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Sammanfattning 
För att förtydliga skolans ansvar med att erbjuda alla elever stöd och stimulans genomfördes en 
ändring i Skollagen år 2014. Skolinspektionens granskning visade att skolors arbete med extra 
anpassningar behövde utvecklas för att kunna erbjuda alla elever det stöd som de är i behov av. Syftet 
med studien var att undersöka hur lärare tolkar begreppet extra anpassningar och hur lärare beskriver 
förutsättningar för arbetet med extra anpassningar i ämnet matematik inom grundskola och 
grundsärskola. Studien är baserad på en kvalitativ metod och datainsamlingen är gjord genom 
semistrukturerade intervjuer med fyra grundskollärare och två grundsärskolelärare inom skolår 1-6. 
Resultatet visar att hur lärare tolkar begreppet extra anpassningar kan kopplas till hur läraren definierar 
ordinarie undervisning. Anpassningar vars avsikt är att ge enskild elev stöd kan även utformas som en 
del av den ordinarie undervisningen på gruppnivå. Hur personal och elever är organiserade anser lärare 
påverkar arbetet med extra anpassningar. Lärarna beskriver ett visst samarbete och kollegiala 
diskussioner mellan kollegor och skolans elevhälsoteam men att det arbetet kräver fortsatt utveckling. 
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Förord 
Den här studien berör ämnet extra anpassningar, ett område som vi båda varit intresserade av under en 
längre tid. Det är också ett område som vi, i rollen som speciallärare vill vara med och utveckla 
ytterligare på våra respektive skolor.  
 
Arbetsprocessen som lett fram till denna examensuppsats har varit ett tätt samarbete från början till 
slut. Genom att uppsatsens alla delar arbetats fram tillsammans har vi under processens gång kunnat 
utmana varandra och ifrågasätta förgivettaganden, vilket inte hade varit möjligt om vi arbetat enskilt 
med olika delar.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till de rektorer som tillät oss besöka skolorna och till informanterna i vår 
studie som gav oss er tid. Vi vill även tacka vår handledare Barbro Johansson som stöttat oss genom 
arbetsprocessen.   
 
Stockholm, maj 2017 
Cecilia Cederlund och Karolina Olsson 
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Inledning 

Ämnesval och problemområde 
Skolan har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag när det gäller att ge elever likvärdiga möjligheter att nå 
utbildningens mål. Det är en utmaning att skapa en undervisning som tar hänsyn till elever i behov av 
stöd och som samtidigt tar hänsyn till elever som är i behov av ytterligare stimulans 
(Skolinspektionen, 2014). Elever i svårigheter som t.ex. orsakas av funktionsnedsättning finns i alla 
skolor, trots det brister många skolor i hur undervisningen anpassas för dessa elever 
(Skolinspektionen, 2016). Skolor behöver därför i sitt utvecklingsarbete fokusera på hur 
undervisningen kan tillgodose varje elevs behov (Skolinspektionen 2014).   
 
I vårt arbete med specialpedagogiska insatser har många funderingar väckts om hur den ordinarie 
undervisningen kan utformas så att hänsyn tas till elevers olika behov. Det är ett tidskrävande arbete 
för lärare att ständigt reflektera över och anpassa undervisningen så att den tillgodoser hela gruppens 
behov av stöd och stimulans. Det är inte heller helt klart vilka krav som ställs på läraren gällande vad 
dessa anpassningar ska innehålla och hur de ska genomföras i praktiken.  
 
För att förtydliga vilket stöd skolan är skyldiga att ge genomfördes en förändring i Skollagen år 2014 
(Prop. 2013/14:160). Denna förändring innebär att om en elev riskerar att inte utvecklas mot 
utbildningens mål ska skolan skyndsamt erbjuda stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den 
ordinarie undervisningen (SFS, 2010:800). Vid Skolinspektionens (2016) granskning framkom det 
dock att skolors arbete med extra anpassningar inte fungerar tillfredsställande. Granskningen pekar ut 
fyra problemområden; 1) genomförandet av lagförändringen är fortfarande i implementeringsfasen och 
det råder oklarhet i vad extra anpassningar innebär, 2) åtgärder sätts in utan att först analysera elevens 
behov, 3) anpassningar som ges överensstämmer inte alltid med elevens behov t.ex. är anpassningarna 
är alltför kortsiktiga eller för få, 4) effekterna av de extra anpassningar som genomförs utvärderas inte 
(Skolinspektionen, 2016). 
 
Mediedebatten har lyft hur skolan misslyckas med att ge elever det stöd som de är i behov av. Svenska 
elevers bristande matematikkunskaper har debatterats i samband med att resultaten från de 
internationella kunskapsmätningarna TIMSS och PISA presenterats. Resultatet från år 2015 visar dock 
på en förbättring i jämförelse med tidigare års mätningar, men fortfarande ligger resultatet i 
internationell jämförelse på genomsnittet eller lägre (Skolverket, 2015a; 2016). Även dagspressen 
publicerar artiklar som handlar om skolans brister gällande stödåtgärder. Dagens Nyheter (2014-06-
13) skriver att en stor andel elever som i åk 9 inte klarade nationella proven i matematik, inte heller 
klarade proven i åk 5. Det tyder på att åtgärder för elever i behov av stöd behöver förbättras. Uteblivet 
stöd kan leda till skolmisslyckanden och på sikt även svårigheter i att etablera sig på arbetsmarknaden 
(Skolinspektionen, 2016). Att uppmärksamma hur extra anpassningar kan organiseras och utföras på 
ett effektivt sätt blir därmed ett viktigt uppdrag i speciallärarrollen.   

Avgränsningar 
Denna uppsats har som syfte att studera arbetet med extra anpassningar. Skolverket (2014a) berör 
också särskilt stöd, den form av stödinsats som i regeringens förarbete beskrivs som “insatser av mer 
ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie 
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undervisningen” (Regeringsproposition, 2013, s. 21). Enligt Skollagen (2010:800) ska beslut om 
särskilt stöd föregås av en utredning samt dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Skolans arbete med 
särskilt stöd och åtgärdsprogram kommer inte att beröras inom ramen för den här examensuppsatsen. 
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Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och analysera hur lärare tolkar begreppet extra anpassningar och 
hur lärare beskriver sina förutsättningar att arbeta med extra anpassningar i ämnet matematik inom 
grundskola och grundsärskola 

Frågeställningar 
• Vilka extra anpassningar kan urskiljas i undervisningen, utifrån lärares beskrivningar? 

 
• Utifrån lärarens upplevelser, hur beskrivs genomförande och organisering av extra 

anpassningar i undervisningen? 
 

• Utifrån lärarens upplevelser, hur beskrivs samarbete med kollegor och elevhälsoteam 
angående extra anpassningar?  
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Bakgrund och tidigare forskning 

Historisk bakgrund 
Grundskolan har som en gemensam skolform funnits sen 1960-talet. Tanken om en gemensam skola 
för alla elever funnits under en längre tid men det var först i och med införandet av Lgr 80 som 
begreppet En skola för alla utkristalliserades. Det är en politisk vision om att alla elever oavsett 
förutsättningar ska ges samma möjligheter till lärande och utveckling (Persson & Persson, 2012). 
Dessa intentioner förstärktes ytterligare i och med Sveriges undertecknande av 
Salamancadeklarationen (1994). Det är en internationell överenskommelse om att skolan ska ge plats 
åt alla elever oavsett fysiska-, intellektuella-, sociala-, emotionella och språkliga förmågor. Det 
innebär att särskilda undervisningsgrupper endast ska användas vid enstaka undantagsfall och inte 
något som är systematiserat inom skolorganisationen (Salamancadeklarationen, 1994). I och med 
deklarationens undertecknande blev begreppet inkludering allt mer välkänt. 
 
Enligt Persson och Persson (2012) handlar begreppet inkludering om att människor är olika och att 
elever ska få vara olika, utan att skolan försöker ändra på det. Istället ska skolan på ett professionellt 
sätt se till att eleven stimuleras, uppmuntras och upplever en meningsfull gemenskap. Inkludering 
handlar då inte i första hand om elevens fysiska placering, utan i det här fallet syftar begreppet på att 
skapa ett bättre samhälle där alla olika individer ges en självklar plats.  
  
Hur skolan tolkat och genomfört sitt uppdrag, att vara en skola för alla elever har varierat mellan olika 
läroplaner. Boo, Forslund Frykendal och Thorsten (2017) menar att det mer eller mindre skett 
förändringar vid alla läroplansskiften. Läroplanerna Lgr 62 och Lgr 69 var innehållsbaserade och 
lärarna fick då direktiv om hur undervisningen skulle bedrivas. Vid Lgr 80 skiftades fokus från att 
lärarna skulle lära ut till att eleverna skulle lära in. I alla tre läroplaner innebar individualisering att 
lärarna skulle använda sig av individrelaterat material och ett anpassat arbetssätt. Ofta användes också 
organisatorisk differentiering som metod för att i mer homogena grupper anpassa undervisningen 
utifrån elevernas kunskapsnivå (Boo et al., 2017). I och med införandet av Lpo 94 övergick skolan till 
att bli mål- och resultatstyrd. I tidigare läroplaner ansågs att elever i en obligatorisk skola inte kunde 
underkännas men nu förväntas det att alla elever uppnår vissa mål (Persson & Persson, 2012). 
Undervisningen skulle anpassas till elevers olika förutsättningar och läroplanen hade en tydlig 
inriktning mot individen. Hur lärarna förväntades bedriva undervisningen reglerades inte i 
läroplanstexten, utan det överlämnades till lärarnas och arbetslagets professionella tolkningar. Under 
tiden för Lpo 94 blev eget arbete ett allt vanligare inslag i undervisningen, vilket kan bero på 
läroplanens betoning på individen och att undervisningen skulle ta hänsyn till dennes förutsättningar. 
Arbetssättet har fått kritik då eleven ofta lämnas ensam i sitt lärande, utan stöd från gruppen (Boo et 
al., 2017). Det styrks också av Vinterek (2006) som menar att undervisningen under 1990-talet gick 
från lärarledd undervisning i helgrupp till en ökad andel eget arbete. 
 
Skolans samhällsuppdrag har genomgått en förändring. Större delar av Sveriges befolkning har, 
historiskt sett genomgått en grundläggande utbildning inom folkskolan eller grundskolan. Ett reducerat 
antal elever har därefter gått vidare till studier i realskolan och på gymnasiet. Efter avslutad realskola 
och gymnasium har endast ett begränsat antal elever gått vidare till högre studier på universitetsnivå. 
Hur befolkningen har fördelats inom utbildningssystemet har också historiskt sett speglat samhällets 
behov av utbildad arbetskraft. Bortfallet av elever ur utbildningssystemet har därför setts som naturligt 
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och har förklarats ur ett individperspektiv; elevernas bristande motivation eller att intellektuella 
förutsättningar saknas. Dagens skola står inför ett helt annat samhällsuppdrag; att bidra till en högre 
andel högutbildad arbetskraft (Hjörne & Säljö, 2013). Gymnasial utbildning håller dessutom på att bli 
den lägsta utbildningsnivå som medborgare inom EU förväntas att ha (Engström, 2015). I Sverige går 
numera majoriteten av befolkningen 13 år i skolan (förskoleklass, åk 1-9, gymnasium) och en 
betydande andel av elevkullarna förväntas gå vidare till högre studier. Det innebär att idag kan skolan 
inte lösa “problemet” med lågpresterande elever genom att låta eleverna falla ur utbildningssystemet. 
Skolan måste därför lära sig att hantera elever med olika förutsättningar genom att utveckla nya 
arbetsformer och se över den traditionella undervisningen (Hjörne & Säljö, 2013).  
 
I den här historiska beskrivningen inkluderas inte alla elevgrupper. Engström (2015) framhåller att 
skolan allt mer går mot en skola för alla, men det gäller inte alla elever. Fortfarande går elevgrupper 
som anses avvika alltför mycket från normen i särskilda skolor t.ex. så går elever med 
utvecklingsstörning i särskolan, elever med flerfunktionsnedsättningar går i statliga skolor och elever 
med hörselnedsättning går i specialskolor. Undervisningen i särskolan har studerats av Berthén (2007) 
med syfte att “utforska vari det särskilda med särskolans pedagogiska arbete består och vilket lärande 
som möjliggörs” (Berthén, 2007, s. 37). Studien bygger på intervjuer med lärare och observationer av 
grundsärskolans och träningsskolans undervisning. Resultatet visar att särskolans undervisning tycks 
fokusera på att träna eleverna inför ett kommande vuxenliv och till att bli skolelever, medan elevernas 
kunskapsutveckling mot utbildningens mål verkar hamna i skymundan för dessa aktiviteter.  
 
