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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur lärare uppger att de använder sig av extra anpassningar 
och särskilt stöd samt vad som ligger till grund för deras val. Syftet är också att ge en djupare 
förståelse för hur lärare tänker kring och arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd. Materialet 
för studien har samlats in genom kvalitativa intervjuer på en skola där fem behöriga lärare inom 
årskurserna 1–6 har besvarat frågor kring deras arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. 
Forskning kring arbete med elever i behov av extra stöd har insamlats och detta har analyserats i 
relation till materialet för studien. Studiens teoretiska utgångspunkt är de specialpedagogiska 
perspektiven; traditionella perspektivet, alternativa perspektivet och dilemmaperspektivet. Perspektiven har 
legat till grund för analys av lärares förhållningssätt utifrån olika perspektiv.  

Studien visade att organisatoriska faktorer på huvudmannanivå i hög mån påverkar 
intervjupersonernas arbete att hantera elever i behov av mer stöd och erbjuda insatser i form av 
extra anpassningar och särskilt stöd. I arbetet med extra anpassningar är intervjupersonerna 
samstämmiga om att stödet individanpassas, att stödets utformning går lätt att bedöma samt att det 
finns resurser att erbjuda eleverna insatserna. Att bedöma, utforma och erbjuda lämpliga insatser i 
form av särskilt stöd upplever samtliga lärare är diffust och svårt att genomföra. Samtliga lärare 
upplever att det saknas tillräckliga resurser för att erbjuda insatsen och samtliga lärare efterfrågar 
en tydligare organisation kring arbetet med särskilt stöd. I analys av teoretisk utgångspunkt 
framgick det att samtliga av de tre perspektiven på specialpedagog kan urskiljas i de förhållningssätt 
som råder på skolan, men att det mest framträdande perspektivet var dilemmaperspektivet. Det 
var alltså tydligt att lärarna i sina undervisningsval ställdes inför flertal dilemman där tydliga riktlinjer 
och förhållningar saknades. 

 
Med denna studie önskar vi bidra till en ökad förståelse kring hur lärare uppger att de arbetar med 
extra anpassningar och särskilt stöd samt bidra med en skildring av faktorer som kan påverka 
arbetet. 

 
Nyckelord: extra anpassningar, särskilt stöd, specialpedagogiska perspektiv, lärare, organisatoriska 
faktorer, huvudmannanivå, dilemmaperspektivet. 
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Inledning 

I och med den nya läroplanen, Lgr11 beslutades att alla elever som befaras inte nå kunskapskraven 
eller behöver extra stöd i undervisningen ska erbjudas insatser i form av extra anpassningar och 
särskilt stöd. Extra anpassningar är insatser som vanligtvis ges av läraren i klassrummet och kan 
handla om anpassade läromedel eller alternativa undervisningsupplägg. Särskilt stöd är insatser som 
brukar ges utanför klassrumsverksamheten och kan handla om långvarig specialpedagogisk 
undervisning, utredning om diagnostisering eller anpassad studiegång (Skolverket, 2014).  

Att kunna erbjuda elever insatser i form av extra anpassningar och att kunna urskilja när en elev 
i behov av insatser av särskilt stöd kan vara en svår uppgift för lärare. Insatser i form av extra 
anpassningar och särskilt stöd lyfts i styrdokument och forskning som en viktig, och i vissa fall 
avgörande roll i strävan att alla elever ska nå kunskapskraven och att undervisningen ska vara 
likvärdig för alla. Trots att stora resurser i samhället satsas på att skolan och dess utveckling, finns 
det få studier som belyser hur yrkesgrupper inom skolan upplever och arbetar med extra 
anpassningar och särskilt stöd (Lindqvist, 2011 s. 1). 

Vi, författarna till detta examensarbete, upplever att det är av stor vikt att vi som verksamma 
lärare är förtrogna med arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Ett område som vi ville 
veta mer om. Därför syftar detta arbete till att urskönja hur man som lärare kan arbeta med extra 
anpassningar och särskilt stöd, vad i elevers uppvisade förmågor och behov som ligger till grund 
för bedömning av insatsernas utformning och varför lärare tänker, resonerar och bedömer som de 
gör.  

För att på bästa sätt genomföra vår undersökning valde vi att fördela arbetet på så vis att Amelie 
Farinotte tog sig an uppgiften att förkovra sig i forskning kring området och ansvara för att skriva 
avsnittet Tidigare forskning. Anna-Karin Klint tog sig an uppgiften att genomföra en kvalitativ 
undersökning och ansvara för att skriva avsnittet Lärares uppfattningar om arbetet med extra 
anapassningar och särskilt stöd. Vi uppdaterade varandra genomgående under arbetes gång för att hålla 
röd tråd mellan delarna. Genom denna arbetsfördelning blev vi ”experter” på varsina områden, 
vilket fördjupade vår analytiska diskussion och konklusion - alltså vad vi kommit fram till och kan 
se i vår undersökning. Avsnitten Lärares uppfattningar relaterat till tidigare forskning, Diskussion och 
Konklussion skrev vi gemenssamt.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att urskilja hur fem lärare uppger att de använder sig av extra 
anpassningar och särskilt stöd samt vad som ligger till grund för deras val. Syftet är också att ge en 
djupare förståelse för hur lärare tänker kring och arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd. 
 
Frågeställningar för denna studie är: 
1. Hur bedömer lärare att en elev är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd och vad ligger 
till grund för den bedömningen? 
2. Hur bedömer lärare vilka insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd som ska ges? 
3. Vilka möjligheter har lärare att erbjuda elever extra anpassningar och särskilt stöd? 
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Bakgrund 

I samband med den nya läroplanen fastslogs bestämmelser kring arbetet med särskilt stöd och extra 
anpassningar. Det som skiljer extra anpassningar och särskilt stöd åt är insatsernas varaktighet och 
omfattning. Särskilt stöd brukar pågå under en längre period, vara mer omfattande och brukar 
innebära stöd från aktörer utanför klassrumsverksamheten medan extra anpassningar brukar pågå 
under en kortare period, vara mindre omfattande och innebära stöd som ges inom 
klassrumsverksamheten (Skolverket, 2014). 

Extra anpassningar och särskilt stöd  

I Skolverkets ”Allmänna råd för arbete med särskilt stöd och åtgärdsprogram” beskrivs arbete med 
extra anpassningar som sätt att göra den ordinarie undervisningen mer tillgänglig för eleverna. 
Exempel på insatser för extra anpassningar är till exempel att skapa ett särskilt schema över 
skoldagen, att förklara ett undervisningsområde på ett alternativt sätt, att ge särskilt tydliga 
instruktioner, att ge extra stöd att starta ett arbete, digital teknik med anpassade programvaror, 
anpassade läromedel, möjlighet till fler tillfällen för färdighetsträning och enstaka 
specialpedagogiska insatser. Inom ramen för arbete med extra anpassningar krävs att dessa 
dokumenteras i elevernas individuella utvecklingsplaner.  

Arbete med särskilt stöd är insatser som normalt sker utanför den ordinarie undervisningen och 
är mer ingripande insatser som ofta leds av specialpedagogisk -eller annan expertis. För att kunna 
sätta in insatser i form av särskilt stöd krävs att rektorn gör en utredning som beslutar om särskilt 
stöd. Exempel på insatser för särskilt stöd är till exempel att regelbundet bedriva specialpedagogisk 
undervisning i vissa moment, placering i särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning, 
diagnosutredningar samt anpassad studiegång där eleven avviker från den tidsplan som vanligtvis 
råder och de mål som gäller för elevens utbildning. Inom ramen för arbete med särskilt stöd krävs 
att dessa dokumenteras i åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). Enligt grundskoleförordningen 
definieras särskilt stöd som 1) studiehandledning på modersmålet 2) Stödundervisning 3) Särskild 
undervisningsgrupp och 4) Anpassad studiegång. Av dessa är Stödundervisning den vanligaste 
formen av särskilt stöd (Nilholm, 2008 s. 109). 
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Tidigare forskning  

De elever som ska erbjudas extra anpassningar och särskilt stöd är de elever som befaras inte uppnå 
kunskapskraven, av andra anledningar är i behov av insatserna eller behöver insatserna för att nå 
sin fulla potential. Insatserna som ges ska vara anpassade efter varje elevs individuella behov och 
syfta till att eleven genom insatserna ska gynnas i sitt lärande och nå de uppsatta kunskapskraven. 
Insatsernas utformning och hur väl de fungerar för den enskilda eleven dokumenteras för att 
försäkra att insatserna fullgör sitt mål (Skolverket, 2014).  
 

Särskilt stöd – en rättssäkerhet 

Att elever och deras vårdnadshavare skulle få stärkt rättssäkerhet i form av särskilt stöd var en 
viktig utgångspunkt i den nya skollagen som trädde i kraft i och med läroplanen 2011 (Boström et 
al, 2014 s. 331). I och med rätten till särskilt stöd ska skolan erbjuda alla elever kvalitet och 
likvärdighet genom ett kompensatoriskt uppdrag där elever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven, enligt lag, har rätt till insatser i form av särskilt stöd som ska kompensera för de 
ej uppnådda målen i den ordinarie undervisningen (ibid s. 334). Reglerna kring särskilt stöd 
förflyttades i och med den nya läroplanen från förordning till lag med syftet att göra elever och 
vårdnadshavare mer rättssäkra. Därför ska ansvarsfördelning och beslutsfattande tydligt framgå i 
arbetet med särskilt stöd så att vårdnadshavare och elever ska kunna ta del av bestämmelser och 
utförande samt få möjlighet att överklaga beslut genom förvaltningsbesvär. Ett annat syfte med 
den nya skollagen kring särskilt stöd var att, i så stor utsträckning som möjligt, skapa gemensamma 
regleringar och öka likvärdigheten i alla svenska skolor (ibid s. 333). Värt att belysa är att begreppet 
rättssäkerhet i hög mån förknippas som något positivt bland många. Att något är rättssäkert ställer 
krav på att de beslut som fattas är grundade på tydliga rättsregler, är etiskt godtagbara och går att 
förutse. Innehållet i rätten förväntas garantera värden som jämlikhet och social rättvisa (ibid s. 332).  

Trots att syftet med rättssäkerhet är att garantera likvärdighet präglas rättssäkerheten av 
förutsättningar på tre olika nivåer; Nationella förutsättningar, Förutsättningar på huvudmannanivå 
och Individuella förutsättningar. Nationella förutsättningar innebär hur den nationella läroplanen, 
skolans lagstiftning och därmed rätten till särskilt stöd och Skolväsendets överklagandenämnd ger 
förutsättningar för rättssäkerhet. Förutsättningar som rättskällornas tydlighet kring vad som krävs 
för att få särskilt stöd och huruvida överklagandenämnden bidrar till förutsebarhet påverkar 
rättssäkerheten på nationell nivå. Förutsättningar på huvudmannanivå innebär hur kommunens 
tilldelningssystem fördelar medel som möjliggör för rektorer att sätta in insatser för särskilt stöd. 
Även skolans organisation, ekonomi och lärarkompetens påverkar rektorers möjlighet att erbjuda 
elever särskilt stöd. Individuella förutsättningar innebär hur människorna i elevens närmaste 
omgivning, elevens socioekonomiska situation, elevens personlighet och individuella 
förutsättningar påverkar elevens förutsättning till rättssäkerheten kring särskilt stöd. Elevers 



 

 9 

särskilda stöd kan påverkas av aspekter som funktionshinder, neuropsykiatriska diagnoser, elevens 
ålder och kön, hemsituation, föräldra -och lärarengagemang med mera (ibid s. 335).  

 

Läraren och det viktiga uppdraget  

Läraryrket innebär i dagens skola ett viktigt och, i många pedagogers ögon, svåruppnåeligt uppdrag. 
Som lärare förväntas du följa läroplanen med dess krav på individualiserad och likvärdig 
undervisning. Två krav som tillsammans kan utgöra en paradox; hur bedriver man undervisning 
som är likvärdig/lika för alla och samtidigt individualiserad och därmed olika för alla? (Assarson, 
2010 s. 31). Konsekvenser av rapporter om ohållbara klassrumssituationer har historiskt sett lett 
till att lärares duglighet och kompetens ständigt ifrågasätts vilket lett till att krav på nya 
handlingsstrategier ständigt efterfrågats (Hjörne, 2013 s. 38). Detta kan ses i relation till kraven i 
läroplanen. Det finns också forskning som visar att hur väl skolor lyckas med arbetet med särskilt 
stöd, ses som ett mått på hur väl skolan fullgör sitt uppdrag vilket i sin tur kan bidra till hur 
konkurrenskraftig skolan är i det fria skolvalet. Trots detta finns det få studier som fokuserar på 
hur arbete med särskilt stöd bör bedrivas. (Nilholm, 2008 s. 110).  

Lärares uppdrag är mångdifferensierat. Förutom att erbjuda både likvärdig och individualiserad 
undervisning och att behöva förhålla sig till ständigt föränderliga handlingsstrategier, förväntas 
lärare idag identifiera elever i behov av särskilt stöd. Studier visar att många lärare känner 
ambivalens och osäkerhet inför den uppgiften då de upplever att uppgiften kräver 
specialpedagogisk kompetens. Lärares bedömning av vilka elever som anses vara i behov av särskilt 
stöd präglas av vilket synsätt som dominerar inom skolan och i den aktuella skolpolitiken. 
Forskning visar att det synsätt som till störst del dominerar inom skolan och i skolpolitiken är ett 
individinriktat perspektiv där skolproblem ofta förklaras ha sin orsak i brister hos de individuella 
barnen. Sällan belyses hur skolan hanterar brister i skolorganisationen. I en sammanställning av 
nationella och internationella forskningsdata hos Skolverket framgår det att lärares syn och 
förväntningar på elever har ett starkt samband med hur elever presterar. Samma undersökning visar 
att även elevers socioekonomiska situation och föräldrars utbildningsnivå är av stor betydelse för 
elevens prestationer. Att skolproblem ses utifrån ett individinriktat perspektiv, alltså att 
skolproblem har sin grund i elevers individuella brister, är en endimensionell syn på situationen. 

Trots skolans tydliga mål och arbete för likvärdighet visar flertal forskningar att det är just att 
elever ses som bärande av brister och segregeras i form av smågrupper och nivågrupper som lett 
till att spridningen av skolresultat ökat snarare än minskat. Istället visar forskning att stöd som ges 
utifrån ett inkluderande perspektiv, som innebär att eleven erbjuds stöd inom den ordinarie 
undervisningsgruppen istället för i smågrupper, att lärande sker i högre grad (Lindqvist, 2011 s. 4).  
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Läraruppdraget – att skapa likvärdighet och inkludering 

Att skapa likvärdighet och inkludering är en av skolans viktigaste uppgift. Men skolan verkar i en 
värld av bostadssegregation och i konkurrens med andra skolor vilket försvårar för skolor att uppnå 
de mål som läroplanen framhåller (Assarson, 2010 s. 56). I uppdraget att skapa likvärdighet och 
inkludering har forskare urskilt tre metoder i lärares författningssätt. Den första är en 
kompromissande metod där strävan är att uppnå gemensamma överenskommelser mellan olika parter inom 
skolan om hur arbetet ska gå till. Den andra metoden handlar om att skapa en samverkan där olika 
tolkningar och diskussioner tillåts mellan parter om hur arbetet ska gå till. Den tredje metoden är en 
metod som strävar efter konsensus, att uppnå samsyn om hur arbetet ska gå till. Utifrån ett 
vetenskapsfilosofiskt perspektiv bidrar konsensus till att det som inte får plats inom samsynens 
gränser avvisas och förtrycks. Många lärare upplever att den uppfordrande tonen i läroplanen bidrar 
till en känsla av konsensus, ”det rätta”. Detta leder i sin tur till att lärare som upplever att kraven 
är svåruppnåeliga, känner skam och att de avviker från ”det rätta” (ibid s. 46).  

