog menar, att det har satts ett 

namn på något som man gör i sitt dagliga arbete i klassrummen. En pedagog säger att de 

använder endast ordet anpassningar, när de pratar om insatser för barn i behov av stöd och 

uttrycker också inkluderingstanken i förhållande till begreppet. Det beskrivs som att 

inkludering och extra anpassning är som parhästar. I detta sammanhang kan man se 

kopplingen till “en skola för alla”, då extra anpassningar kan stärka inkluderingstanken. 
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Nilholm och Alm (2010) är kritiska mot hur inkluderingsbegreppet används i olika studier. De 

menar att ett klassrum inte kan beskrivas som inkluderande om inte eleverna själva ger 

uttryck för det. Syftet med inkluderande undervisning är att det ska bli bra undervisning för 

alla elever. Assarson (2007) menar att eleverna i en inkluderande skola ska ha både socialt 

och kunskapsmässigt utbyte av att vara där. En förutsättning för framgångsrik undervisning, 

som lyfts inom specialpedagogisk forskning, är elevernas delaktighet och vilken relation som 

skapas mellan elev och pedagog (Skolinspektionen, 2014). Orsakerna till att en elev är i 

behov av stödinsatser måste sökas i samhället och i skolans verksamhet. Det handlar om att 

förändra skolan så att alla passar in, inte att eleven ska förändra sig för att passa in. Sett ur det 

relationella perspektivet är det specialpedagogiska behovet en social konstruktion snarare än 

individuella tillkortakommanden (Egelund, Haug & Persson, 2006). 

 

Implementeringen av stödinsatsen extra anpassningar har haft olika tillvägagångssätt på de 

skolor vi har undersökt. En av pedagogerna har haft en studiecirkel på sin arbetsplats, medan 

tre pedagoger fick besök av kommunens skoljurist och rektorscoach som hade en studiedag 

tillsammans med personalen. En av specialpedagogerna har självt läst in sig på de allmänna 

råden, när denne fick boken av rektor. Vid analys av dessa implementeringar är det intressant 

att konstatera, att fastän en studiecirkel och en studiedag har hållits, har begreppen befästs i 

olika grad på skolorna. För att ta vara på dessa lärdomar i olika lärsituationer, behövs tydliga 

ledare som ser vad som utvecklar och samordnar arbetet framåt i det startade 

förändringsarbetet. Rollen som rektor innebär att man ska samordna, kontrollera och utveckla 

arbetet som pågår i skolan (Hallinger, 2010). Alla medarbetare har olika förståelse av de 

uppdrag som kommer till skolan från, som i detta fall, Skolverket(2014a), med en lagändring. 

Egenskaper som en rektor bör ha är att kunna tydliggöra uppdraget, vilket kan underlätta 

förståelsen av varandras tankar (Scherp och Scherp, 2007). En slutsats blir då i vår studie att 

rektorerna på dessa skolor inte har tagit tillvara på de tillfällen till förändringsarbete som de 

startade, för att befästa begreppet extra anpassningar. 

  

Det som framkommit i vår studie är överensstämmande med Skolinspektionens granskning 

(2016), att begreppet finns hos pedagogerna i skolan, men det har uppfattats på olika sätt och 

att arbetet med att utveckla och etablera arbetssätt med extra anpassningar fortfarande är i ett 

uppbyggnadsskede. Arbetet med hur man använder sin kunskap i praktiken har inte slagit 

igenom på det sätt som Skolverket (2014a) har beskrivit i de allmänna råden. De undersökta 
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skolorna är fortfarande i implementeringsstadiet då det pågår ett fortsatt testande och utbyte 

av erfarenheter av extra anpassningar pedagoger emellan. Den granskning som 

Skolinspektionen (2016) gjort, gör tydligt i vad som behöver förbättras, för att nå målen i 

verksamheten inom det granskade området. Resultatet av granskningen blir ett så kallat 

utvecklingsstöd för alla skolor, även för de som inte ingått i granskningen.  

Fler slutsatser som Skolinspektionens (2016) granskning kommit fram till är, att rektor har en 

avgörande betydelse för att det finns tillräckligt med tid och kompetens för att kunna 

genomföra anpassningar till de behov som eleverna har, samt skapa rutiner för hur 

kvalitetsarbetet med extra anpassningar och särskilt stöd ska gå till på skolan. I vår studie ser 

vi att arbetet med att skapa rutiner runt extra anpassningar är påbörjat, men kräver 

organisation, som en av specialpedagogerna uttrycker. Vidare ser Skolinspektionen (2016) att 

där reglerna för extra anpassningar inte har förtydligats har inte förändringarna mot ett 

förenklat arbetssätt visat sig. Det här överensstämmer med det resultat vår studie kommit fram 

till. 

