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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare uppger att de arbetar med extra 
anpassningar i det ordinarie klassrummet. Studien ämnar behandla vilken typ av 
anpassningar lärare uppger att de utformar och i vilken utsträckning beskrivna 
anpassningar utformats för enskilda elever respektive hela elevgrupper, hur en 
ändring i skollagen enligt lärarna påverkat arbetet med extra anpassningar och 
särskilt stöd samt lärarnas inställning till den egna förmågan att möta elevers 
olikheter. Studien utgår från befintliga perspektiv på specialpedagogik, inkludering 
och delaktighet. Undersökningen har skett genom en analys av sex intervjuer med 
lärare som arbetar i grundskolans årskurs ett till tre. 
 Analysen visar att en tydlig majoritet av de anpassningar som lärarna beskriver 
är individuella. Vidare visar den att skilda utgångspunkter och perspektiv verkar 
påverka vilka typer av anpassningar som görs. Dessa perspektiv verkar också i viss 
mån påverka lärarnas inställning till den egna och skolans förmåga att möta elevers 
olikheter, och i förlängning även hur lärare upplever en ändring i skollagen. 

Nyckelord: extra anpassningar, skollagen, grundskolan, specialpedagogik, 
inkludering, delaktighet 
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1 Inledning 

Sedan den 1 juli 2014 finns en uppdelning i skollagen mellan två typer av 
stödinsatser för elever som befaras inte nå kunskapsmålen (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 2015; SFS 2010:800). Enligt Regeringens proposition (Prop. 
2013) fanns anledning att förtydliga skillnaden mellan stöd och särskilt stöd. 
Begreppet extra anpassningar, som alltså är nytt i skollagen sedan 2014, innebär 
stödinsatser som inte kräver någon föregående utredning och som normalt är 
genomförbara av lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie 
undervisningen (Skolverket 2014a). Om det bedöms att eleven inte kommer nå 
kunskapskraven trots extra anpassningar ska behovet av särskilt stöd utredas (SFS 
2010:800). Särskilt stöd är mer ingripande insatser som normalt inte är 
genomförbara inom ramen för den ordinarie undervisningen, och vars behov ska 
utredas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Skolverket 2014a). 
 Sammanfattningsvis kan sägas att detta är en lagändring som betonar lärarens 
skyldighet att anpassa sin undervisning efter varje elevs förutsättningar och behov 
(Cervin 2015), i enlighet med grundskolans läroplan (Skolverket 2011). 
Bakgrunden till beslutet om lagändringen är att lärare upplevt att andelen elever i 
behov av särskilt stöd ökat, och att utarbetandet av de relativt vanligt före-
kommande åtgärdsprogrammen tar mycket tid i anspråk. I genomsnitt har drygt 
fyrtio procent av alla elever under sin grundskoletid fått särskilt stöd (Prop. 2013). 
Wern Palmius, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, menar att det 
inte är rimligt att en så stor andel av eleverna är ”särskilda” och betonar att lärare 
måste bli bättre på att anpassa sin undervisning efter barns olikheter (Cervin 
2015). Fischbein & Österberg (2003) framlade, elva år innan denna lagändring, att 
man i utarbetandet av åtgärdsprogram inte bara kan utgå från individuella förut-
sättningar, utan också måste se de svårigheter som uppkommer i och med skolans 
oförmåga att hantera variation. Detta ger uttryck för det behov av ett förtydligande 
mellan olika typer av stödinsatser som framhålls i propositionen (Prop. 2013).  
 Ett angivet syfte till lagändringen är att minska lärares arbetsbelastning för att 
de ska kunna ägna mer tid åt sitt kärnuppdrag – att undervisa (Prop. 2013, s. 33). 
Det ökade ansvaret att klara av att anpassa sin undervisning efter elevers olikheter 
innebär i viss mån även en ökad frihet och ett ökat förtroende för att lärare kan 
klara detta. På så vis kan lagändringen även förstås som en autonomiökande, och 
därmed en professionsstärkande åtgärd i linje med andra beslut för att stärka 
lärarprofessionen.  
 I mars 2011 fattades riksdagsbeslutet om införandet av av legitimation för lärare 
och förskollärare, vilket i högsta grad är en professionsstärkande åtgärd 
(Frostenson 2012; Sirén 2011). I propositionen (Prop. 2010) är ett av de angivna 
syftena till införandet av en legitimation just att stärka läraryrkets status, och enligt 
Fransson (2012) är detta närmast ett skolboksexempel för hur en yrkesgrupp 
hävdar exklusivt tillträde till ett yrkesområde – genom så kallad utestängning, eller 
closure (Ringarp 2011).  
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 Mitt intresse för detta problemområde har sin bakgrund i att jag arbetat som 
elevassistent i både särskola och grundskola innan jag påbörjade mina studier, och 
därmed har kommit i kontakt med specialpedagogik i båda skolformerna. Mina 
erfarenheter från att ha arbetat i särskolan har troligtvis påverkat min syn på 
arbetet i grundskolan. Jag har exempelvis upplevt att särskolan ofta är bättre 
rustad att möta elevers olikheter, då olikheter är en av de grundläggande 
premisserna för särskolans verksamhet. Detta synsätt har jag tagit med mig i mitt 
arbete i grundskolan, och jag har exempelvis ofta förstärkt min verbala 
kommunikation med teckenspråk (eller tecken som stöd) och instruktioner med 
visuellt stöd när jag arbetat i grundskolan, med inställningen att ingen elev 
missgynnas av att kommunikationen blir tydligare, medan det för någon i gruppen 
kan vara är avgörande.  

1.1	 Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att undersöka hur lärare uppger att de arbetar med extra 
anpassningar i det ordinarie klassrummet. 

• Vilka typer av extra anpassningar uppger lärare att de utformar i det 
ordinarie klassrummet? 

• I vilken utsträckning är de beskrivna anpassningarna, enligt lärarna, 
utformade för enskilda elever respektive hela elevgrupper? 

• Hur beskriver lärare att deras arbete med stöd förändrats i och med 
ändringen i skollagen från 2014 som bland annat inneburit införandet 
av begreppet extra anpassningar? 

• Vilken är lärarnas inställning till sin egen förmåga att möta elevers 
olikheter? 

1.2	 Disposition

I följande avsnitt kommer först en litteraturöversikt att presenteras för att redogöra 
för studiens teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning på området, följt av 
en beskrivning av studiens metod. 
 I analysavsnittet analyseras insamlat material i fyra huvudsakliga teman; vilka 
typer av anpassningar som beskrivits och i vilken omfattning de utformats för 
enskilda elever respektive hela elevgrupper, hur ändringen i skollagen påverkat 
arbetet med stöd i klassrummen, lärares inställning till sin egen förmåga att möta 
elevers olikheter samt hur lagändringen påverkar lärares autonomi. Dessa rubriker 
följer i viss mån studiens forskningsfrågor, men har mer utgångspunkt i de tydliga 
mönster som funnits i materialet. Därefter presenteras slutsatser och reflektioner, 
där upplägget i större utsträckning följer forskningsfrågorna. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska perspektiv och centrala begrepp. 

2.1	 Perspektiv på specialpedagogik

Nilholm (2007) delar i boken Perspektiv på specialpedagogik in specialpedagogik i 
tre perspektiv. Jag har dock valt att, i enlighet med en artikel i Pedagogisk 
forskning i Sverige av samma författare (Nilholm 2005), dela in special-
pedagogiken i två grundläggande perspektiv; ett traditionellt perspektiv och ett 
alternativt perspektiv. 
 Centralt för det traditionella perspektivet är att problemet placeras hos 
individen (Nilholm 2005). Fokus är hur elever som ses som avvikande ska kunna 
passa in i skolan. Utgångspunkten är att eleven ska anpassa sig, snarare än att 
undervisningen ska anpassas efter elevens behov och man ifrågasätter inte skolans 
sätt att fungera (Malmqvist 2015; Nilholm 2005). Detta perspektiv förespråkar 
segregerade arbetsformer, så som särskild undervisningsgrupp, och lägger stark 
betoning vid en specialpedagogisk professionalitet som grundar sig på 
expertkunskaper om det ”avvikande” (Nilholm 2005). Nilholm (ibid.) menar att 
specialpedagogiken fortfarande domineras av detta traditionella perspektiv, där 
individen ses som problem. 
 Synsättet i det alternativa perspektivet är det omvända; här lyfts problemet bort 
från individen. Problem ses som någonting som skapas i en kontext, och fokus 
läggs på hur bland annat undervisning och miljö kan anpassas efter alla elevers 
olika villkor och behov. Ur ett alternativt specialpedagogiskt perspektiv talas inte 
om elever som avvikande, eftersom problem snarare vittnar om att verksamheten 
inte är anpassad efter det faktum att barn är olika (Nilholm 2005). Inom det 
alternativa perspektivet finns flera olika synsätt som skiljer sig åt. Det som främst 
skiljer synsätten åt är hur den kritik som riktas mot traditionell specialpedagogik 
ser ut. Kritiken kan å ena sidan handla om avskaffandet av specialskolor och andra 
särlösningar, å andra sidan ett ifrågasättande av distinktionen mellan pedagogik 
och specialpedagogik. Det handlar inte alltid om en kritik mot specialpedagogik i 
sig; exempelvis kan det handla om att specialpedagogik har en handledande, 
snarare än problemlösande, funktion i skolans arbete med att möta elevers 
olikheter (Nilholm 2005). 
 Specialpedagogik har med andra ord gått från att traditionellt definierats som 
stöd till barn med problem till att bli mer tvärvetenskapligt och handla om 
förebyggande insatser, då problem uppstår i mötet mellan ett barns förutsättningar 
och omgivningens krav på anpassning (Fischbein & Österberg 2003). 

2.2 	 Inkluderingsbegreppet

Inkludering är ett begrepp som vuxit fram ur en vision om en skola för alla 
(Nilholm 2006). Ett första, ofta använt och väldigt grundläggande sätt att definiera 
begreppet är att se det som motsats till exkludering, med andra ord att det handlar 
om fysisk placering –  var eleverna får undervisningen (Göransson m.fl. 2011). 
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Denna definition är dock inte tillräcklig (Nilholm 2006; Persson & Persson 2012). 
Istället bör det förstås som ett begrepp som i ett skolsammanhang innebär att 
kunna bemöta barns olikheter, och snarare se olikheter som en tillgång (Barton 
1997; Göransson m.fl. 2011). Det innebär att det faktum att de flesta barn i Sverige 
går i den vanliga skolan inte per automatik innebär att den svenska skolan är en 
inkluderande verksamhet (Nilholm 2006). 
 Det kan vara relevant att tala om inkluderingsbegreppet i relation till dess 
föregångare, integrationsbegreppet, som växte fram som ett radikalt alternativ i 
diskussionen om rådande skolverksamhet under 1960-talet (Nilholm 2006). Ordet 
inkludering började senare användas för att bättre beskriva vad som integrering 
inte längre lyckades täcka (Rosenqvist 2003). Trots detta, det att intentionen med 
båda begreppen från början varit densamma, ställs de idag av vissa mot varandra. 
Inkludering får i det avseendet en betydelse som kan motsvaras av ett alternativt 
perspektiv på specialpedagogik, alltså att skolan och undervisningen ska utformas 
utifrån faktumet att barn är olika, medan integrering ses som en assimilerings-
process, det vill säga att det är barnet som ska anpassas efter hur undervisningen är 
utformad (Corbett & Slee 2000; Nilholm 2006).  
 Det råder dock inte någon enighet i fråga om denna tudelning av begreppen 
inkludering och integrering. Integreringsbegreppet används av vissa forskare 
(bland annat i Egelund m.fl. 2006) som det ursprungligen var tänkt att användas; 
som en översättning av, snarare än en motsats till, det engelska ordet ”inclusion”. 
 I en intervju (Malmqvist 2015) talar Claes Nilholm om en radikal inkluderings-
forskning som en motsats till traditionell specialpedagogisk forskning, och fram-
håller att det handlar om att studera hur undervisningen kan utformas så att den 
passar alla elever. Det är i detta radikala sätt att se på inkluderingsbegreppet denna 
studie tar sin teoretiska utgångspunkt. 