En viktig del i skolans uppdrag att skapa likvärdighet och inkludering är arbetet med särskilt 
stöd. Arbetet med särskilt stöd innebär ett samarbete mellan olika aktörer i skolan. Hur olika aktörer 
i skolan ser på hur detta arbete ska gå till har stor inverkan på hur elever lyckas i skolan (Lindqvist, 
2011 s. 1). I en studie där man undersökt olika yrkesgruppers syn på särskilt stöd framgår att 29 
procent av personalgruppen på en skola anser att de har små möjligheter att påverka elevers 
måluppfyllelse (ibid s. 5). Istället framgår det bland samtliga yrkesgrupper att det är speciallärare 
och specialpedagoger som förväntas ta hand om den grupp elever som inte når måluppfyllelsen. 
Bland ämneslärare uppger 80 procent detta. Speciallärare och specialpedagoger anses alltså ”äga” 
området att svara mot det behov som finns för elever som inte uppnår måluppfyllelsen i skolan 
(ibid s. 6). Anmärkningsvärt är också att samma undersökning visar att det vanligaste svaret kring 
orsak till att elever hamnar i behov av särskilt stöd går att härleda till att eleverna har individuella 
brister. Bland yrkesgrupperna ämneslärare och assistenter uppger 95 procent detta. En av de svar 
som var minst frekvent bland samtliga yrkesgrupper var att elevers skolsvårigheter gick att härleda 
till att lärare har eventuella brister. Speciallärare, specialpedagoger och assistenter uppgav oftare än 
andra yrkesgrupper att orsaken kan vara att vissa lärare har brister (ibid s. 7). 

Att lärare känner osäkerhet i hur de själva ska skapa likvärdighet och inkludering framgår tydligt. 
Kravet att uppnå konsensus och samstämmighet med styrdokumenten kan ses i relation till att 
lärare uppger att de upplever detta som ett svåruppnåeligt krav och istället delegerar ansvar till den 
specialpedagogiska domänen. Den uppfordrande tonen i styrdokumenten kan ses i relation till 
lärares strävan efter konsensus och ”det rätta” vilket kan prägla lärares syn på de elever som inte 
lever upp till normen och kraven, som bärande av individuella brister.  
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Diagnoser 

Att personer diagnostiseras med ADHD, autism, dyslexi, tourettes syndrom och ett flertal andra 
diagnoser har blivit vanligt både inom skolan och i samhället i övrigt. Idag har 10 procent av alla 
barn i Sverige diagnoser som autismspektrumstörningar, ADHD, inlärningssvårighetsdiagnoser, 
bipolär störning, uppförandestörning, trotssyndrom, och tourettes syndrom (Svenaeus, 2015 s. 1). 
Trots att det står tydligt framskrivet i Skolverkets allmänna råd för arbete med särskilt stöd, att 
medicinsk eller psykologisk diagnos inte ska vara avhängigt för att en elev ska få särskilt stöd 
(Boström et al, 2014 s. 347) menar Karlsudd (2014 s. 224) att diagnostisering är av stor vikt för att 
bevilja särskilt stöd.  

Diagnostisering av barn är alltså både vanligt och av vikt för arbetet med särskilt stöd. En risk 
med diagnostisering är att elever som avviker från normen definieras allt snävare. Det är vanligt att 
lärare säger saker som att ”hen har nog lite bokstäver”, ”det måste vara ADHD, aspergers eller 
något annat”. Många lärare har för vana att själva kategorisera och etikettera elever. Ett begrepp 
för dessa spekulativa diagnoser är den odiagnostiserade diagnosen (ODD), vilken av vissa hävdas vara 
den vanligast förekommande diagnostiseringen av elever (Karlsudd, 2014 s. 224). 

Lärares spekulationer kring elevers diagnoser kan uppfattas som lärares försök att ”se” eleverna 
och att spekulationerna är triviala och vardagliga. Dock kan dessa spekulationer och uttalanden 
vara produkter av maktförhållanden mellan läraren, som uppfattas som professionell i sin 
bedömning och eleven som uppfattas som okunnig i frågan. När lärare använder sig av ett uttryck 
som till exempel ”ADHD-barn” eller liknande kan det upplevas harmlöst, men uttrycket kan i sin 
kontext innebära en maktsituation där läraren, genom sitt inflytande, präglar eleven negativt utifrån 
antagandet. En anledning till detta kan vara att elever, trots skilda egenskaper och personligheter 
konstrueras, ses och tas hänsyn till utifrån ett tillskrivet attribut - en diagnos (Assarson, 2010 s. 44).  

 

En skola för alla 

Begreppet En skola för alla är en politisk vision som myntades i och med läroplanen 1980. Sedan 
dess har begreppet använts som en strävan i skolpolitik. Visionen med En skola för alla var att 
arbeta för att alla elever, oavsett förmågor, funktionsnedsättningar, socioekonomisk bakgrund, 
etnicitet eller kön skulle ha rätt att undervisas gemensamt i en skolform som var anpassad att möta 
alla elevers individuella behov och förutsättningar. På detta vis skulle man öka likvärdigheten i 
skolan (Assarsson, 2010 s. 12). Dock har syftet med En skola för alla inom skolpolitiken tolkats på 
olika sätt. Att lägga emfas på det första ordet i uttrycket, alltså ”EN skola för alla” kan syfta till att 
tanken med visionen är att det endast ska finnas en skolform för alla, där elever trots olika 
förmågor, behov, diagnoser och funktionshinder undervisas tillsammans. Att lägga emfas på sista 
ordet i uttrycket, alltså ”en skola för ALLA” kan syfta till att tanken med visionen är att det bör 
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finnas en mångfald i skolformer med strävan att olika skolor ska möta olika elever i form av 
förmågor, behov och intressen (Hjörne, 2013 s. 31).  

Ett av de viktigaste målen med visionen om En skola för alla var att alla elever skulle bli bemötta 
utifrån sina individuella behov. I en strävan att uppnå detta utvecklades strategier i skolor för att 
särskilja elever utefter förmågor och behov, där eleverna i de homogena grupperna erbjöds 
undervisning efter det man ansåg var förmågorna i gruppen. Detta sätt att organisera undervisning 
utgör en paradox utifrån tanken att uppnå likvärdighet genom att differentiera elever (ibid s. 57).  

Arbetet med särskilt stöd kan också ses i relation till visionen En skola för alla. Olika synsätt för 
hur arbetet med särskilt stöd bör bedrivas kan ha sin grund i skolpolitiska ideologier som går att 
härleda till visionen med En skola för alla. Ett synsätt på arbete med särskilt stöd går att härleda till 
innovativ skolpolitik där arbetet syftar till att skapa gemenskap och deltagardemokrati. Ett annat 
synsätt på arbete med särskilt stöd går att härleda till restaurerande skolpolitik där arbetet syftar till att 
elever i segregerade former ska kompenseras för deras individuella brister. Den restaurerande 
skolpolitiken härstammar från ideal om hur inkludering ska leda till nytta och effektivitet (Nilholm, 
2008 s. 10).  
 

Likvärdighet genom avskilda lärmiljöer? 

Många specialpedagogiska insatser ges i en miljö som är avskild från den ordinarie 
undervisningsgruppen. Syftet med den avskilda undervisningsmiljön är att skapa likvärdighet 
genom att eleven där ges extra stöd att nå de uppsatta kunskapskraven. Många avskilda 
undervisningsmiljöer driver en pedagogik som skiljer sig avsevärt från pedagogiken i den ordinarie 
klassrumsmiljön. Förväntningarna på elevens prestationer och beteende skiljer sig från 
förväntningarna i den ordinarie klassen. Forskning visar att konsekvenserna av att elever sätts i 
avskilda sammanhang och undervisningsmiljöer, till exempel specialklasser, tenderar att stanna kvar 
i den avskilda miljön under hela skoltiden. Sällan återvänder eleven till den ordinarie 
undervisningsmiljön (Hjörne, 2013 s. 58). 

Enligt Karlsudd (2014, s. 223) syftar det inkluderande arbetet i den avskilda lärmiljön att träna 
elever för att passa in i skolans och samhällets normer och krav. Lärmiljöerna kan också syfta till 
att fungera som ett skydd från dessa. Syftet med att ge elever insatser i avskilda lärmiljöer är att 
eleven, genom att avskiljas och segregeras, i förlängningen ska inkluderas inom samhällets ramar 
för vad som är ”normalt”. Enligt Karlsudd (2014 s. 223) är det egendomligt att elever ska ”tränas 
inom samhällets normala ramar” i en segregerad miljö. Istället är det att föredra att lära i den miljö 
där individen förväntas befinna sig i. Dessutom leder sällan metoden att först segregera till en 
lyckad integration och inkludering. Karlsudd (2014) fortsätter med att beskriva att det viktigaste 
syftet med inkludering är att skapa ett samhälle som är tillgängligt och format efter alla, utifrån de 
förmågor och behov som finns inom varje individ. I en kultur där elever särskiljs skapas kulturer 
kring det normativt rätta som i sin tur leder till en oförståelse för människors olikheter. 
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Nämnvärt är att i 1980-års läroplan, som starkt påpekade visionen En skola för alla, omnämns 
inte specialklasser och avskilda specialundervisningsmiljöer som en lösning för elever som upplever 
skolsvårigheter. Istället skulle det finnas resursteam på skolan som hjälpte till när det behövdes 
inom den ordinarie undervisningen (Hjörne, 2013 s. 59).  
 

Likvärdighet genom kompensation? 

För att alla elever ska ges optimal möjlighet att nå målen i läroplanen fastslås i skollagen att hänsyn 
måste tas till elevers olika behov samt att elever måste ges stimulans att utvecklas så långt som 
möjligt. Skillnader i elevers förutsättningar ska uppvägas inom skolans verksamhet. Skolan har ett 
kompensatoriskt uppdrag som innebär att elever som befaras inte nå kunskapskraven ska erbjudas 
extra anpassningar och/eller särskilt stöd. En viktig del i det särskilda stödet är att fördela 
resurserna som finns i skolan, alltså har speciallärare och specialpedagoger en särskild roll inom 
skolan (Boström et al, 2014 s. 333). Assarsson (2010 s. 27) beskriver visionen En skola för alla som 
en självklarhet i ett demokratiskt samhälle, men att det i en individanpassad undervisning inte är 
nödvändigt att alla elever i en klass måste undervisas samtidigt av samma lärare. Hon skriver att det 
finns elever vars behov inte kan tillgodoses i den ordinarie undervisningsgruppen. Istället bidrar 
det inkluderande perspektivet till att elever som är i behov av särskilt stöd inte får det stöd de 
behöver. Det är därför av vikt att alla lärare har specialpedagogisk kompetens att klara av att 
identifiera elever som är i behov av särskilt stöd. Den ordinarie läraren kan inte själv ha kompetens 
att arbeta med den breda skalan av särskilda behov som finns, det är speciallärarens uppdrag. Denna 
undervisning kan ske både avskilt och inom klassens ram.   

Men vilka synsätt ligger bakom synen på extra anpassningar och särskilt stöd som kompensation 
och vad säger forskning om hur det fungerar? Enligt en studie råder synen på skolors arbete med 
kompensatoriska hjälpmedel utifrån det så kallade bristperspektivet, alltså att det är eleven som är 
bärande av brister. Orsaken till att eleven ska erbjudas kompensation är alltså på grund av att eleven 
anses ha brister och inte på grund av att en alternativ undervisningsmetod anses lämpa sig bättre. 
Kompensationen värderas alltså lägre än det ordinarie undervisningssättet och kopplas samman 
med bristfällighet (Lindqvist, 2011 s. 10). Det finns en tendens att se det kompensatoriska 
hjälpmedlet som ett verktyg som syftar till att elever, som avviker från det som ses som norm och 
eftersträvansvärt i skolan, med hjälp av kompensationen ska ”normaliseras”. Till exempel är det 
vanligt att digitala resurser som ljudböcker, ordbehandlingsprogram och möjlighet att skriva på 
dator ska kompensera för elever som har dyslexi eller elever som anses ha dålig skrivstil. Värt att 
notera är att en elev som har dyslexi, i och med den digitala resursen, kan visa på hög skriv -och 
läsförmåga och att färdigheten att skriva fint för hand är eftersträvansvärt inom skolans kontext, 
men kanske inte av lika stor vikt i kontexter utanför. Trots att många digitala verktyg underlättar 
och ger alternativ till det annars traditionella sättet att läsa och skriva på, är det traditionella sättet 
fortfarande den rådande normen inom skolan idag. Huruvida man som lärare ser på det 
kompensatoriska hjälpmedlet utifrån ett bristperspektiv eller om man ser på det som ett läromedel, 
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kan påverka hur elever uppfattar sin användning av det och även sin upplevelse av sina förmågor 
och sin kompetens. Även hur man väljer att beteckna ett kompensatoriskt hjälpmedel kan påverka 
grundsynen på läromedlet. Beteckningar som ”begåvnings-hjälpmedel” eller ”personligt 
hjälpmedel” om en digital resurs indikerar en nedlåtande inställning till något som utanför skolans 
värld i hög mån anses vara ett lämpligt verktyg. Även att många Skoldatatek ofta kräver att elever 
har diagnoser för att beviljas utlåning av digitala hjälpmedel kan leda till en negativ bild på 
läromedlet då resursen sammankopplas med diagnos och brister (Karlsudd, 2014 s. 226-227).  
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Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna som denna studie utgår ifrån är tre perspektiv på specialpedagogik; 
1. Det traditionella, individualistiska perspektivet 
2. Det alternativa perspektivet 
3. Dilemmaperspektivet 
 

Traditionellt perspektiv på specialpedagogik 

Det traditionella perspektivet på specialpedagogik har sina rötter i medicinsk och psykologisk 
vetenskap. Centralt för perspektivet är att de problem man upplever går att härleda till brister hos 
individer. Ett undantag utgör begreppet social rättvisa som inom det traditionella perspektivet 
snarare betonar den individuellas rätt till stöd och resurser framför en fokusering på var problemet 
kan härledas. Dock är dessa resurser framförallt ämnade för elever med diagnoser vilket betonar 
föreställningen om individen som bärande av brister (Nilholm, 2005 s. 125).  

Aspekter som ofta förespråkas och betonas i det traditionella perspektivet är en positiv 
inställning till forskning, strävan att hitta lämpliga undervisningssätt och resurser till olika 
diagnostiserade grupper, betoning på specialpedagogisk expertis om det ”avvikande” beteendena 
och grupperna samt en positiv inställning till segregerade undervisningsmiljöer (ibid s. 126). Enligt 
Nilholm (2005, s. 127) domineras den specialpedagogik som bedrivs i skolor idag främst av det 
traditionella perspektivet där eleven, på grund av sina egenskaper eller sin bakgrund, ses som 
bärande av de brister som leder till problem. En viktig del i att hantera dessa problem är att 
identifiera gemensamma karaktäristiska drag hos individer och kategorisera dem.  
 

Alternativt perspektiv på specialpedagogik 

I det alternativa perspektivet på specialpedagogik ses orsaken till individers behov av 
specialpedagogiska insatser som ett resultat av sociala konstruktioner. Orsaken är alltså inte brister 
hos individen utan brister i miljöns anpassning till individen. I det alternativa perspektivet hävdar 
man att man i det traditionella perspektivet konstruerar individer som bärande av brister. Det som 
man benämner som elevers särskilda behov är egentligen sociala konstruktioner av problem som uppstår 
i skolans miljö (Nilholm, 2005 s. 126).  