 

Hur arbetar pedagogerna kring extra anpassningar 

och hur följs insatserna upp? 
 

Studien visar att arbetet med extra anpassningar är något de flesta pedagoger gör utifrån sin 

erfarenhet i yrket. Klasslärarna arbetar med extra anpassningar i sina respektive klasser utifrån 

de behov de anser att eleverna har, vilket stämmer väl överens med styrdokumenten som 

framhåller att denna stödinsats är en individinriktad insats av mindre karaktär, som ska vara 

genomförbar inom klassens ram för ordinarie undervisning. “Läraren har ett ansvar utifrån sitt 

kompetensområde att anpassa den ordinarie undervisningen så att den passar alla elever. I det 

arbetet ingår att uppmärksamma elevens stödbehov och att följa upp arbetet” (Skolverket, 

2014b, s. 30).  Detta stämmer väl överens med inkluderingstanken då skolan har ett brett 

uppdrag där alla elever har rätt till en bra skolsituation, där eleverna ska få både ett socialt och 

ett kunskapsmässigt utbyte i att vara där (Nilholm & Göransson, 2014). I vår studie ser vi 

några tydliga kopplingar mellan våra inledande antaganden och resonemang kring “en skola 

för alla” och i våra empiriska resultat har vi funnit, att pedagogerna anpassar undervisningen 

efter elevens behov utan att direkt göra kopplingen till inkludering.  
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Forskning visar att i utvecklingen av kvalitativt god undervisning förskjuts fokus från lärarens 

förmedling av undervisningsinnehållet till den interaktion som äger rum i klassrummet både 

mellan lärare-elev och mellan elev-elev, där samspel och kommunikation är en förutsättning 

för att kunna skapa en framgångsrik skola (Håkansson & Sundberg, 2012). Detta kan ses ur 

det relationella perspektivet där relationer, kommunikation och interaktion är centrala inslag 

(Lindqvist, 2013), då vi i vår studie utläsa att pedagogerna upplever stor vinning med att 

samtala, diskutera och reflektera tillsammans men att det saknas tydliga former för detta på en 

del av skolorna. En annan förklaring kan vara att det är i brist av en uttalad rutin som samtalen 

med eleven uteblir.  

 

Klasslärarna var eniga om att ansvaret angående extra anpassningar låg på dem i 

klassrumssituationen och att specialpedagogens ansvar var att finnas som ett bollplank och att 

handleda lärarna. Specialpedagogerna hade alla samma åsikt att de fanns som stöd för lärarna, 

både enskilt och i grupp. Flertalet pedagoger menade att genom reflekterande samtal och 

diskussioner kom man närmare en samsyn kring arbetet med extra anpassningar och att dela 

med sig av sina kunskaper till varandra. Enligt Säljö (2014) är samspel, sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv, att man behöver få tillgång till nya sätt att tänka, resonera och 

handla. Begreppet kollegialt lärande nämndes av några pedagoger som en viktig del i 

processen med extra anpassningar, att lära av varandra och det framhåller Skolverket (2014b, 

s.16): “Ett strukturerat och återkommande samarbete på skolan där kritiska delar och olikheter 

lyfts i diskussioner för att alla ska kunna tillägna sig kunskaper. Återkoppling är ett centralt 

inslag.” 

 

Enligt Folkesson (2004) ingår i uppdraget som lärare att man ständigt ska utveckla skolans 

verksamhet, i former av möten och konferenser för att organisera och utforma arbetet. 

Folkesson (2004) hävdar att användandet och utvecklingen av den kollektiva kompetensen, 

kräver nya sätt att tänka i ett arbetslagsarbete och att det är något som saknas i läraryrket. 

Traditionellt sett finns ingen naturlig kollektiv tradition att bygga på. Berg och Scherp (2003) 

påpekar att i arbetslagen på skolorna bör samtalen handla om lärdomar utifrån erfarenheter 

och förståelse av uppdraget. Utvecklingen av kompetensen hos pedagogerna och skolan går 

hand i hand och behöver utrymme för reflektion. Det är i samtalen som färdigheter skapas och 

utveckling av kunskaper bildas. Detta är beroende av i hur hög grad utrymmet för reflektion 

skapas i organisationen (Berg & Scherp, 2003). 

 



40 
 

Pedagogerna var samstämmiga då de visste var de kunde vända sig för att få stöd om de 

behövde, de kunde alltid vända sig till sina arbetslag och respektive skolas elevhälsa. I 

skollagen (2010:800) beskrivs att i elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser, där ett särskilt ansvar ligger 

i att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling. Socialstyrelsen (2014) framhåller 

att elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven och att 

med god samverkan blir det lättare att tidigt upptäcka elever som behöver stöd av något slag. 