I mitten av 1900-talet blev matematik ett skolämne men synen på hur matematikundervisning bör 
bedrivas har förändrats de senaste decennierna. Tidigare ansågs matematikinlärning vara en process 
där eleven stegvis tog till sig fakta och utvecklade färdigheter. Idag ses matematikinlärning istället 
som ett samverkansprojekt där eleverna i samarbete med andra upptäcker, konstruerar, verifierar, 
diskuterar idéer och drar slutsatser. Ett sådant samverkansprojekt ställer nya mer krävande och 
komplexa krav på lärarrollen, eftersom eleven ska engageras i att aktivt delta i upptäckandet och 
skapandet av matematiken. Det innebär att läraren måste reflektera över sitt arbete i klassrummet 
genom uppföljning och utvärdering samt granska sin syn på läromedel och hjälpmedel (Boesen, 
Emanuelsson, Johansson, Wahlby & Wahlby, 2007). 

Styrdokument 
Dagens läroplan, Lgr11 baseras på Vygotskijs sociokulturella teori. Teorin utgår från att eleven har 
tillgång till en utvecklingszon, som de kan nå med stöd från och i samverkan med andra (Boo et al 
2017). En grundläggande tanke inom det sociokulturella perspektivet är att det finns en skillnad 
mellan vad eleven kan klara av på egen hand och vad eleven kan klara med stöd av en kompetent 
partner (Arevik & Hartzell, 2007). Med ett sådant synsätt blir det därför mer effektivt att läraren 
fokuserar på elevens närmaste utvecklingszon istället för att kartlägga vad eleven kan, även om detta 
också har betydelse (Strandberg, 2006). Det stöd som eleven behöver för att nå sin närmaste 
utvecklingszon kan kopplas till begreppet extra anpassningar.  
 
I lagtexten (SFS, 2010:800) framgår det att det är skolans ansvar att se till att undervisningen tar 
hänsyn till elevers olika behov och att varje elev ges stöd och stimulans, för att utvecklas så långt som 
möjligt. I skolans uppdrag ingår det även att kompensera för elevers olika förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen (SFS, 2010:800).  Det är inte bara elever i behov av stöd som skolan 
måste ta hänsyn till, utan även elever som lätt når kunskapskraven ska ges ytterligare ledning och 
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stimulans för att nå ännu längre i sitt lärande (Skolverket, 2014b). Hjörne och Säljö (2013) menar att 
detta arbete ska utgå ifrån en elevsyn där eleven har både behov och utvecklingspotential. Det är 
skolans ansvar att skapa lärmiljöer som främjar denna kunskapsutveckling samt att bidra till 
självkänsla och engagemang hos eleven (Hjörne & Säljö, 2013). 
 
För att klargöra skolans uppdrag gällande stödinsatser, för elever som riskerar att inte utvecklas mot 
utbildningens mål genomfördes en lagändring år 2014; ett förtydligande gällande lärares arbete med 
extra anpassningar och särskilt stöd (Prop. 2013/14:160). Om extra anpassningar står att läsa i 
Skollagen (2010):  
 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, 
övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras 
att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form 
av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. (SFS, 2010:800, 3 kap, 5a §). 

 
Att arbeta med stödinsatser i form av extra anpassningar handlar, enligt Skolverket (2014b) om att 
göra undervisningen tillgänglig för fler elever. Extra anpassningar är stödinsatser som är möjliga för 
lärare eller annan skolpersonal att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Krävs det 
insatser av mer omfattande karaktär t.ex. enskild undervisning under längre tid eller anpassad 
studiegång benämns insatsen som särskilt stöd. Det är en åtgärd som ska föregås av en utredning och 
beslut som fattas inom ramen för ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2014a). För att inleda arbete med 
extra anpassningar krävs det inga formella beslut (SFS, 2010:800). 
 
Var gränsen går mellan vad som är ledning och stimulans och vad som är stödinsatser påverkas av 
flera olika faktorer, exempelvis; hur rektor organiserar personal med olika kompetenser, skolans 
resursfördelning, lärarens undervisningssätt, lärarnas kompetens och förståelse för hur anpassningar 
kompenserar för funktionsnedsättningar, hur den fysiska miljön är utformad, vilka digitala verktyg 
som skolan väljer att göra tillgängliga för alla elever och vilken specialpedagogisk kompetens som 
finns att tillgå på skolan (Skolverket, 2014b).  
 
I lagtexten framgår det att skolan ska ha tillgång till “sådan kompetens att elevernas behov av 
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (SFS, 2010:800, kap 2 § 25). Personal med 
specialpedagogisk kompetens har kunskaper om hur undervisningen kan göras tillgänglig för elever 
med olika behov. Tillsammans med ämneslärare kan speciallärare utforma extra anpassningar utifrån 
elevens behov och situation (Skolverket, 2014b). Vad extra anpassningar kan vara ger Skolverket 
(2014b) exempel på; att ge en elev extra tydlig instruktioner, förklara ett ämnesområde på ett annat 
sätt, anpassade läromedel, digital teknik, ett särskilt schema över skoldagen, stöd i att sätta igång 
arbetet, hjälp att förstå texter, ett undervisningsområde förklarat på ett annat sätt, tidshjälpmedel, 
färdighetsträning (t.ex. matematikverkstad), enstaka specialpedagogiska insatser (Skolverket, 2014b). 

Specialpedagogiska perspektiv 
I den vetenskapliga disciplinen pedagogik ingår kunskapsområdet specialpedagogik, vars funktion kan 
betraktas vara att ta över när den allmänna pedagogiken inte räcker till i klassrummet (Persson, 2013). 
Att betrakta specialpedagogikens uppdrag ur en sådan synvinkel kan betraktas som kontroversiellt 
eftersom fokus då riktas mot den vanliga pedagogikens brister (Persson, 2013).  
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Specialpedagogiken som forskningsområde kan delas upp i olika perspektiv; det kompensatoriska- och 
det kritiska perspektivet. Det har även på senare tid växt fram ett tredje perspektiv kallat 
dilemmaperspektivet (Nilholm, 2005, 2006).  
 
Det kompensatoriska perspektivet, som dominerat den specialpedagogiska forskningen har ett 
individualistiskt fokus, med rötter inom den medicinska- och psykologiska forskningen. Den styrande 
tanken inom perspektivet är att “problemet” t.ex. låga skolprestationer kan kopplas till individens 
egenskaper och tillkortakommanden. Det är elevens kategoriserade problem (t.ex. utvecklingsstörning) 
som det specialpedagogiska stödet ska utgå ifrån. Stödet bör också vara specifikt utformat för 
individen, istället för en mer generell stödinsats på gruppnivå. Utgångspunkten inom perspektivet är 
tanken om social rättvisa, att eleven i behov av stöd t.ex. på grund av en funktionsnedsättning har rätt 
till extra resurser. Dessa extra resurser kan t.ex. utmynna i särskild undervisning, vars syfte är att 
eleven ska kompensera för brister och på sikt fungerar på ett sätt som kan betraktas som normalt 
(Nilholm, 2005, 2006). Forskningen inom perspektivet fokuserar på undervisningsmetoder som 
fungerar effektivt i kategoriserade grupper. Perspektivet berör också specialpedagogisk 
professionalitet, vilket kan ses som expertkunskaper på det som inom undervisningen avviker från det 
normala. Det är detta som perspektivet kritiseras för; att eleven anses vara bärare av problemet 
(Nilholm, 2005, 2006). Ur denna kritik har det kritiska perspektivet växt fram. 
 
Det kritiska perspektivet, som ska ses i kontrast till det kompensatoriska, växte fram ur bland annat 
tanken som berör en skola för alla och inkluderingsbegreppets frammarsch inom den 
specialpedagogiska forskningen (Nilholm, 2005, 2006). Tanken som präglar perspektivet är att det 
som orsakar “skolproblem” ska sökas utanför individen. Den rådande verkligheten är att elever är 
olika och att undervisningen därför ska anpassas utifrån den. Perspektivet belyser också alla elevers 
rätt att vara en del av den ordinarie undervisningen. Kategorisering av elever anses leda till 
stigmatisering och elevers olikheter inom gruppen bör istället ses som en tillgång i undervisningen. 
Specialpedagogisk kompetens anses därför vara förmågan att utforma undervisningen utifrån olika 
elevers olika behov och där eleven upplever delaktighet (Nilholm, 2005, 2006). Kritik har även riktats 
mot detta perspektiv, t.ex. att perspektivet inte besvarar frågan hur utbildningssystemet ska hantera 
elevers olikheter (Engström, 2015).  
 
Utifrån denna kritik har ytterligare ett perspektiv växt fram, dilemmaperspektivet. Perspektivet berör 
enligt Nilholm (2005, 2006) att elevers olikheter skapar dilemman som skolan i sin verksamhet måste 
hantera. I perspektivet belyses det etiska i att erkänna elevers svårigheter och tillgodose dessa i 
undervisningen och samtidigt problematisera att elever då tillskrivs svårigheter. Dilemmat som uppstår 
är att det inte alltid inom skolans verksamhet finns tillfredsställande lösningar på detta problem.   

Framgångsrik undervisning 
Framgångsrik undervisning påverkas, enligt Skolverket (2015b) av hur läraren lyckas agera i sin roll 
och vilka förväntningar lärarna har på elevernas lärande. Det handlar om lärarens grad av 
ämneskunskaper och i vilken omfattning läraren kan variera sina undervisningsmetoder utifrån 
rådande situation. Huruvida en lärare lyckas med att bemöta elevers olika behov i stunden påverkas av 
hur väl planering och uppföljning av undervisningen genomförs. Effektiv undervisning kräver också 
att läraren tar ansvar för att skapa trygghet i klassrummet och att skapa ett samtalsklimat som främjar 
dialog. Liberg (2003) anser att i ett flerstämmigt klassrum ska allas röster bli hörda och eleverna ska 
kunna lyssna till varandra. Eleverna ska även tillåtas att komma med egna åsikter och på så sätt 
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komma vidare i sitt tänkande. För att skapa ett tillåtande klimat anser Boo et al. (2017) att det bör vara 
lärarens målsättning att utveckla en samhörighet inom gruppen där normen om vad som är tillåtet eller 
inte är tydligt för eleverna.  
 
En lärare som har genomgått lärarutbildningen eller eventuellt uppfyller andra krav för anställning 
som behörig lärare har enligt Skolverket (2009b) formell kompetens som lärare. Enbart formell 
kompetens räcker dock inte för lärare i sitt yrkesutövande utan lärare behöver även enligt Boo et al. 
(2017) ha mycket goda pedagogiska- och ämneskunskaper. Den pedagogiska kunskapen består av 
allmändidaktisk kunskap där lärare behöver övergripande kunskaper om t.ex. undervisningens 
förutsättningar, grupprocesser och elevers motivation. Men för att vara skicklig i sitt yrkesutövande 
behövs det även goda kunskaper om ämnet och dessa kan delas in i ämneskunskaper, ämnesdidaktiska 
kunskaper och kunskaper om läroplan och styrdokument (Shulman, 2013; Boo et al., 2017).  
 
Svensk och internationell forskning visar att god undervisning är undervisning som anpassas till 
elevernas kunskapsnivå, enligt en forskningsöversikt av Håkansson och Sundberg (2012). Lärarna 
behöver därför ha en god insikt i och kunskap om elevens utvecklingsbehov, för att på så sätt kunna 
erbjuda relevanta och meningsfulla uppgifter. Det är också viktigt att undervisningen är utmanande 
och att den varieras för att upplevas som meningsfull (Håkansson & Sundberg, 2012). I en 
framgångsrik undervisningssituation sker också en samverkan mellan lärare, elev och 
undervisningsinnehåll, vilket ibland benämns som didaktiska triangeln. För att denna samverkan ska 
fungera måste läraren ta hänsyn till och bemöta elevernas relation till varandra. Hänsyn måste också 
tas till hur den enskilda elevens förståelse ser ut i relation till övriga gruppen (Boo et al., 2017).  
 
Att som enskild lärare ta hela ansvaret för att tillgodose alla elevers olika behov, intressen och skilda 
förutsättningar kan betraktas som en omöjlig uppgift. Lärare behöver därför ta stöd av varandra och 
tillsammans i kollegiet hitta former för hur god undervisning kan utvecklas (Boo et al, 2017). Skolans 
undervisning ska, enligt lagtexten vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS, 
2010:800). Ett sätt att utveckla undervisningen på ett systematiskt och forskningsbaserat sätt kan vara 
att tillsammans inom kollegiet genomföra aktionsforskning. En form av aktionsforskning som bidrar 
till kollektivt lärande och som också bidrar till att lärarens arbete i klassrummet utvecklas är Learning 
study. Ett sådant systematiskt arbete inom kollegiet bidrar till en ökad medvetenhet om den egna 
undervisningen hos den enskilda läraren (Runesson, 2011). 
 