Det alternativa perspektivet kan sammankopplas med ett demokratiskt deltagarperspektiv där 
utbildningspolitik ska syfta till att stärka gemenskap och stärka elever i deras medborgarskap. Inom 
det alternativa perspektivet är kritiken mot det traditionella perspektivet en central del. Det 
traditionella perspektivet ses som oförnuftigt, felaktigt och odemokratiskt (ibid, s. 126-127).  
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Konsensus och dikotomi i de två perspektiven 

Både det traditionella perspektivet och det alternativa perspektivet utgör två skilda 
utbildningspolitiska diskurser. Utmärkande inom båda perspektiv är att konsensus råder inom 
vardera perspektivet. Inom det traditionella perspektivet råder en samstämmighet kring att 
forskning och vetenskap är av vikt för att skapa en lyckad skola, att skolproblem går att härleda till 
brister hos individuella elever samt att elever bör kategoriseras och kompenseras för att anpassas 
efter normen. Inom det alternativa perspektivet råder en samstämmighet att skolan ska präglas av 
ett demokratiskt deltagarperspektiv, att skolproblem är ett resultat av sociala konstruktioner samt 
att det är fel att kategorisera elever. De två perspektiven utgör tillsammans en dikotomi som innebär 
att vardera perspektivet är ömsesidigt uteslutande av det andra perspektivet. Diskursen kring 
specialpedagogik delas alltså upp i två separata delar (Nilholm, 2005 s. 126-127).  

 

Dilemmaperspektivet 

Ett dilemma innebär en valsituation där ett entydigt svar inte finns. Ett dilemma är till exempel en 
situation där flera eftersträvansvärda värderingar, ageranden eller ställningstaganden står i 
motsättning till varandra vilket innebär att ett entydigt sätt inte kan uppnås. Ett övergripande 
dilemma präglar utbildningssystemet i stort, dilemmat att å ena sidan anpassa utbildningen till 
elevers olika förmågor, behov och förutsättningar, å andra sidan erbjuda alla elever liknande 
utbildning (Nilholm, 2005 s. 131). Dilemman uppstår i nästan alla utbildningspolitiska ideologier. 
När två ideologier står i motsättning till varandra kallas dessa för ideologiska dilemman. Exempel på 
ideologiska dilemman är mellan de två ideologierna social rättvisa och individuell frihet. Social rättvisa 
innebär en strävan att skapa lika förutsättningar för alla och individuell frihet en strävan att alla 
individer ska ha möjlighet att lyckas utifrån sina individuella förutsättningar (ibid s. 132).  

Ideologiska dilemman uppstår också i vardagliga sammanhang i lärares val och övervägningar. 
Exempel på en sådan situation är när lärare ger eleverna i uppgift att själva söka kunskap, men har 
förutbestämda regler kring vilken kunskap som är relevant och riktig och som eleverna bör söka 
(ibid s. 133). Dilemmaperspektivet utgör en dialog mellan vetenskap och skolpraktik då 
perspektivet inte syftar till att ge svar eller förespråkar något ställningstagande. Det är istället av 
vikt att studera hur dilemman hanteras i skolpraktiken och vilka ideologier och normer som präglar 
dessa val. Syftet med perspektivet är att urskilja hur utbildningssystemet ständigt ställs inför 
dilemman i hanterandet av elevers olikhet (ibid s. 135).  
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Metod 

I det här avsnittet redogörs för den metod som ligger till grund för studien. Avsnittet behandlar 
urvalet av medverkande, forskningsetiska principer samt studiens reliabilitet och validitet. 

 

Kvalitativa intervjuer som metod 

Om man frågar två olika lärare hur de arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd får man två 
helt olika svar. Studien syftar därför till att undersöka hur några lärare uppger att de arbetar med 
extra anpassningar och särskilt stöd och därför har vi valt att göra en kvalitativ undersökning. 
Genom att erbjuda våra intervjupersoner en längre intervju med öppna frågor har vi som författare 
till denna studie en möjlighet att få ökad förståelse för lärarnas tankar, resonemang och arbetssätt 
kring extra anpassningar och särskilt stöd. Trost (2005, s. 23) skriver att kvalitativ intervju som 
metod är att föredra om intervjun går ut på att förstå personens tankar, känslor och erfarenheter. 
När en kvalitativ intervju genomförs kan därför aldrig färdigformulerade svarsalternativ användas 
eftersom det inte går att förutse vilka svar man får, när intervjun är av kvalitativ typ. Det går inte 
heller att avgöra om svaren på frågorna är ”sanna”, vilket ställer stora krav på intervjuaren (Patel 
& Davidsson, 2011 s. 82).  

Det finns en rad fördelar med att använda sig av kvalitativ intervjumetod. En utav fördelarna 
skriver Patel & Davidsson (1991 s. 83) är att man med kvalitativa intervjuer kan få en fördjupad 
bild av intervjupersonens föreställningsvärld. En fördjupad bild som inte är möjlig att få vid 
exempelvis en kvantitativ studie eftersom en sådan typ av studie åsyftar att kunna presentera 
frekvenser (Trost, 2005 s. 14). En nackdel med kvalitativa intervjuer är att man som intervjuare 
måste vara påläst om ämnet för att kunna få ut som möjligt av respondenternas svar, intervjuaren 
måste kunna arbeta explorativt under intervjutillfället (Malterud, 2009).  

För att få ett så fylligt material som möjligt har intervjuerna tagit ungefär 45–60 minuter. 
Intervjupersonerna har fått godkänna att intervjun spelas in och efter att intervjuerna genomförts 
har de transkriberats. Inspelningarna kommer att sparas för eventuella granskningar i efterhand. 

 

Urval av medverkande personer 

Att få lärare att ställa upp på undersökningar och intervjuer anser vi med erfarenhet från tidigare 
uppsatser att det kan vara svårt att genomföra. Kanske kan detta bero på att lärare har ett 
mångfasetterat yrke, som bidrar till att de upplever att det inte finns tid för fler uppdrag.  

Vi kontaktade en skola med förfrågan om samtliga lärare var intresserade att medverka i 
undersökningen. Intresset var nästan obefintligt bland lärarna, men tre utav lärarna kunde tillslut 
tänka sig att medverka. Skolan skulle upprustas och lärarna upplevde att de hade mycket som det 
var. Tid till att ställa upp på intervjuer fanns inte heller på andra skolor vi kontaktade. Men efter 
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några veckors väntan fick vi besked om att ytterligare två lärare till på skolan kunde tänka sig att 
medverka. Det vill säga totalt fem personer ville medverka i undersökningen. Alla intervjupersoner 
är behöriga lärare, vilket var intentionen för undersökningen eftersom vårt syfte med studien är att 
ta reda på hur lärarna arbetar och resonerar kring extra anpassningar och särskilt stöd. 
Intervjupersonerna har alla olika lång arbetslivserfarenhet och skiljaktiga utbildningar för att få en 
så bred förståelse för dess sätt att arbeta som möjligt. Alla lärare arbetar inom årskursspannet 1–6.  

 

Insamling av data 

För insamling av data har vi valt att använda oss av röstinspelning. Valet av röstinspelning grundade 
sig i att få så fylligt material som möjligt. Detta anser vi att vi åstadkommer genom att vi har 
möjlighet att få ta del av intervjupersonernas språkbruk och tonfall. Metoden för att smala in data 
möjliggör även att vi kan lyssna om på intervjuerna och på så vis lära känna vårt material ordentligt. 
Även Bell (2007 s. 165) ger skäl till att inspelning är viktigt om man gör en innehållsanalys då hon 
skriver att man måste kunna lyssna på intervjuerna flera gånger för att kunna kategorisera innehållet 
från intervjuerna. Att använda sig av exempelvis anteckningar vid innehållsanalyser menar Bell 
(ibid) är problematiskt då det kan vara svårt att som intervjuare uppfatta vad som är mest intressant 
och viktigast för sin studie.  

Främsta nackdelen som röstinspelning innebär är att det tar tid. När man använder sig av 
röstinspelning som metod måste inspelningarna transkriberas, vilket både kan ses som besvärligt 
och tidskrävande på grund av att man kan behöva spola fram och tillbaka för att höra exakta 
formuleringar (Trost, 2005 s. 54). Bell (2007 s.166) skriver att fyra timmars skrivtid per inspelad 
intervjutimme är vad man minst får räkna med när man transkriberar.  

 

Genomföranden och analysöverväganden 

När intervjupersonerna läst informationsblanketten (Se Bilaga 1) för studien samt signerat 
medgivandeblanketten (Se Bilaga 2) bokade vi en tid för att genomföra intervjun. Intervjun 
genomfördes på skolan som lärarna arbetar på. För att få ett så fylligt material som möjligt var 
intentionen att utföra intervjuerna på ett så naturligt sätt som möjligt. En annan viktig aspekt vid 
genomförandet av intervjuerna var att respondenterna skulle känna sig trygga, detta eftersom en 
trygg person lättare kan öppna sig och ge mer innehållsrika svar. En intervju ska givetvis vara 
välplanerad och intervjufrågor ska ha förberetts men detta betyder däremot inte att intervjun 
behöver framstå som stel och påfrestande för respondenten eller att intervjufrågorna ska 
genomföras i den ordning som de är skrivna. Trost (2005 s. 54) skriver att man som intervjuare 
kan känna av och ändra ordning på de intervjufrågor som ställs samt att man är tillåten att ställa 
följdfrågor för att förstå respondenten så väl som möjligt. När en intervju var genomförd och innan 
nästa möte skulle äga rum lyssnade vi först en gång för att ta ut centrala delar i intervjun som är 
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relevant för studiens syfte och frågeställningar, vilket antecknades. Därefter transkriberades 
intervjun och lästes igenom för att upptäcka ytterligare innehåll som kunde användas för 
analysering. I vissa fall avlyssnades intervjuerna igen för att urskilja specifika detaljer. 

Därefter skrev vi en sammanfattning av varje transkriberade intervju. På så vis var det möjligt 
att på ett enkelt sätt tematisera intervjuerna för att överensstämma med våra frågeställningar för 
studien. Tematiseringen användes för att kunna analysera och diskutera intervjuerna gentemot den 
forskning som ligger till grund för studien. Dessa teman är: 

• Extra anpassningar – uppfattningar och möjligheter 

• Extra anpassningar – bedömning och insatser 

• Särskilt stöd – uppfattningar och möjligheter 

• Särskilt stöd – bedömning och insatser 

• Dilemman med att ha barn i behov av mer stöd i klassen 

 
Slutligen, under rubriken ”Konklusion” kommer slutsatser dras av vad vi kommit fram till i studien. 
I detta avsnitt kommer studiens resultat även reflekteras över. Hur vår studie kan vara angelägna 
gentemot liknande forskning kommer även att presenteras. 

 

Reliabilitet och validitet 

Intervjuers standardisering eller strukturering är ett sätt att avgöra i vilken mån som studien innehar 
hög reliabilitet och validitet. Med standardisering menas att intervjun sker på exakt samma sätt för 
alla deltagande. Om standardiseringen är låg innebär detta att intervjuaren anpassar sig efter 
respondenten, exempelvis genom att ställa följdfrågor eller att ordningen på de frågor som ställs 
varierar (ibid s. 19). Vad gäller strukturering innebär detta i vilken mån respondenten får styra 
intervjun. En intervju med hög strukturering innehar fasta svarsalternativ, medan en intervju med 
låg strukturering innehar öppna svarsmöjligheter (ibid s. 20).  

Eftersom denna studie syftar till att få reda på olika lärares arbetssätt, tankar och resonemang 
om hur de använder sig av extra anpassningar och särskilt stöd är både intervjuernas standardisering 
och strukturering låg. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet är ett av de mått som mäter kvaliteten för en studie. Patel & Davidsson (2011 s. 103) 
skriver att en studie innehar hög reliabilitet eller tillförlitlighet om man kan genomföra studien vid 
olika tillfällen och ändå få samma resultat. Tillförlitligheten för den här studien är låg eftersom vi 
enbart intervjuat fem lärare, vilket inte kan representera hur alla lärare arbetar med extra 
anpassningar och särskilt stöd. Att alla intervjuade arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd 
på exakt samma sätt är dessutom väldigt osannolikt. 
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Validitet 

Validitet är likt reliabilitet ett mått som mäter kvaliteten för en studie. Dock handlar inte detta om 
studiens tillförlitlighet utan om att studien verkligen mäter vad den är tänkt att mäta. Tolkningar 
som görs i studien och de slutsatser som dras ska bygga på det insamlade materialet.  

Trost (2005 s. 113) skriver att reliabilitet och validitet härstammar från metoder att genomföra 
kvantitativa studier. Trost (ibid) ställer sig därför frågande till hur man ska kunna mäta studiens 
trovärdighet med hjälp av dessa mått. Trovärdigheten i en kvalitativ studie handlar mer om att 
insamlade data är relevant gentemot studiens frågeställning.  

 

”Förekommer t.ex. ingen som helst reflektion av de etiska aspekterna i anslutning till 

datainsamling och senare i avrapportering av resultat finns fog för att sätta frågetecken 

inför trovärdigheten.” (ibid s. 113–114). 

 
Trots att studiens insamlade data bygger på vad de som deltagit i studien påstår och att tolkningar 
gjorts utefter detta bedömer vi ändå att validiteten för den här studien är låg. Det är inte möjligt att 
avgöra om insamlat data från våra fem intervjupersoner är representativt för alla lärare som arbetar 
med extra anpassningar och särskilt stöd. 

 

Forskningsetiska principer 

Enligt Vetenskapsrådet (VR) finns fyra forskningsetiska principer som vi har tagit hänsyn till när 
vi genomfört vår studie. De fyra forskningsetiska principerna är: 

• Informationskravet – deltagarna har rätt till att få information om forskningsprojektets syfte. 

• Samtyckeskravet – deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan. Deltagandet skall vara 

frivilligt dvs. att deltagaren har rätt att avsluta sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet – deltagarnas medverkan hanteras anonymt. Inga obehöriga skall kunna ta 

del av insamlat data från deltagarna. 

• Nyttjandekravet – insamlade data från deltagarna får användas för forskningens ändamål. (VR u.å.). 

 
Den här studien uppfyller informationskravet genom att intervjupersonerna i form av ett 
informationsbrev fått information om studiens syfte, hur och vad deltagande i studien innebär och 
går till samt hur insamlat data vid eventuell medverkan kommer att hanteras (Se Bilaga 1). Studien 
uppfyller kraven för konfidentialitets- och nyttjandekravet eftersom det i informationsbrevet 
framgick att intervjupersonernas deltagande kommer att hanteras anonymt och att deras 
medverkan kommer att användas för forskningens ändamål. Vid medverkan i studien har 
intervjupersonerna fått givit sitt samtycke till att delta i studien. Detta genom en 
medgivandeblankett som intervjupersonerna fått skrivit under (Se Bilaga 2).  
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Under processen var det ett forskningsetiskt dilemma som vi framförallt ställdes inför. Detta 
dilemma grundade sig i att intervjuerna valdes att genomföras på en skola där en av oss författare 
till viss del känner till. Dilemmat som vi ansåg med detta var dels samtyckeskravet, att de tillfrågade 
lärarna skulle känna sig tvingade att ställa upp och att deltagandet då inte blir helt frivilligt. För att 
uppfylla samtyckeskravet för studien var vi därför noga med att både muntligen och skriftligt i 
informationsbrev och medgivandeblanketten poängtera att deltagandet är frivilligt. Ett annat 
forskningsetiskt dilemma som vi ställdes inför i och med att välja en skola som man till viss del 
känner till, kan risken bli att man tillför information som egentligen inte framkommit från det 
insamlade materialet. Detta upplevde vi kunde innebära både för- och nackdelar. Fördelarna som 
vi upplevde var att intervjupersonerna kunde vara trygga i intervju som insamlingsform. Därmed 
blev intervjuerna mer som ett samtal och relevanta följdfrågor kunde ställas. Nackdelen vi upplevde 
var att vi befarade att vi som intervjuare skulle ha en större tendens att tolka in saker i vad 
intervjupersonerna sa då vi till viss del har en relation till dem. För att förhindra detta försökte vi 
vara så objektiva som möjligt när vi sammanställde det som intervjupersonerna sagt. Analysdelen 
utgår från en transkribering av de inspelade intervjuerna. Eftersom vi som författare till denna 
studie, i sin tur tillsammans arbetat fram analys- och diskussionsdelen, bidrar detta till sin helhet att 
studien uppfyller kraven för god forskningssed.  
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Lärarnas uppfattningar om arbetet med extra anpassningar och 
särskilt stöd 

I det här avsnittet redogörs för hur de fem lärarna uppger att de arbetar med och resonerar kring 
arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. 