2.3 	 Läraren, miljön och undervisningen

I forskning om flerspråkighet och andraspråksinlärning finner jag motsvarigheter 
till specialpedagogikens traditionella och alternativa perspektiv; dock inte som 
forskningsfält, utan snarare som beskrivna attityder i verksamheten. Elmeroth 
(2010) menar att alla lärare måste vara språklärare och därmed del i elevernas 
språkutveckling, men menar att det finns ämneslärare som istället för att se sig 
själva som viktiga personer i elevers språkutveckling vänder sig till sva-lärare som 
förmodas kompensera för elevernas ”brister” (Elmeroth 2010, s. 82 f). Ett absolut 
grundläggande krav, menar Elmeroth, är att lärare gör undervisningen begriplig för 
eleverna (ibid.). 
 I ett stödmaterial från Specialpedagogiska skolmyndigheten (Szönyi & 
Söderqvist Dunkers 2015) om delaktighet beskrivs sex viktiga aspekter i skolans 
arbete med att stödja alla elevers rätt till en likvärdig utbildning; tillhörighet, 
tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi. Av dessa sex 
vill jag här ta upp tre, nämligen tillgänglighet, samhandling och erkännande.  
 Tillgänglighet innebär bland annat att både inom- och utomhusmiljöer är 
fysiskt tillgängliga för samtliga elever – att alla elever kan ta sig fram och hitta i 
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skolans miljöer, samt att eleven har läromedel och annat material som är relevant 
för och passar eleven samt teknisk utrustning och alternativa verktyg. Det innebär 
också att meningssammanhanget är tillgängligt, det vill säga att alla elever förstår 
meningen i vad som sägs eller görs. Det kan exempelvis handla om att 
tillgängliggöra innehållet i en text, och det innebär att friare aktiviteter kan kräva 
mer stöd för delaktighet. Vidare innebär det ett tillgängligt sociokommunikativt 
samspel, vilket kan innebära stöd för att förstå sociala regler som kan vara 
komplicerade (Szönyi & Söderqvist Dunkers 2015).  
 Samhandling innebär att göra någonting tillsammans. Däremot innebär det inte 
att alla som deltar i en aktivitet gör samma sak; elever kan bidra i olika omfattning 
och på olika sätt. Att delta i samma handling som övriga elever är viktigt för att 
kunna känna sig som en i gruppen, men det är också viktigt med tanke på vad det 
signalerar till andra elever om en elev ofta blir exkluderad från gruppen eller 
klassens gemensamma aktiviteter (Szönyi & Söderqvist Dunkers 2015, s. 23).  
 Detta leder oss in på den tredje och sista aspekten som jag vill ta upp – 
erkännande – som handlar om andras subjektiva syn på eleven; huruvida eleven 
ses som någon som kan tillföra något i gruppen eller aktiviteten. Genom att planera 
organiserade aktiviteter där elevernas olikheter tas i beaktande kan lärare stödja 
elevers möjlighet till erkännande, och därigenom delaktighet (Szönyi & Söderqvist 
Dunkers 2015). 

2.4 	 Studiens teoretiska perspektiv

Denna studies teoretiska perspektiv utgår från ett radikalt inkluderingsbegrepp – 
eller alternativt specialpedagogiskt perspektiv på inkluderingsbegreppet. Med 
andra ord utgår studien från en definition av begreppet inkludering som innebär 
att elever ska ges möjlighet till anpassningar och stöd i den grupp de tillhör, och att 
dessa anpassningar ska göras med utgångspunkten att det är verksamheten som 
bör anpassas för att varje elev ska ha möjlighet till skolframgång. Studien har också 
det perspektivet att förutsättningar för undervisning som främjar inkludering och 
delaktighet är att undervisning tillgängliggörs och aktiviteter främjar samhandling 
och erkännande av och för alla elever. Vidare har studien det perspektivet att 
pedagogik och specialpedagogik inte bör ses som två skilda ting. Med utgångspunkt 
i att skolan ska klara av att möta samtliga elevers olikheter finns pedagogik som i 
olika stor omfattning klarar detta. 

!7



STÖD I KLASSRUMMET ALFRED WENNERBERG

3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning inom tre huvudsakliga områden, 
nämligen hur specialpedagogisk verksamhet kan se ut i grundskolan, autonomins 
roll för lärarprofessionen samt två viktiga aspekter för elevers studieframgångar. 
Jag har valt att i första hand granska den litteratur lärarstudenter med inrikting 
mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 vid Uppsala universitet möter i sin 
utbildning, för att sedan utöka sökningen för en större forskningsöversikt. 

3.1	 Specialpedagogik i grundskolan

När lärare möter elever som inte tycks lära som förväntat är det enligt Bladini 
(2011) ingen ovanlighet att problemet läggs hos eleven. Detta går i linje med att 
specialpedagogiken fortfarande domineras av ett traditionellt perspektiv (Nilholm 
2005), i vilket utgångspunkten är att eleven ska anpassa sig snarare än att 
undervisningen ska anpassas efter elevens behov (Malmqvist 2015; Nilholm 2005). 
 Bladini (2011) har i en studie om handledande samtal mellan specialpedagog 
och lärare sett att handledning kan fungera som ett verktyg för att förbättra en 
elevs situation. Specialpedagogen kan under handledning få läraren att se elevens 
behov genom att vidga eller inta ett annat perspektiv samt skilja ut ett problem, och 
på så vis åstadkomma en förändring. I handledning kan specialpedagogen även ge 
läraren konkreta råd, om specialpedagogen har en idé om vad som borde göras. 
 I en studie av Nilholm & Alm (2010) undersöker författarna vad som är 
karakteristiskt för en lyckad inkluderande undervisning. Studien utfördes i en klass 
där två lärare arbetar med femton elever. I analysen presenteras sex framträdande 
strategier lärarna använde i sitt arbete med klassen: 

1. Lärarna individanpassade instruktioner till elevernas individuella 
behov. 

2. Tydliga ramar, med tydlig planering av dagen och tydlighet i vad som 
förväntas av eleverna, samt tydliga regler (eller normer) om hur man 
bemöter varandra. 

3. Klassen genomförde en stor del av skolarbetet i grupp för att stärka 
de sociala processerna. Sammanlagt var femtio procent av skolarbetet 
gruppaktiviteter. 

4. God kontakt med föräldrar. 
5. Samtal och diskussion var ett vanligt inslag i undervisningen i 

samtliga ämnen. Genom de tydliga reglerna om hur man bemöter 
varandra förmedlas också till eleverna att det är bra att människor är 
olika. 

6. Författarna poängterar även att lärarna gett uttryck för en positiv 
attityd till eleverna och lärarna menar att de anser det viktigt att 
respektera barnen och undvika konfrontationer mellan lärare och 
elev, och att aldrig låta elever tappa ansiktet. 
(Nilholm & Alm 2010, s. 246 f) 
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Att se olikheter som berikande och gemenskap, med tillit till varandra och till 
normerna samt möjlighet till möte med andras erfarenheter (se punkt 2 och 5 
ovan), är enligt Nilholm & Göransson (2013) definierande för inkluderande 
undervisning. Vidare bör elever ges möjlighet att vara socialt delaktiga i den mån 
de vill (punkt 3) (ibid.). Naturligtvis har lärartätheten och klassens storlek en roll i 
det lyckade arbetet, men Nilholm och Alm menar att dessa två faktorer inte kan ses 
som oberoende av hur lärarna utformar själva skolarbetet (Nilholm & Alm 2011). 
Inget av de beskrivna arbetssätten är heller unikt genomförbara i små grupper. 
 Hjörne (2011) menar att det idag finns ett stort intresse för att skapa särskilda 
undervisningsgrupper, trots att det finns lite forskning om att en sådan 
undervisning skulle ha en positiv inverkan på elevers lärande och trots att det både 
bland verksamma pedagoger samt föräldrar och elever har funnits ett missnöje 
med segregerade lösningar i skolan (Nilholm & Göransson 2013). I en studie utförd 
i en undervisningsgrupp för elever med ADHD-diagnos (Hjörne 2011) påtalas att 
syftet med undervisningsgruppen, enligt en arbetsplan, var att kompensera brister 
så att eleven kunde återgå till sin ordinarie klass och att göra eleverna medvetna 
om sina svårigheter. Trots att det uttalade syftet var att eleverna skulle förberedas 
för att återvända till sin ordinarie klass separerades eleverna både från varandra 
och övriga elever, genom att klassrummet låg avskilt i skolbyggnaden och genom 
skärmar som avgränsade elevernas platser i klassrummet (Hjörne 2011).  

3.2	 Autonomi

En profession skiljer sig från andra yrken genom auktoritet och status, och i 
uppnående av detta har autonomi, eller självständighet, traditionellt haft en central 
roll (Beckman 1989; Frostenson 2012; Ringarp 2011).  Frosteson (2012) beskriver i 
sin studie en idé om att lärarprofessionen försvagats genom att den professionella 
autonomin försvagats, vilket den ska ha gjort genom att ha utmanats av ett externt 
ansvarsutkrävande, krav på transparens och styrambitioner. Detta går hand i hand 
med strävan efter mätbarhet. Standardiserade former för professionellt arbete är 
en förutsättning för mätbarhet men står i motsatsförhållande till professionell 
autonomi (ibid.). 
 Den bilden problematiseras dock i studien (Frosteson 2012) genom en 
uppdelning mellan professionell, kollegial och individuell autonomi. Frosteson 
menar att lärarkårens professionella autonomi på ett övergripande plan minskat i 
och med de reformer som skolan utsatts för under de senaste decennierna, men att 
autonomi fortfarande finns på kollegial och individuell nivå. Den kollegiala och 
individuella autonomin, alltså lärarnas gemensamma eller individuella inflytande 
över arbetsformer, innehåll och verksamheten i stort, kan fortfarande vara relativt 
stor, beroende på bland annat skolledningen. I studien kommer Frosteson (2012) 
fram till slutsatsen att ”autonomi kan existera i form av kollegial eller individuell 
autonomi trots att den övergripande professionella autonomin urholkas” (ibid., s. 
70).  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3.3	 Viktiga aspekter för studieframgång

I detta avsnitt redogörs för forskning om föräldrars tidigare utbildning och yrke 
samt lärare som påverkansfaktorer för elevers studieframgång. 
 Den sociala snedrekryteringen till högre utbildning, som är ett uppmärksammat 
forskningsområde inom sociologin (Ahrne m.fl. 2008), innebär att det finns starka 
band mellan föräldrars utbildning och yrke och elevers skolprestationer (Ahrne 
m.fl. 2008; Erikson & Jonsson 2002; Svensson 2001). Forskning på området visar 
att elever från skilda samhällsgrupper presterar olika väl i skolan, och att deras 
fortsatta utbildningskarriär skiljer sig även vid samma skolprestationer (Ahrne 
m.fl. 2008; Erikson & Jonsson 2002). Svensson (2001) konstaterar i sin studie att 
trots de reformer som genomfördes under senare hälften av 1900-talet med syfte 
att skapa en större jämlikhet i skolan, fanns fortfarande starka samband mellan 
valet av gymnasieprogram och elevernas sociala bakgrund bland dem som började 
gymnasieskolan 1998. På de två program som gav bäst förutsättningar för 
högskolestudier var barn till högre tjänstemän överrepresenterade, och barn från 
arbetarhem underrepresenterade. Erikson & Jonsson (2002) försöker i sin studie 
besvara frågan om varför den sociala snedrekryteringen består genom att diskutera 
det faktum att elevers utbildningsval i hög grad skiljer sig mellan olika sociala 
grupper, trots att de presterat lika väl i skolan. Slutsatsen är att man inte kan 
förvänta sig några särskilt stora förändringar, så länge det inte är ekonomiskt 
fördelaktigt att studera framför att förvärvsarbeta – vilket de menar troligtvis är 
svårt att komma åt. 
 Hattie (2012) menar dock att man allt för ofta bekymrar sig för vilka eleverna är 
och tänker ut många sätt att förklara varför eleverna inte lär sig. Även om eleverna, 
deras familjer och bakgrund, är det som har störst påverkan på elevernas skilda 
studieresultat, menar Hattie att man inte bör stanna vid det. Istället bör fokus ligga 
på de största påverkansfaktorer som man kan ha viss kontroll över, nämligen 
lärares övertygelser och engagemang. Därför menar Hattie att lärare är ”de 
viktigaste aktörerna i utbildningsprocessen” (Hattie 2012, s. 42). I boken Synligt 
lärande för lärare (Hattie 2012) identifieras faktorer som påverkar elevers 
studieframgångar där lärarens utveckling av undervisningen är central. En av de 
faktorer som Hattie menar har störst påvekan på elevers studieframgångar är 
lärarens förmåga att skapa ett optimalt klassrumsklimat, med vilket menas ett 
förtroendefullt klimat mellan lärare och elev och mellan elev och elev, där ”lärande 
är coolt” och ”misstag välkomnas” (Hattie 2012, s. 46 f). En annan viktig 
påverkansfaktor är att läraren tror att alla elever kan nå kriterierna för 
måluppfyllelse, det vill säga att läraren har förtroende för och en övertygelse om att 
alla elever kan nå framgång. 
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3.4	 Tidigare forskning