Vidare förespråkar Engström (2015) att god undervisning bygger på att det finns en tydlig 
ansvarsfördelning mellan olika yrkeskategorier inom skolorganisationen: rektor, lärare och 
specialpedagog/speciallärare. Det ska finnas en tydlighet i vad som kan förväntas av respektive grupp. 
Det bör även finnas tydliga strukturer och rutiner för hur specialpedagogiskt stöd utformas på skolan: 
skriftliga anvisningar för rutiner, dokumentation av arbetet samt utvärdering av undervisningen.  

Matematikundervisning 
Goda matematikkunskaper består av både procedurell och konceptuell kunskap. Med procedurell 
kunskap menas förståelsen för procedurer och handlingssekvenser, en förståelse som i första hand inte 
innefattar de matematiska begreppen. Den konceptuella kunskapen är mer begreppsligt inriktad 
(Skolverket, 2009a). Enligt Baroody, Johnson och Feil (2007) har eleven i början av sin 
matematikutveckling svaga procedurella och konceptuella kunskaper, där koppling dessa emellan 
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saknas. För att eleven ska nå en högre matematisk nivå behöver eleven utveckla djupa kunskaper inom 
både procedurell och konceptuell kunskap och att dessa är fullt integrerade med varandra.  
 
Om eleven lyckas eller ej i sitt lärande inom matematikundervisningen beror på lärarens kompetens. 
Det krävs att läraren besitter djupa och relevanta matematikkunskaper i kombination med en bred 
pedagogisk kunskap. Det krävs också att läraren har förmågan att praktiskt omvandla denna kunskap 
till väl genomförd undervisning i klassrummet. Vidare är det också viktigt att läraren har god insikt i 
vilka kunskaper och förmågor som eleven har inom matematik, för att på så sätt anpassa 
undervisningen utifrån detta (Engström, 2003).  
 
För att undervisningen ska vara effektiv och skapa djupa kunskaper måste undervisningen också 
fokuseras mot tänkande, problemlösning och andra högre processer. Ensidig färdighetsträning leder 
endast till begränsad kunskapsutveckling (Engström, 2003). Undervisningen bör också präglas av att 
läraren uppmuntrar till diskussioner där eleverna får samarbeta med andra och där eleven ges 
möjlighet att förklara sina tankegångar. Det ingår också i lärarens uppgift att uppmuntra eleverna till 
att prova egna förslag till lösningar vid arbete med matematiska problem (Pettersson, 2011).  
 
En utmaning för lärare i matematik är att överföra arbete med konkret matematik till abstrakt 
förståelse för matematik. En väg att gå för att uppnå detta är enligt Lundberg & Sterner (2002) att låta 
eleverna använda laborativt material tillsammans med reflekterande samtal. Det är dock inte 
tillräckligt att bara låta eleverna använd laborativt material, utan materialet måste kopplas till en 
struktur eller idé för att eleven ska utveckla en djupare matematisk förståelse.  

Stödinsatser 
I lagtexten framgår att undervisningen ska anpassas till elevers olika behov (SFS, 2010:800). Enligt 
Boo et al. (2017) innebär det att undervisningen måste innehålla olika typer av anpassningar. 
Anpassningar som sker inom ramen för den ordinarie undervisningen kan enligt Boo et al. (2017) 
delas upp i anpassning och extra anpassning. I båda varianterna sker det genom att läraren möter, 
stöttar och ger eleven feedback i deras skolarbete. Var gränsen går mellan anpassning och extra 
anpassning är svårt att uttyda (Boo et al., 2017). Resonemanget om anpassningar och extra 
anpassningar kan jämföras med det som Dowker (2004) benämner som tillgänglig undervisning och 
interventioner. Att göra matematikundervisning tillgänglig handlar om att undervisningen ska kringgå 
svårigheter som inte direkt påverkar matematikinlärningen men som kan störa inlärningen. Det kan 
vara att elever med hörselnedsättning får tillgång till tolk, elever med synnedsättning får ta del av 
muntliga presentationer eller att elever med dyslexi får möjlighet att använda dator med 
rättstavningsprogram. Interventioner inom matematik handlar däremot om att arbeta med olika 
åtgärder för att begränsa elevens svårigheter inom olika matematiska områden (Dowker, 2004). 
 
Inom varje elevgrupp kommer det alltid finnas en variation i elevernas matematiska prestationer, 
vilket gör att läraren behöver arbeta aktivt för att förebygga framtida matematiksvårigheter. Ett 
proaktivt förhållningssätt gynnar framför allt elever som av olika anledningar uppvisar låga 
prestationer inom matematik (Engström, 2015). Insatser bör göras tidigt för att minska risken för 
negativa upplevelser och att eleven i framtiden utvecklar så kallad matematikångest (Dowker, 2009; 
Lunde, 2011).   
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För att hantera den naturliga variationen inom gruppen kan undervisningen organiseras i olika steg. I 
första hand ska elever med låga prestationer och långsam inlärning ges förutsättning att lyckas inom 
den ordinarie undervisningen. I andra hand kan mindre grupper skapas där elever som uppvisar låga 
prestationer undervisas (Engström, 2015). Det är dock viktigt att eleven även fortsatt ingår i ett större 
sammanhang (Engström, 2003). I tredje hand kan undervisningen göras individuell för elever med 
stora svårigheter. Undervisningen ska utgå från en grundlig pedagogisk kartläggning och 
undervisningen ska även följas upp och utvärderas på ett systematiskt sätt (Engström, 2015).  
 
Grundlig kartläggning tas även upp av Dowker (2009), som anser att interventioner som är specifikt 
utformade för varje enskilt barn troligen är effektivare än att utgå från att alla barns svårigheter är 
likartade och därmed kräver likartade interventioner. Dowkers forskning (2009) visar också att barn i 
matematiksvårigheter är mycket mottagliga för interventioner. Interventionerna behöver inte alltid 
vara av större ingripande karaktär, men ska vara individuellt utformade och eventuellt utföras av 
speciallärare. Engström (2003) anser även att matematikundervisningen ska utgå från det som eleven 
redan kan och från elevens intresse.  
 
Det är vanligt att begreppet individualisering nämns i diskussioner om att undervisningen ska utgå 
från elevens kunskap och intresse. Enligt Vinterek (2006) innebär individualisering att läraren på olika 
sätt modifiera undervisningen så att den utgår från elevens behov. Att klargöra vad individualisering 
innebär i praktiken kan vara svårt då det “kan vara av olika slag och kan gälla så skiftande saker som 
innehåll, omfång, nivå, material, arbetstempo, metod eller hur elevernas arbete skall värderas” 
(Vinterek, 2006, s.10). Under 2000-talet har individualisering inom matematik till stor del handlat om 
hastighetsindividualisering, d.v.s. eleven arbetar i sin egen takt med olika matematiska uppgifter, men 
även nivå- och omfångsindividualisering har varit vanligt förekommande. Forskning pekar på att 
undervisning med hög individualisering har ett samband med sämre skolresultat. Det kan bero på att 
individualisering ofta bidrar till att gruppens elever arbetar med olika uppgifter och att eleven 
förväntas arbeta enskilt och självständigt med sin uppgift. Det har visat sig att ett sådant arbetssätt har 
negativ påverkan på elevers engagemang i skolarbetet. Det innebär också att eleven får mindre direkt 
undervisning på gruppnivå och eleven hänvisas istället till läraren i rollen som handledare, eftersom 
eleverna arbetar med olika uppgifter vid olika tidpunkter. Ett sådant arbetssätt inom matematik innebär 
färre reflekterande samtal om matematik där det matematiska språket används, vilket påverkar 
elevernas djupare förståelse av matematik (Vinterek, 2006).  
 
I Lgr 11 nämns inte begreppet individualisering, men det framgår att undervisningen inte kan utformas 
lika för alla elever. Undervisningen ska ta hänsyn till varje enskild elevs förutsättningar och behov och 
särskild hänsyn ska tas till de elever som har svårt att nå utbildningens mål (Skolverket, 2011). Ett 
begrepp som blivit allt mer vanligt är pedagogisk differentiering. Det handlar om att anpassa 
undervisningen utifrån elevernas prestation och behov inom gruppen men att eleverna fortsatt arbetar 
tillsammans. Undervisningen kan då anpassas utifrån arbetssätt, metoder och innehåll men även 
genom att variera arbetsuppgifterna utifrån svårighetsgrad och fördjupning. Vid arbetet med 
pedagogisk differentiering, ses elevernas olikheter som en tillgång och eleverna gynnas av att ta del av 
varandras olikheter, erfarenheter och kunskaper (Boo et al., 2017). Pedagogisk differentiering handlar 
om att läraren undervisar eleverna tillsammans på gruppnivå, medan Vintereks (2006) beskrivning av 
individualisering alltmer övergick till att läraren handledde eleverna enskilt.  
 
För de särskilt begåvade eleverna i t.ex. matematik delas den pedagogiska differentieringen enligt 
Jahnke (2015) in i acceleration och berikning. Där berikning innebär att eleverna får bredda och 
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fördjupa sina kunskaper inom samma område som övriga gruppen och acceleration handlar om att 
t.ex. arbeta med elever från en högre årskurs eller med läromedel avsedd för en högre årskurs. 
Forskningen i Sverige har enligt Pettersson (2011) främst varit inriktad mot elever med 
matematiksvårigheter och forskning som berör särskild matematisk förmåga har varit begränsad. 
Elever med särskilda matematiska förmågor upplever ofta att undervisningen berör sådant som eleven 
redan kan, vilket leder till bristande motivation. För elever som i de tidiga skolåren inte behöver 
anstränga sig under matematiklektionerna riskerar att inte utveckla tillräckligt med strategier som 
eleven är i behov av vid högre utbildning (Pettersson, 2011).  
 
Ett annat sätt att anpassa undervisningen, som historiskt sett varit vanligt är organisatorisk 
differentiering. Det innebär att elever grupperas utifrån kunskapsnivå för att på så sätt skapa 
homogena grupper (Boo et al., 2017). Effekten av organiserad differentiering är omdiskuterat. Enligt 
Skolverket (2009b) kan organisatorisk differentieringen ha positiv effekt på lärandet hos 
högpresterande elever inom matematik. Medan ett flertal andra studier (bl.a. Boaler, Wiliam & Brown, 
2000; Dowker, 2004) visar att organisatorisk differentiering bidrar till att problem uppstår i grupper 
med lågpresterande elever. Elever riskerar att identifiera sig som misslyckad och därmed leva upp till 
de låga förväntningar som ställs inom gruppen. Det finns också en ökad risk att eleverna i de 
lågpresterande grupperna tilldelas mindre resurser och mindre erfarna lärare, eftersom resurser då 
istället riktas mot de grupper som anses ha en annan utvecklingspotential (Boaler, Wiliam & Brown, 
2000; Dowker, 2004). Syftet med organisatorisk differentiering är alltså ett försök att skapa homogena 
undervisningsgrupper, men Dowker (2004) anser att det syftet inte går att uppnå. 
Matematiksvårigheter kan enligt Dowker (2004) och Lunde (2011) bero på flera olika orsaker t.ex. 
hjärnas utveckling, otillräcklig eller olämplig undervisning, elevens matematikångest, m.m. 
Matematiksvårigheter kännetecknas, enligt Lunde (2011) av t.ex. svårighet med att lagra och hämta 
information ur minnet, svagt utvecklad fonologisk förmåga, svårighet med att använda olika strategier 
och svårighet med uppfattning av tid och rum. Dowker (2004)  menar att det är sällan någon elev 
lågpresterar inom samtliga områden. Även om lärarens syfte med organisatorisk differentiering är att 
skapa homogena grupper, kommer det alltid att finnas olikheter mellan elever inom gruppen, beroende 
på vilket området i matematik som berörs just då (Dowker, 2004). 
 