Intervjuperson 1 – Margareta 64 år 

Margareta är 64 år och är utbildad lågstadielärare för årskurs 1–3. Hon har arbetat som 
yrkesverksam lärare i 42 år. Sysselsättningsgrad: 100%. 

 
Extra anpassningar – uppfattning och möjligheter 
Definitionen extra anpassningar innebär för Margareta att man själv som lärare individualiserar sin 
undervisning utefter elevernas behov och förmåga. Hon menar att alla elever är olika och är i olika 
behov av stöd som hjälper eleven att nå undervisningens mål. Margareta upplever dock att hon 
tycker att den information som finns tillgänglig om extra anpassningar inte är särskilt tydlig, vad 
gäller vilka insatser som ska göras och när. Det är upp till läraren själv att bedöma, anser hon. 
Begreppet extra anpassningar upplevs också enligt Margareta som ett nytt begrepp men som alltid 
varit en del av hennes undervisning. Enligt henne är extra anpassningar nödvändigt för en 
fungerande undervisning. 

 
Extra anpassningar – bedömning och insatser 
Margareta anser att det kan vara diffust att bedöma när en elev är i behov av extra anpassningar. 
Hon menar att en elevs sätt att visa att en behöver stöd ter sig på olika sätt och skiljer sig från elev 
till elev. Det kan till exempel vara att en elev går och vässar pennan hela tiden, vilket noteras av 
Margareta som då gör en kartläggning av elevens beteende. Därefter testar Margareta olika extra 
anpassningar och ser om det hjälper. I arbetet med extra anpassningar är det av stor vikt att samtala 
med eleverna. En god relation och ett öppet klimat, där elevernas behov och önskemål lyssnas, till 
är oerhört betydelsefullt för att Margareta i arbetet att individanpassa stödet och undervisningen. 
Det är viktigt att eleverna vågar vara öppna med hur de vill att stödet ska ges. De extra anpassningar 
som ges sker främst inkluderande i klassrummet, men det kan givetvis variera beroende på hur 
eleven vill ha det. Om en elev tycker att det är skönt att sitta för sig själv får hen möjlighet att sätta 
sig på en enskild plats i korridoren.  

För Margareta ska extra anpassningar ges både till de som riskerar inte nå målen och till de elever 
som behöver ytterligare utmaningar för att nå sin fulla potential. En insats för en elev med 
lässvårigheter kan få mindre mängd text, förstorad text eller bildstöd. En insats för en elev som 
behöver mer utmaningar kan få i uppgift att läsa en längre text eller dylikt. Enligt Margareta finns 
inte heller något gemensamt dokumentationssystem för de extra anpassningar som görs. Dessa får 
hon ”hålla i huvudet”, men för att underlätta för henne själv burkar hon skriva ned dem i en bok.  
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Särskilt stöd – uppfattning och möjligheter 
När Margareta gett en elev insatser i form av extra anpassningar men inte nått den framgång hon 
önskat, anser hon att eleven behöver särskilt stöd. För Margareta innebär särskilt stöd att den berörda 
eleven får en resursperson som är med i klassrummet och ger eleven extra stöd. Margareta uppger 
att hon är medveten om att särskilt stöd innebär en mer omfattande insats för eleven och att 
åtgärdsprogram då måste skrivas. Hon säger också att insatserna måste följas upp för att 
åskådliggöra om de fungerat som förväntat. Margareta anser att riktlinjerna för när en elev behöver 
särskilt stöd är otydligt. Detta är något som de själva på skolan får bepröva utefter eget omdöme. 
Dessutom är det särskilda stödet präglat av hur mycket resurser man har att tillgå på skolan. I 
nuläget anser Margareta att skolan inte tillhandahåller tillräckligt med resurser för att erbjuda särskilt 
stöd, hon skulle önska fler resurspersoner på skolan eller att det fanns mer tid till den resurs som 
finns.  

 
Särskilt stöd – bedömning och insatser 
När en elev befaras behöva särskilt stöd anser Margareta att man behöver ha ett möte med alla 
berörda parter, det vill säga rektor, ansvarig lärare, resursperson och vårdnadshavare. Om särskilt 
stöd ska sättas in skriver ansvarig lärare tillsammans med resurspersonen ett åtgärdsprogram och 
vilka insatser som ska göras. Exempel på insatser som en resursperson kan ge en elev är till exempel 
att tid åläggs för extra lästräning. En annan åtgärd kan vara, om en elev har svårigheter med att 
fokusera eller koncentrera sig på lektionerna, att en resursperson är med under hela eller delar av 
skoldagen för att stötta och hjälpa eleven. I de flesta fall när eleverna behöver särskilt stöd 
exkluderas eleverna från klassrummet och de får sitta enskilt tillsammans med sin resursperson. En 
elev som har svårigheter med att koncentrera sig på lektionerna kan vara med på genomgångar för 
att därefter arbeta med uppgiften enskilt med sin resursperson. Eleven inte exkluderas inte om inte 
situationen absolut kräver det.  

 
Dilemman med att ha elever i behov av mer stöd i klassen 
Ett dilemma som Margareta upplever i relation till extra anpassningar och särskilt stöd är angående 
om stödet ska ske inkluderad eller exkluderat från den ordinarie undervisningen. Det viktigaste 
med insatserna, menar Margareta, är att eleverna ska utvecklas i relation till de mål som eleverna 
förväntas att uppnå. Dock uppstår ett dilemma då hon dels kan se att lärande främst sker om eleven 
får vara tillsammans i klassrummet med sina övriga klasskamrater samtidigt som detta kan bidra till 
att övriga klasskamrater kan bli väldigt störda. Hon kan dessutom se att eleven som är i behov av 
det extra stödet mår bäst av att sitta ensam och arbeta i lugn och ro. Detta dilemma blir påtagligt 
för Margareta eftersom att hon föredrar att arbeta så inkluderat som möjligt. Dessa elever tar en 
hel del tid och risken, menar Margareta, är att man inte hinner med att se de elever som ”håller sig 
inom normen och sköter sig”. 
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Intervjuperson 2 – Marie 53 år 

Marie är 53 år och har gått en samordnad utbildning som innebär att fritidspedagoger, 
lågstadielärare och mellanstadielärare studerade tillsammans. Marie valde inriktningen 
lågstadielärare och är för närvarande klasslärare åt årskurs 3. Hon har arbetat som lärare i 30 år. 
Sysselsättningsgrad: 90%. 

 
Extra anpassningar – uppfattning och möjligheter 
Marie anser att innebörden av extra anpassningar är svår att förstå. Hon anser att hon gör massor av 
extra anpassningar hela tiden men detta är ingenting som hon dokumenterar. Marie anser att hon 
inte fått någon tydlig information om hur och när extra anpassningar ska göras. Marie upplever att 
hon fått tillräckliga resurser av rektor i arbetet att erbjuda extra anpassningar då hon stundvis har 
möjligheten att dela upp klassen i halvklass.  

 
Extra anpassningar – bedömning och insatser 
Det är när Marie upptäcker att en elev inte hänger med i undervisningen som insatser i form av 
extra anpassningar behöver göras. Då Marie arbetat som lärare så länge och vet vilken nivå elever 
i olika årskurser borde befinna sig på, kan hon enkelt bedöma om en elev är i behov av extra 
anpassningar. I bedömning av vilka insatser som ska ges är det av vikt att man har en god 
föräldrakontakt där man kan utbyta information om vilka insatser som ska ges.  

Marie uppger att hennes sätt att lägga upp undervisningen är en extra anpassning i sig. 
Undervisningen går till på så vis att alla elever arbetar efter olika nivåanpassade scheman som bidrar 
till att alla elever får arbeta på sin egen kunskapsnivå. Övriga extra anpassningar som Marie kan 
tillämpa är att förklara tydligare för vissa elever eller på annat sätt ”göra det lilla extra”. De flesta 
extra anpassningar sker inkluderande men eleverna kan också välja att arbeta på en enskild plats 
om eleven bedömer att hen behöver det.  

  
Särskilt stöd – uppfattning och möjligheter 
Enligt Marie är särskilt stöd en mer omfattande insats där någon utifrån eller skolans resurslärare 
ger extra stöd och hjälp till eleven. Insatser i form av särskilt stöd ges när Marie har ”provat allt 
och det fortfarande inte fungerar”. Marie uppger att hon vet vad särskilt stöd innebär men att 
insatsen kan vara svåra att genomföra då det kan saknas ekonomiska resurser att kunna koppla in 
en resursperson. Insatserna kan också vara svåra att genomföra då föräldrar och vårdnadshavare 
inte vill kännas vid att det krävs mer omfattande åtgärder för deras barn. Dokumentationen sker i 
Infomentor. 
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Särskilt stöd – bedömning och insatser 
Eftersom Marie arbetar individanpassat gör bedömer hon om en elev är i behov av särskilt stöd på 
samma vis som när hon bedömer om en elev är i behov av extra anpassningar. Marie använder sina 
nivåanpassade scheman för att se om en elev utvecklas i relation till målen eller inte. Om en elev är 
i behov av särskilt stöd skrivs ett åtgärdsprogram tillsammans med resursperson och i samråd med 
vårdnadshavarna i Infomentor. Marie föredrar att erbjuda det särskilda stödet i klassrummet, men 
ibland föredrar eleverna att arbeta enskilt när de får särskilt stöd då de inte vill att andra ska se att 
de behöver extra stöd och hjälp. Det särskilda stödet följs därefter upp efter viss tid för att se om 
insatsen ska förändras, förlängas eller tas bort. Dock uppger Marie att det särskilda stödet som ges 
ibland inte är tillräckligt och uppger att ett resursteam vore en bra lösning på denna problematik.  

 
Dilemman med att ha elever i behov av mer stöd i klassen 
Eftersom Marie under flera år haft klasser med fåtal elever, i nuläget endast 9 elever, upplever hon 
att det förväntas av henne att hon borde kunna hantera de elever som ”faller utanför normen” och 
är i behov av extra stöd och insatser. Trots fåtalet elever upplever Marie att hon har väldigt 
begränsade möjligheter att erbjuda sina elever det stöd de behöver.  

 

Intervjuperson 3 – Sofia 32 år 

Sofia är 32 år och är utbildad ämneslärare i svenska, latin och lingvistik. I ämnet svenska har hon 
behörighet från årskurs 3 och uppåt. Hon studerar i nuläget till slöjdlärare årskurs 1–9. Som 
obehörig lärare har hon arbetat från och till sedan 2006 och som behörig lärare sen 2013. I nuläget 
är hon mentor åt årskurs 5 och undervisar under tiden årskurs 5 och 6 i svenska samt årskurs 3–6 
i textilslöjd. Sysselsättningsgrad: 80%.  

 
Extra anpassningar – uppfattning och möjligheter 
Enligt Sofia innebär extra anpassningar insatser som ges i klassrummet utan att en extern resurs 
kopplas in, såsom specialpedagog, elevhälsoteam (EHT) eller rektorsbeslut. Alla lärare som 
undervisar eleven ska bli informerad om vilka extra anpassningar som ska ges och det är därför 
viktigt att en dialog sker mellan kollegorna i arbetslaget. 

Den kunskap Sofia har om extra anpassningar har hon fått på en tidigare arbetsplats då en 
föreläsare besökte skolan och informerade om detta. Även den goda relationen och samarbetet 
mellan kollegorna på hennes förra skola bidrar till att hon i nuläget känner att hon har god insyn i 
arbetet med extra anpassningar. Sofia upplever att ett liknande samarbete saknas på denna skola 
samt att skolan inte tillhandahåller tillräckliga resurser att erbjuda elever extra anpassningar. Sofia 
upplever också att det saknas tydliga rutiner för arbetet med både extra anpassningar och särskilt 
stöd och säger att hon känner sig väldigt ensam i detta arbete och får förlita sig på de erfarenheter 
hon förskaffat sig på tidigare arbetsplatser, vilket ibland kan kollidera med ”de tysta rutinerna” som 
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råder på nuvarande skola. Sofia anser att arbetslaget varje vecka behöver gå igenom elevärenden 
för att samtliga lärare ska ha insyn i arbetet med extra anpassningar. På så vis menar Sofia att man 
också får tid att reflektera över vad nästa steg kan vara för eleven. Sofia saknar även ett system för 
dokumentation för de extra anpassningar som sätts in.  

 
Extra anpassningar – bedömning och insatser 
Extra anpassningar är enligt Sofia ”allt smått” hon gör för sina elever. När hon upptäcker att något 
moment inte fungerar som planerat för en elev använder Sofia extra anpassningar. Utformningen 
av den extra anpassningen skapas utifrån dialog med eleven och dess vårdnadshavare där de 
samtalar om vilken anpassning som ska göras. Ibland, menar Sofia, kan det vara något så simpelt 
som att byta placering i klassrummet. Om ljud är problemet kan man använda hörselkåpor eller 
musik för att eleven ska kunna avskärma sig. ”Ofta vet barnet själv eller dess föräldrar vad som 
brukar fungera bra, eller vad som är problemet” säger Sofia. Extra anpassningar ges främst 
inkluderande i klassrummet, men eleven kan också välja att sitta enskilt om hen önskar detta. De 
extra anpassningarna som Sofia gör följs upp i dialog med eleven. Dock upplever Sofia att skolan 
som verksamhet inte har någon insyn i huruvida extra anpassningar varken används eller följs upp. 

 
Särskilt stöd – uppfattning och möjligheter 
Särskilt stöd innebär för Sofia att en extern person kopplas in för att hjälpa eleven att nå målen. 
Detta kan exempelvis vara EHT-team, kurator, logoped, specialpedagog eller sjuksköterska. För 
att erbjuda särskilt stöd krävs att åtgärdsprogram skrivs. Sofia är medveten om att Skolverket skrivit 
allmänna råd om extra anpassningar och särskilt stöd, men uppger att en diskussion kring insatserna 
inte bedrivs på skolan vilket hon uttrycker förtvivlan över. Hon efterfrågar rutiner för vart man 
vänder sig om man befarar att en elev exempelvis har dyslexi och säger att hon inte har någon aning 
om vart hon ska vända sig angående sådana här ärenden. 

 
Särskilt stöd – bedömning och insatser 
När en elev misstänks vara i behov av särskilt stöd anser Sofia att det krävs att elev, vårdnadshavare, 
berörda lärare, rektor och EHT-team tillsammans påbörjar en utredning om elevens behov och 
insatser. Därefter skrivs ett åtgärdsprogram. 

Sofia har aldrig själv behövt skriva något åtgärdsprogram. På tidigare arbetsplatser är det 
specialpedagogen på skolan som genomfört detta. På den skola hon arbetar på nu finns ingen 
verksamhetsförlagd specialpedagog och Sofia känner sig därför osäker på hur arbetet kring särskilt 
stöd fungerar. Sofia har ett fåtal elever i sin klass vilka en resursperson skrivit åtgärdsprogram för, 
men dessa åtgärdsprogram har hon inte fått ta del av. Hon vet därför inte hur åtgärderna följs upp. 
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Dilemman med att ha elever i behov av mer stöd i klassen 
Ett dilemma som Sofia upplever i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd är huruvida 
insatserna borde ges inkluderande eller exkluderande. Om en elev är väldigt utåtagerande kan det 
uppstå ett dilemma mellan att ta hänsyn till elevens bästa och klassens bästa. Det ”bästa” för eleven 
kan vara att vara kvar i klassrummet medan det ”bästa” för klassen kan vara att eleven inte är kvar 
i klassrummet då eleven stör de andra eleverna. Sofia betonar att det är av störst vikt att eleven 
klarar av att vara kvar i klassrummet och betonar att dialog med eleven är viktigt.  