Eftersom arbetet med extra anpassningar är, som klasslärarna uttryckte det något man gör i 

det dagliga arbetet, så ser man i denna studie, att det inte är tydligt vilka behoven är, vilka 

insatser som behövs och hur de ska följas upp. De slutsatser man kan dra av detta är att 

implementeringen av denna stödinsats inte riktigt befästs i verksamheten. Myndigheten för 

skolutveckling (2008) beskriver implementeringsfasen som den fas där ett utbyte av 

erfarenheter mellan pedagoger och testandet av det nya fortsätter. Detta kan vara en kritisk fas 

eftersom det är nu det ska börja fungera. Detta har även framkommit i Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning (2016) att arbetet med att utveckla och etablera arbetssätt med extra 

anpassningar fortfarande är i ett uppbyggnadsskede två år efter lagändringen. I denna studie 

går att utläsa att samspelet/samarbetet mellan de som arbetar i skolan är viktigt för att 

eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapskraven, denna vardagliga interaktion är i ett 

sociokulturellt perspektiv den viktigaste mänskliga lärmiljön (Säljö, 2014).  

 

Enligt Runström Nilsson (2015) är dokumentation av verksamhetens nuläge, arbetsgång och 

resultat förutsättningar för att det ska gå att göra uppföljningar och utvärderingar av 

verksamheten och därmed av det särskilda stöd som ges. Skolan har en svag tradition av att 

dokumentera och utvärdera sitt arbete, inte heller analyseras åtgärder som vidtagits eller de 

resultat som uppnåtts, hävdar Runström Nilsson (2015). Många gånger väljer läraren att 

dokumentera så lite som möjligt för att inte riskera att kränka en individs integritet eller göra 

något som strider mot sekretesslagstiftningen. Det kan också vara så att det vardagliga tar 

över och att tid helt enkelt saknas för att göra systematiska dokumentationer, påpekar 

Runström Nilsson (2015). Det som framkommer i denna studie är att det inte var helt tydligt 

hur uppföljningen av extra anpassningar ska göras. Det framkommer två sätt att följa upp 

insatserna: en muntlig, mer informell uppföljning, som görs runt samtalen mellan 

pedagogerna i undervisningspraktiken som sker dagligen och en skriftlig som sker i elevens 

IUP i ett webbverktyg. Här syns en skillnad i teori och praktik, där pedagogerna har direktiv 

att uppföljning och dokumentering av extra anpassningar ska göras i elevens IUP, men i 
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verksamheten görs det genom samtal. Vikten av det naturliga samtalet människor emellan 

genomsyrar vår studie.  Huruvida det är samma saker man pratar om som man skriver och hur 

det påverkar arbetet med insatserna framkommer inte i studien. 

 

Skolan behöver försäkra sig om att de extra anpassningar som sätts in ger avsedd effekt och 

annars förändra dessa (Skolinspektionen, 2016). Det visar sig i denna studie att detta är ett 

utvecklingsområde på skolorna vi besökt, med att mer organiserat och systematiskt följa upp 

och utvärdera insatserna. Dokumentationen av arbetet med extra anpassningar behöver hållas 

aktuell så att alla undervisande lärare har kännedom om vilka anpassningar som ska ges och 

kan utveckla stödet utifrån en korrekt bild. Konsekvensen för eleverna kan i annat fall bli att 

de inte ges de rätta extra anpassningarna (Skolinspektionen, 2016). Sammanfattningsvis kan 

vi utifrån resultaten i denna studie dra den slutsatsen att för att leva upp till devisen “en skola 

för alla” är det av största vikt att identifiera elevens behov för att kunna möta dessa behov i en 

inkluderande lärmiljö. 

 

 

Metoddiskussion 
 

Tidsperioden för intervjuerna låg samtidigt som skolor i den valda kommunen har 

utvecklingssamtal, vilket gjorde att vi inte fick tillgång till alla de skolor vi valt ut. En skola 

tackade nej på grund av tidsbrist och vi fick fortsätta sökandet efter en annan skola. Detta 

bidrog till att vår planering av studien försköts så vi fick arbeta intensivt under en kortare 

period för att komma i fas. Ambitionen att ha lika delar stadsskolor och landsbygdsskolor 

uppnåddes ej då en landsbygdsskola tackade nej på grund av tidsbrist, därav ett större antal 

stadsskolor än landsbygdsskolor. Utifrån de analyser av intervjusvaren vi genomfört kan vi 

inte dra några slutsatser huruvida detta har påverkat resultatet av studien. 