Enligt Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) gynnas elever i svårigheter av en undervisning som 
innehåller; kamratlärande; elever agerar lärare för varandra, explicit undervisning; läraren modellerar 
på ett strukturerat sätt tankestrategier som eleven sedan använder med stöd från lärarens återkoppling, 
träning av metakognitiva strategier; eleven får stöd i att tänka om sitt eget tänkande.  
Arbetssätt som inte visar på lika god effekt enligt rapporten är individuell undervisning och 
samarbetslärande t.ex. grupparbete (Almqvist et al., 2015). Hattie (2009) menar dock att individuell 
undervisning kan ha viss effekt om undervisningen organiseras utifrån elevernas arbetstakt och 
progression, vilket dock är en strategi som ger effekt även i mindre och större elevgrupper. 
Interventioner inom matematik verkar dessutom ge störst effekt om de genomförs inom ramen för den 
ordinarie undervisningen. Forskning gällande stödinsatser som är specifikt riktade mot 
matematiksvårigheter är begränsat och mindre tillförlitliga. Dock finns det forskning som pekar på att 
datorstödd undervisning i kombination med explicit undervisning är en effektiv metod för att stödja 
elever i matematiksvårigheter (Almqvist et al., 2015).  
 
Det tekniska hjälpmedel som under lång tid varit dominerande inom matematikundervisning är enligt 
(Lingefjärd, 2011) den klassiska miniräknaren. Den tekniska utvecklingen har dock medfört att andra 
digitala verktyg blir allt vanligare i matematikundervisningen t.ex. interaktiva skrivtavlor, bärbara 
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datorer, mobiltelefoner och allt fler kostnadsfria datorprogram/appar. Digitala verktyg kan bidra till ett 
ökat socialt samspel mellan elever och lärare, vilket går i linje med Vygotskijs sociokulturella syn på 
lärande. Interaktiva skrivtavlor kan t.ex. i matematikundervisningen bidra till att läraren tillsammans 
med eleverna kan synliggöra matematiska samband. Det krävs dock mer forskning om hur digitala 
verktyg bidrar till elevernas lärande (Lingefjärd, 2011).  
 
Digitala verktyg kan också användas i undervisningen för att elever ska få möjlighet att kompensera 
för t.ex. läs- och skrivsvårigheter (Forgrave, 2002; Lindeblad, Nilsson, Gustafsson & Svensson, 2016). 
Med stöd av digitala skrivverktyg förbättras möjligheterna för elever med läs- och skrivsvårigheter att 
arbeta med uppgifter som visar elevernas kunskaper på ett mer rättvist sätt, utan att hindras av 
bristande läs- och skrivförmåga. Digitala verktyg påverkar därför också elevens motivation och 
självkänsla i positiv riktning (Forgrave, 2002).  
 
För att arbetet med digitala verktyg ska ge effekt på elevernas lärande krävs det att läraren har 
förmågan att sammanföra den digitala tekniken med en effektiv undervisning (Forgrave, 2002). 
Tallvid (2015) menar till och med att införandet av digitala verktyg i undervisningen på gruppnivå kan 
vara en komplicerad process som påverkar verksamheten på olika sätt. Det krävs att läraren har en 
förståelse för hur synen på kunskap kan förändras när digitala verktyg tillförs undervisningen. Det är 
också nödvändigt att läraren har en beredskap för den ständiga tekniska utvecklingen. Dessa 
utmaningar kan kopplas till de argument som oftast används av lärare som valt bort att arbeta med 
digitala verktyg i sin undervisning. Lärare hänvisar då oftast till känslan av bristande kompetens. Det 
har visat sig att lärares benägenhet att använda digitala verktyg ökar om skolan erbjuder kontinuerlig 
fortbildning inom området (Tallvid, 2015).   
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Metod 

Kvalitativ metod 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare tolkar begreppet extra anpassningar och hur lärare 
beskriver sina förutsättningar att arbete med extra anpassningar. Den kvalitativa forskningsmetoden 
intervju har använts. För att skapa förförståelse för det sammanhang som informanterna bedriver 
undervisning i använders lektionsobservation som metod. Kvalitativ metod används för att få en 
djupare förståelse av det problemområdet som ska studeras, samt beskriva det sammanhang som 
problemområdet omfattar. Detta görs genom att på olika sätt samla in information (Holme & Solvang, 
1997). Forskaren beskriver sedan verkligheten med hjälp av språket, t.ex. genom analys av intervjuer 
(Fejes & Thornberg, 2009). 

Intervju 
Intervjuer delas upp utifrån dess struktur, det vill säga hur detaljerad intervjuguiden är utifrån 
förutbestämda frågor (Alvesson, 2011). Vid semistrukturerade intervjuer utgår intervjuaren från en 
lista med ämnen och frågor men är flexibel gällande ordningsföljd och låter den intervjuade utveckla 
sina idéer och tala mer utförligt. Syftet är att svaren på frågorna är öppna och att den intervjuade tillåts 
att utveckla sina uppfattningar och resonemang samt att intervjuaren ska ges möjlighet att kunna ställa 
följdfrågor. Intervju som metod bidrar till att få information från informanten, som på grund av sitt 
arbete och erfarenheter kan ge värdefulla insikter och kunskaper om det fenomen som ska studeras 
(Denscombe 2016). Intervjuarens kompetens är en förutsättning för ett gott resultat, men även hur den 
intervjuade agerar i intervjusituationen påverkar resultatet (Alvesson, 2011). Vilket svar som 
informanten ger kan påverkas av vem intervjuaren är. Det som påverkar uppriktigheten och 
informationsmängden från informanten kan vara beroende av intervjuarens ålder, etniskt ursprung och 
kön. Informationen påverkas av vilken betydelse som forskarens identitet har för informanten 
(Denscombe, 2016). 
 
Under intervjun behöver intervjuaren rikta sin uppmärksamhet mot frågorna som ställs och svaren som 
ges, men också mot dynamiken mellan intervjuaren och informanten. Det kan därför underlätta om 
mer än en intervjuare deltar i intervjusituationen; en som ställer frågor och en som observerar det som 
sker i situationen. Detta för att minska intervjuarens subjektivitet och risken för snedvridning. 
Fördelen är att den observerande kan ha en överblick över situationen, men det finns också en nackdel 
med att informanten kan uppleva att situationen liknar ett förhör (Alvesson, 2011). 

Observation 
Observation som datainsamlingsmetod innebär att forskaren befinner sig i direkt anslutning till den 
person eller grupp som ska generera data. I en observation befinner sig forskaren i deltagarens värld 
men är inte tillräckligt nära för att bli en del av den (Holme & Solvang, 1997). Observation kan 
användas för att få en allmän känsla för situationen, vilket benämns av Denscombe (2016) som 
holistisk observation. Syftet är att närma sig problemet som ska studeras och därmed skapa en 
förförståelse för dess bakgrund. Observationer och intervjuer kan användas i samma kvalitativa studie 
då de tillsammans ger information om både yttre skeenden och tolkningar av problemområdet 
(Thornberg & Forslund Frykedal, 2009).  
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Informanter 

I studien ingår sex lärare som undervisar i matematik och arbetar i skolår 1-6 inom grundskolan eller 
grundsärskola. Urvalet skedde utifrån ett så kallat subjektivt urval, vilket innebär att deltagarna väljs 
utifrån att deras erfarenhet och kunskap är relevanta för uppsatsens ämne. Ett subjektivt urval innebär 
också att intervjuaren från början har en viss kännedom om de personer som kan tänkas ingå i studien, 
därmed väljs deltagarna utifrån att de kan tänkas bidra med värdefull data (Denscombe, 2016). 
Informanterna valdes dels utifrån rekommendationer från rektorer och speciallärare i kommunen, men 
också utifrån att vi har viss kännedom om lärarnas arbetssätt inom matematik och då särskilt arbetet 
med extra anpassningar. 

Gemensamt för informanterna är att de arbetar inom samma kommun i grundskola eller grundsärskola, 
att de har lärarlegitimation inom matematikämnet i den eller de skolformer som de är anställda i samt 
att de under pågående termin bedriver undervisning i matematik i en eller flera grupper. 

Datainsamling 
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer som föregåtts av lektionsobservationer. En 
semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1) och en mall för fältanteckningar (bilaga 2) togs fram, med 
fokus på studiens frågeställningar. En pilotstudie genomfördes för att undersöka hur studiens struktur 
fungerade i praktiken och för att kunna justera eventuella brister i utformningen av intervjuguide. Efter 
genomförd pilotstudie gjordes vissa justeringar i intervjuguiden, någon fråga lades till och andra frågor 
togs bort. 
 
Inför intervjutillfället gjordes en lektionsobservation i matematik hos informanten. Lektionerna varade 
ca 40-75 minuter och genomfördes i skolår 1-6 inom grundskola och grundsärskola. Under lektionen 
gjordes fältanteckningar i form av stödord. Anteckningarna som genererades under lektionen berörde 
lektionens innehåll, hur läraren agerade, elevers placering, material som användes under lektionen. I 
direkt anslutning till avslutad lektion genomfördes semistrukturerade intervjuer med informanterna. Vi 
var båda närvarande under intervjuerna som varade i 45-60 minuter. Intervjuerna genomfördes i ett 
klassrum eller grupprum på skolan. Under intervjuerna fungerade ena personen som intervjuare och 
den andra var huvudsakligen observatör, men bidrog också vid behov med följdfrågor. För att 
säkerhetsställa att inte någon information gick förlorad spelades intervjuerna in på två olika 
mobiltelefoner. Alla informanterna gav samtycke till att intervjun spelades in. Kvale och Brinkman 
(2014) menar att det finns en risk i att endast förlita sig till minne eller anteckningar som förs under 
intervjun. Intervjuaren kan glömma bort hur informanten verkligen formulerade sig och fokus på 
anteckningar kan störa flödet i samtalet. Det blir enligt Denscombe (2016) då lättare att jämföra data 
och genomföra sökningar i materialet om intervjuerna transkriberas. 

Dataanalys 
Intervjuerna transkriberades i nära anslutning till datainsamling. Genom att skriva ut intervjuerna i 
text, inleds den analytiska processen av materialet. Vid transkriberingen togs ingen hänsyn till pauser 
eller tvekljud eftersom studiens syfte inte är en språklig analys, utan fokus ligger på vad informanten 
säger, inte hur informanten säger det (Kvale & Brinkman, 2014). Bedömningen gjordes att 
fältanteckningarna som samlats in under lektionen inte genererade tillräckligt med material för att ingå 
i dataanalysen. Däremot fungerade lektionsbesöken som ett bidrag till intervjuarnas förförståelse inför 
intervjuerna.  
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När hela datamaterialet transkriberats fortsatte analysen av datamaterialet med Kvale och Brinkmans 
(2014) beskrivning om meningskoncentrering som utgångspunkt. Analysarbetet gjordes i fem steg. 
Det första steget var att de transkriberade intervjuerna lästes flera gånger av de båda intervjuarna för 
att bli bekant med materialet. I det andra steget plockades naturliga meningsenheterna ut ur materialet 
med koppling till studiens syfte. Dessa meningsenheter tolkades av intervjuarna och omvandlades i det 
tredje steget till kortare formuleringar. De långa meningarna och innehållet kortades ner utan att 
förlora innebörden.  Dessa meningscentreringar sammanfördes till kategorier. Efter grundliga 
diskussioner mellan de båda intervjuarna gällande kategoriernas likheter och skillnader kunde 
kategorier slås samman. Detta ledde fram till att två övergripande teman framträdde. Det första temat 
är ordinarie undervisning och extra anpassningar och det andra temat är organisering. I steg fyra 
ställdes frågor utifrån studiens syfte till meningsenheterna. Detta för att skapa strukturer för det som 
inte direkt kan läsas i texten, en tolkning av det som framgår ur materialet. För att slutligen i steg fem 
knyta samman det centrala i intervjun i en utsaga, i ett resultat. 
 
Resultatet redovisas som sammanfattningar i löpande text med stöd av utvalda citat. Citaten från 
råmaterialet har till viss del modifierats för att öka läsbarheten och begripligheten i texten 
(Denscombe, 2016). I resultatredovisningen benämns grundsärskolan som särskolan, för att underlätta 
för läsaren att skilja mellan grundskola och grundsärskola. I övriga delar kan informanternas 
benämningar variera mellan grundsärskola och särskola, men båda fallen syftar på grundsärskola. 

Trovärdighet 
Kvalitativ forskning kan kritiseras i sin trovärdighet för att studien inte går att upprepa och då det inte 
är möjligt att kopiera en social situation, både gällande samspelet med studiens deltagare och i 
analysarbetet (Denscombe, 2016). För att öka studiens trovärdighet har processen för genomförande 
och analys beskrivits så detaljerat som möjligt. För att öka trovärdigheten ytterligare genomfördes en 
pilotstudie för möjligheten att kunna revidera studiens mätinstrument. 
 