Ett annat dilemma som Sofia lyfter fram är när vårdnadshavare inte är villiga att inse att deras 
barn är i behov av särskilt stöd. Hon exemplifierar genom att berätta om en elev som utretts för 
särskolebegåvning, där vårdnadshavarna inte vill kännas vid problematiken. Sofia säger att eleven, 
utifrån sitt eget bästa, borde fått byta skolform. Hon säger att ”eleven känner sig totalt misslyckad 
varje dag, hela skoldagarna på grund av att hen varken förstår sin omgivning runt omkring eller 
kunskapsmässigt”. Sofia säger att man som lärare i såna här extremfall borde ha ensamrätt att fatta 
såna här beslut.  

 

Intervjuperson 4 – Edit 53 år 

Edit är 53 år och är utbildad ”för de lägre åldrarna”, det vill säga förskoleklass till årskurs 6. Hon 
har även en utbildning som fritidspedagog som innebär att hon kan arbeta på fritids. I nuläget 
arbetar hon som klassföreståndare för årskurs 4. Hon har arbetat på nuvarande skola i 5 månader. 
Sysselsättningsgrad: 100%. 

 
Extra anpassningar – uppfattning och möjligheter  
För Edit innebär extra anpassningar de individualiserade insatserna som ges i undervisningen under 
skoldagen. Hon känner till Skolverkets information kring extra anpassningar och särskilt stöd, men 
kan uppleva att informationen som ges om detta arbete på skolan är ganska dålig. Edit har arbetat 
på skolan i 5 månader och upplever svårigheter med att förstå de nya rutinerna för arbetet på denna 
skola. Hon upplever att hon själv måste ta reda på den information hon söker och efter eget huvud 
göra extra anpassningar. Hon upplever att det inte diskuteras kollegor emellan. Något gemensamt 
dokumentationssystem finns inte heller på skolan, något som funnits på tidigare arbetsplatser vilket 
Edit upplever underlättar arbetet avsevärt.  

 
Extra anpassningar – bedömning och insatser 
Edit säger att de insatser hon ger i form av extra anpassningar varierar beroende på elev och 
problematik. Det kan till exempel handla om att en elev behöver sitta på en annan slags stol, byta 
placering i klassrummet eller ha ett annat slags läromedel. Framförhållning för de elever som 
behöver ser hon också som en extra anpassning, det kan till exempel vara om en elev har svårigheter 
med plötsliga förändringar. Att en elev behöver extra anpassningar märker Edit genom att 
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observera och kartlägga eleverna. Hon säger också att elevernas vårdnadshavare ofta har mycket 
information om vad som kan vara till hjälp för att förstå elevernas behov. De extra anpassningarna 
sker främst inkluderande. 

 
Särskilt stöd – uppfattning och möjligheter 
Edits uppfattning av vad särskilt stöd innebär är att eleven får extra stöd från exempelvis 
specialpedagog eller skolkurator. Edit upplever att hon tidigare har haft koll på hur processen går 
till om en elev behöver särskilt stöd, men i nuläget känner hon att hon inte vet vart hon ska vända 
sig. Edit upplever det som en belastning att skolan inte har någon speciallärare-/pedagog på plats 
och att det tar lång tid innan man får specialpedagogisk hjälp. På en tidigare arbetsplats fanns 
specialpedagogiska resurser på skolan. 

 
Särskilt stöd – bedömning och insatser 
Om Edit misstänker att en elev är i behov av särskilt stöd är första steget att hon tar upp det på ett 
EHT-möte. Men vilka insatser som görs på nuvarande skola känner inte Edit till då EHT-mötena, 
där man tar upp ärenden kring särskilt stöd, genomförs två gånger per år. På tidigare arbetsplatser 
upplever Edit att insatser i form av särskilt stöd genomförts fortare och önskar att den nuvarande 
skolan skulle ha mer resurser för detta arbete.  

 
Dilemman med att ha elever i behov av mer stöd i klassen 
Liksom de andra intervjupersoner tar även Edit upp dilemmat kring att inkludera eller exkludera 
elever i behov av mer stöd. Detta dilemma är påtagligt då hon har väldigt utåtagerande elever som 
hon bedömer klarar av att vara med i klassen under genomgångarna men måste sitta enskilt hela 
dagarna. Detta går emot hennes moral. Edit tror att utestängningen av problematiska elever har en 
dålig effekt på eleverna och gör att de inte tränas och utvecklas i att interagera med andra.  

 

Intervjuperson 5 – Philippa 39 år 

Philippa är 39 år och är utbildad för åldrarna 1–12 år, det vill säga förskola till årskurs 5. Hon är 
behörig att undervisa i svenska, samhällsorienterade ämnen, naturvetenskap och teknik. I nuläget 
är hon klassföreståndare för årskurs 6. 

 
Extra anpassningar – uppfattning och möjligheter 
Philippas uppfattning av vad extra anpassningar innebär är att man anpassar sin undervisning för 
de elever som avviker från det normala. Det kan till exempel vara att en elev har svårigheter med 
att sitta kvar på sin plats i klassrummet och att man då som lärare erbjuder eleven en ny plats. 

Philippa säger att hon inte är så insatt i vad extra anpassningar innebär, men är medveten om 
att Skolverket gått ut med allmänna råd om det vilka även finns tillgängligt på skolan. Även om 
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hon inte läst dessa allmänna råd känner hon att hon vet var hon kan ta reda på detta om hon skulle 
behöva. Philippa upplever att en kurs hon gått, engagerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM), har givit henne mycket ”kött på benen”. Philippa uttrycker att man som lärare alltid önskar 
mer resurser för att hjälpa sina elever, men att man får göra det bästa av situationen och tänka nytt 
och tänka om kring de resurser som redan finns på skolan.  

 
Extra anpassningar – bedömning och insatser 
Philippa märker att extra anpassningar behöver göras om det skulle bli oroligt och rörigt i 
klassrummet. Hon menar att inga barn sitter stilla och är tysta om de anser att något inte är som 
det ska. Det är av vikt för Philippa att det råder ett öppet klimat mellan henne och eleverna. På så 
vis får Philippa vetskap i hur hon ska individanpassa undervisningen. Exempel på extra 
anpassningar är bland annat att Philippa använder fler skärmar i klassrummet, olika läromedel för 
olika elever samt iPad eller hörselkåpor för vissa elever. Hon upplever själv att hennes arbetssätt är 
inkluderande och arbetar på ett sådant sätt som gynnar de elever som är i behov av mer stöd inom 
ramen för den ordinarie undervisningen. De extra anpassningarna dokumenteras inte men följs 
upp genom att Philippa ständigt utvärderar för sig själv vad som fungerar för eleverna och testar 
sig fram med nya extra anpassningar om det skulle behövas. Dokumentation av extra anpassningar 
anser hon inte behövs eftersom årskurserna inte innehar så stort antal elever samt att stämningen 
på skolan och kontakten med föräldrar är så familjär. 

 
Särskilt stöd – uppfattning och möjligheter 
Philippa har uppfattningen att extra anpassningar och särskilt stöd innebär samma sak. Philippa 
uppger att det finns en resursperson på skolan och funderar över om det anses som särskilt stöd 
då hon uppger att de skrivit åtgärdsprogram på allt. På vår fråga om hon anser att hon fått tillräckligt 
med information om när elever ska ges särskilt stöd och hur denna process går till svarar hon såhär: 

 

”Skolverket har säkert gett någon fin folder och skolan har säkert sagt till mig att vi ska 

läsa den, för att det ska vi veta, men det är bara helt nytt för vi har ju skrivit 

åtgärdsprogram på allt... nej jag tycker fortfarande det är klurigt och att vi inte fått 

tillräckligt med information eftersom jag inte fattar. En halvdags utbildning eller 

åtminstone informationen om vad som gäller och hur vi ska arbete borde vi ju få.” 

(Philippa). 

 

Philippa upplever alltså att det är förvirrande vad som anses som extra anpassningar och särskilt 
stöd då de skrivit åtgärdsprogram på allt. Hon anser att begreppet ”särskilt stöd” är ett nytt begrepp 
som är främmande för henne. Hon efterfrågar därefter att skolan ska gå ut med information till 
lärarna angående detta. 
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Särskilt stöd – bedömning och insatser 
Philippa anser att det inte går att uttala sig om hur man bedömer att en elev är i behov av särskilt 
stöd, det beror på vilka svårigheter som eleven har. Det vanligaste särskilda stödet som ges är att 
eleven får en egen assistent som är med på lektionerna i klassrummet eller att resurspersonen som 
finns till förfogande för alla elever på skolan tränar enskilt med eleven på det som behövs. 
Insatserna sker därför både inkluderande och exkluderande.  

 
Dilemman med att ha elever i behov av mer stöd i klassen 
Philippa är positivt inställd till att skolan ska ha en liten undervisningsgrupp, där elever med 
svårigheter kan få extra stöd. Den lilla undervisningsgruppen ska fungera som ett andrum för de 
elever som är i behov av extra stöd och de ska där få lugn och ro. Philippa säger att en elev som 
stör mycket under lektionstid ofta behöver mycket hjälp och att hen då kan få det i den lilla 
gruppen. Den lilla undervisningsgruppen, menar Philippa, skulle inte enbart vara till för de elever 
som har svårigheter utan för alla elever som känner att de skulle behöva mer stöd. Gruppen skulle 
vara flexibel, eleverna skulle fortfarande tillhöra sin ordinarie klass och samma elever skulle inte 
alltid behöva vara i den lilla gruppen. Vid ett senare tillfälle i intervjun säger Sophia att hon dock 
kan lista ut vilka elever som allra oftast skulle vara i den lilla gruppen och säger; ”jag har ju tre bus 
i klassen och jag vet ju med mig att det är dem som kommer att få vara i den lilla gruppen”. 

 
 
Sammanfattning 
 
Uppfattningar och möjligheter – Extra anpassningar 
Samtliga intervjupersoner uppfattar att extra anpassningar är individanpassade insatser som ges 
inom den ordinarie undervisningsgruppen. Samtliga intervjupersoner uppger att dessa insatser är 
en naturlig del i undervisningens upplägg och att insatserna utan större problematik kan ges de 
elever som är i behov av mindre anpassningar för att underlätta sitt lärande. Dock uttrycker samtliga 
av intervjupersonerna att informationen om vad extra anpassning innebär och hur den ska ges är 
diffus och otydlig. De uppger också att de inte fått information om extra anpassningar på skolan 
de arbetar på. En av intervjupersonerna, Margareta säger att begreppet är helt nytt för henne och 
en annan intervjuperson, Sofia säger att den kunskap hon har om extra anpassningar har hon fått 
på en annan skola. Även om uppfattningen kring vad extra anpassningar innebär är diffus, uppger 
samtliga intervjupersoner att de upplever att de har tillräckliga resurser för att erbjuda sina elever 
extra anpassningar. En av intervjupersonerna, Sofia, upplever att skolan som verksamhet inte har 
någon insyn i huruvida extra anpassningar varken ges eller följs upp. En annan intervjuperson, 
Philippa önskar att skolan skulle ha en ”liten grupp” där de elever som upplever svårigheter kan få 
extra stöd. 
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Bedömning – Extra anpassningar 
Alla intervjupersoner uppger att de är relativt lätt att bedöma när en elev är i behov av extra 
anpassningar. De uppger att de märker att elev behöver insatserna om eleven visar att hen har svårt 
att hänga med i undervisningen, inte når kraven för undervisningen eller uttrycker att hen behöver 
stöd. Behovet av extra anpassningar kan också märkas i stämningen i klassrummet, det blir 
stökigare. Philippa märker att extra anpassningar krävs när det blir en orolig och rörig stämning i 
klassrummet och Margareta märker att extra anpassningar krävs om en elev går och vässar pennan 
hela tiden. Bedömning kring hur insatsen fungerat sker för de flesta av intervjupersonerna genom 
uppföljning och dialog med eleven. Samtliga uttrycker värdet av god föräldrakontakt i 
bedömningen av vilken anpassning som ska göras.  
 
Insatser – Extra anpassningar 
Samtliga intervjupersoner uppger att de ger individanpassade extra anpassningar till sina elever och 
att dessa är en naturlig del av den vardagliga undervisningen. Ingen utav intervjupersonerna 
dokumenterar de extra anpassningarna i de individuella utvecklingsplanerna, de uppger att de får 
”hålla den informationen i huvudet”. Flera av intervjupersonerna uppger att dokumentation av 
extra anpassningar inte behövs. En utav intervjupersonerna antecknar de anpassningar hon gör i 
ett block. De flesta anpassningarna som ges sker inkluderande i klassrummet, men elever kan också 
välja att sitta på enskild plats medan eleven arbetar eller får stöd av en resursperson. Exempel på 
extra anpassningar kan vara att använda sig av förstorad text, mer eller mindre mängd text, bildstöd, 
fler skärmar, iPads, hörselkåpor, att visa tydlig framförhållning i undervisningen eller att förklara 
ett moment extra tydligt. Flera av intervjupersonerna betonar ett öppet samtalsklimat och att 
samtala med eleverna om de insatser som ges för att följa upp om de fungerar för eleven. 

 
Uppfattningar och möjligheter - Särskilt stöd 
Alla intervjupersoner uppfattar att de saknar tydlig information om vad arbete med särskilt stöd 
innebär. En intervjuperson, Sofia, uppger att begreppet är nytt och främmande för henne. Hon 
säger att hon är medveten om att Skolverket skrivit allmänna råd om extra anpassningar och särskilt 
stöd, men att dessa inte diskuteras på skolan. Hon berättar att hon har elever i sin klass vilka en 
resursperson skrivit åtgärdsprogram för, men att hon inte fått ta del av dessa. De tre andra 
intervjupersonerna Edit, Marie och Margareta uppger att de har kunskap om vad arbete med 
särskilt stöd innebär, men att de saknar kunskap i hur arbetet kan bedrivas på denna skola. De 
upplever att insatserna kan vara svåra att genomföra då det saknas ekonomiska resurser att 
tillhandahålla det särskilda stödet. De saknar tydligare samarbete och organisation och de 
efterfrågar också tydligare riktlinjer för hur de kan bedöma att en elev är i behov av särskilt stöd. 
Samtliga intervjupersoner efterfrågar specialpedagogisk expertis på skolan, vilket saknas. De flesta 
av intervjupersonerna tolkar de assistenter och resurspersoner som är med i varje klass som en del 
av särskilt stöd. En av intervjupersonerna, Edit uppger att särskilt stöd innebär insatser av 
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specialpedagog eller skolkurator och en annan intervjuperson, Sofia uppger att särskilt stöd innebär 
att en extern person kopplas in, till exempel kurator, logoped, specialpedagog eller sjuksköterska. 

 
Bedömning – Särskilt stöd 
Samtliga intervjupersoner uppger att det är svårt att bedöma vilka insatser som ska ges när en elev 
är i behov av särskilt stöd då de saknar tydligare riktlinjer för detta arbete Dock uppger samtliga av 
intervjupersonerna att det är lätt att bedöma att en elev är i behov av särskilt stöd. Flera av 
intervjupersonerna uppger att det är när eleven fått extra anpassningar som bedöms inte varit 
tillräckliga, som behovet av särskilt stöd uppstår. Marie uppger att det är när hon ”provat allt och 
det fortfarande inte fungerar” som en resursperson behöver kopplas in. Hon använder sig också 
av nivåanpassade scheman som på ett tydligt sätt ger henne en förståelse för när en elev kan vara i 
behov av särskilt stöd.  