När behov upptäcks är det ingen ovanlighet att problemet läggs hos eleven, vilket 
går i linje med att specialpedagogiken fortfarande domineras av ett traditionellt 
perspektiv samt att det idag finns ett stort intresse för särskilda undervisnings-
grupper (Bladini 2011; Hjörne 2011; Nilholm 2005). Anpassningar med den 
utgångspunkten går ofta ut på att kompensera för elevens brister (Hjörne 2011) 
medan utgångspunkten att olikheter är berikande är definierande för inkluderande 
undervisning (Nilholm 2005). Detta gör det intressant att undersöka vilka typer av 
anpassningar lärarna uppger sig göra i sina klassrum, till vem anpassningarna 
riktar sig och hur ändringen i skollagen enligt lärarna påverkat arbetet med stöd. 
 Det finns en idé om att lärarprofessionen försvagats genom at den 
professionella autonomin försvagats (Frosteson 2012). Då ändringen i skollagen 
motiveras med att lärares arbetsbelastning ska minskas så att lärare kan ägna mer 
tid åt att undervisa (Prop. 2013), kan det förstås som en autonomiökande och 
därmed en professionsstärkande åtgärd. Detta gör det intressant att undersöka hur 
lärarna menar att deras arbete påverkats av lagändringen. 
 Bortsett från föräldrars utbildning och yrke kan läraren ses som viktigast för 
elevers studieframgång (Ahrne m.fl. 2008; Hattie 2012), vilket gör det intressant 
att undersöka lärares inställning till den egna förmågan att möta elevers olikheter. 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4 Metod 

I detta avsnitt redogörs för studiens metod, forskningsetiska principer, validitet och 
reliabilitet samt urvalet av medverkande. 

4.1	 Intervjuer

I min studie om stöd i form av extra anpassningar i grundskolans klassrum valde 
jag att använda mig av kvalitativa intervjuer. Utgångspunkten för detta var att 
förutsättningarna skiljer sig åt – inte bara inom elevgrupper utan också mellan 
elevgrupper, lärare och kommuner. Med kvalitativa intervjuer kan frågorna 
anpassas så att de blir relevanta för just den deltagande läraren och dennes 
elevgrupp och sedermera ge ett rikt och nyanserat material för senare analys (Trost 
2010). En kvalitativ studie är passande för att försöka förstå hur lärare resonerar 
kring studiens ämne och se eventuella mönster (ibid.).  
 En intervjuguide (se bilaga 1) med fem frågeområden utformades som stöd för 
intervjun. Trost (2010) menar att en sådan guide inte bör innehålla några färdiga 
frågor. I denna studies intervjuguide finns dock ett antal färdiga frågor under varje 
frågeområde. Detta gjordes för att varje intervju skulle ha möjlighet att ta ungefär 
samma riktning, för att i så stor mån som möjligt skapa jämförbara resultat samt 
för att minimera risken att intervjuerna skulle stanna upp. De färdigformulerade 
frågorna bör dock främst ses som vägledande, då intervjuerna sedan anpassas efter 
deltagande lärares egna erfarenheter och arbetssätt med aktuell elevgrupp. 
Frågorna som formulerats i intervjuguiden är främst riktade till att svara på 
studiens två första forskningsfrågor; vilka typer av anpassningar lärare uppger att 
de utformar och i vilken utsträckning de är individuella eller utformade för hela 
elevgrupper. Intervju som metod ger sedan möjlighet att utveckla resonemang och 
tankar med följdfrågor med syfte att ta reda på någonting om lärarnas uppfattning 
och attityder till ändringen i skollagen och den egna förmågan att möta elevers 
olikheter. 
 Intervjuerna skedde i samtliga fall på lärarnas arbetsplats; i vissa fall i lärarens 
egna klassrum; andra fall, då klassrummet exempelvis var upptaget av annan 
verksamhet vid intervjutillfället, skede intervjun i ett grupprum, personalrum eller 
liknande. Trost (2010) framhåller att intervjuer ska utföras i miljöer som kan vara 
så ostörda som möjligt och där intervjupersonen känner sig trygg.  
 Samtliga intervjuer spelades med ljudupptagare, vilket medför både fördelar 
och nackdelar (Trost 2010). En viktig nackdel är att alla inte är bekväma med att bli 
inspelade (ibid.), varför lärarna informerades om detta redan innan intervjun. 
Beslutet fattades efter att ha vägt detta mot fördelarna. Att intervjun spelas in gör 
det möjligt att lyssna i efterhand och vid upprepade tillfällen. Vid intervjutillfället 
kan uppmärksamheten ägnas åt att lyssna på intervjupersonen för att kunna följa 
upp med relevanta följdfrågor istället för att föra omfattande anteckningar (ibid.). 
Korta anteckningar fördes under intervjuerna, för att i efterhand lättare kunna 
navigera i materialet. Intervjuerna transkriberades sedan för analys. 
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 Tidsåtgången för varje intervju beräknades till omkring 45 minuter. Intervjun 
inleddes med enkla och raka frågor som var tänkta att vara lätta att svara på, för att 
senare i intervjun kunna ringa in områden där vissa frågor kan problematiseras. 

4.2	 Forskningsetiska principer

Vid utförande av en forskningsstudie finns fyra krav för att skydda medverkande 
individers identitet (Vetenskapsrådet 2004): 

• Informationskravet – Forskaren skall informera de av forskningen 
berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

• Samtyckeskravet – Deltagare i en undersökning har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet – Uppgifter om alla i en undersökning 
ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem. 

• Nyttjandekravet – Uppgifter insamlade om enskilda personer får 
endast användas för forskningsändamål. 

Deltagarna i denna studie informerades om detta, att deltagandet sker 
konfidentiellt samt att deltagande har rätt att dra sig ur vid vilken tidpunkt som 
helst. Ett informationsblad (se bilaga 2) skickades ut till deltagande lärare efter att 
de bekräftat sitt deltagande. Samma information gicks sedan igenom muntligen vid 
intervjutillfället, och de deltagande fick signera ett medgivande om att de tagit del 
av informationen. 

4.3	 Validitet och reliabilitet

Validitet innebär metodens tillförlitlighet i relation till forskningsfrågorna, det vill 
säga om intervjun undersöker det den är avsedd att undersöka (Trost 2010). En 
intervjuguide utformades med ett antal färdigformulerade frågor för att 
intervjuerna i så stor mån som möjligt skulle te sig likartat; för att intervju-
personerna skulle berätta om det studien ämnar undersöka. Vid de tillfällen frågor 
behövts förtydligas eller formuleras på annat sätt har anteckningar gjorts så att 
formuleringarna kunnat bli likartade i kommande intervjuer. Slutsatser kopplade 
till studiens två första forskningsfrågor är inte generaliserbara, då studien är 
begränsad i omfattning och endast ett fåtal respondenter deltagit. Viktigt att 
poängtera är dock att materialet gett tillräcklig information för de slutsatser som 
presenteras i analysavsnittet. 
 Reliabilitet innebär metodens giltighet, det vill säga huruvida resultatet skulle 
bli samma vid ett senare tillfälle eller under andra förutsättningar (Trost 2010). 
Enligt Trost bygger idén med reliabilitet på att man gör kvantitativa studier – ”att 
man mäter” – och på att konstans råder (ibid.). Denna studie ämnar undersöka 
lärares tankar och syn på anpassningar, utifrån den elevgrupp de har idag, vilket 
innebär att deras svar med största sannolikhet skulle vara annorlunda vid ett annat 
tillfälle.  
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4.4	 Urval

Studien avgränsades åldersmässigt (elevernas ålder) genom att jag valde att 
intervjua lärare i grundskolans årskurs ett till tre. Rektorer på sexton olika skolor i 
tre olika kommuner i Mellansverige kontaktades via telefon. Att intervjuerna skulle 
utföras i olika kommuner och på olika skolor berodde på att jag ville minska risken 
att sådant som skolans eller kommunens styrning skulle påverka resultatet. I ett 
första steg kontaktades rektorer eftersom de har en överblick över klasserna och 
lärarna på sina skolor, och därmed kan hjälpa mig att hitta lärare som kan vara 
relevanta för studien. I en av dessa tre kommuner fick jag inte möjlighet att göra 
någon intervju. I de två andra kommunerna fick jag sex intervjuer med sammanlagt 
sju lärare på fyra olika skolor. Omfattningen av denna studie är relativt liten och 
mångfalden av lärare och arbetssätt är stor. Därför kan inga generella slutsatser 
dras efter sex intervjuer för exempelvis vilka typer av anpassningar som görs och i 
vilken utsträckning. Däremot gav sex intervjuer tillräckligt mycket material för att 
kunna dra slutsatser om hur olika perspektiv och utgångspunkter verkar resultera i 
olika typer av anpassningar och olika inställning till förmågan att möta olikheter. 
 I en intervju deltog två lärare, något som enligt Trost (2010) bör undvikas. Detta 
skedde på den tillfrågade lärarens initiativ. Läraren ansåg att det skulle bli svårt att 
ge heltäckande svar ensam, då de arbetar så tätt tillsammans. Intervjun 
genomfördes med två intervjupersoner för att jag ville ha så kvalitativa svar som 
möjligt och för att jag ville att respondenterna skulle känna sig så trygga som 
möjligt i intervjusituationen. I analysen kommer dessa två lärare som deltog i 
samma intervju ibland omnämnas som en intervju och ibland som två skilda lärare, 
beroende på hur jag tolkat deras svar – om jag tolkat det som ett gemensamt eller 
som två svar. Det kommer inte att förtydligas varje gång deras svar presenteras att 
det är två lärare i en intervju, eftersom detta skulle kunna förenkla identifiering av 
dessa två respondenter. 
 Fyra av de intervjuade lärarna har byggt på sin utbildning med special-
pedagogik. Tre har läst kurser i specialpedagogik men är inte utbildade special-
pedagoger, varav två har eller har haft specialpedagogiskt ansvar på sin arbetsplats. 
En studerar vid intervjutillfället sin första termin på specialpedagogutbildning. Två 
av lärarna har även behörighet i ämnet svenska som andraspråk. 
 För att ytterligare försvåra identifiering av deltagande respondenter har 
samtliga lärare fått en kod som består av två slumpvis valda bokstäver, exempelvis 
”Lärare RM”. I de fall ett citat består av en ordväxling mellan mig och läraren 
presenteras mina frågor med ”A” och lärarens svar med ”L”. 
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5 Analys och diskussion 

I detta avsnitt analyseras insamlat material i fyra huvudsakliga teman; vilka typer 
av anpassningar som beskrivits och i vilken omfattning de utformats för enskilda 
elever respektive hela elevgrupper, hur ändringen i skollagen påverkat arbetet med 
stöd i klassrummen, lärares inställning till sin egen förmåga att möta elevers 
olikheter samt hur lagändringen påverkar lärares autonomi. 
 I analysens första del (5.1) analyseras beskrivna anpassningar utifrån studiens 
två första forskningsfrågor. Denna del blir till sin natur mer kvantitativ än övriga 
delar av analysen, då den svarar på i vilken utsträckning de anpassningar som 
lärarna beskrivit är individuella respektive utformade för hela elevgrupper. 