Klassrumsbesök genomfördes före intervjun för att öka intervjuarnas förförståelse för det som 
informanterna skulle samtala om i intervjuerna. Informanterna kunde med hänvisning till den 
genomförda lektionen utveckla och fördjupa sina svar ytterligare. De inspelade intervjuerna 
transkriberades i sin helhet, både som en del av analysarbetet men också för att höja kvalitén på 
dataanalysen. Transkriberingen gjordes också för att minska risken att våra egna värderingar eller 
tolkningar skulle läggas in i informantens intervjusvar. 
 
Det är inte sanningsvärdet hos det som informanten berättar om som är det viktigaste, utan att 
tolkningen ska stämma överens med det som informanten berättar (Backman, Gardelli, Gardelli & 
Persson, 2012). Den transkriberade texten analyserades inledningsvis var för sig för att sedan 
sammanföra och jämföra våra tolkningar. Utifrån den gemensamma tolkningen har sedan teman 
skapats. Att två personer samarbetar i analysarbetet bidrar till att studiens trovärdighet ökar, då det 
skapar möjlighet att diskutera och ifrågasätta sådant som vid en första anblick kan tas för givet. 
Studiens resultat har diskuterats med utgångspunkt i syfte och frågeställningar och med koppling till 
tidigare forskning, utifrån det dras dock inga generella slutsatser som är direkt applicerbara på andra 
lärare, skolor eller sammanhang. Däremot kan resultatet bidra till en djupare förståelse för fenomenet 
extra anpassningar och hur det kan tolkas och beskrivas i ett visst socialt sammanhang. Ett annat 
kriterium för trovärdighet är att genom att redovisa rikligt med citat övertyga läsaren om studiens 
trovärdighet. 
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Etiska hänsynstaganden 
Inför denna studie har hänsyn tagits till av Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom 
humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning (2002). Informanterna har genom ett brev delgetts 
studiens syfte. I samband med att kontakt togs informerades informanterna muntligt om studiens syfte 
och ändamål samt att deras deltagande var helt frivilligt. Vidare informerades informanterna om att 
studien skulle bestå av en intervju som föregicks av ett lektionsbesök i ämnet matematik. Samtliga sex 
tillfrågade ställde sig positiva till att delta i studien. 
 
I samband med lektionsbesöken och intervjuerna förtydligades studiens syfte ytterligare. Vidare har 
informanterna, både skriftligt (bilaga 3, bilaga 4) och muntligt informerats om samtyckeskravet, det 
vill säga att deltagandet sker på frivillig basis, att deltagandet kan avbrytas när helst de önskar under 
studiens gång utan att uppge något skäl till det. Informanterna har även fått ge sitt samtycke till att 
intervjuerna spelas in och fått information om hur insamlade data kommer att användas. 
Konfidentialitetskravet innebär att informanternas identitet inte kommer att röjas under arbetet med 
studien eller vid resultatredovisningen. För att minimera risken för att informanternas identitet ska bli 
kända har studien genomförts på olika skolor. Informanterna har även avidentifierats vid 
resultatredovisningen. För att minska risken ytterligare framgår det inte i redovisningen av studien hur 
många informanter som arbetar inom grund- respektive särskola eller vilket skolår informanten 
undervisar i. Vidare framgår inte heller hur länge informanten arbetat som lärare eller vilka ämnen 
förutom matematik som läraren undervisar i eller har behörighet att undervisa i. Det redovisas inte 
heller vilka informanter som står bakom vilka citat, t.ex. genom att informanter numreras eller kodas i 
resultatredovisningen. 

Metoddiskussion  
Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur lärare tolkar begreppet extra anpassningar 
och hur lärare beskriver sina förutsättningar att arbeta med extra anpassningar. Vid ett resonemang 
kring vilken metod som bäst lämpade sig för att besvara studiens syfte föll valet på den kvalitativa 
forskningsmetoden intervju, som föregick av lektionsobservation.  Intentionen var att under lektionen 
systematiskt anteckna de extra anpassningar som genom observation kunde urskiljas i klassrummet. 
Det var dock svårt att med stöd från mallen för fältanteckningar dokumentera på ett systematiskt sätt. 
Endast en liten mängd data genererades, vilket gjorde att dessa inte redovisades i resultatavsnittet. 
Däremot kunde vissa exempel från mallen för fältanteckningar urskiljas i klassrummet t.ex. datorer 
och tidshjälpmedel. Detta bidrog till en förförståelse hos intervjuarna inför mötet med informanten i 
intervjusituationen. Det gav intervjuarna möjlighet att ställa fördjupande följdfrågor till informanten, 
som inte varit möjligt utan lektionsbesök. Elvstrand et al. (2009) menar att vid användande av olika 
datainsamlingsmetoder i samma studie skapas en djupare och fylligare bild av det som ska studeras. 
Om studien haft en större omfattning hade ett större fokus kunnat riktas mot datainsamlingen via 
observation. 
 
En alternativ forskningsmetod hade kunnat vara fokusgrupper. Denscombe (2016) menar att även 
fokusgrupper är en metod som ger en möjlighet att få syn informanternas uppfattningar och attityder, 
samt ta del av idéer inom ett specifikt område. Det är dock en utmaning att vid fokusgruppssamtal 
skapa ett tillåtande klimat där informanterna vågar tala fritt och öppet om ämnet (Denscombe, 2016), 
risken för det minskas vid enskilda intervjuer. 
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Tillförlitlighet och trovärdighet 
Inom kvalitativ forskning används begreppet tillförlitlighet, vilket handlar om huruvida studien 
genomförts på ett noggrant och systematiskt tillvägagångssätt, och om resultatet som framkommer kan 
betraktas som trovärdigt (Thornberg & Fejes, 2009). För att skapa en systematik vid datainsamlingen 
har samtliga intervjuer genomförts på ett liknande sätt. Intervjuerna spelades in och transkriberades i 
nära anslutning till genomförandet. Under lektionsobservationen fördes inga systematiska 
fältanteckningar, vilket gjorde att dessa data inte redovisades som en del av resultatet. Däremot bidrog 
detta till en förförståelse för informanternas sammanhang, vilket med största sannolikhet bidrog till 
ökad tillförlitlighet i datan som genererades under intervjuerna. 
 
Studiens tillförlitlighet påverkas också av oss själva då vi är det viktigaste instrumentet för insamling 
av data. Thornberg och Fejes (2009) menar att datainsamling och analys kan liknas vid ett 
detektivarbete där det gäller att lägga ett pussel utifrån flera olika ledtrådar under hela studiens gång. 
Inför datainsamlingen genomfördes en pilotstudie för att öka tillförlitligheten i intervjuguidens 
utformande. Pilotstudien resulterade i att intervjuguiden justerades något. Vid genomförandet av 
lektionsobservation och intervju valdes även att vara två observatörer och intervjuare, för att på så sätt 
påverka tillförlitligheten. Under intervjun styrde den ena samtalet och den andre agerade observatör 
som vid behov ställde kompletterande följdfrågor som förtydligade informantens beskrivning. 
 
För att minimera risken för individuella tolkningar har all data analyserats av oss båda, så kallad 
kollegial validering (Kvale & Brinkman, 2014). Validitet är ett begrepp som oftast används inom 
kvantitativ forskning och definieras som att mäta det som avses mätas. Kvale och Brinkmann (2014) 
menar dock att begreppet även kan användas inom kvalitativ forskning, men att validitet då handlar 
om ett ständigt pågående arbete där tillförlitligheten diskuteras under hela studiens gång, och inte bara 
gäller slutresultatet. Arbetsprocessen har genomsyrats av att vi kontinuerligt lyft varandras synpunkter 
och ifrågasatt dessa, vilket har fört arbetet framåt i det som Thornberg och Fejes (2009) benämner som 
detektivarbete. Analys av insamlad data, så kallad kodning och kategorisering genomfördes till att 
börja med separat av oss båda. Koder och kategorier jämfördes därefter sinsemellan, vilket visade att 
vissa kategorier återfanns i bådas analys. Analysarbetet fortsatte genom att respektive tolkningar 
prövades mot studiens syfte, men också att tolkningarna diskuterades och ifrågasattes, vilket ökar 
studiens tillförlitlighet. För att öka tillförlitligheten har även en riklig mängd citat använts i 
resultatredovisningen. Thornberg och Fejes (2009) menar att resultatet då får en rikligare innebörd då 
både det centrala och nyanserna i resultatet lyfts fram. 
 
Att generalisera studiens resultat till ett större sammanhang kan ifrågasättas då studien bygger på ett 
begränsat urval och där informanterna verkar i en viss kontext. Däremot ger resultatet en inblick i hur 
begreppet extra anpassningar kan tolkas av verksamma lärare i en skola. Resultatet ger även en större 
förståelse för hur tolkningen av begreppets innebörd kan påverka såväl undervisningen som hur skolan 
organiseras. 

Etiska överväganden 
Etiska ställningstagande förekommer under hela studien och eventuellt måste hänsyn tas till vissa 
frågor redan vid studiens början (Kvale & Brinkman, 2014). Inför datainsamlingen diskuterades hur 
informanten skulle uppfatta situationen med två observatörer och två intervjuare. En sådan situation 
kan skapa en känsla av att vara i underläge, trots det föll valet på två observatörer och två intervjuare 
då det påverkar studiens tillförlitlighet. För att kompensera känslan av underläge togs hänsyn till hur 
intervjuare och informanten placerades runt bordet vid intervjutillfället. Gruppen formerades som en 
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triangel, istället för att informanten placerades mitt emot intervjuarna. Ytterligare ett etiskt 
hänsynstagande var att genomföra lektionsobservation före intervjun eftersom det ger informanten 
möjlighet att berätta om sitt agerande och olika val som gjorts i klassrummet. Detta går i linje med 
Widerberg (2002) som menar att informanten i intervjun då får en chans att förklara sina handlingar.  
 
Vid resultatredovisning har hänsyn tagits till intervjuareffekten d.v.s. hur intervjuarens identitet 
påverkar informantens uttalanden (Denscombe, 2016). Informanternas svar uppfattades stundtals som 
mycket öppna och ärliga, vilket skulle kunna härledas till att intervjuerna upplevde trygghet i 
situationen och kollegial lojalitet mot intervjuarna. Det medför givetvis att hänsyn måste tas till hur 
resultatet redovisas. Därför har viss data redovisats med försiktighet, för att minska risken för 
misstolkning av informantens svar och att informantens identitet röjs. 

Två teman framträder 
Av analysen framträder två olika teman; ordinarie undervisning och extra anpassningar och 
organisering. I resultatavsnittet markeras citat i löpande text med kursiv stil. De utvalda citaten kan 
sammanfatta flera lärares uttalanden. När analysen visat på markant skillnad mellan grundskollärares 
och särskollärares uttalanden har detta kommenterats i texten. I övrigt ska uttalanden ses som exempel 
som förekommer inom både grundskola och särskola. 
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Resultat 

Ordinarie undervisning och extra anpassningar 
Temat belyser hur innebörden i begreppet extra anpassningar tolkas av lärare och hur arbetet med 
extra anpassningar kan bedrivas. Temat beskriver hur stödinsatser kan riktas mot enskilda elevers 
behov eller svårigheter, men också hur stödinsatser genomförs på gruppnivå som en mer generell 
åtgärd. I lärarnas berättelser framträder att det finns en generell osäkerhet i var gränsen går mellan 
anpassning, så kallad ordinarie undervisning och stödinsatser inom ramen för den ordinarie 
undervisningen, det som ska benämnas extra anpassningar. I temat framkommer följande 
underrubriker: förhållningssätt, struktur i klassrummet, pedagogisk differentiering, reflektion och 
återkoppling, digitala verktyg, samarbete mellan elever, hemarbete och särskola. 
 

Förhållningssätt 
Hur begreppet extra anpassningar tolkas tycks påverkas av lärarens syn på vad det är som behöver 
förändras, eleven eller miljön som eleven befinner sig i. En grundskollärare säger att som lärare ska 
man inte bestämma sig för att den här eleven har det här problemet, utan att se till situationen och 
istället fundera på vad jag som lärare kan göra annorlunda nästa gång. Läraren anser att alla elever 
vill lyckas i skolan och menar då att det är viktigt att tänka att alla elever gör rätt om de kan det. Alla 
elever vill jobba och lära sig. De vill inte vara dumma, de vill inte slå sönder saker och det vill inte 
riva sönder uppgifter. Läraren efterlyser att fler lärare antar ett förhållningssätt där situationen runt 
eleven analyseras, istället för att direkt tillskriva eleven problemet.  
 