 
Insatser – Särskilt stöd 
Det framgår att skolan saknar stödinsatser av specialpedagogisk expertis. De insatser som ibland 
benämns som särskilt stöd är när assistenter jobbar enskilt med en elev. Om en elev får en assistent 
skrivs åtgärdsprogram tillsammans med eleven, assistenten och läraren samt i samråd med 
vårdnadshavarna. Åtgärdsprogrammet dokumenteras i Infomentor. Insatserna som ges är till 
exempel att eleven får enskild lästräning tillsammans med assistenten eller att assistenten jobbar 
enskilt med eleven under hela eller delar av skoldagen istället för att eleven arbetar med de andra 
eleverna i klassrummet. De flesta insatserna sker exkluderande från den ordinarie undervisningen, 
men de flesta av intervjupersonerna undviker att exkludera eleven om inte de upplever att 
situationen kräver det. Insatser i form av särskilt stöd tas upp som ärende på EHT-möten som hålls 
två gånger per år.  

 
Dilemman 
Ovissheten som samtliga intervjupersoner upplever kring arbetet med extra anpassningar och 
särskilt stöd bidrar till att intervjupersonerna upplever att de ställs inför flertal dilemman i sin 
förhållning gentemot elever i behov av extra stöd. Ett tydligt framträdande dilemma är huruvida 
om insatserna ska ges inkluderat i klassrummet eller exkluderat från klassrummet. Två av 
intervjupersonerna, Margareta och Marie uttrycker att det uppstår ett dilemma mellan ”det bästa 
för klassen” och ”det bästa för eleven med svårigheter”. Det handlar framförallt om när en elev är 
väldigt utåtagerande och stör de andra eleverna. Då anses det bästa för den enskilda eleven att få 
stanna i den ordinarie undervisningsmiljön och det bästa för klassen att slippa bli störd av eleven. 
Ett dilemma kan också vara att eleven mår bäst av att få sitta ensam och arbeta i lugn och ro, men 
att inkluderande undervisning är att föredra då dessa är riktlinjerna för hur lärare bör bedriva 
undervisning.  
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Lärarnas uppfattningar relaterat till tidigare forskning 

I följande avsnitt analyseras intervjuernas resultat i relation till tidigare forskning. 

Styrning och organisation – i relation till extra anpassningar och särskilt stöd 

Att skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd präglas av dess styrning och 
organisation är tydligt. Det är framförallt förutsättningar på huvudmannanivå som framträder mest. 
Enligt förutsättningar på huvudmannanivå är det kommunen som tilldelar medel för att särskilt 
stöd ska kunna erbjudas. Detta påverkar i sin tur rektorers möjlighet att organisera verksamheten 
på ett sådant sätt som är gynnsamt för dessa elever, exempelvis i form av lärarkompetens och 
ekonomiska resurser (Boström et al (2014 s. 335).  

På den skola som vi undersökt framgår det att dessa aspekter saknas på vår undersökningsskola. 
Till exempel kan vi se detta genom att flera av intervjupersonerna uppger att organisationen brister. 
Man kan ställa sig frågan om detta beror på att kommunen inte tilldelat tillräckligt med medel för 
att erbjuda skolans elever särskilt stöd, exempelvis genom specialpedagogisk expertis, som både 
Margareta, Sofia och Edit efterfrågar. Man skulle också kunna ställa sig frågan om förutsättningarna 
på huvudmannanivå brister på grund av att rektorn inte kan erbjuda tillräckligt med ekonomiska 
resurser till skolan. Intervjuperson 2 uppger till exempel att hon är medveten om att det är 
lagstadgat att alla elever som behöver ska erbjudas särskilt stöd, men att ifall ekonomin inte finns, 
så blir det svårigheter med att följa detta. Kanske är det så att rektorns möjligheter att erbjuda sin 
verksamhet särskilt stöd kan härledas tillbaka till hur kommunens tilldelningssystem ser ut och 
fungerar.  

Att kunna fördela resurser till specialpedagoger och speciallärare är nödvändigt för att kunna 
bedriva arbete med särskilt stöd på en skola (Boström et al, 2014 s. 333). Detta blir problematiskt 
då våra intervjupersoner uppger att ingen speciallärare eller specialpedagog arbetar på skolan. På 
grund av detta samt att EHT-mötena enbart genomförs två gånger per år uppger intervjuperson 4 
att det är svårt att veta hur arbetet med särskilt stöd ska bedrivas. Det arbete som de flesta av 
intervjupersonerna definierar som särskilt stöd är de resurspersoner som arbetar i många av 
intervjupersonernas klassrum. Dock framgår det inte att dessa resurspersoner är utbildade 
speciallärare eller specialpedagoger.  

Arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd ska dokumenteras för att säkerställa att 
insatserna fullgör sitt mål (Skolverket, 2014), men ingen av intervjupersonerna uppger att de 
dokumenterar extra anpassningar. De extra anpassningarna som görs är något som de flesta av 
intervjupersonerna håller i huvudet (Margareta, Marie och Philippa). Samtliga intervjupersoner 
utom intervjuperson 5 uppger att arbetet med särskilt stöd dokumenteras. Anmärkningsvärt är 
dock att intervjuperson 3 inte har fått vetskap om hur man tar del av dokumentationen vilket kan 
tolkas vara en effekt av de ovan nämnda förutsättningarna på huvudmannanivå. Vad gäller extra 
anpassningar anser Philippa inte heller är nödvändig eftersom att stämningen på skolan är så 
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familjär. Formuleringen är intressant på så vis att hon på grund av detta tycker att det är rättfärdigat 
att frånsäga sig ett ansvarsområde som fastställt att lärare ska förhålla sig till och genomföra 
(Skolverket, 2014).  

Att skolan saknar en specialpedagogisk expertis som arbetar med särskilt stöd är 
anmärkningsvärt i relation till den forskning som hävdar att hur väl skolor lyckas med sitt arbete 
med särskilt stöd ses som ett mått på hur väl skolan fullgör sitt uppdrag och hur konkurrenskraftig 
skolan är i det fria skolvalet (Nilholm, 2008 s. 110). Ingen av intervjupersonerna verkar relatera 
skolans framgång och konkurrenskraft till att skolan saknar ett tydligt arbete med särskilt stöd. 
Assarsson (2010 s. 56) nämner att alla skolor verkar i en värld av bostadssegregation vilket kan vara 
orsak till varför arbetet med särskilt stöd inte värderas så högt på denna skola. Denna skola befinner 
sig i en liten bygd där det endast finns fyra stycken grundskolor vilket kan bidra till att skolorna i 
lika hög mån behöver konkurrera med varandra.  

Vi kan urskilja en tendens som går att härleda till innovativ skolpolitik då alla elever faktiskt är i 
gemenskap och deltar i samma undervisning, dock betvivlas att detta är ett medvetet val utifrån 
skolans ledning. En restaurerande skolpolitik kan vi urskilja enbart när Philippa efterfrågar en liten 
undervisningsgrupp som ska kompensera för elevernas brister samt när Sofia beskriver en elev som 
totalt oförstående av sin omgivning och undermålig den kunskapsmässiga nivån eleven borde ha 
(Nilholm, 2008 s. 10).  

 

EN skola för alla - ett praktexempel 

En intressant aspekt av det arbetssätt som bedrivs på skolan till stor del är i samstämmighet med 
visionen En skola för alla. Speciellt den tolkning där emfas läggs på första ordet i uttrycket “EN 
skola för alla”. Betoningen syftar till att alla elever, trots olika förmågor, behov och diagnoser ska 
undervisas tillsammans utan att differentieras (Hjörne, 2013 s. 31). Då samtliga elever på skolan 
undervisas gemensamt inom sin klass och inte differentieras, trots olika förmågor och behov kan 
denna skola tolkas som ett praktexempel för visionen En skola för alla. Intervjuperson 3 uppger 
till och med att hon har en elev i sin klass som utretts för särskolebegåvning, borde gå på särskola 
men får stanna i klassen då hens föräldrar önskar det.  

Dock uppger flertal av intervjupersonerna att de saknar resurser i form av personal som kan 
bedriva undervisning för de elever som uppvisar stora svårigheter att tillgodose sig kunskap i den 
ordinarie undervisningsgruppen. Enligt Assarsson (2010 s. 27) är det inte nödvändigt att alla elever 
i en klass måste undervisas samtidigt av samma lärare. Istället bidrar det inkluderande perspektivet 
till att elever som är i behov av särskilt stöd inte får det stöd de behöver då den ordinarie lärare inte 
själv kan ha kompetens att arbeta med den breda skalan av särskilda behov som finns. Marie som 
enbart har nio elever, medger att hon upplever att hon ibland inte kan tillgodose alla sina elevers 
behov, men förväntas att göra det eftersom hon har så några elever. Trots att det skulle finnas 
särskilda behov i klassen, förväntas hon ta hand om det själv ändå. Även Margareta uttrycker att 
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vissa elever kan ta en hel del tid och risken är att man inte hinner med att se de elever som håller 
sig inom normen och sköter sig. I vår studie kan vi se att alla elever på skolan bemöts utifrån deras 
individuella behov, vilket kan relateras med ett av de viktigaste målen som ligger till grund för 
visionen En skola för alla (Hjörne, 2013 s. 57). Detta märks inte minst i hur Margareta formulerar 
sig kring hur hon bedömer att elever behöver extra anpassningar:  

 
“...man måste ju ta sig en funderare på vad man ska göra för att det ska bli lättare eller svårare för honom eller 

henne, man måste ju hitta rätt nivå för just det barnet och det kan ju vara så att barnet behöver större utmaning också 

(...) ofta kan ju barnen tipsa om såsom “jamen det här kan jag redan” eller “det här är för svårt” (...) så där är ju dialogen 

viktig med barnet.” (Margareta). 
 

I ovanstående citat kan man urskilja en utav intervjupersonernas inställning till hur viktig 
individanpassning är. Dock benämns vikten av att bemöta eleverna utifrån deras individuella behov 
av alla intervjupersoner.  

Trots samtliga intervjupersoners samstämmighet om individanpassad undervisning, uttrycker 
Philippa något som kan utgöra en paradox då hon å ena sidan efterfrågar en valbar och ej 
kategoriserad “liten undervisningsgrupp”, å andra sidan medger att den lilla gruppen ändock skulle 
vara anpassad efter specifika individer. Att uppnå likvärdighet genom att differentiera elever utgör 
en paradox i visionen En skola för alla (Hjörne, 2013 s. 57).  

 

Lärarrollen - vad präglar deras arbete? 

Vad gäller lärares mångfacetterade arbete inom extra anpassningar och särskilt stöd finns en hel del 
ställningstaganden och dilemman som lärare kan ställas inför. Ett sådant dilemma kan vara 
huruvida undervisningen samtidigt som den ska vara likvärdig samtidigt ska strävas efter att vara 
individualiserad och därmed olika för alla (Assarsson, 2010 s. 31).  Sofia tycker till exempel att det 
kan vara problematiskt att ha klart för sig, för vems bästa som individanpassningen förfogas till. 
En utåtagerande elev kan påverka gruppen negativt och kan därmed behöva avlägsnas från 
resterande klasskamrater, fastän denna elev möjligtvis inte mår speciellt bra av att inte delta i den 
ordinarie undervisningen. Så trots att undervisningen anpassas utefter de behov som finns i en 
klass, är det därmed inte säkert att undervisningen blir likvärdig. 

En annan uppgift som ingår i lärares arbete med extra anpassningar och särskilt stöd är att 
läraren förväntas identifiera när en elev är i behov av särskilt stöd. Enligt studier är det dock främst 
förekommande att lärare känner ambivalens och osäkerhet kring detta och efterfrågar 
specialpedagogisk kompetens för uppgiften (Lindqvist, 2011 s. 4). I enlighet med forskningen kan 
vi se att även intervjupersonerna på skolan som vi har undersökt upplever detta. Alla upplever mer 
eller mindre osäkerhet av att identifiera, bedöma och bestämma vilka insatser som ska sättas in, 
vad gäller särskilt stöd. Exempelvis efterfrågar Sofia en platsförlagd speciallärare på skolan, som 
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hjälper lärarna med att identifiera elevers behov av särskilt stöd eller att skriva åtgärdsprogram. 
Även om åtgärdsprogram egentligen är en lärares uppgift att skriva, har hon aldrig själv skrivit 
något åtgärdsprogram på tidigare arbetsplatser. Åtgärdsprogrammen har den med 
specialpedagogisk expertis skrivit. Tillika med Sofia kan man urskilja en stor osäkerhet och 
förvirring kring arbetet med särskilt stöd hos Philippa. Detta grundar sig i hennes uttalande om att 
extra anpassningar och särskilt stöd är samma sak samt att hon i samma andemening påstår att “de 
har skrivit åtgärdsprogram på allt”.  

I relation till ovanstående menar även Hjörne, 2013 s. 38) att konsekvenser av rapporter om 
ohållbara klassrumssituationer historiskt sett lett till att lärares duglighet och kompetens ständigt 
ifrågasätts, vilket lett till att krav på nya handlingsstrategier ständigt efterfrågas. Då samtliga 
intervjupersoner önskar ett resursteam på skolan, kan det tolkas som att det finns en nivå av 
svårigheter som de känner att de inte kan bemöta. Denna nivå av svårigheter kan i sin tur ha lett 
till att de känner en press att hantera detta, samt ett ifrågasättande över sin egen kompetens. 
Möjligtvis är det därför dessa nya handlingsstrategier efterfrågas.  

Samtliga intervjupersoner beskriver hur de i arbetet med extra anpassningar samtalar med de 
berörda eleverna kring vilka insatser som ska ges. De beskriver hur det är vikt att lyssna på elevernas 
upplevelser av vad som känns svårt samt vad eleven själv upplever skulle kunna vara en insats eller 
anpassning som kan fungera bra för eleven. “Ofta vet barnet själv eller dess föräldrar vad som 
brukar fungera bra, eller vad som är problemet” säger Sofia. Marie uppger att eleverna själva kan 
välja att sätta sig vid särskilda platser om de känner att de behöver arbeta ifred. Det framgår tydligt 
att intervjupersonerna i arbetet med extra anpassningar förhåller sig till en metod där strävan är att 
skapa en samverkan där olika tolkningar och diskussioner tillåts om hur arbetet ska gå till 
(Assarsson, 2010 s. 46).  

En annan metod i lärares arbetssätt kan härledas till en strävan att uppnå konsensus, samsyn 
mellan olika parter om hur arbetet ska gå till. Utifrån ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv bidrar 
konsensus till att det som inte får plats inom samsynens gränser avvisas och förtrycks. Den 
uppfordrande tonen i läroplanen kan bidra till en känsla av konsensus, “det rätta” vilket leder till 
att läraren upplever kraven i läroplanen som svåruppnåeliga. Då skolan saknar tydlig organisation 
kring hur lärares arbete med eleverna borde gå till upplevs inte en tydlig strävan efter konsensus 
lärarna emellan angående deras arbetssätt. Dock upplevs tecken på en strävan efter konsensus i 
Sofias arbete med särskilt stöd, i detta fall angående en elev som utretts för särskolebegåvning och 
enligt Sofia borde gå i särskola. Sofia beskriver eleven på följande vis; “eleven känner sig totalt 
misslyckad varje dag, hela skoldagarna på grund av att hen varken förstår sin omgivning runt 
omkring eller kunskapsmässigt”. Därefter nämner Sofia att lärare borde ha ensamrätt att fatta 
sådana beslut. Det som i detta uttalande tolkas som konsensus är normen kring hur en elev 
förväntas bete sig för att passa in i en vanlig grundskola. Att eleven förväntas ha god förståelse för 
sin (sociala) omgivning och ha en viss kunskapsmässig nivå kan tolkas som det “rätta” beteendet 
som också är i samstämmighet om hur arbetet mer obehindrat ska gå till på en skola. Det som inte 
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får plats inom den samsynen avvisas och eleven hänvisas till en annan skolform. Sofias uttalande 
och inställning gentemot eleven kan också tolkas utifrån den uppfordrande tonen i läroplanen som 
präglar henne upplevelse av de krav som hon förväntas leva upp till. Till exempel att erbjuda 
individualiserad och samtidigt likvärdig undervisning. Svårigheten att leva upp till kraven kan ligga 
till orsak för att hon anser att lärare borde ha ensamrätt att fatta sådana beslut. Eventuellt kan 
orsaken till att Sofia vill delegera ansvaret för denna elev till någon annan för att undvika att 
upplevas som bristfällig som lärare.  