5.1	 Anpassningar

Endast en av de sju intervjuade lärarna har inte något stöd för sina elever utanför 
det egna klassrummet: 

Jag vill inte att dom ska få stöd utanför klassrummet. Jag vill ha dom 

inkluderade i klassrummet och dom, det är ju så dom fungerar själva också att 

dom vill vara med hela tiden. (Lärare TU) 

Å andra sidan berättade två lärare, på två olika skolor, att de har elever som 
spenderar mycket tid utanför klassrummet, en i ett ”eget rum” och en i ett 
närliggande grupprum eller i korridoren utanför klassrummet. Eleven som har ett 
eget rum spenderar ungefär femtio procent av sin tid i skolan i det rummet, enligt 
läraren. Fyra lärare berättade om att elever lämnar klassrummet för att gå till 
speciallärare för extra färdighetsträning. Tre av dessa uppgav att det både sker 
enskilt och i små grupper, medan en lärare berättade att ingen elev lämnar 
klassrummet enskilt; stöd hos speciallärare ges endast i små grupper. 
 Totalt uppgavs fyrtiofyra olika typer av anpassningar i intervjuerna, som lärarna 
genomför i sina klassrum, eller som genomförs av annan skolpersonal utanför 
klassrummet. Fem av dessa har beskrivits på olika sätt, och skulle således kunna 
räknas som fler. Exempelvis har jag valt att räkna anpassningen ”individuella 
arbetsuppgifter” som en, även om anpassningen genomförs på fyra olika sätt; att 
innehållet anpassas efter kunskapsnivå, att mängden uppgifter reduceras, att 
arbetsuppgiften tidsbegränsas och att utformningen anpassas med exempelvis 
större utrymme att skriva på. De anpassningar som nämnts i hälften av 
intervjuerna eller fler, och således verkar vara de vanligast förekommande i dessa 
klassrum är följande:  

• Individuellt schema, över skoldagen och över enskilda lektioner 
• Enskilda instruktioner 
• Individuella arbetsuppgifter 
• Bildstöd, individuellt eller gemensamt 
• Tillgång till ipad och/eller dator 
• Extra färdighetsträning med speciallärare, enskilt eller i liten grupp 
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Jag har valt att kategorisera alla anpassningar som lärarna beskrivit i intervjuerna i 
enlighet med Skolverkets stödmaterial Stödinsatser i utbildningen – om ledning 
och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket 2014b). I 
materialet finns en lista med exempel på extra anpassningar sorterade under tio 
rubriker. Nedan, i figur 1, listas anpassningarna som nämnts i intervjuerna under 
dessa rubriker. 

Alla anpassningar kan dock inte kategoriseras under dessa rubriker. Sexton 
anpassningar som har beskrivits i intervjuerna presenteras därför utan rubrik i 
figur 2 nedan. Dessa är inte desto mindre anpassningar som lärarna sagt att de gör 
i sina klasser, och det är viktigt att notera att listan i Skolverkets stödmaterial 
(Skolverket 2014b) är en lista med exempel; den gör inget anspråk på att vara 
fullständig. 
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Figur 1: Anpassningar sorterade under rubriker

Ett särskilt schema över skoldagen
Individuellt schema (3) 

Skoldagen (2) 
Enskilda lektioner (3)

Gemensamt schema utformat för individs behov (1)

Digital teknik med anpassade programvaror
Inlästa läromedel (1)
Talsyntes (2)
Ipad och dator (3)

Ett undervisningsområde förklarat på ett annat sätt
Bildstöd (3) 

Individuellt bildstöd (1) 
Bildstöd för hela klassen (2)

Film (1)
Skrivande föregås av en upplevelse (1)
Språkstödjare (2)

Anpassade läromedel
Inlästa läromedel (1)
Särskilt material (1)
Individuella arbetsuppgifter (5) 

Anpassat innehåll (2) 
Reducerad mängd (2) 
Tidsbegränsat (1) 
Anpassad utformning (1) 

Större text (1) 
Större skrivutrymme (1)

Extra tydliga instruktioner
Enskild genomgång (1)
Enskilda instruktioner (3)

Utrustning 
Timglas (1)
Tratt för bokstavsljud (1)

Stöd att sätta igång arbetet
Stegvisa enskilda instruktioner (1)

Extra färdighetsträning
Extra färdighetsträning med speciallärare (4) 

Enskilt (2) 
I liten grupp (4)

Gå ifrån med lärare (2)
Resurslärare (2)
Eget rum (1)
Nivågruppering (1)
Bonustid (1) *

Hjälp att förstå texter
Språkstödjare (2)
Läsa för eleven (1)
Talsyntes (2)
Förklara ord (1)
Bildstöd vid genomgångar (1)

Enstaka specialpedagogiska insatser
Kontrakt med föräldrar om läsning varje dag (1)
Extra färdighetsträning med speciallärare (4) 

Enskilt (2) 
I liten grupp (4)

Siffran inom parentes anger i hur många av de sex intervjuerna anpassningen nämnts.
* Bonustid innebär extra undervisningstid utanför schemalagd undervisningstid, varför detta kanske inte egentligen 
kan räknas som en extra anpassning enligt vad som menas i skollagen eftersom det inte sker inom ramen för den 
ordinarie undervisningen.
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I figur 3 nedan har jag sorterat anpassningarna efter vem 
eller vilka de är utformade för och vem eller vilka som får 
ta del av dem – alltså huruvida anpassningarna är 
individuella eller om undervisningen anpassas för hela 
gruppen. Värt att notera är att två anpassningar återfinns 
i båda fälten (ipad och dator samt resurslärare), vilket 
beror på att olika lärare använder anpassningen på olika 
sätt och för att anpassningen resurslärare ibland används 
som stöd för hela gruppen och ibland som stöd endast för 
en elev eller en liten grupp elever.  
 Det blir tydligt vid denna uppdelning att anpassningar 
som är utformade för en elev är vanligast; tjugoåtta 
sådana anpassningar har beskrivits i intervjuerna. Sådana 
anpassningar som gäller hela elevgruppen är alltså tydligt 
ovanligare, då endast fjorton sådana beskrivits.  
 Skillnaden blir ännu större om man inte bara räknar 
beskrivna anpassningar, utan också räknar i hur många 
intervjuer samma anpassning nämnts. Då kan man se att 
fyrtiosex anpassningar utformade exklusivt för en elev har 
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Figur 2: Övriga anpassningar

Belöning (2)
Ipad eller dator (1)
Rita (1)
Klistermärken (2)
Fysisk aktivitet (1)

Individuell arbetsgång (1)
Diktera ihop (1)
Skriva åt eleven (1)
Eleven berättar muntligt (2)
Andra förväntningar (2)
Seriesamtal (1)
Skärmar i klassrummet (1)
Leda förflyttningssituationer (1)
Återhämtningspauser (1)
Stanna inne på rasten (1)
Möjlighet att göra annat under lektionstid (1)
Större klassrum (1)
Anpassade friluftsdagar (1)
Ta ut klassen istället för eleven (1)

Siffran inom parentes anger i hur många av 
de sex intervjuerna anpassningen nämnts.

Figur 3: Vem är anpassningarna utformade för?

Anpassningar för enskilda elever – 28 (46) Anpassningar för hela grupper – 14 (17)

Individuellt schema (3)
Enskild genomgång (1)
Enskilda instruktioner (3)
Individuellt bildstöd (1)
Språkstödjare (2)
Läsa för eleven (1)
Talsyntes (2)
Inlästa läromedel (1)
Ipad och dator (2)
Individuella arbetsuppgifter (5)
Timglas (1)
Tratt för att höra bokstavsljud bättre (1)
Gå till speciallärare (4)
Möjlighet att gå ifrån med lärare (2)
Resurslärare (2)
Eget rum (1)
Bonustid (1)
Kontrakt med föräldrar om läsning varje dag (1)
Belöning (2)
Individuell arbetsgång (1)
Särskilt material (1)
Skriva åt eleven (1)
Eleven berättar muntligt (2)
Seriesamtal (1)
Skärmar i klassrummet (1)
Återhämtningspauser (1)
Stanna inne på rasten (1)
Möjlighet att göra annat under lektionstid (1)

Gemensamt schema utformat för individs behov (1)
Bildstöd för hela klassen (2)
Film (1)
Skrivande föregås av en upplevelse (1)
Förklara ord (1)
Ipad och dator (1)
Resurslärare (2)
Nivågruppering (1)
Diktera ihop (1)
Olika förväntningar (2)
Leda förflyttningssituationer (1)
Större klassrum (1)
Anpassade friluftsdagar (1)
Ta ut klassen istället för eleven (1)

Den första siffran i rubrikraden anger hur många anpassningar som listas under vardera rubrik Den andra, inom 
parentes, anger den sammanlagda summan om man räknar i hur många intervjuer varje anpassning nämnts. 
Siffran inom parentes bredvid varje anpassning anger i hur många av de sex intervjuerna anpassningen nämnts.
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beskrivits i intervjuerna, medan anpassningar för hela grupper endast nämnts 
sjutton gånger. Det verkar alltså, baserat på detta, vara betydligt vanligare att göra 
anpassningar för enskilda elever, snarare än att ändra undervisningen så att den 
passar alla. Jag kommer i en senare del av analysen och i mina avslutande 
reflektioner, med utgångspunkt i lärarnas svar, resonera kring möjliga anledningar 
till detta. Jag kan naturligtvis inte vara säker på att alla anpassningar som görs har 
nämnts i intervjuerna, men jag utgår i min analys från de svar jag fått. 

5.2	 Från lagändring till verksamhet

Hur arbetet med extra anpassningar ser ut verkar variera mellan olika skolor. På en 
skola finns en så kallad checklista, en pärm med förslag på anpassningar som 
läraren kan testa när denne upptäcker att en elev behöver stöd. Innan lärare går 
vidare och söker hjälp hos specialpedagog eller speciallärare ska denne ha tittat i 
pärmen och prövat anpassningar från den. Detta kan tolkas som att man på denna 
skola har omsatt förändringen i skollagen i någon slags praktik; att läraren har 
ansvar att anpassa sin undervisning för elevers olika behov innan specialpedagoger 
och speciallärare kopplas in. 
 På en annan skola finns en så kallad lathund som beskriver vägen från att ett 
stödbehov upptäcks till att ett åtgärdsprogram skrivs. Denna lathund innehåller 
inga förslag på anpassningar eller andra åtgärder, utan är endast en beskrivning av 
vad som ska göras i vilken ordning. Detta kan i jämförelse med föregående exempel 
tolkas som lagändringen i teori, eftersom den tydliggör vem som har ansvar för vad 
men inte ger några exempel på hur arbetet ska göras. 
 På ytterligare en annan skola har skolledningen valt att förstärka varje årskurs 
med en extra lärartjänst, en så kallad resurs- eller anpassningslärare. Hur denna 
denna extra tjänst utnyttjas är upp till personalen i varje årskurs att själva 
bestämma, och de lärare jag intervjuade förklarade att anpassningsläraren ibland 
används för att undervisningen ska kunna ske i halvklass, ibland som en extra 
resurs i klassrummet och ibland för extra färdighetsträning enskilt eller i liten 
grupp. Detta verkar ha den styrkan att utvärdering och planering av anpassningar 
kan ske fortlöpande, då klasslärare och anpassningslärare träffas dagligen. Det 
verkar dock ha den svagheten att anpassningarna ofta står och faller med 
anpassningsläraren, då klasslärarna inte verkar arbeta med anpassningar i någon 
större utsträckning. Det innebär att om resursläraren är sjuk uteblir de planerade 
anpassningarna. En lärare förklarar också att skolledningen anser att eftersom de 
nu är en lärare mer i varje årskurs bör de i större utsträckning klarar sig utan 
vikarie vid sjukdom. 