I arbetet med elever i behov av stöd menar läraren också att olika lärare är mer eller mindre villiga att 
förändra sin undervisning för att på så sätt bemöta olika elevers behov. Läraren framhåller att en del 
lärare verkar anta att deras arbetssätt passar alla elever och fortsätter sin beskrivning med vi är olika 
som pedagoger och därmed olika benägna att ändra vårt arbetssätt.  

Struktur i klassrummet 
Inom både grund- och särskola framhåller lärarna att en form av extra anpassning är att skapa en tydlig 
struktur i klassrummet som eleverna känner igen sig i och kan följa under lektionen. Strukturen i sig, 
ska ge eleverna tydliga instruktioner om vad de ska göra och hur mycket tid de har tillgång till. I de 
båda skolformerna finns en generell uppfattning om att behov av en tydlig struktur är särskilt viktigt 
för enskilda elever, men att detta arbetssätt gynnar flera elever och därför ges detta stöd på gruppnivå. 
Detta beskrivs enligt en grundskollärare att den extra anpassningen behöver ju egentligen alla, inte 
bara den eleven så då gör vi det för alla. Några av de extra anpassningar som både grundskollärare 
och särskollärare menar bidrar till en tydlig struktur i klassrummet är:    
 

• Tydliga scheman; veckoscheman och/eller schema för dagen på tavlan: vi försöker verkligen 
att gå igenom schemat för dagen, eftersom eleverna behöver få veta vad som ska hända. 
 

• Tydliga skriftliga instruktioner; i ett klassrum finns en punktlista (1, 2, 3) skrivet på tavlan: det 
står alltid där så att de alltid vet vad de ska göra och i vilken ordning. 
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• Tecken som stöd; lärare i särskolan tecknar för att förtydliga det verbala språket. 
 

• Bildstöd; i särskolan förstärks text och verbalt språk med bilder, eleverna får stöd av bilder 
och vi använder t.ex. bilder i schemat på tavlan. 
 

• Tidshjälpmedel; i ett klassrum finns en stor time-timer placerad vid tavlan, eleverna får alltid 
veta hur lång tid det är kvar med en time-timer, så att de vet hur länge de ska jobba. 

 
Det finns således ett antal extra anpassningar som lärare i såväl grund- som särskolan beskriver som 
strukturskapande. Påfallande är det tankesätt som kan urskiljas; det stöd som är nödvändigt för en elev 
gynnar även andra elever i gruppen. Vid ett sådant arbetssätt tycks de extra anpassningarna övergå till 
att bli en del av den ordinarie undervisningen. 

Pedagogisk differentiering 
För att undervisningen ska kunna möta elevers olika behov, menar lärarna i båda skolformerna att 
extra anpassningar kan innebära att erbjuda elever olika arbetsuppgifter, anpassade till elevens 
kunskapsnivå. Ett sätt att lösa det tycks vara att erbjuda eleverna matematikböcker med olika 
svårighetsgrad. En grundskollärare beskriver en matematikbok som finns i två versioner, en grundbok 
och en mer avancerad: böckerna heter samma sak och jag pratar med eleverna om samma område, det 
är till och med samma sidor i de två olika böckerna, skillnaden är att i den ena versionen är det fler 
och mer utmanande uppgifter. Lärare i särskolan menar dock att matematikböcker oftast inte är 
utformade utifrån särskoleelevers behov t.ex. behovet att repetera ett arbetsområde många gånger: 
materialet går framåt så fort och då tar det stopp för oss, jag menar att vi måste jobba på bredden 
istället för på djupet. Många gånger får vi göra eget material. 
 
Vidare menar lärare i båda skolformerna att det är viktigt att eleverna får uppgifter som är anpassade 
efter den kunskapsnivå som eleven befinner sig på just då, man måste ju fånga eleverna där de är. Det 
tycks bland annat handla om att låta eleverna arbeta i sin egen takt i matematikboken, och att läraren 
ger eleverna stöd med de uppgifter som eleven arbetar med just då: det handlar ju om att gå runt till 
varje elev och hjälpa de där de är. Detta arbetssätt verkar utgå från elevernas enskilda arbete och det 
tycks finnas få möjligheter till samarbete och diskussioner i helklass då eleverna arbetar med olika 
delar av arbetsmaterialet. 
 
En extra anpassning som lärare i båda skolformerna lyfter är att eleven måste ges den tid som behövs 
för att lära och att undervisningen måste ta hänsyn till detta. Lärare beskriver hur de erbjuder vissa 
elever längre tid och mer repetition. Enligt en grundskollärare finns det elever som får jobba längre 
med ett arbetsområde eller kanske om och om igen. En särskollärare beskriver hur elever som tillhör 
en mindre särskild undervisningsgrupp också har viss undervisning i en grundskoleklass. När eleverna 
efter avslutad lektion i grundskoleklassen återgår till den särskilda undervisningsgruppen erbjuds 
eleven att arbeta vidare med uppgiften eller att läraren repeterar momentet, som en extra anpassning; 
sen kommer man tillbaka hit, och man kan då gå igenom det en gång till, fast på deras nivå och i deras 
hastighet, då blir det en extra anpassning. Hur lärarna organiserar och utformar anpassningar med 
koppling till repetition framgår inte tydligt i lärarnas beskrivningar.  

Reflektion och återkoppling 
Både lärare i grundskola och särskola menar att för att kunna genomföra extra anpassningar är det 
nödvändigt att reflektera över sin undervisning. En grundskollärare menar att reflektion kan vara att 
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tänka jag gjorde så här den här lektionen och hur gick det? Hur ska jag lägga upp nästa lektion? Vilka 
elever behöver vilka insatser? Kanske behöver alla elever mer stöd? Läraren funderar vidare; kanske 
gick jag för fort fram? Det kanske bara är några elever som har förstått. Det är så svårt att veta från 
början. Det tycks handla om att lärarens reflektion över sin genomförda undervisning bidrar till att 
synliggöra vilka delar av undervisningen som är framgångsrik och vad som behöver utvecklas till 
nästa lektionstillfälle.   
 
Lärare i grundskolan menar också att det inte räcker att bara reflektera efter lektionen, utan att det även 
måste ske under pågående lektion. För att lärarna ska få återkoppling från eleverna huruvida de har 
förstått eller inte behövs flera olika tillvägagångssätt. En lärare beskriver att det kan ske genom att 
eleven besvarar frågor genom att skriva svaret på mini-White boards som hålls upp mot läraren: jag tar 
fram white boardsen och då får jag direkt återkoppling att det är du och du som inte har förstått. Hur 
läraren går vidare med sin undervisning beror på vilken respons eleverna ger på frågorna. 
 

Grundskollärare: Ser man att det bara är hälften som kan, då får man köra ett varv till.  Men ser jag att det 
är bara är två som inte förstår och det är de två som jag brukar få hjälpa, då kanske jag ändå kan gå vidare 
men då sätter jag mig och hjälper dem senare. Men oftast brukar jag vilja köra ett varv till i alla fall för det 
kan ju vara fler som inte förstår. 
 

Den direkta återkopplingen från elever menar läraren synliggör vilka som är i behov av stöd och på så 
sätt kan läraren direkt under pågående lektion styra undervisningen mot att eleverna får lämpligt stöd. 
Arbeta med extra anpassningar tycks här handla om att läraren kontinuerligt reflekterar över sitt eget 
agerande i klassrummet, både under pågående och efter avslutad lektion. Det framgår utifrån lärarnas 
beskrivning att var gränsen går mellan extra anpassning och anpassning är glidande. Att tillmötesgå 
varje elevs behov verkar utgå ifrån lärarnas reflektioner och den ständigt pågående förändringen av 
undervisningens utformning.  

Digitala verktyg 
Digitala verktyg nämns ofta av lärarna i båda skolformerna under samtalet om extra anpassningar. I 
både intervjuerna och lektionsobservationerna framkommer att lärarna använder flera olika digitala 
verktyg i undervisningen; t.ex. iPad, interaktiva skrivtavlor, tv, dator, miniräknare, talsyntes, inläst 
textmaterial, digitala läromedel. Verktygen beskrivs som användbara både i helgrupp under ledning av 
läraren men också som ett kompensatoriskt hjälpmedel för enskilda elever i behov av stöd.  
 
Dator med tillgång till digitala läromedel kan enligt lärarna användas som hjälpmedel i matematik för 
enskilda elever med läs- och skrivsvårigheter för att deras avkodning inte ska bli ett hinder för 
matematikinlärningen.  
 

Grundskollärare: Oftast är det elever som har svårt för att läsa som också fallerar i matten, eftersom de inte 
kan ta till sig det som står i boken. Ibland kan det vara så att eleven behöver lyssna på texten. För en del 
elever handlar det om att det är svårt att skriva och då har de fått skriva ner svaren på dator. 

 
Datorn anses vara ett användbart verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter och en 
grundskollärare beskriver hur miniräknare kan utgöra ett liknande hjälpmedel för de elever som t.ex. 
inte automatiserat huvudräkning; jag tar fram miniräknare till de elever som har svårt med 
huvudräkning, precis som jag tar fram en dator till de elever som har svårt att skriva. En miniräknare 
kan kanske göra att eleven förstår sambandet. 
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Överlag lyfts arbetet med digitala verktyg fram som positivt för elevernas lärande, men lärarna 
beskriver också vissa utmaningar. Eleverna behöver lärarstöd när de ska arbeta med verktygen och i 
särskolan beskrivs det som det är bra att eleverna använder iPad och dator men eleverna har svårt att 
klara ut vad de ska göra om man inte är med hela tiden. Det beskrivs också att verktyget kan 
distrahera eleven som då riktar fokus mot något som inte har med undervisningen att göra; eleverna 
tröttnar ganska fort och går ur programmet när det inte riktigt går som de har tänkt. Eller så går de in 
på något annat och spelar. Lärare upplever också en utmaning i att själv förstå hur tekniken fungerar 
och att det tar tid för läraren att förbereda elevens arbete. Ett sätt för läraren att spara tid och arbete 
tycks vara att låta eleverna lära sig tekniken av varandra. 
 

Grundskollärare: I början när det kom (digitala verktyg) var det svårt att ta till sig allting, man skulle ju lära 
sig hur man gör med just de här hjälpmedlen, hur man spelar in och laddar ner. Nu kan eleverna det själva så 
nu kan man sätta en kompis på att visa. 

 
Vidare menar lärare både i grund- och särskola att digitala läromedel eller verktyg kan vara ett sätt att 
öka uthålligheten och motivationen hos elever i behov av stöd inom matematik. Men istället för att 
bara några få elever får tillgång till dessa läromedel uttrycker en grundskollärare en önskan om att 
kunna erbjuda alla elever digitala läromedel; jag tycker att det digitala är så bra för de här barnen 
som behöver mer stöd, men det är precis lika bra för de andra också. Även här framkommer en bild 
av hur en extra anpassning kan användas på ett sätt som gör att lärandet påverkas i hela gruppen, en 
extra anpassning som kan övergå till att bli en del av den ordinarie undervisningen. 

Samarbete mellan elever 
Samarbete elever emellan anses vara en form av extra anpassning inom grundskolan. Läraren tar 
tillvara elevernas olika kompetenser genom att låta dem samarbeta. En grundskollärare beskriver hur 
hen låter eleverna ta del av varandras matematiska lösningar, för att på så sätt lära av varandra. Läraren 
beskriver hur eleverna först får möjlighet att lösa en uppgift enskilt och därefter fortsätta tillsammans i 
par. Utvalda lösningar fotograferas och visas därefter på klassrummets tv. Läraren menar att med 
digital teknik kan man snabbt visa olika lösningar. Då får elever som inte har någon egen idé om hur 
uppgiften ska lösas se olika alternativ på lösningar. När lösningarna står bredvid varandra kan jag 
peka på vad som var tydligt och vad som hade kunnat förändras.  
 
Samarbete mellan elever kräver att läraren har en tanke om vilka elever som paras ihop, menar en 
lärare i grundskolan. Det tycks vara viktigt att eleverna blir varandras kompetenta partner, så att de 
vågar lösa uppgiften tillsammans.  
 

Grundskollärare: Vi tänker alltid kring hur vi sätter ihop samarbetsparen. När vi t.ex. spelar 
multiplikationsspel eller något annat spel då kanske det inte gör så mycket att de är på olika nivå. Men om det 
är en uppgift som en elev knappt vågat påbörja då sätter jag inte ihop den eleven med någon som jag vet 
redan kan lösa uppgiften. För då kommer eleven aldrig vilja påbörja uppgiften eller ens berätta hur den hade 
tänkt. För de är rädda att visa för den andra kamraten om de har tänkt fel. 