 

Möjligheten att relatera resultatet till tidigare forskning om extra anpassningar begränsas av 

det faktum att lagen om förändringen kom så sent som 1 juli 2014. Enligt Skolinspektionen 

(2016) saknas det forskning om elever som är i behov av extra anpassningar. En del av den 

forskning som det refereras till i vår undersökning belyser inkludering, förändringsarbete, 

kollegialt lärande och samarbete med elevhälsan som viktiga faktorer när det gäller att lyckas 

med inkluderande arbetssätt. 
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Studiens validitet hade kunnat ökas genom att kompletterats med klassrumsobservationer där 

man hade kunnat undersöka hur pedagogerna arbetade med extra anpassningar i 

verksamheten, men då denna studie gjordes under en begränsad tid var detta inte möjligt.  

 

Vidare forskning 
 

En fortsättning på denna studie skulle kunna vara att titta på hur arbetet med extra 

anpassningar utvecklas över tid, då implementering av förändringsarbetet i verksamheten är 

befäst. Det vore intressant att följa arbetet med hur uppföljning och utvärdering utvecklar sig, 

samt att som blivande specialpedagog titta närmare på vilken roll specialpedagogen har i 

förändringsarbetet och vad som krävs för att hålla detta arbete levande. Annat som kunde vara 

av intresse att titta närmare på är förstelärarreformen och dennes roll och uppdrag i 

förhållande till pedagoger och specialpedagoger.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

 

 Känner du till stödinsatsen extra anpassningar? 

 Använder ni på er skola begreppet extra anpassning? Kan du ge något exempel. 

 Hur tolkar du begreppet extra anpassningar? 

 Vad har du för åsikter kring den stödinsatsen? 

 Vilka kompetenser anser du att du har för arbetet med extra anpassningar till elever? 

 Har ni fått möjlighet att gå några kurser/haft studiedagar kring extra anpassningar? 

Om ja, vad, vilka kurser. 

 Hur identifierar ni stödbehovet extra anpassningar? I vilket forum? 

 Får du något stöd i arbetet med extra anpassningar? 

 Upplever du några svårigheter med extra anpassningar? 

 Har du bidragit med extra anpassningar till elever? 

Om ja: berätta hur du jobbar med extra anpassningar 

Om nej: vad beror det, på tror du? 

 Har stödinsatsen extra anpassningar påverkat eller förändrat ditt arbete? 

Hur, på vilket sätt? 

Om nej: upplever du att stödinsatsen extra anpassningar har påverkat andra yrkesgrupper i 

verksamheten? 

 Upplever du att det finns något positivt med extra anpassningar? 

Om ja: ge exempel 

 Upplever du något negativt med extra anpassningar? 

Om ja: ge exempel 

 Vad anser du att din roll/ditt ansvar är, när det gäller extra anpassningar? 

 Har ni någon gemensam överenskommelse på er skola, på vad extra anpassningar kan 

vara? 

 Har ni något samarbete mellan er pedagoger, gällande anpassningar? 

 Hur dokumenterar ni extra anpassningarna? Vem dokumenterar de extra 

anpassningarna? 

 Hur följer ni upp arbetet med extra anpassningar? 

 Hur fungerar arbetet på skolan mellan olika pedagoger med tanke på elever som 

behöver lite extra? (ämnesövergripande) 

 Är det någon specifik kunskap du känner att du skulle vilja utveckla för att lättare 

kunna arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd? 

 Har du tankar eller förslag om hur arbetet med extra anpassningar kan 

vidareutvecklas? 

Följdfrågor: 
Vad menar du? 

Hur tänker du? 

Kan du förklara? 

Menar du så här...? 

Intressant, kan du berätta lite mer om… 

Kan du utveckla…? 

Kan du ge exempel på…? 

På vilket sätt är ... lika/olika? 

Vilken är skillnaden mellan... och… 
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Bilaga 2 Information inför intervju  
 

Hudiksvall 2016-10-04 

Hej! 

Under vår sista termin på Specialpedagogprogrammet ska vi nu genomföra vårt 

examensarbete. Syftet med studien är att undersöka hur verksamma pedagoger tolkar 

begreppet extra anpassningar, och hur pedagogerna identifierar elevers behov av stödinsatser. 

Studien syftar även till att undersöka hur pedagogerna samarbetar och följer upp arbetet kring 

extra anpassningar för att stödja och inkludera elever i svårigheter. Vi har för avsikt att 

intervjua (en specialpedagog) två lärare på fyra olika grundskolor (30-45 min/intervju). 

Vi undrar om det är möjligt att genomföra studien på er skola? Vi vill understryka att de 

uppgifter som lämnas behandlas konfidentiellt i enighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. 

Om du som rektor kan tänka dig att vi får genomföra intervjuer på din skola, vill du då 

vidareförmedla vilka två tänkbara pedagoger i årskurserna 4, 5 och 6 som kan ställa upp? 

Vi har för avsikt att genomföra dessa tillfällen vecka 41 och 42. 

Vänliga hälsningar 

Anna Hellström, X & Birgitta Modig, X 

 

 