[…] och så är [lärare] borta ja då kan ju inte den klassen vara utan, utan ja då 

går hon ju in dit och så fick mina barn ingen anpassning, och så tycker vi det 

har varit ganska mycket faktiskt. (Lärare EB)

Skolledningen har alltså, på grund av ändringen i skollagen, valt att tillsätta en 
extra lärare i varje årskurs för att elever som behöver stöd lättare ska kunna få det.  
Om någon är borta verkar däremot den extra lärartjänsten ses som en mindre 
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viktig position. Det finns en dubbelhet i detta, att skolledningen anser att det 
behövs en extra lärare, men att det samtidigt inte anses behövas vikarie när någon 
är borta, vilket verkar leda till att det i praktiken inte är säkert att det blir mer stöd. 
 I övrigt beskrevs få rutiner kring arbetet med hur extra anpassningar ska 
utformas. Några lärare talade om att man känner in och lyssnar in eleverna, och en 
lärare påstod att de känner sina elever och därmed elevernas behov (Lärare EM). 
Två lärare talade om att de prövar sig fram i samspel och dialog med eleverna; de 
föreslår anpassningar för eleverna och lyssnar hur eleverna upplevde dem (Lärare 
HS; Lärare TU). En lärare talar om kommunikation med elevernas tidigare 
pedagoger (Lärare PL). 
 En vanlig anpassning, som nämnts i fem av sex intervjuer, verkar vara att 
anpassa omfattningen eller tiden för arbetsuppgifter, snarare än själva innehållet 
eller utformningen. Min tolkning är att man då tänker sig att alla elever klarar av 
att arbeta med samma arbetsuppgifter, men i olika omfattning. Det verkar finnas 
två utgångspunkter för den tanken. En utgångspunkt är att en enskild elev inte 
klarar att arbeta lika länge eller mycket som andra elever, vilket uttryckts på olika 
sätt av olika lärare. En lärare menar att gruppen är relativt homogen 
kunskapsmässigt, och att det som gör att alla elever inte klarar av att arbeta med 
samma material i samma omfattning har med sociala aspekter att göra (Lärare 
RM). Detta verkar ofta kompletteras med ett individuellt lektionsschema, ett 
schema där samma aktiviteter som de andra eleverna i klassen gör kompletteras 
med andra aktiviteter eller återhämtningspauser. 
 En andra utgångspunkt verkar vara det omvända, att det finns elever som klarar 
att arbeta mer än andra, och anpassningen riktar sig därmed snarare till de elever 
som behöver stimulans än stöd. Med denna utgångspunkt verkar lösningen vara att 
göra materialet mer tillgängligt för alla elever för att möjliggöra samhandling i 
större utsträckning. En lärare förklarade att planeringsarbetet går ut på att utforma 
en gemensam grund som alla elever i gruppen ska klara av att delta i och få med sig 
kunskapsmässigt och som sedan kan kompletteras med extra uppgifter för extra 
utmaning för de elever som behöver det (Lärare HS).  
 Det verkar finnas en tanke representerad om att det är ”pinsamt” och ”jobbigt” 
för elever att inte kunna ”tillräckligt bra” hos flera lärare. Gemensamt för dessa 
lärare verkar vara att man ofta använder sig av den typ av särlösningar som innebär 
att elever enskilt lämnar klassrummet. Flera lärare påtalade att detta gör att 
eleverna själva vill lämna klassrummet: 

Sen en del kan tycka att det är jobbigt också att läsa i klassrummet för att dom  
vet att dom inte läser tillräckligt bra. (Lärare GE) 

En annan lärare menade att övriga elever inte märker av en elevs olikheter särskilt 
mycket, när vi talade om hur anpassningarna för eleven ifråga påverkar de andra 
eleverna (Lärare EM). Jag tolkar detta som att inställningen är att man skyddar 
eleverna genom att dölja olikheter för andra elever. 
 Vissa av lärarna berättade dock om elever som inte ”vill vara särskilda”. En 
lärare berättade om en elev som ”har varit lite arg” på sitt individuella schema 
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(Lärare RM). En annan lärare berättar att på grund av att eleverna inte vill bli 
särskilda, utformas anpassningar som gör det material hela gruppen får ta del av 
mer tillgängligt för enskilda elever, och läraren menar att många gynnas av den 
extra tydlighet anpassningarna ger: 

[…] men jag kan tänka att anpassningarna kan vara väldigt bra för, generellt 

också för barnen i klassen, det behöver inte bara vara för de individuella, utan 

jag tror att många drar nytta av det också. (Lärare TU) 

Vidare talar en lärare om att man som lärare måste vara försiktig så att elever inte 
känner sig utpekade eller inte känner sig inkluderade (Lärare HS). 
 Gemensamt för de lärare som inte vill att deras elever ska behöva vara särskilda, 
och därför utformar anpassningar som alla elever får ta del av, är att de betonade 
att de är öppna inför gruppen med att alla är olika och att alla behöver träna på 
olika saker. Olikheter framhålls av dessa lärare som någonting positivt, och den 
inställningen verkar de vilja omsätta i sin verksamhet. 
 Det går att urskilja två skilda perspektiv i detta, som båda har med elevers ovilja 
att vara särskilda att göra, och som leder till två olika typer av lösningar. Det första 
perspektivet utgår från en problemformulering som beskriver att det är ”jobbigt” 
för enskilda elever att inte vara ”tillräckligt bra” i jämförelse med sina 
klasskamrater. Denna problemformulering verkar ta avstamp i att olikheter är 
någonting problematiskt. Lärare med detta perspektiv verkar uttrycka en vilja att 
skydda eleverna från den känslan och uttrycker det som positivt om elever inte 
märker varandras olikheter. Således blir lösningen ofta att eleven ifråga får 
möjlighet att lämna klassrummet, och undervisas i en miljö där jag tolkar det som 
att lärarna anser att eleven är skyddad från känslan av misslyckande. Denna typ av 
problemformulering verkar alltså inte sällan resultera i att eleven, för att skyddas, 
exkluderas från resten av gruppen.  
 Det andra perspektivet utgår istället från en problemformulering med 
utgångspunkten att olikheter är någonting positivt. Elevers ovilja att vara särskilda 
leder i detta perspektiv istället till en tanke om att undervisningen eller miljön 
behöver anpassas för den enskildas elevens behov. Lösningen verkar således ofta 
vara att utforma anpassningar för hela elevgruppen. En enskild elev blir med denna 
typ av anpassningar alltså inte särskild genom att hela gruppen utsätts för samma 
anpassningar. Trots att lärare verkar vara eniga om att elever inte vill vara 
särskilda, verkar dessa två perspektiv alltså leda till två skilda typer av lösningar. 
 Flera lärare vittnade i intervjuerna om att det blivit färre åtgärdsprogram sedan 
ändringen i skollagen, vilket de menade är bra. En lärare talade om att det blivit 
enklare och att det innebär mindre dokumentation: 

[…] och det är ju också att minska på dokumentationsbördan, och sen, ja men 

har man många åtgärdsprogram att skriva det, och sen, ja men liksom för 

vems skull egentligen? Man kanske kan lägga den tiden på att arbeta med den 

här eleven istället. Jag tror att det här, jag tycker det här är bättre. (Lärare PL)
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En annan lärare talade om att det tidigare skrevs så många åtgärdsprogram att det 
fanns en risk att de inte blev individuella, utan fylldes med standardformuleringar: 

Jag måste tyvärr säga att tidigare så blev åtgärdsprogrammen inte individuella 

till sist utan det blev bara fraser som skrevs ner som var vanliga, för att det 

skulle finnas ett åtgärdsprogram så den här eleven skulle få möjlighet att gå 

till specialläraren eller specialpedagogen. (Lärare RM) 

När lärarens ansvar förtydligas verkar dock också finnas en risk för en känsla av att 
arbetsbördan blivit större och att inte räcka till, vilket tre av sju lärare vittnar om 
(Lärare HS; Lärare EB; Lärare GE). Fem av de intervjuade lärarna talade om att 
den fortbildning och kompetensutveckling de tagit del av ofta har haft fokus på hur 
man arbetar för att ”få med sig alla” och hur man ”tillrättalägger för en hel 
klass” (Lärare HS; Lärare EM). Dock talade flera lärare om att de egentligen inte 
får redskap (i form av kunskap) för att göra några omfattande förändringar för en 
mer inkluderande verksamhet. En lärare talade om att de vet vad de borde göra 
men de har inte redskapen eller resurserna, och då verkar känslan av att 
arbetsbördan blivit större öka: 

[…] det läggs på mina axlar, det är jag som ska fixa det här. Det är inte så att 

det blev ett extra rum att gå till. Alltså nånstans här kan jag känna när jag går 

på en utbildning eller en kurs eller nånting så blir jag bekräftad. Ja just det det 

är så det ska vara, ja men det vet jag. Ja just det så ska jag ju göra, det kan jag 

också. Det är det här materialet du ska använda, ja det vet jag vad det är. Och 

det här sättet att framföra på, ja det vet jag också. Men jag kan inte allt, jag 

kan inte dela mig, så är det. (Lärare EB) 

I den del av skollagen som nu behandlar extra anpassningar står det att om det 
”framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav 
som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar 
inom ramen för den ordinarie undervisningen” (SFS 2010:800). En lärare talade i 
intervjun om att: 

[…] det har ju vi gjort som extra anpassningar men den går ju ändå in i den 

ordinarie undervisningen, det är ju ingen annan än läraren som genomför 

den. (Lärare EM) 

och en annan lärare förklarade: 

[…] Men det är ju så att vi sköter anpassningarna vi som har dom eleverna, så 

är det, på nåt sätt har det blivit så. (Lärare GE) 

Innehållet i det de båda lärarna sade stämmer överens med skollagens definition av 
begreppet extra anpassningar, men då de sades i sammanhang som gör att det 
första citatet troligen ska tolkas som att det är speciellt för den skolan och att det 
andra troligtvis ska tolkas som att det är något problematiskt, kan detta möjligen 
tolkas som att kunskapen ännu inte finns överallt i verksamheten om vad denna 
lagändring egentligen innebär. 
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 Flera lärare talade också om att det är svårt att precisera vad anpassningar är. 
Två lärare talade om att det är svårt att sätta ord på mycket av det man gör, och att 
man gör mycket som man inte tänker på att man gör (Lärare TU; Lärare RM). En 
av dessa lärare menade också att arbetet med anpassningar är ett vardagligt 
arbetssätt, att man lär känna sina elever och ser vad de behöver: 

[…] utan det är mer ett vardagligt arbetssätt istället, men det är ju också sådär 

många i klassen som behöver extra anpassningar utan att man tänker på det 

att man ger dom, förstår du, utan lär man känna barnet så ser man ja men det 

här behöver du hjälp med, så. Så då är man ju där och hjälper dom med det, så 

att alla anpassningar nu har vi dokumenterat alla, men vissa känner jag ja 

men dom har jag inte ens skrivit upp, alltså dom här viktigaste har jag men 

dom andra dom har jag i huvudet. (Lärare TU) 

En annan lärare fortsatte ett liknande resonemang med tanken om att det mesta 
man gör som lärare är anpassningar, då man arbetar olika i olika elevgrupper 
(Lärare PL). 