 

Lärarens synsätt och dess påverkan på eleven 

Trots att forskningen säger att det individinriktade perspektivet dominerar inom skolan och 
skolpolitiken kan vi inte se detta nämnvärt mycket på den här skolan (Lindqvist, 2011 s. 4). Detta 
grundar sig i hur intervjupersonerna pratar om sina elever under intervjutillfällena. Det enda som 
vi kan urskilja hos våra intervjupersoner som kan härledas till ett individinriktat perspektiv är av 
intervjuperson 3 och 5. Det individinriktade perspektivet märks främst när Sofia uttalar sig om en 
elev med särskolebegåvning som “känner sig totalt misslyckad varenda dag, hela skoldagarna på 
grund av att hen varken förstår sin omgivning runt omkring eller kunskapsmässigt”. Det 
individriktade perspektivet märks också när Philippa uttalar sig om att hon vet vilka elever som 
skulle tillhöra den lilla undervisningsgruppen. 

Att det individinriktade perspektivet går att urskilja på undersökningsskolan, även om det är till 
liten grad, kan detta orsakas i att vissa normer inom skolans kontext ses som eftersträvansvärt. 
Karlsudd (2014 s. 226-227) menar att det fortfarande är det traditionella sättet som är den rådande 
normen inom skolan idag. En elev som då är i behov av extra stöd, kan bidra till att eleven får en 
negativ upplevelse av sina egna förmågor och sin kompetens. På undersökningsskolan upptäckte 
vi en tendens till att eleverna själva kan ha känsla och uppfattning till vad som är normativt 
godtagbart och inte inom skolans värld. Upptäckten grundar sig i Maries uttalande om elever som 
själva väljer en avskild plats, istället för att sitta kvar i klassrummet, för att eleven inte vill att andra 
ska se elevens problematik.  

Det är dock att föredra menar Karlsudd (2014 s. 223) att elever får “tränas inom samhällets 
normala ramar” i den miljö som den förväntas att befinna sig i, istället för segregerat. Ett utav de 
dilemman som Edit ställs inför och som hon anser är svårast att förhålla sig till är just detta. Edit 
menar att hon främst är för inkluderande undervisning och tror i enlighet med ovannämnda 
forskning att elever utvecklas mest genom att interagera med andra. Liksom Karlsudd (ibid) hävdar, 
tror även Edit, att utestängning av elever som avviker från normen inte innebär att elever inte får 
träna sig i att interagera med den miljö där eleverna förväntas befinna sig i. 

Trots tidigare nämnda invändningar, där ett oansenligt individinriktat synsätt präglat 
intervjupersonerna är alla intervjupersoner för en undervisning där elever som är i behov av mer 
stöd, ska tillgodoses på så sätt så att det blir så bra för dessa elever som möjligt. De ser också i 
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synnerhet att eleverna ska inkluderas i den ordinarie undervisningen och att detta utvecklar alla 
elever mest.  

Lärares synsätt på elever kan ta uttryck i uttalanden och spekulationer kring elever. Ett uttalande 
om elevers eventuella diagnoser eller karaktärsdrag kan uppfattas som en lärares strävan efter att 
“se” elever och kan verka triviala och vardagliga, men kan vara produkter av maktförhållanden 
mellan lärare och elever. Läraren upplevs i sin bedömning som professionell och “riktig” och har 
därmed större förmåga till inflytande samtidigt som eleven uppfattas som okunnig (Assarsson, 2010 
s. 44). Angående en elev som utretts för särskolebegåvning uttrycker Sofia följande; ”eleven känner 
sig totalt misslyckad varje dag, hela skoldagarna på grund av att hen varken förstår sin omgivning 
runt omkring eller kunskapsmässigt”. Sofia uttrycker också att hon anser att lärare borde ha 
ensamrätt att fatta beslut i såna här frågor. Sofias uttalanden om elevens karaktärsdrag och 
personliga känslor kan betraktas utifrån en maktsituation där eleven eventuellt tillskrivs känslor och 
karaktärsdrag. Sofias uttalande kan också betraktas utifrån en maktsituation där hennes inställning 
gentemot eleven innebär ett inflytande som präglar elevens självkänsla negativt.  

Hur olika aktörer i skolan ser på hur arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd ska gå till, 
har stor inverkan på hur elever lyckas i skolan. (Lindqvist, 2011 s. 1). I en undersökning framgår 
det att 95 procent av yrkesgrupperna ämneslärare uppger att det är speciallärare och 
specialpedagoger som förväntas ta hand om den grupp elever som inte når måluppfyllelsen (ibid s. 
7). Det är anmärkningsvärt att Sofia, lärare till eleven som utretts för särskolebegåvning, anser att 
den som borde ansvara för eleven är lärarna på en särskola (ofta med specialpedagogisk expertis). 
Sofia är dessutom utbildad ämneslärare. 

 

Individualiserad undervisning - En del i arbetet med extra anpassningar 

Enligt Skolverket (2014) ska de insatser som ges i form av extra anpassningar vara anpassade efter 
varje elevs individuella behov och syfta till att eleven ska gynnas i sitt lärande och nå de uppsatta 
kraven. Det framgår tydligt att samtliga intervjupersoner individanpassar de extra anpassningar de 
ger eleverna. Till exempel uppger Edit att hon till en början observerar och kartlägger alla elever 
för att detektera om en elev är i behov av extra anpassningar och ger det extra stödet utifrån den 
specifika eleven och det specifika behovet. Margareta uppger att även hon observerar eleverna och 
noterar elevers beteenden vilken hon analyserar utifrån vilka stödinsatser eleven kan tänkas behöva. 
Därefter testar hon olika extra anpassningar för att se om hon och eleven upplever att de hjälper. 
Hon belyser att ett öppet klimat, där elevens behov och önskemål framhävs, är viktigt. För att 
kunna individanpassa undervisningen för varje elev på rätt sätt är det viktigt att elevernas 
individuella behov och önskningar framhävs. Margareta uppger också att när hon anser att hon 
anpassat sin undervisning på olika sätt under en längre tid utan framgång, att eleven då är i behov 
av insatser i form av särskilt stöd. 
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En del av de extra anpassningar som intervjupersonerna ger innebär ett “synligt” hjälpmedel 
som till exempel ett digitalt hjälpmedel eller att en elev behöver extra stöd av en resurs som sitter 
hos eleven. Enligt Karlsudd (2014 s. 226-227) råder vissa normer kring vad som är eftersträvansvärt 
i skolans kontext. En framträdande norm är det traditionella sättet att lära, bedriva undervisning 
och arbeta på. Till exempel att klara av att förstå och genomföra uppgifter utan behov av extra stöd 
eller att skriva för hand istället för på dator. Att vara i behov av ett kompensatoriskt hjälpmedel 
kan därav påverka elevers uppfattning av förmågor och kompetens som negativ eller bristfällig. 
Dessa normer verkar råda på denna skola också då Marie uppger att vissa av eleverna i hennes klass 
inte vill att andra ska se att de behöver extra stöd och hjälp och föredrar att slippa befinna sig i 
klassrummet när de får detta stöd.  

 

Avskilda lärmiljöer - En del av arbetet med särskilt stöd 

Då undersökningsskolan saknar specialpedagogisk expertis, är det arbete med särskilt stöd som 
bedrivs på skolan insatser som ges i avskilda lärmiljöer. De flesta av intervjupersonerna har 
uppfattningen att insatser som ges av resurspersoner är särskilt stöd. Eleven avskiljs då från sin 
ordinarie undervisningsgrupp och får träna extra på det den behöver tillsammans med 
resurspersonen. Om en elev har en assistent är denne med eleven större delar eller hela skoldagen, 
och arbetar oftast inkluderat i den ordinarie undervisningen. Detta beror givetvis från fall till fall. 
Philippa menar att om en elev som har en assistent, har svårt för att ta instruktioner och 
koncentrera sig, kan assistenten efter Philippas genomgång ta ut eleven och förklara en gång till 
samt låta eleven sitta avskilt för att få undervisningens mål genomfört. 

Enligt Hjörne (2013 s. 58) driver avskilda lärmiljöer en pedagogik som skiljer sig avsevärt från 
pedagogiken som bedrivs i den ordinarie klassrumsmiljön. Förväntningarna på elevens prestationer 
och beteende skiljer sig från förväntningarna i den ordinarie klassen. Forskning visar att 
konsekvenserna av att elever sätts i avskilda sammanhang och undervisningsmiljöer, till exempel 
specialklasser, tenderar att stanna kvar i den avskilda miljön under hela skoltiden. Sällan återvänder 
eleven till den ordinarie undervisningsmiljön. Med åtanke till Sofias uttalande om eleven som utretts 
för särskolebegåvning, där föräldrarna är starkt ovilliga till att deras barn ska byta skolform, kan 
grunda sig i att de har en uppfattning om att avskilda lärmiljöer påverkar individer negativt. 
Karlsudd (2014 s. 223) menar att det inkluderande arbetet i den avskilda lärmiljön syftar till att träna 
elever för att passa in i skolans och samhällets normer och krav. Lärmiljöerna kan också syfta till 
att fungera som ett skydd från dessa (Hjörne, 2013 s. 58).   

En orsak till föräldrarnas ovilja att placera sitt barn i en särskoleklass kan ha att göra med att de 
har mer eller mindre vetskap om att spridningen av skolresultat snarare ökat än minskat på grund 
av att elever ses som bristande och segregeras i form av smågrupper (Lindqvist, 2011 s. 4). En 
annan orsak till föräldrarnas ovilja kan vara att det särskilda stödet för deras barn skulle innebära 
en så omfattande åtgärd, att placeras i en särskola. Då undersökningsskolan saknar 
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specialpedagogisk expertis blir placering i en annan skolform “den enda utvägen”. Man skulle 
kunna säga att de två olika skolformerna uppfattas som en dikotomi där vardera skolformen är 
ömsesidigt uteslutande av varandra (Nilholm, 2005 s. 126-127). Den ordinarie skolformen 
uppfattas som “det normativa” eller “det normala” medan särskoleformen uppfattas som “det 
avvikande”. Denna uppfattning kan också förstärkas då föräldrarna kanske har vetskap i det som 
forskningen hävdar, att elever som börjar i särskoleklasser sällan återvänder till den ordinarie 
undervisningsklassen (Hjörne, 2013 s. 58). 

Som vi nämnt i en tidigare rubrik är det även här intressant att lyfta fram Karlsudds (2014 s. 
223) resonemang om att det är egendomligt att elever ska “tränas inom samhällets normala ramar” 
i en segregerad miljö och att det istället är att föredra att individen får tillfälle att lära i den miljö 
som den förväntas att befinna sig i. Karlsudd (ibid) menar vidare att avskilda lärmiljöer och 
segregation sällan leder till en lyckad integration och inkludering. Detta överensstämmer med Edits 
intuition att det känns fel att utestänga en problematisk elev. Samtidigt kan man ifrågasätta för 
vems bästa som anpassningen är till för. Med att återigen lyfta fram Sofias uttalande om 
särskoleeleven där hon anser att det vore utifrån elevens bästa att hen fick byta skolform, kan man 
ställa sig frågande till för vems bästa (för Sofia eller eleven?) det gäller och i vilken skolform eleven 
har störst möjlighet att utvecklas utifrån sin potential.  

 

Analys i relation till den teoretiska utgångspunkten 

Här redogörs för huruvida de tre perspektiven på specialpedagogik framträder i vår undersökning. 
 
Traditionellt perspektiv på specialpedagogik 
Centralt för det traditionella perspektivet är att de problem man upplever går att härleda till brister 
hos individer (Nilholm, 2005 s. 125). I vår undersökning framträder inte ett traditionellt perspektiv 
på specialpedagogik i särskilt hög mån. Att elever ses som bärande av brister är inte ett markant 
urskiljande drag i intervjupersonernas förhållningssätt gentemot eleverna. Dock kan Sofias 
förhållningssätt gentemot en elev som utretts för särskolebegåvning härledas begreppet social rättvisa 
vilket innebär en betoning av den diagnostiserades rätt till stöd och resurser (ibid). När Sofia pratar 
om eleven uttrycker hon, ”eleven känner sig totalt misslyckad varje dag, hela skoldagarna på grund 
av att hen varken förstår sin omgivning runt omkring eller kunskapsmässigt”. Sofia säger att man 
som lärare i såna här extremfall borde ha ensamrätt att fatta beslut att placera eleven i särskola. 
Sofias uttalande går att tolka på så vis att hon beskriver eleven som oförstående och därmed 
bärande av brister samt att det är elevens rätt att erbjudas särskilda resurser i form av särskola.  

I övrigt upplevs inte intervjupersonernas förhållningssätt gentemot eleverna präglas av en 
positiv inställning till forskning, strävan att hitta lämpliga undervisningssätt, betoning på 
specialpedagogisk expertis eller en positiv inställning till segregerade undervisningsmiljöer (ibid s. 
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126). Ett undantag gör Philippa som är positivt inställd till att ha en liten undervisningsgrupp där 
elever med svårigheter kan få extra stöd.  
 
Alternativt perspektiv på specialpedagogik 
I det alternativa perspektivet på specialpedagogik ses orsaken till individers behov av 
specialpedagogiska insatser som ett resultat av sociala konstruktioner (Nilholm, 2005 s. 126). I vår 
undersökning framträder inte ett alternativt perspektiv på specialpedagogik i särskilt hög mån. Att 
orsaken till elevers svårigheter går att härleda till att miljön inte anpassas efter enskilda elever är 
inte ett urskiljande drag i intervjupersonernas förhållningssätt och ingen av intervjupersonerna 
uttrycker denna inställning.  

Då skolan saknar segregerande undervisningsmiljöer går undervisningssättet som råder på 
skolan att härleda till begreppet demokratiskt deltagarperspektiv där utbildningspolitik ska syfta till att 
stärka gemenskap och stärka elever i deras medborgarskap (ibid). Då samtliga elever på skolan 
deltar i den ordinarie, gemensamma undervisningsgruppen kan undervisningen leda till stärkt 
gemenskap och medborgarskap. 
 
Dilemmaperspektivet 
Det mest framträdande perspektivet i undersökningen är dilemmaperspektivet. Ett dilemma 
innebär en valsituation där ett entydigt svar inte finns (Nilholm, 2005 s. 131). Samtliga av 
intervjupersonerna uttrycker att de ofta ställs inför dilemman i sin undervisning, i sin lärarroll och 
i sin förhållning gentemot eleverna. Det mest framträdande dilemmat intervjupersonerna uttrycker 
är huruvida de ska erbjuda undervisning inkluderat eller exkluderat. Intervjupersonerna har vetskap 
om läroplanens förhållning, att de bör bedriva undervisning där alla elever är inkluderade. Men 
intervjupersonerna upplever ett dilemma då de anser att det inkluderande undervisningssättet inte 
alltid är mest gynnsamt varken för den enskilda eleven eller för klassen.  