 
Tanken om att eleverna är varandras kompetenta partner beskrivs även i andra sammanhang. En lärare 
i grundskolan beskriver hur hen uppmuntrar elever att fråga varandra, istället för att sitta passiva och 
invänta stöd från läraren. Jag har börjat med att man först måste fråga en kompis. Det har sparat 
jättemycket tid för mig och eleverna lär sig mycket av att förklara för någon annan. Läraren beskriver 
att det bidragit till att fler elever upprätthåller arbetsprocessen samtidigt som det skapat fler lärtillfällen 
för eleven.  
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Det framkommer inte i intervjuerna hur samarbete ser ut mellan elever i särskolan. Där tycks generellt 
arbetet i större utsträckning utgå från mer individuellt arbete med vuxen som stöd.  
 
Vidare belyser lärare i både grundskola och särskola vikten av att i klassrummet kunna samtala öppet 
om elevers olika behov av extra anpassningar. Att inför andra elever kunna säga du har det här 
behovet och det är okej. I intervjuerna framkommer också att lärare anser att sådana samtal skapar en 
acceptans för elevers olikheter t.ex. förståelse för varför en elev får tillgång till digitala verktyg eller 
att eleven har en särskild placering i klassrummet.  
 

Grundskollärare: Elever kan säga; jag vill också ha paddan, men då förklarar jag att det är olika för olika 
elever. Nästa gång är det kanske du som får arbeta med paddan. De andra eleverna (de utan stödbehov) får 
också ha paddan ibland och då blir det inte så exklusivt.   

 
Lärare beskriver också att samtalen behövs för att skapa en fungerande undervisningssituation, utan 
frustrerade elever som anser att läraren handlar på ett orättvist sätt. En lärare i grundskolan beskriver 
detta som att eleverna blev frustrerade eftersom de tyckte att jag höll med den personen som hade 
svårigheter och det fick jag emot mig. Jag har funderat jättemycket på hur jag ska hantera de här 
situationerna i klassrummet.  
 
Hur diskussionerna förs är oklart och en lärare uttrycker önskemål om att lärare behöver bli tydligare 
för elevernas skull, jag upplever att man inte alltid är så tydlig i alla klassrum och då är det också 
svårare för eleven att förstå sig på sin kamrat. Lärarens uppfattning är också att eleverna upplevs vara 
observanta på sådant som sker i klassrummet och vill ha en förklaring till varför lärarna agerar på ett 
visst sätt.  
 

Grundskollärare: Min kollega och jag anser att det blir bäst när vi kan prata högt om varför vi gör olika saker i 
klassen. Vi byter bänkplatser och barnen upptäcker då direkt om det är tre stycken som fortfarande har kvar samma 
plats och att de även hade samma plats förra gången. Men då pratar vi om varför det är så och då är det viktigt att 
man fått tillåtelse från det barnet att prata om det i klassen. 

 
Det tycks avgörande för eleven i behov av extra anpassningar att göras delaktig i hur samtalet i 
klassrummet förs. Detta för att eleven inte ska uppleva sig som utpekad eller stigmatiserad. Lärare 
menar också att det är viktigt att lärare som samarbetar runt elevgruppen är överens om hur dessa 
samtal ska föras.  
 
Lärare i särskola beskriver att det bland eleverna i särskolan finns en acceptans för varandras olikheter, 
vilket beskrivs som en acceptans för andra barn och att man själv kanske inte alltid kan. Lärarna 
menar att eleverna i särskolan är vana vid att de behandlas olika av personalen t.ex. olika former av 
uppgifter eller placeringar i klassrummet. I intervjuerna framkommer det dock inte om det tillsammans 
med eleverna förs samtal om elevers olika behov. 

Hemarbete 
En särskollärare menar att en form av extra anpassning skulle kunna vara att eleven får stöd med 
skolarbetet även i hemmet. Goda relationer mellan hem och skola tycks vara en bidragande faktor till 
om elever i behov av stöd når upp till lärandemål eller ej, vilket beskrivs som eleverna har fått en 
sådan otrolig stöttning hemma och det är så häftigt att se att det har gått så bra för de här eleverna. 
Vidare anser läraren att det är viktigt att föräldrarna känner förtroende för skolan. Utifrån lärarens 
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beskrivning tycks stödet hemifrån utgöra en aspekt för om eleven uppnår lärandemål eller ej. En fråga 
som då uppstår är hur skolans likvärdighetsuppdrag påverkas av elevernas olika hemförhållanden.  
 
En grundskollärare menar dock att om eleverna ska få matematikläxor kan dessa, precis som uppgifter 
i klassrummet behöva anpassas utifrån elevens behov eller motivation. Läraren beskriver att en extra 
anpassning kan vara; olika matteläxor, på tre olika nivåer så får eleven ta vilken nivå eller vilken 
utmaning eleven vill ha. I intervjuerna framkom inte vilket som var syftet med hemarbetet och inte 
heller hur elever i behov av stöd klarade av uppgifterna utan stöd av personal eller föräldrar.  

Särskolan 
I särskollärarnas beskrivningar framkommer en generell uppfattning om att all undervisning i 
särskolan är någon form av extra anpassning. Lärarna menar att det krävs särskilda utredningar och 
behov för att eleven ska ges tillträde till särskolan, vilket beskrivs som om eleven blir mottagen i 
särskolan är det ju en åtgärd, det är ju i alla fall en måttstock på att du uppfyller kriterierna och då 
har du en rättighet till att gå i särskolan och då ska vi ge de åtgärder som behövs. Fortsatt beskriver 
en särskollärare att anpassningarna som görs i särskolan har som syfte att eleverna ska förberedas 
inför arbetslivet och måluppfyllelse nämns inte på samma uttalade sätt som i grundskolan. Enligt en 
lärare krävs det också att eleverna socialiseras in i rollen som elev: första terminen gick ju åt till att få 
eleverna att förstå att de är i skolan, det händer så mycket runt omkring och det är svårt att bara sitta 
still. Att anpassningarna i särskolan skulle skilja sig åt i utformning och omfattning i jämförelse med 
grundskola, bortsett från gruppstorlek och personaltäthet framkommer dock inte helt tydligt i lärarnas 
beskrivningar. 

Organisering 
I temat framgår hur lärarna beskriver hur personal och elever organiseras för att på olika sätt 
tillmötesgå elevernas olika behov i arbetet med extra anpassningar. I lärarnas berättelser framgår att 
organisering av både personal och elever kan se olika ut beroende på hur lärarna tolkar innebörden i 
begreppet extra anpassningar. Det påverkas också av vilka förutsättningar som lärarna beskriver sig ha 
för att arbeta med extra anpassningar. Temat berör också hur kollegiala samtal förs och hur samarbete 
med skolans elevhälsoteam beskrivs. I temat framkommer följande underrubriker: organisering av 
personal, kollegiala samtal och samarbete och organisering av elever. 

Organisering av personal 
Det framkommer att undervisningen inom både grund- och särskola genomförs i olika gruppstorlekar, 
t.ex. en-till-en undervisning, mindre grupper och helklass som en form av extra anpassning. Lärare 
beskriver att antalet vuxna i klassrummet kan variera. 
 
Lärare i både grund- och särskola menar att det finns fördelar med att vara flera personer i 
elevgruppen. Fler vuxna i klassrummet anses positivt eftersom det t.ex. ger möjligheten att se alla 
elever och att snabbt ge det stöd de behöver. Lärare i grundskolan som samarbetar med en 
fritidspedagog i undervisningen säger: Jag tycker att man hinner med jättebra och då kan man lägga 
mer tid på de som har det svårt, vi har bra personaltäthet på skolan. Lärare i särskolan som 
samarbetar med elevassistent anser att både den lilla gruppstorleken och fler personal är positivt för 
eleverna: förmånen vi har här är att vi ser eleverna och vi har möjligheten till det eftersom det är få 
elever och vi är fler än en vuxen. 
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Lärare i grundskolan menar att enskilda elever är i behov av särskilt stöd i form av stöd från 
elevassistent, för att klara av den sociala situationen i klassrummet. Assistentens arbetsuppgift 
beskrivs ofta som att sitta bredvid eleven i klassrummet och stötta eleven i att upprätthålla 
koncentrationen. Läraren menar att rollfördelningen mellan lärare och assistent behöver varieras, och 
att även läraren bör arbeta enskilt med eleven. Det beskrivs att assistenten och grundskolläraren byter 
arbetsuppgifter med varandra. 
 

Grundskollärare: Att eleven har stöd av assistent beror inte på elevens ämneskunskaper utan eleven behöver 
ett “extra jag”. Men för en elev i min klass som har assistentstöd så har matten halkat efter och den eleven 
träffar jag enskilt varje morgon i 20 minuter. Då tar assistenten över samlingen i klassen och jag sitter med 
eleven. 

 
Särskilt stöd i form av elevassistenten och stöd från fritidspedagog i klassrummet tycks möjliggöra 
lärarens arbete med extra anpassningar. Det framgår då att det är en flytande gräns mellan extra 
anpassningar och särskilt stöd. Det tycks vara möjligt för läraren att genomföra extra anpassningar när 
läraren får stöd av elevassistent och fritidspedagog. En insats som läraren normalt inte kan genomföra 
på egen hand inom den ordinarie undervisningen, bör betraktas som särskilt stöd. 
 
Samtidigt framhåller en grundskollärare vikten av behörig kompetens för personal som arbetar med 
undervisning och extra anpassningar inom matematik. En lärare uttrycker sig kritisk till att 
matematikundervisningen i en grupp leddes av en obehörig pedagog, vilket uttrycks som; jag motsatte 
mig det eftersom hen inte hade någon utbildning i matematik. Jag tycker inte att hen ska ha det 
ansvaret för det handlar trots allt om att använda matematiska begrepp och språket på rätt sätt. 
Lärare menar också att kvaliteten på undervisningen påverkas om arbetet fördelas mellan lärare med 
likvärdig utbildning inom matematik. 
 

Grundskollärare: Vi är två pedagoger som jämbördigt kan dela upp undervisningen och arbetet med 
anpassningar. Jag och min kollega är ju jämbördiga och vet båda två vad som behövs, vilket gör att vi dela 
arbetet mellan oss. Det skulle inte ha gått om jag har en matematiklärarutbildning och den andra inte är 
matematiklärare. En fritidspedagog kan inte ge samma utmaning i matematik men kan sitta bredvid en elev 
för att skapa lugn och ro, men det är ju någonting annat.  

 
För att kunna genomföra undervisning och extra anpassningar i matematik på ett fördelaktigt 
sätt är behovet av behörigt utbildad personal ett önskemål från matematikläraren. Det tycks 
dock finnas fördelar med att andra yrkeskategorier finns närvarande i undervisningen. Trots det 
hävdar lärare i grundskolan att det råder oklarheter i hur personalresurser t.ex. elevassistenter 
och fritidspedagoger fördelas på skolan. En lärare beskriver hur hen lyfter personalbehovet med 
skolledningen och får gehör för detta: jag är ganska hård mot min chef och säger att du måste 
fixa det. Barnet att rätt till stöd och kan inte vara i skolan om den inte får stöd, då kom en 
assistent. 
 
En annan lärare ställer sig frågande till vem som får tillgång till personalförstärkning för att 
möjliggöra arbetet med extra anpassningar; Vem ska få tid ensam med lärare och hur bestäms det? 
Hur bestäms det vem som ska få den där resursen i klassrummet? Läraren menar att det finns olika 
tänkbara förklaringar till varför skolledningen tillför grupper mer personal; några pedagoger ropar 
högre och det är därför man får det? eller är det så att man anser att den del pedagoger klarar 
uppgiften med att bemöta elevernas behov i klassrummet bättre än andra och att det är därför de inte 
får mer personal? Återigen framgår det i lärarens beskrivning att det finns en otydlig gräns mellan 
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extra anpassningar och särskilt stöd. Personalförstärkning verkar ändå anses vara en förutsättning för 
att möjliggöra arbetet med extra anpassningar.  
 