5.3	 Lärares uppfattning om den egna förmågan

Som nämnts tidigare menar fem av lärarna att fortbildning och kompetens-
utveckling som de tagit del av ofta haft fokus på hur man arbetar för att anpassa 
verksamheten för att möta elevers olikheter. Flera lärare menar dock att de 
egentligen inte får redskap för att göra några omfattande förändringar för en mer 
inkluderande verksamhet. De vet och får veta att de ska ändra miljön och 
undervisningen, men de får inga redskap för hur de ska göra det, och då faller de 
enligt en lärare tillbaka i gamla vanor – med särlösningar och individuella 
anpassningar: 

L: […] du måste ju ändra miljön, han tjatar alltid om det här. Ja men hur?  
 Ja man fastnar ofta i det.  
A: Och hur blir det då då när man fastnar? Vad gör man då?  
L: Då faller man ju tillbaks i gamla vanor oftast. 
A: Som är?  
L: Försök anpassa eleven, sig till eleven, försök göra så att eleven sköter sig  
 och det får ju inte riktigt den effekten man önskar. Så jag saknar  
 fortbildning, absolut. (Lärare RM) 

En annan lärare reagerade enligt följande på en fråga om huruvida läraren fått ta 
del av någon fortbildning som haft fokus på hur verksamheten kan organiseras för 
att man som ensam lärare utan att behöva kunna, som läraren uttrycker det, ”dela 
sig” ska kunna möta elever olikheter: 

Det skulle jag vilja! Det skulle jag vilja (skratt) gå på en sån kurs nån gång. 

(Lärare EB) 

Att veta vad som borde göras men inte känna att man har redskapen för att göra 
det verkar, som nämnts i en tidigare del av analysen, leda till en känsla av att inte 
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räcka till och att arbetsbördan för lärare ökar. En lärare utryckte en liknande 
uppfattning, och menade att fortbildning oftare har fokus på specifika 
anpassningar för särskilda typer av elever, vilket verkar leda till en känsla av 
hopplöshet: 

Vi har till exempel asperger dom behöver ett schema som dom ska följa så bla 

bla jättebra men det ska jag fixa, plus att jag ska ha koll att du vet vart du är 

hela tiden, och den skulle ha nånting annat ja så är det, och det mäktar vi inte 

med. (Lärare GE) 

Det verkar alltså finnas en känsla representerad om att elevers olikheter innebär 
merarbete, snarare än att bemötande av elevers olikheter är en del av uppdraget. 
 Hos en lärare verkade det finnas en uppfattning om att individens och gruppens 
behov ibland krockar. Läraren talade om att genomgångar ibland kan behöva hållas 
kortare, men att det krockar med andra elevers behov av tid till att ställa frågor. 

[…] Det skulle ju kunna vara genomgångar att man har kortare genomgångar 

eller, samtidigt så behöver dom andra barnen också få ställa sina frågor och få 

prata om det här som dom vill liksom, vill prata om, även om det tar tid för det 

är många händer som kommer upp. (Lärare EM) 

Denna uppfattning verkar dock inte vara riktigt upplevd i lärarens verksamhet 
eftersom det inte är en anpassning som läraren menade att eleven ifråga behöver. 

Nej han är ofta med på det också, och han är jätteintresserad, och han vill 

förmedla och han vill berätta och han är väldigt verbal och väldigt social. 

(Lärare EM) 

Jag tolkar därför detta som att det är en uppfattning som inte grundar sig i den 
egna verksamheten i detta fall, utan snarare som en uppfattning om elevers 
olikheter överlag. Även en lärare som uppger sig ha synen att anpassningars 
tydlighet kan gynna många elever, och som verkar praktisera detta i mycket av sin 
verksamhet, har i andra fall uppfattningen att vissa anpassningar skulle kunna 
missgynna andra elever, utan att ha testat om så är fallet (Lärare TU). Det finns 
också lärare som inte verkar tänka på att anpassningar kan göras tillgängliga för 
hela gruppen. En lärare talar om en elev som har två individuella scheman, ett 
lektionsschema och ett dagsschema, att klassen har ett gemensamt schema, och att 
dessa tre scheman ”skiljer sig ganska mycket åt” i utformning (Lärare EM). När jag 
frågade om läraren funderat på att utforma det gemensamma schemat på ett 
liknande sätt som det individuella, menade läraren att eleven ”har koll ändå” och 
att ”han är ganska klipsk så där” (Lärare EM). 
 Vid detta kan jag se en möjlig risk att denna typ av individuell anpassning inte 
blir så effektiv som man tänkt sig. För elever som behöver extra tydlighet utformas 
individuella scheman som kompletterar det gemensamma schemat, och som ofta 
verkar skilja sig åt i utformning. Elever som behöver extra tydlighet måste alltså 
lära sig att förhålla sig till flera, i det här fallet så många som tre, typer av scheman 
med olika utformning medan elever som inte behöver någon extra tydlighet endast 
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behöver förhålla sig till ett schema. Detta verkar inte vara helt ovanligt; endast en 
lärare talade om ett gemensamt schema som utformats för den elev som behöver 
mest tydlighet, och därför inte behöver något individuellt schema (Lärare TU). 
 Det verkar bland flera av lärarna finnas en tanke om att man kan göra 
anpassningar för hela gruppen. En lärare berättade om en elev vars skoldag 
behöver bli tydligare och mer förutsägbar, och menade att målet är att göra 
skoldagen tydligare för hela elevgruppen (Lärare EM). Samma lärare poängterade 
dock att allt inte bör bli för likriktat, utan att det bör finnas plats för att elever 
behöver göra olika också. 

[…] Så att i klassrummet vill man ju liksom göra så att det ska bli så lika för 

alla som möjligt, men också att det är okej att man kanske behöver göra på ett 

speciellt sätt också, det är ju lite dubbelt. (Lärare EM) 

Trots att många lärare menade att de vill och vet att de borde anpassa miljön och 
undervisningen så att den bättre möter elevers olikheter, att de vill göra 
anpassningar som riktar sig till hela elevgruppen, verkar en stor majoritet av de 
anpassningar som görs i klassrummen vara utformade för enskilda elever. Kanske 
har detta att göra med att lärarna inte känner att de har kompetensen och 
redskapen att göra det. En lärare menade också att förutsättningarna inte finns för 
detta på grund av beslut som fattats på organisationsnivå, men att ansvaret ändå 
hamnar på lärarna (Lärare GE).  
 En lärare beskrev en övertro på diagnostisering som läraren upplever finns i 
kollegiet, att många lärare ofta ser eleven som problemet och att man ofta väntar 
med att sätta in stöd tills eleven fått en diagnos. 

Jag tycker att det finns en tro på att det är viktigt att få en diagnos för att få 

stöd, så, och jag tänker mer att ja men ser man att barnet har ett behov så kan 

man inte bara vänta på att det ska bli en diagnos för att man ska ge stöd utan 

barnet har ju rätt till stöd oavsett om det är en diagnos eller inte […] jag tror 

många känner som en lättnad om ett barn får en diagnos för man tror att ja 

men då är det inte fel på mig, förstår du, och det är också fel tänk för då får 

man inte in alla i gruppen. (Lärare TU) 

Samma lärare menade att det vid en övertro på diagnostisering finns en risk att 
anpassningarna inte blir utformade efter elevens behov. En annan lärare kan 
uppfattas som aningen tvetydig om en elevs behov: 

L:  […] egentligen är det nog inte jobbigt för honom att vara med många och  
 det är ganska lugnt så att det är ju inte så att det blir så mycket störande  
 ljud heller utan det är nog en oro i kroppen som han har […]  
A:  På vilket vis blir det lättare, för han har ju ett eget rum som han kan gå till,  
 hur blir det lättare där tror du?  
L:  För att då får han vara ifred […] (Lärare EM) 

Och här verkade eventuella diagnoser på en elev som inte har någon diagnos 
användas för att motivera de anpassningar som görs för eleven: 
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För att då får han vara ifred. När han har det så här jobbigt så behöver han 

inte tänka och se vad den gör och vad den säger, alltså troligtvis så kanske han 

har nån, nån form utav, alltså asperger eller ja... adhd eller nånting sånt. Så att 

jag menar han kanske har såna störningar också som att ha svårt att liksom 

sortera intrycken och så. (Lärare EM) 

Jag tolkar detta som ett tecken på en osäkerhet om vilka typer av anpassningar som 
är bäst för elevens individuella behov. Vidare kan detta tolkas som att en diagnos 
kan inge en viss typ av trygghet för lärare. Möjligen upplevs det som lättare att 
motivera vissa anpassningar med den kunskap man har om en diagnos, en 
”särskild typ av elev”, än det är med kunskapen man har om en individ. Kunskapen 
man har om en individ kan kanske upplevas som mer subjektiv än kunskapen man 
tagit till sig om en diagnos, och det finns naturligtvis mer material om vad en elev 
med exempelvis AST (autismspektrumtillstånd) kan tänkas ha för behov än om vad 
en särskild elev kan tänkas ha för behov. 
 Det som av lärarna beskrivs som förutsättningar för att skolan ska kunna möta 
elevers olikheter är antal elever i en grupp, antal vuxna, resurser i form av tillgång 
till IT, kollegialt samarbete samt att man lägger undan stoltheten och signalerar 
tidigt när man behöver hjälp eller stöd. Det som ses som hinder är om 
elevgrupperna är för stora, om olikheterna är för många, för få möjligheter till 
exempelvis undervisning i halvklass samt tidsbrist – att skolan inte klarar att ta 
hänsyn till att elever lär i olika takt. Ytterligare ett hinder verkar vara att det 
upplevs som svårt att göra anpassningar för enskilda individer i större grupper, 
eftersom det kräver att resterande elever elever är relativt självgående:  

[…] när det är en sån text så brukar ja gå dit för då läser ju alla samtidigt och 

då läser jag samtidigt för den, så gör jag. Så att det är ju också en anpassning. 

Men skulle det hända nåt och nån inte sköter sig, då får ju inte den den 

anpassningen för då är ju jag där. (Lärare GE)

Det verkar finnas en känsla representerad av att det är när olikheterna blir för 
många och för stora som läraren inte klarar av att möta dem, och därför känner sig 
otillräcklig (Lärare HS). En lärare talade om att det vore fantastiskt om alla elever 
var på samma nivå, då det är eftersträvansvärt att alla elever klarar av att göra 
samma saker när det endast finns en lärare i gruppen. Läraren menade vidare att 
när olikheterna (eller spannet) blir för stora ”klarar vi inte av det” (Lärare EB). I 
särskolan klarar man enligt läraren av ett större spann av olikheter på grund av att 
man där är fler vuxna och färre elever (Lärare EB). Värt att tillägga är att läraren 
uppgett sig vara kritisk till resurser i form av outbildad pedagogisk personal. 
Outbildad pedagogisk personal är dock, enligt min egen erfarenhet, inte ovanligt 
förekommande i särskolan.  
 En lärare talade om ett arbetssätt som de har på den skolan där läraren jobbar, 
att läraren undervisar i tre klasser i samma årskurs, vilket innebär att det arbetar 
tre lärare i varje klass och att varje lärare arbetar i tre klasser. Läraren menade att 
det är bra, eftersom lärarna kan få en samsyn på eleverna: 
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[…] oftast upplevde man samma sak i grupperna, alltså det var ju positivt, för 

du kunde liksom, man behövde inte tänka jaha det beror på mig utan jaha den 

gruppen är så här, för det tyckte jag var bra med det som vi gjorde. (Lärare 

GE) 

Tanken om att problematik inte beror på läraren, utan att gruppen eller eleverna 
”är så här” antyder ett traditionellt specialpedagogiskt perspektiv, då det antyder 
att man väljer att varken se sin egen eller miljöns del i elevers sätt att fungera, 
vilket jag i en förlängning tolkar som att eleven ses som ett problem som bör 
åtgärdas. Samma lärare menar att det saknas en skolform där eleverna skulle ges 
chansen att lära i egen takt; där eleverna går tills de nått grundskolans 
kunskapsmål (Lärare GE). Möjligtvis kan detta, att man inte klarar av att ta hänsyn 
till att elever lär i olika takt, bero på att skolans styrdokument upplevs som för 
likriktade. Det skulle också kunna antyda en känsla av hopplöshet inför elevers 
olikheter och skolans möjlighet att möta dem. 
 Två lärare talar om vikten av att vara öppen inför elevgruppen om att alla är 
olika och behöver träna på olika saker: 

[…] men vi pratar mycket i klassen om att alla är olika alla behöver träna på 

olika saker, alla vet att dom har olika mål dom behöver träna på, så att jag 

tycker ändå att det är en förstående klass. Och det är väl dit man vill komma 

att man ska acceptera att alla är olika och inte ifrågasätta olikhet utan… så. 