Intervjupersonerna upplever också dilemman kring vad som förväntas av dem i deras lärarroll. 
De är medvetna om att de ska erbjuda individanpassad undervisning till alla sina elever, att extra 
anpassningar ska ges alla elever som behöver och att den undervisning de bedriver ska vara likvärdig 
för alla elever. Många av intervjupersonerna upplever ett dilemma om den undervisning och det 
stöd de ger sina elever inte räcker till för att eleven ska nå målen. Dilemmat berör vem som då ska 
ta ansvar för eleven, om det intervjupersonens insatser som behöver utvecklas eller om ansvaret 
för eleven borde delegeras till någon annan. Samtliga intervjupersoner uttrycker också ett dilemma 
kring de insatser de förväntas erbjuda sina elever i form av extra anpassningar och särskilt stöd. 
Dilemmat berör vilka insatser de förväntas ge, när de förväntas ge insatserna och hur insatserna 
borde ges. 
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Diskussion 

I denna studie har vi undersökt hur fem yrkesverksamma lärare uppger att de arbetar med extra 
anpassningar och särskilt stöd. Syftet med studien är att ta reda på vilka bakomliggande orsaker 
som ligger till grund för lärarnas resonemang och arbetssätt.  

Eftersom studien syftar till att få en helhetsuppfattning, valde vi att använda oss av kvalitativa 
intervjuer då dessa ger en innehållsrik och detaljerad uppfattning av intervjupersonernas arbete. 
Intervjuguiden som användes vid intervjuerna består av öppna frågor, vilket bidrog till att 
undersökningen omfattades av låg standardisering och strukturering (Trost, 2005 s. 21). En nackdel 
med kvalitativa intervjuer är att det material man får blir så innehållsrikt och detaljerat att en 
helhetsbild kring lärarnas arbete och förhållningssätt var svårare att se. Men genom att utgå från 
studiens frågeställningar och sammanställa dessa i relation till det insamlade materialet, kunde 
teman visualiseras och plockas ut.  

Resultatet i denna undersökning visar att intervjupersonerna i hög grad arbetar med att ge 
insatser i form av extra anpassningar, men upplever stora svårigheter i möjligheten att erbjuda 
särskilt stöd. De extra anpassningar som intervjupersonerna gör på denna skola sker främst 
inkluderat i den ordinarie undervisningen. Dessa sker också främst i dialog med eleven, för att 
kunan bedöma om eleven är i behov av extra anpassningar eller vilka insatser som ska göras. Om 
en elev är i behov av särskilt stöd är det dock mycket svårare att erbjuda stödet som finns. Det 
särskilda stödet anser intervjupersonerna ska beslutas och hanteras av person med 
specialpedagogisk kompetens, en resurs som inte finns på skolan. Samtliga lärare uppger att de 
ändå ger särskilt stöd då vissa elever har en resursperson som stöttar eleven under skoldagen. Vi, 
författarna i denna uppsats, ställer oss frågande till om en resursperson, utan specialpedagogisk 
kompetens, räknas som särskilt stöd. Enligt Skolverket (2011) ska specialpedagogisk undervisning 
regelbundet bedrivas i vissa moment, för att räknas som särskilt stöd. Men vad innebär då ”i vissa 
moment” och ”specialpedagogisk undervisning”? Räcker det att en elev får enskild undervisning 
av en resursperson i vissa moment, även om resurspersonen inte har specialpedagogisk kompetens 
för att det ska räknas som särskilt stöd? 

Otydlighet i de riktlinjer som finns och avsaknad av information kan vara en utav anledningarna 
till att intervjupersonerna är osäkra på vad som räknas som särskilt stöd och extra anpassningar. 
Flera av intervjupersonerna uppger att de vet att det krävs att åtgärdsprogram skrivs i arbetet med 
särskilt stöd och en utav intervjupersonerna uppger att de ”skrivit åtgärdsprogram på allt” medan 
andra uttrycker att de inte fått ta del av åtgärdsprogram över huvud taget. Hur det är meningen att 
arbetet ska gå till på skolan upplever vi är lite av ett mysterium.  

Det är lärarens uppgift att identifiera om en elev är i behov av särskilt stöd (Lindqvist, 2011 s. 
4). Dock upplever flera av intervjupersonerna svårigheter i att göra denna bedömning. Då 
intervjupersonerna inte fått information om hur arbetet ska gå till på skolan de arbetar på verkar 
det troligt att arbetet i hög grad är präglat av förutsättningar på huvudmannanivå. Alltså att det 
inom kommunen eller inom skolans organisation inte fördelats resurser för att informera lärare och 



 

 43 

arbeta med särskilt stöd (Boström et al, 2014 s. 335). Intervjupersonerna uppger att de känner sig 
både förvirrade och osäkra, en del även förtvivlade över att de inte har kunskap kring processen i 
arbetet med särskilt stöd. Vi upplever att det är besynnerligt att förutsättningar på huvudmannanivå 
kan bidra till att insatser i form av särskilt stöd inte kan ges på en skola, samtidigt som alla barn har 
rätt till stödet enligt lag.  

Att särskilt stöd är en rättssäkerhet låter sannerligen bra, men är det verkligen så det ligger till i 
praktiken? Får verkligen alla elever det stöd de har rätt till? Kanske skulle föräldrarna till den elev 
som utretts för särskolebegåvning och som inte vill att deras barn ska placeras i särskola, önska att 
specialpedagogisk expertis fanns att tillgå på skolan istället. Att särskilt stöd i form av 
specialpedagogiska insatser kunde ges på plats i den ordinarie skolan. En reflektion som vi, 
författarna till den här uppsatsen har gjort, är om dessa föräldrar upplever att det viktigaste syftet 
med inkludering är att skapa ett samhälle som är tillgängligt och format efter alla, som Karlsudd 
(2014 s. 223) framhäver. Kanske upplever de inte alls att samhället är tillgängligt och format efter 
alla, utan att det råder en norm där samhället är tillgängligt och format efter de elever som går i den 
”vanliga” ordinarie skolformen medan de elever som följer särskolereformen inte får samma 
förutsättningar. 

Det finns en rad aspekter från den forskning vi fann som vi trodde i högre grad skulle prägla 
intervjupersonernas resonemang och arbete. Till exempel trodde vi att ett traditionellt 
specialpedagogiskt perspektiv skulle vara mer framträdande, eftersom Lindqvist (2011 s. 4) uppger 
att detta är det mest dominerande synsättet inom skolan idag. Det traditionella perspektivet gick 
att urskilja i några enstaka uttalanden, men det mest framträdande perspektivet var 
dilemmaperspektivet. Många av intervjupersonerna uttryckte en medvetenhet kring att ett 
exkluderande undervisningssätt inte är eftersträvansvärt inom skolan idag och kan ha en negativ 
inverkan på eleverna. Samtidigt upplever flera av intervjupersonerna ett dilemma då de upplever 
att det ibland inte är praktiskt genomförbart att erbjuda inkluderande undervisning och att den 
enskilda eleven och klassen ibland tar skada av det. Intervjupersonerna framhäver att en elev kan 
behöva enskild undervisning för att må bra och klara av studierna. Den forskning vi hittade om 
kompensatoriska hjälpmedel stämmer inte heller överens med resultatet i vår undersökning. Enligt 
Lindqvist (ibid s. 10) har många lärare en tendens att ha en nedvärderande syn på det 
kompensatoriska hjälpmedlet. Detta synsätt verkar inte i särskilt hög mån framgå hos 
intervjupersonerna. Ingen av intervjupersonerna uttrycker en nedvärderande åsikt om de har en 
elev som behöver sitta ostört eller ha en annan typ av läromedel. Inte heller stämmer den forskning 
som hävdar att skolan präglas av ett bristperspektiv, där elever ses som bärande av brister (ibid) på 
denna skola. Ingen av intervjupersonerna, utom möjligtvis en lite vagt, betonar elevers brister i 
relation till stödinsatser. Enligt den forskning vi fann skulle diagnoser av elever vara avgörande för 
att ge insatser i form av särskilt stöd (Karlsudd, 2014 s. 224). Dock framgår det inte alls för våra 
intervjupersoner att diagnoser är av vikt för att kunna sätta in insatser i form av extra anpassningar 
eller att erbjuda en elev en resursperson.  
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En reflektion som vi har gjort är om anledningen till att diagnoser inte är så framträdande på 
undersökningsskolan kan bero på att skolan är belägen i en liten kommun där diagnostisering av 
elever är mer ovanligt än i större städer. En av författarna växte upp i en liten kommun och den 
andra författaren växte upp en i storstad. Våra erfarenheter kring diagnostisering av elever skiljer 
sig markant från varandra. Författaren som vuxit upp i en liten kommun har liten erfarenhet av att 
elever diagnostiseras medan författaren som vuxit upp i en storstad har stor vana vid 
diagnostisering av elever.  Kanske är diagnostisering av större vikt när det kommer till arbetet med 
särskilt stöd i större städer än i mindre? 

Inte heller verkar forskningen stämma överens med resultatet angående hur arbetet med särskilt 
stöd är avgörande för hur konkurrenskraftig skolan är (Nilholm, 2008 s. 110). Då skolan knappt 
verkar arbete med särskilt stöd och då kommunen endast har några enstaka grundskolor verkar 
arbetet med särskilt stöd inte vara avgörande för skolans konkurrenskraft.  
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Konklusion 

Något som tydligt framgår i vår undersökning är att arbetet med extra anpassningar och särskilt 
stöd är präglat av förutsättningar på flera nivåer. Främst påverkar huruvida resurser för stödet finns 
att tillgå. För att kunna erbjuda sina elever insatser i form av särskilt stöd måste först kommunens 
tilldelningssystem fördela medel som möjliggör för rektorer att sätta in särskilt stöd. Därefter måste 
rektorn fördela medel så att särskilt stöd sätts in. Utifrån vad som framkommit i denna studie kan 
vi dra slutsatsen att det är omöjligt för läraren att erbjuda sina elever det särskilda stöd eleverna 
enligt lag har rätt till om resurser saknas. Hur dessa aspekter samspelar med varandra och vilken 
kunskap gemene man har kring deras rättigheter när det kommer till särskilt stöd skulle vara väldigt 
intressant att undersöka i vidare forskning. 

Vår uppfattning är att arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd också präglas av vilken 
kunskap läraren har fått kring arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Verksamma lärare 
som inte lärt sig om begreppen under sin lärarutbildning är beroende av att få denna information 
på annat vis, till exempel genom information av skolan de arbetar på. Innebörden av arbete med 
både extra anpassningar och särskilt stöd var förvånansvärt främmande för flertal av 
intervjupersonerna. Förvånansvärt för att vi, författarna till denna studie, lärt om begreppen genom 
hela vår lärarutbildning. Begreppet extra anpassningar var främmande för några av 
intervjupersonerna och endast de intervjupersoner som nyligen gått lärarutbildningen hade en 
korrekt bild av vad särskilt stöd innebär. Det framgår att intervjupersonerna i vår undersökning 
inte fått tillräcklig information om hur arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd går till på 
den skola de arbetar på. 

Trots intervjupersonernas ovisshet kring extra anpassningar och särskilt stöd visar de 
anmärkningsvärda insatser för inkluderande arbetssätt och individanpassning. Samtliga 
intervjupersoner beskriver att de individanpassade insatserna de gör för sina elever är en naturlig 
del i undervisningen och elever exkluderas bara tillfälligt från klassrummet om situationen verkligen 
kräver det eller om eleven själv önskar detta. Det är tydligt att intervjupersonernas strävan är att 
bedriva undervisning som är till för alla, där alla får vara med.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

Översikt: 
1. Vad för slags lärare är du utbildad till? 
2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 
Extra anpassningar: 
3. Vad är din uppfattning av vad extra anpassningar innebär? 
4. Enligt skollagen har alla elever rätt till extra anpassningar om så behövs. Anser du att man 

gått ut med tillräcklig information om när en elev ska ges extra anpassningar samt vilka 
insatser som ska göras? 

5. På vilket sätt använder du dig av extra anpassningar? Följdfråga: Hur går arbetet till? Varför 
tänker du så? Vad är syftet med sättet att arbeta? 

6. Vilka möjligheter anser du att du har tillgång till att erbjuda dina elever extra anpassningar? 
(Följdfråga: Anser du att skolan tillhandahåller tillräckligt med resurser för att erbjuda dina 
elever extra anpassningar?) 

7. På vilket sätt upptäcker du att extra anpassningar behövs? 
8. På vilket sätt bedömer du då vilka extra anpassningar som ska göras? 
9. Använder skolan ett gemensamt dokumentationssystem för de extra anpassningar som görs 

för enskilda elever? I så fall vilket? 
10. På vilket sätt följs de extra anpassningarna upp? 

 
Särskilt stöd: 
1. Vad är din uppfattning av vad särskilt stöd innebär? 
2. Enligt skollagen har alla elever rätt till särskilt stöd om de är i behov av det. Anser du att 

man fått tillräcklig information om när en elev ska ges särskilt stöd, hur denna process går 
till och vilka insatser som då ska göras? 

3. På vilket sätt använder du dig av särskilt stöd? Följdfråga: Hur går arbetet till? Varför tänker 
du så? Vad är syftet med sättet att arbeta? 

4. Vilka möjligheter anser du att du har tillgång till att erbjuda dina elever särskilt stöd? 
(Följdfråga: Anser du att skolan tillhandahåller tillräckligt med resurser för att erbjuda dina 
elever särskilt stöd?) 

5. På vilket sätt bedömer du vilket särskilt stöd som ska göras? 
6. Använder skolan ett gemensamt dokumentationssystem för det särskilda stödet som sätts 

in? I så fall vilket?  
7. På vilket sätt följs det särskilda stödet upp? 
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Bilaga 2. Informationsbrev  

Information om en studie av extra anpassningar och särskilt stöd 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett examensarbete 
vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Vi heter 
Anna-Karin Klint och Amelie Farinotte och läser Grundlärarprogrammet med inriktning 
förskoleklass till årskurs 3.  

Syftet med studien är att undersöka hur lärare använder sig av extra anpassningar och särskilt stöd.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua fyra stycken lärare på er skola. Vi kommer 
att samla in data genom att röstinspela intervjun. Intervjun kommer att ta cirka 60 minuter.  

Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 
samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 
konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för 
annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

Är du positiv till att delta i denna studie? Om ni går med pa ̊ att delta i studien skriver ni under 
blanketten och la ̈mnar till rektorn senast: fredag den 10/11–2017.  

Deltagandet i studien a ̈r frivilligt. Deltagandet kan avbrytas na ̈r som helst, a ̈ven efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se 
nedan för kontaktuppgifter).  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

Studiens handledare: Farzaneh Moinian, Universitetslektor i didaktik  

tel. 018-471 2966, e-post: farzaneh.moinian@edu.uu.se 

 

Uppsala 5 november 2017  

 

Anna-Karin Klint, e-post: anna-karin.klint.4771@student.uu.se  

Amelie Farinotte, e-post: amelie.farinotte.2096@student.uu.se 

 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

Box 256, 751 05 Uppsala 
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Bilaga 3. Medgivandeblankett 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om lärares arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, 
kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Anna-Karin Klint och 
Amelie Farinotte som går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag har tagit del av informationen om studien och 
a ̈r införstådd vad studien innebär. Jag är införstådd med att jag kommer att bli intervjuad via 
ro ̈stinspelning och att insamlade data kommer att analyseras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 
och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 
data jag medverkat i, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 
deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål.  

 

Namn: ……………………………………………………  

Adress: …………………………………………………………………………………………... 

Telefon: …………………………………………………………………………………............... 

 

 

.......................................................................  

Ort och datum  

.......................................................................  

Underskrift  

 

Blanketten lämnas till rektor, senast fredagen den 10/11–2017 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

Box 256, 751 05 Uppsala 