(Lärare TU) 

Detta antyder att man i dessa klassrum verkar arbeta för att olikheter ska ses som 
någonting positivt av eleverna, vilket i sin tur antyder att lärarna ser olikheter som 
någonting positivt. 

5.4	 Lagändringen i en professionaliseringsprocess

Då ändringen i skollagen innebär mindre dokumentation och att lärarens egna 
ansvar förtydligas verkar också en känsla finnas representerad av att lärarna får 
förtroendet att klara av detta (Lärare PL). En annan lärare problematiserade detta 
en aning, och menade att 2011 års läroplan är så mycket mer likriktad och har 
högre kunskapskrav, att den hindrar lärare från att exempelvis arbeta 
individanpassat i någon större utsträckning, något läraren menade var enklare att 
göra under föregående läroplan (Lärare RM). 
 Ändringen i skollagen kan alltså ses ur ett professionsperspektiv, då lärare på 
olika sätt uttryckt hur yrkets autonomi påverkas av den. Det finns lärare som ser 
lagändringen som positiv ur ett professionsperspektiv, eftersom den innebär större 
yrkesmässiga friheter och ett större förtroende för lärarens kompetens. Andra 
lärare menar att andra styrdokument begränsar lärarna så mycket att de inte kan 
arbeta individanpassat i den utsträckning de skulle vilja göra det. 
 En lärare menar att lärare bör bli bättre på att lägga undan yrkesstoltheten för 
att kunna be om hjälp och signalera tidigt när något uppstår: 
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[…] för att det här ska fungera så krävs det ju att man har, att man blir, man 

får gehör, för ofta som lärare så är man ju ganska bra på att arbeta i det tysta 

och kanske inte är så duktig på att be om hjälp utan det här ska jag klara inom 

det här klassrummets fyra väggar, men att man är duktig på att signalera 

tidigt och att verkligen be om hjälp, det har jag lärt mig sen årskurs ett. 

(Lärare HS)

Det finns också andra tankar representerade som har med profession att göra, 
nämligen aspekten utestängning (eller closure) som innebär en yrkesgrupps 
exklusiva tillträde till ett yrkesområde, bland annat genom examina (Ringarp 
2011). Det verkar finnas ett missnöje, som uttryckts i två intervjuer, med att ökade 
resurser ofta innebär resurser i form av outbildad pedagogisk personal. En lärare 
menade att det lätt blir ”barnpassning” av elever som snarare skulle behöva mer 
genomtänkt pedagogik: 

[…] och sen tänker jag ja men om man får en resurs som en extra person så är 

ofta det en outbildad person och då kan jag inte tänka att, för då blir det mest 

som, min erfarenhet är att det blir nästan som barnpassning av ett barn som 

kanske behöver extra mycket stimulans istället för att ge ett stöd i klass... 

alltså ja jag är lite kritisk mot att det ska vara elevassistenter som är 

outbildade med barn som har jättestora svårigheter. (Lärare TU) 

En annan lärare beskrev svårigheter i samarbetet med outbildad pedagogisk 
personal eftersom de inte har ”samma glasögon” och eftersom lärarna inte har tid 
att ”utbilda” den övriga personalen i de arbetssätt de vill ha: 

[…] dom har inte samma glasögon som oss, dom ser inte saker och ting på 

samma sätt, dom tycker åh det är lugnt här inne jag behövs inte. Ja det är mitt 

mål att det ska vara lugnt men mitt mål är även att alla ska upp, så, och hur vi 

än vänder och vrider så får vi inte in det, men det finns ju ingen tid till att vi 

ska utbilda dom, förstår du, alltså vi är ju ledarna men vi får ingen tid till att 

utbilda dom som ska vara med oss. (Lärare GE) 

5.5	 Slutsatser

En stor majoritet av de anpassningar som beskrevs i intervjuerna är utformade för 
enskilda elever. Av de sex anpassningar som nämndes i flest intervjuer är tre 
exklusivt enskilda anpassningar, medan de tre andra används på olika sätt i olika 
klassrum; enskilt i vissa och gemensamt eller liten grupp i andra. Endast en lärare 
uppger sig inte vilja ha något stöd utanför klassrummet. Två lärare har elever som 
spenderar mycket tid utanför klassrummet, och andra har visst stöd utanför 
klassrummet, enskilt eller i liten grupp. 
 I de flesta fall arbetar samtliga elever i lärarnas klasser med samma 
arbetsuppgifter (endast en lärare har talat om en elev som haft ett annat material 
än resten av gruppen och endast en lärare talade om anpassning av utformningen 
av arbetsmaterial). Det verkar finnas två skilda utgångspunkter för hur alla elever 
ska kunna arbeta med samma material, vilket resulterar i två olika typer av 
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anpassningar. En utgångspunkt är att vissa elever inte klarar av att arbeta lika 
länge eller lika mycket som andra elever. Anpassningen blir följaktligen att 
arbetsuppgifterna anpassas i omfattning; eleven ifråga jobbar kortare stunder eller 
med färre arbetsuppgifter och gör sedan någonting annat. Den andra 
utgångspunkten är att det finns elever som klarar av att arbeta mer än andra, vilket 
resulterar i att arbetsuppgifterna planeras med utgångspunkten att alla elever ska 
klara dem och anpassningarna går ut på att stimulera de elever som behöver mer 
utmaning. 
 Det gick även att urskilja två skilda perspektiv på elevers ovilja att vara 
”särskilda”, vilket verkar resultera i två olika sätt att hantera problemet. Det första 
perspektivet utgår från en problemformulering som beskriver att det är ”jobbigt” 
eller ”pinsamt” för enskilda elever att inte vara ”tillräckligt bra” i jämförelse med 
med sina klasskamrater. Denna problemformulering verkar ta utgångspunkt i att 
olikheter är någonting problematiskt, och verkar inte sällan resultera i att eleven 
exkluderas från klassen för att skyddas från känslan av att vara otillräcklig. Det 
andra perspektivet utgår istället från utgångspunkten att olikheter är någonting 
positivt. För att elever inte ska känna sig särskilda utformas då anpassningar för 
hela gruppen. 
 I tre av sex intervjuer nämndes någon form av rutiner för arbetet med extra 
anpassningar. Dessa ser dock olika ut; på en skola finns en pärm med förslag på 
anpassningar, på en annan finns en beskrivning av vägen från att behov upptäcks 
till att ett åtgärdsprogram skrivs och på en tredje har en extra lärartjänst tillsatts i 
varje årskurs med syftet att arbeta med extra anpassningar. I resterande tre 
intervjuer nämndes inga rutiner; man hänvisade istället till att lära känna eleverna 
och utforma anpassningar i samspel med dem. 
 Lagändringen har enligt flera lärare inneburit att det nu skrivs färre åtgärds-
program, vilket flera lärare menade är bra. En lärare påtalade att dokumentations-
bördan har minskat och att lagändringen inneburit en känsla av förtroende och 
större yrkesfrihet. Andra lärare verkade dock se lagändringen som ökat ansvar 
snarare än ökat förtroende, och därmed verkade en känsla av att arbetsbördan 
blivit större finnas. 
 Det verkar råda viss osäkerhet om vad begreppet extra anpassningar egentligen 
innebär. De flesta lärare verkar också tycka att det är svårt att precisera vad extra 
anpassningar är. 
 Den fortbildning som de intervjuade lärarna fått ta del av verkar ofta ha det 
fokuset att undervisningen ska anpassas så att den passar alla elever. Flera lärare 
menar dock att de inte får redskap och förutsättningar göra de förändringar som 
krävs för en mer inkluderande undervisning. 
 Kombinationen av en känsla av att lagändringen innebär ett ökat ansvar och 
därmed en ökad arbetsbörda och att inte ha förutsättningar och redskap för att 
göra de förändringar man skulle behöva göra verkar i vissa fall leda till en känsla av 
att inte räcka till. Det uttryckte sig i en intervju i vad jag tolkar som en känsla av 
hopplöshet inför den egna och skolans förmåga att möta alla elevers olikheter. 
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 Det verkar finnas en vilja att skapa en undervisning som alla elever kan delta i, 
men endast två av de intervjuade talade om att de lyckas med detta genom att 
utforma anpassningar för hela gruppen utifrån enskilda elevers behov. Någonting 
som verkar skilja dessa två lärare från de andra är att de talade om att de 
anpassningar som gynnar en elevs behov ofta gynnar andra elever också. I de andra 
fyra intervjuerna verkar den absoluta majoriteten av anpassningar vara riktade mot 
enskilda elever, och dessa lärare verkar i flera fall inte ha reflekterat kring huruvida 
anpassningarna kan göras tillgängliga för resten av elevgruppen. Då detta verkar 
leda till att allas olikheter möts med enskilda anpassningar, kan det resultera i en 
känsla av att man skulle behöva ”dela sig” och vara på flera platser samtidigt för att 
klara av att möta alla elevers olikheter. 
 De lärare som menade att de lyckas skapa en undervisning som alla kan delta i, 
och uttryckte sig mest positivt om sin egen förmåga att möta elevers olikheter, var 
också de lärare som menade att de talar med sina elever om olikheter som 
någonting värdefullt. 
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6 Reflektioner 

På tre områden har jag sett en tudelning i utgångspunkt eller perspektiv bland 
lärarna som deltagit i studien, som verkar leda till skillnader både i hur extra 
anpassningar utformas och för inställningen till den egna och skolans förmåga att 
möta elevers olikheter. Dessa skillnader skulle möjligen kunna förklara varför 
majoriteten av de anpassningar som beskrivits i intervjuerna riktar sig till enskilda 
elever, trots att enighet verkade råda kring att undervisningen i möjligaste mån ska 
utformas så att alla kan delta i den. Skillnaderna går också att se på som skilda 
specialpedagogiska perspektiv. 
 Det verkar finnas skillnader i hur lärarna skapar anpassningar för att alla elever 
ska kunna arbeta med samma arbetsmaterial. Den första utgångspunkten som 
innebär att arbetsuppgifterna anpassas i omfattning och tid (mer ingående 
beskriven i avsnittet ”5.5 Slutsatser”) ökar egentligen inte tillgängligheten i 
arbetsuppgifterna, bortsett från att eleven inte behöver arbeta lika mycket eller 
länge. Det går att argumentera för att man med detta möjliggjort samhandling i 
viss mån, men samhandlingen blir något begränsad, och huruvida det gynnar 
möjligheten till erkännande blir troligtvis godtyckligt. Att inte anpassa 
undervisningen i större utsträckning än att vissa elever inte behöver delta i samma 
utsträckning som andra bör nog i relation till den andra utgångspunkten ses som 
traditionellt specialpedagogiskt perspektiv. 
 Med den andra utgångspunkten läggs istället fokus på att öka tillgängligheten i 
det arbetsmaterial som alla elever arbetar med, vilket medför att alla elever kan 
delta i undervisningen i större utsträckning. Detta gynnar med andra ord 
möjligheterna till samhandling, och därigenom till erkännande. Då det här är 
undervisningen som anpassas för att den ska passa alla elever kan den ses som en 
alternativt specialpedagogisk utgångspunkt.  
 Jag har också noterat skillnader i hur man arbetar med att elever inte ska 
behöva vara eller känna sig särskilda. Det perspektiv som jag vill härleda till ett 
traditionellt specialpedagogiskt perspektiv är det där lärarna menar att elever 
tycker att det är ”pinsamt” att inte vara ”tillräckligt bra” och därför skyddar 
eleverna från den känslan genom att hjälpa dem att dölja deras ”brister” genom 
individuella anpassningar där eleverna bland annat får en del av sin utbildning 
utanför klassrummet. Om undervisningen inte utformas så att den möter de elever 
som känner att de inte är ”tillräckligt bra” tolkar jag det som att man ser eleven och 
inte undervisningen som problemet.  
 I det andra perspektivet utformar man istället undervisningen så att alla elever 
kan delta, enligt alternativt specialpedagogisk princip. Det innebär att om en elev 
behöver ett tydligare schema får alla elever ett tydligare schema, och därigenom 
blir ingen elev särskild. 
 För att ett sådant perspektiv ska kunna vara genomförbart måste läraren 
förmodligen ha en syn på anpassningar som utgår från att de gynnar fler än den 
elev som har det ursprungliga behovet. Även här har jag kunnat se skillnader. De 
lärare som uttryckt att de anpassar undervisningen med anpassningar riktade mot 
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hela elevgruppen har också menat att anpassningarna gynnar flera av eleverna i 
gruppen än dem de egentligen är utformade för. De lärare som gett uttryck för det 
första perspektivet i detta, verkar i stort inte tänka på att anpassningarna kan göras 
tillgängliga för flera, och jag kan därför inte påstå att de har ett annat perspektiv. 
 Sammanfattningsvis är det som är gemensamt för de utgångspunkter som kan 
härledas till ett traditionellt specialpedagogiskt perspektiv att man anpassar 
arbetsuppgifter i omfattning för att elever inte klarar att arbeta lika länge eller 
mycket med det ”vanliga” materialet som andra, att man hjälper elever att dölja 
”brister” genom anpassningar som exkluderar eleverna från undervisningen och att 
man inte tänker på att anpassningar kan göras tillgängliga för fler elever. Det som 
är gemensamt för de utgångspunkter som härleds till ett alternativt special-
pedagogiskt perspektiv är att man anpassar undervisningen så att alla elever ska 
kunna delta i den genom att bland annat öka tillgängligheten i arbetsuppgifter. 
 På en skola har ändringen i skollagen enligt lärarna lett till att varje årskurs 
stärkts med en lärartjänst, en så kallad anpassningslärare, för att elever enklare och 
snabbare ska få det stöd de behöver. Hur denna anpassningslärare utnyttjas i 
verksamheten är enligt lärarna upp till personalen i varje årskurs att bestämma. 
Detta kan å ena sidan tolkas som att skolledningen inte har en bestämd uppfattning 
om hur stödet bäst ska användas. Å andra sidan kan det tolkas som att 
skolledningen visar ett förtroende för lärarna och deras kompetens, vilket styrker 
det Frosteson (2012) skriver om att den kollegiala och individuella autonomin, 
beroende på skolledningen, fortfarande kan vara relativt stor. Lärares olika 
utgångspunkter och perspektiv kommer troligtvis resultera i att anpassningsläraren 
används på olika sätt. Med de utgångspunkter som ovan beskrivits kan härledas till 
ett traditionellt specialpedagogiskt perspektiv kommer anpassningsläraren 
troligtvis användas till mer individuella och exkluderande åtgärder. 
 I en intervju beskrevs också att stödet ofta uteblir om någon i arbetslaget är 
frånvarande, eftersom anpassningsläraren då istället får agera vikarie. Detta kan 
tolkas som att stöd i form av extra anpassningar inte är så prioriterat av 
skolledningen att de tycker att det är värt den extra kostnad som en vikarie 
innebär. Det kan även tolkas som att anpassningsläraren inte används på det sätt 
skolledningen tänkt – möjligen har inte skolledningen tänkt att anpassningarna 
ska utformas på ett sätt som gör att de uteblir om anpassningsläraren inte är 
närvarande.  
 Att stödet uteblir om anpassningsläraren inte närvarar vittnar om att stödet i 
aktuell klass troligtvis till största del är av individuell och möjligen även 
exkluderande karaktär samt att klasslärarna inte utför dessa anpassningar. Detta 
vittnar i sin tur om att det perspektiv en lärare har även påverkar hur extra resurser 
av den här typen används. En förutsättning som skapats på organisatorisk nivå för 
att elever enklare ska få det stöd de behöver kan alltså i vissa fall snarare minska 
förutsättningarna för anpassningar. Möjligen kan en lärares inställning till den 
egna och skolans förmåga att möta elevers olikheter påverkas negativt av detta, då 
man gjort sig beroende av en annan persons närvaro för att kunna möta elevers 
olikheter på det sätt läraren vill. Därför blir det svårt att skilja på vad som är en 
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verklig oförmåga och vad som på grund av förutsättningar upplevs som en 
oförmåga att möta elevers olikheter. 
 De lärare som verkar utforma undervisningen enligt ett alternativt special-
pedagogiskt perspektiv är också de lärare som uttrycker att de talar om olikheter 
som någonting positivt med sina elever. Det verkar också vara dessa lärare som är 
mest positivt inställda till lagändringen och hoppfulla inför sin egen förmåga att 
möta elevers olikheter inom ramen för den ordinarie undervisningen. Bland de 
lärare som i större utsträckning har ett traditionellt specialpedagogiskt perspektiv 
verkar känslan av att inte räcka till och att arbetsbördan blivit större vara vanligare, 
kanske för att lärare med det perspektivet i större utsträckning måste producera 
individuellt utformat material.  
 Ändringen i skollagen innebär att lärares ansvar förtydligas. Den ställer således 
vissa krav på lärare, vilket av vissa verkar upplevas som en ökning i arbetsbörda. 
Den ger dock även lärare ett ökat förtroende, vilket av andra lärare snarare verkar 
upplevas som en minskning i arbetsbördan och en stärkt autonomi. Kanske kan 
man argumentera för att vissa lärare väljer att se på ändringen i skollagen som 
något som ökar arbetsbördan. Denna studie har dock visat ett visst samband 
mellan det perspektiv en lärare har på olikheter (specialpedagogiskt perspektiv) 
och hur de upplever den egna och skolans förmåga att möta elevers olikheter.  
 Jag är inte säker på att alla lärare kan välja vilket perspektiv de har på special-
pedagogik. För vissa faller sig kanske ett alternativt perspektiv på specialpedagogik 
naturligt, för andra kanske ett traditionellt. För att veta vilket perspektiv man själv 
har krävs troligtvis tillräcklig kunskap på området. I min studie deltog tre lärare 
som läst kurser i specialpedagogik (dock finns inget i materialet om när) och en 
lärare som vidareutbildade sig till specialpedagog då intervjuerna genomfördes. 
Jag har dock inte kunnat se några samband mellan vilket perspektiv lärare har på 
specialpedagogik och huruvida de läst mer specialpedagogik än det som 
lärarutbildningen ger. Att undersöka samband mellan specialpedagogisk utbildning 
och specialpedagogiskt perspektiv, och därmed förmågan, eller synen på den egna 
förmågan, att möta elevers olikheter skulle kunna vara ett förslag för fortsatt 
forskning på området. En annan möjlig studie för fortsatt forskning är att med 
observationer och intervjuer undersöka om det finns skillnad mellan vilka typer av 
anpassningar lärare säger sig göra och vilka typer av anpassningar som görs. 
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6.1	 Studiens bidrag och begränsningar

Eftersom studien är kvalitativ fanns viss möjlighet att finna avvikelser mellan den 
inställning lärare uppger sig ha till elevers olikheter och arbetet med att anpassa 
undervisningen för att den ska passa alla elever och vad som verkar ske i 
klassrummen. 
 Studien visar en viss skillnad mellan vilka typer av anpassningar lärarna uppger 
sig vilja göra och vilka anpassningar de säger sig göra. Samhandling och 
erkännande är två viktiga aspekter för delaktighet, och lärarna verkar vilja utforma 
undervisningen så att alla elever kan delta i den. Ändå utgör individuella och ibland 
exkluderande anpassningar en tydlig majoritet av de anpassningar som beskrivits i 
intervjuerna. Studien visar också möjliga anledningar till detta. Lärares skilda 
utgångspunkter och perspektiv på specialpedagogik verkar påverka vilka typer av 
anpassningar som görs i klassrummen.  
 Bortsett från föräldrars utbildning och yrke ses läraren ofta som viktigast för 
elevers studieframgång (Ahrne m.fl. 2008; Hattie 2012). Att veta något om vad 
som påverkar lärares inställning till den egna förmågan att möta elevers olikheter 
blir då högst relevant. Studien visar ett samband mellan tidigare nämnda 
utgångspunkter och denna inställning. Vidare visar den samband mellan detta och 
hur en ändring i styrdokumenten som innebär mer ansvar och mer förtroende kan 
upplevas på skilda sätt av olika lärare. 
 Studien är begränsad i omfattning. I studien har kvalitativ metod använts och 
därmed har endast ett fåtal respondenter deltagit. Man inte kan dra några generella 
slutsatser om exempelvis fördelningen mellan individuella anpassningar och 
anpassningar riktade till en hel grupp. Däremot ska sägas att materialet gett 
tillräckligt mycket information för att jag ska kunna dra de slutsatser som 
presenterats. Deltagarna kan möjligen inte heller sägas vara helt slumpvis utvalda. 
De kontaktade rektorerna kan ha valt att fråga lärare de tyckte passar för studien, 
och deltagandet har varit helt frivilligt. Därmed är det möjligt att de lärare som valt 
att delta är specifikt intresserade av studiens ämne. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Tema 1: Läraren och klassen


• Vilken utbildning har du? 
• I vilken årskurs går din klass? 
• Hur skulle du bedöma klassrumsklimatet? 

Tema 2: Anpassat material

• Har du någon elev i klassen som behöver anpassat material? 
• Hur ser de anpassningarna ut? 
• Är de utformade för att underlätta inlärning eller sociala situationer? 
• Hur kom ni fram till att ni behövde göra extra anpassningar? 
• Hur skiljer det sig från det ordinarie materialet? 
• Hur kom du på att använda ett sådant material? 
• Är materialet inköpt eller egengjort? 
• Har du fått någon kompetensutveckling i hur man möter elevers olikheter?  

Hur var den inriktad? (elev eller verksamhet, i eller utanför klassrum) 
• Finns något material som gått från att vara anpassning till att bli del av den 

vanliga undervisningen? 

Tema 3: Vem?

• Hur får eleven ta del av materialet? 
• Vilka får ta del av materialet? 
• Vilka får inte ta del av materialet? 
• Får andra elever del av materialet per automatik? 

Tema 4: Alla är olika

• Har ni klassuppsättningar av läroböcker? 
• Finns möjlighet att redovisa kunskaper på olika sätt?  

Vilka får i så fall göra det? 
• Varför är det eftersträvansvärt att alla elever klarar av att arbeta med samma 

typer av arbetsuppgifter? 

Tema 5: Åtgärdsprogram

• Finns det någon elev som har åtgärdsprogram? 
• Vad var anledningen till att dessa skrevs? 
• Hur ser åtgärderna ut?  
• Kan några av åtgärderna utföras i klassrummet? 
• Varför har man bedömt att vissa åtgärder inte kan utföras i klassrummet? 
• Vilka typer av åtgärder tycker du skulle kunna rymmas i en klassrums-

situation? 
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Bilaga 2: Information till deltagande 

Information om en studie av inkludering och 
specialpedagogik i grundskolan 

Jag är lärarstudent som går sjette terminen på Grundlärarprogrammet med 
inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, Institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Studiens syfte är att undersöka hur extra anpassningar och särskilt stöd används i 
det vanliga grundskoleklassrummet. 

Deltagandet i studien innebär en enskild intervju, som spelas in med diktafon. 

Datainsamlingen kommer att ske under november månad. Insamlade data kommer 
att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras 
på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från person-
uppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

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

Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller 
min handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  

Studiens handledare: Madeleine Michaëlsson, Universitetsadjunkt vid 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 
Tel: █ █ █ █ █ 
E-post: █ █ █ █ █@edu.uu.se 

Uppsala den 13 november 2015 

Alfred Wennerberg 
█ █ █ █ █@student.uu.se
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