En annan form av personalförstärkning är stöd av speciallärare. I såväl grundskola som särskola menar 
lärare att det är när den ordinarie undervisningen inte ger önskad effekt som specialpedagogiskt stöd 
kan erbjudas som extra anpassning. Stöd som ges av speciallärare utanför klassrummet beskrivs som 
positivt av en lärare eftersom hjälpen eleverna får i klassrummet är inte tillräcklig för dem just nu, det 
bästa för eleverna är att få gå iväg från klassrummet. Lärare beskriver hur hen har plockat ut fyra 
elever som har kunnat gå till specialpedagogen för att arbeta i en mindre grupp. Eleverna kan även 
erbjudas enskilt stöd av speciallärare. När eleverna arbetar med specialläraren beskrivs det av lärarna 
att eleverna arbetar med områden inom matematik som skapar stora svårigheter eller för att befästa sin 
kunskap. En särskollärare menar att det kanske lossnar för eleverna om specialläraren kan ge dem en 
strategi. Det tycks som att eleven får ett stöd från specialläraren som eleven inte kan få i klassrummet. 
Hur speciallärarens stöd ser ut och eventuellt skiljer sig från undervisningen i klassrummet 
framkommer inte i intervjuerna.  
 
För de elever som riskerar att inte nå en godkänd nivå uttrycker en grundskollärare ett önskemål om att 
specialläraren eller specialpedagogen borde göra en pedagogisk kartläggning för att ta reda på elevens 
styrkor och svagheter. Detta för att hjälpa läraren att ta reda på vart läraren ska backa banden och 
därmed få klarhet i vad eleven behöver jobba vidare med och vilket stöd eleven behöver. 
 

Grundskollärare: Jag tycker att stödet ska vara systematiskt för den elev som har det allra svårast. Där man 
ser att anpassningarna inte räcker till för en E-nivå, då vill jag ha stöd av en speciallärare som vet vad som är 
bäst. För det hinner inte jag att göra som lärare i klass. 

 
De båda lärarkategorierna lyfter de extra anpassningarna som utförs av speciallärare eller 
specialpedagog som positivt. Men hur mycket specialpedagogiskt stöd som finns att tillgå varierar i de 
olika skolorna. I en av skolorna hävdar en grundskollärare att skolan har för få specialpedagoger och 
att speciallärare inte finns på skolan vilket läraren anser är en brist som påverkar skolans möjlighet 
att bemöta alla elevers olika behov. 

Kollegiala samtal och samarbete 
Inom såväl grundskola som särskola framhåller lärare att det på skolnivå inte förs några organiserade 
diskussioner om extra anpassningar. En grundskollärare menar att debatten är ganska vilande och 
funderar på om det beror på att det saknas behov av den typen av samtal.  
 

Grundskollärare: Det är ingen som pratar om det. Jag vet inte om det beror på att vi tycker att det redan 
funkar. Att vi vet vad vi ska göra eller och att vi redan tar mycket av det ansvaret i klasserna.  
 

Det framkommer dock att diskussioner förs inom kollegiet, men att lärare möjligtvis är dåliga på att 
ge varandra tips gällande extra anpassningar. Uteblivna samtal förklaras bero på tidsbrist, att schemat 
är fullt. 
 
Båda lärarkategorierna beskriver att samarbete sker mellan lärare i parallellklasser eller lärare som har 
en gemensam undervisningsgrupp, vid ett så kallat tvålärarsystem. En grundskollärare beskriver hur 
hen med sin närmaste kollega bollar tankar om elever och undervisningen. Det anses vara ett sätt att 
komma vidare i arbetet med elever i behov av extra anpassningar.  
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En annan grundskollärare uttrycker önskemål om djupare och mer öppna och prestigelösa 
diskussioner mellan kollegor angående extra anpassningar. Samtal där lärare delar med sig av 
erfarenheter och misstag i undervisningen. Läraren menar att arbetet med extra anpassningar hade 
kunnat utvecklas ytterligare om samtalen kollegor emellan hade varit på en mer analytisk nivå.  
 

Grundskollärare: Jag vill diskutera djupare än vad vi gör idag. Jag uppfattar att det mesta som sägs är ytligt. 
På något sätt så vet vi hur vi ska agera, men hur gör vi det rent praktisk? Hur gör du för att möta den här 
eleven? Jag gjorde så här och det fungerade inte alls. Att det blivit kaos och att man då kan medge det. Det 
var helt klart mitt fel att lektionen spårade ur. Att man vågar analysera sig själv lite mera. 

 
Vidare menar lärare inom båda skolformerna att det finns möjlighet att diskutera elevers behov av 
extra anpassningar med skolans elevhälsoteam. Lärarna beskriver att de vänder sig till specialpedagog 
eller speciallärare med frågor såsom här har jag svårt nu, kan du ge mig tips på hur jag ska gå 
tillväga? Detta sker överlag oftare spontant, än vid organiserade mötestillfällen. Det tycks inte finnas 
någon systematisk utvärdering och uppföljning av de extra anpassningar som används.  

Organisering av elever 

Inom båda skolformerna menar lärare att extra anpassning är ett verktyg för att bemöta elevers olika 
kunskapsnivå och behov av stöd eller extra utmaningar. Lärarna menar att det generellt finns ett 
problem att det inom samma grupp finns en spridning i kunskapsnivå. En lärare i grundskolan 
uttrycker skillnaderna inom gruppen som; det finns elever som inte riktigt klarar hårdare krav och 
som inte tycker att det är viktigt med hög hastighet och utmaning, och då brukar jag säga att det 
räcker med E bara du behåller glädjen. Särskollärare framhåller skillnaderna mellan grundskole-
elever och särskole-elever är att eleverna i särskolan alltid ligger lite efter och vi kommer inte så långt 
som vi skulle vilja göra. Lärare i särskolan beskriver att eleverna har olika färdigheter: vi har de som 
har ett bättre logiskt tänkande och de som har en bättre språklig förståelse, vilket också visar på att 
det inom särskolegruppen finns en spridning.  
 
I båda skolformerna menar lärare att, för att kunna tillmötesgå elevers olika behov och kunskapsnivå 
kan en extra anpassning vara att skapa grupper utifrån elevers kunskapsnivå, organisatorisk 
differentiering. En lärare i grundskolan beskriver det som: man gör grupper som är lite 
nivåanpassade. Den ena gruppen behöver lite mer tid medan den andra gruppen har ett större behov 
av att få komma vidare och där utmanar jag dom på ett helt annat sätt.  
 
Även inom särskolan menar lärare att det sker en gruppering utifrån eleverna förmåga och kunskaper; 
här behöver barnen mer individuell stöttning, än i den andra gruppen. Det kan bero på att man har 
olika funktionsnedsättningar. Det behöver inte alltid handla om den kognitiva förståelsen utan kan 
också vara att man störs av olika ljud eller att man inte har något talat språk.  
 
I grundskolan menar en lärare att organisatorisk differentiering kan gynna både hög- och 
lågpresterande elever. Terminsvis delas eleverna upp i en snabbare och en långsammare grupp.  
 

Grundskollärare: Det är många som diskuterar i forskningen, att man ska ha blandade grupper men man ser 
ju ögon som slocknar. Duktiga elever slänger ur sig allt om kvadratrötter och allt möjligt i åk 2, medan de 
andra bara sitter som frågetecken. Jag tycker att det är synd om de som inte hänger med. Det är synd om de 
andra också, de som inte får blomma eller visa vad de verkligen har kapacitet för.  
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En annan lärare i grundskolan beskriver hur hen vid behov grupperar eleverna utifrån kunskapsnivå 
inom ett specifikt arbetsområde. Grupperingarna kan variera från en lektion till en annan.  
 

Grundskollärare: Vi går igenom ett nytt arbetsområde och när vi har gjort många praktiska övningar, då är det 
många barn som fort kan lämna det och gå över till mer abstrakta övningar. En del av eleverna i gruppen kan 
inte det, och behöver då arbeta mer med det praktiska. Lektionen därpå delar vi upp eleverna och vi 
bestämmer vilken lärare som tar vilken grupp.  

 
Det tycks dock vara viktigt för läraren att de olika grupperna fortsätter att arbeta inom samma 
arbetsområde, för att på så sätt hålla ihop gruppen.  
 

Grundskollärare: Jag och min kollega vill inte att grupperna ska arbeta inom olika områden. Vi vill hålla 
eleverna inom samma arbetsområde, för annars har den stora gruppen ingen gemensam grund att utgå ifrån 
t.ex. de här lägesmåtten. Alla måste ha jobbat med det för att vi sen ska kunna göra det gemensamt, hela 
gruppen.   

 
Ytterligare en lärare i grundskolan beskriver att organisatorisk differentiering som är mer bestående 
över tid även ska erbjuda eleven möjlighet till byte av gruppkonstellation. 
 

Grundskollärare: Det är nivågruppering, men på ett sätt är det inte det eftersom gruppen inte är fast. Barnen 
ska inte känna att nu är jag i den här nivån och jag måste vara det hela terminen, utan det ska alltid finnas en 
chans att byta.  

 
I lärarens beskrivning framkommer att beroende på hur undervisningen bedrivs i de olika grupperna 
kan elevernas möjlighet att byta grupp påverkas. Det beskrivs av en lärare som vi har tyvärr inte 
arbetat med samma ämnesområden i de båda grupperna och då har vi nu insett att det då blir svårt att 
flytta elever mellan grupperna. Det innebär att grupperingarna indirekt blir bestående över tid, även 
om det inte var syftet från början.   
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Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka och analysera hur lärare tolkar begreppet extra anpassningar och 
hur lärare beskriver sina förutsättningar att arbeta med extra anpassningar.  

Extra anpassningar i undervisningen 
I lärarnas beskrivningar av hur begreppet extra anpassningar tolkas framkommer det att det är oklart 
att var gränsen går mellan vad som är ordinarie undervisning och extra anpassningar. Det som tolkas 
som en extra anpassning av en lärare i viss situation tolkas av en annan lärare som en del av den 
ordinarie undervisningen. Genomgående i alla teman är att det verkar finnas två olika tankesätt 
gällande hur lärarna beskriver vad extra anpassningar kan vara och hur de kan genomföras. Det ena 
tankesättet handlar om stödinsatser i nuet; konkreta åtgärder t.ex. att ge eleven tillgång till en dator 
eller att läraren önskar få praktiska råd i stunden från specialpedagog/speciallärare. Det andra 
tankesättet berör i högre grad reflektion på en mer övergripande nivå t.ex. elevsyn, reflektion över 
genomförda lektioner och analytiska samtal mellan kollegor. En slutsats som kan dras utifrån detta är 
att arbetet med extra anpassningar riskerar att stanna vid enkla lösningar i stunden när eleven redan 
upplever svårigheter, istället för att på ett systematiskt sätt analysera genomförd undervisning och 
utifrån det utveckla förebyggande åtgärder som bidrar till en mer tillgänglig undervisning. Arbetet 
med extra anpassningar bör utgå från en djupare förståelse för hur undervisningen och stödinsatser 
påverkar elevernas lärande, vilket också styrks av att skolans arbete ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet (SFS, 2010:800). 
 
Utifrån lärarnas berättelser framkommer det att en anpassning som är riktad mot en specifik elevs 
behov även kan tolkas som en mer generell anpassning på gruppnivå. En sådan tolkning bidrar till att 
extra anpassningar övergår från att vara en enskild stödinsats till att bli en del av den ordinarie 
undervisningen på gruppnivå. Vad lärare tolkar som extra anpassning tycks påverkas av hur läraren 
definierar vad som ingår i ordinarie undervisning. Det verkar som att det talas mindre om extra 
anpassningar om läraren har inställningen att stödinsatser kan genomföras på ett sådant sätt att de 
riktas mot och gynnas av flera elever. En slutssats som kan dras utifrån detta är att om läraren från 
början har ett brett förråd av pedagogiska metoder och antar ett proaktivt förhållningssätt så talas det 
mer om en tillgänglig ordinarie undervisning än om extra anpassningar. Att diskussionen handlar mer 
om att undervisningen ska göras tillgänglig överensstämmer med Dowkers (2004) forskning och 
Skolverkets (2014b) rekommendationer Ett sådant synsätt kan hänvisas till Nilholms (2005, 2006) 
beskrivning av det kritiska- och dilemmaperspektivet där lärandemiljön och skolans verksamhet sätts i 
fokus, istället för att enbart fokuserar på individens brister. En slutsats som kan dras utifrån studiens 
resultat är att om läraren har en bredare definition av vad som är ordinarie undervisning minskar risken 
för att eleven anses vara orsaken till låga skolprestationer. Istället läggs ansvaret över på läraren och 
dess utformning av undervisningen.  
 
I lärarnas beskrivningar av extra anpassningar som används i undervisningen framkommer inga 
anpassningar som är specifikt inriktade mot matematikämnet på individnivå. De extra anpassningar 
som framgår i lärarnas beskrivningar är mer generellt utformade utifrån flera olika elevers behov av 
stöd. Det kan t.ex. vara tillgång till digitala läromedel, bildstöd eller strukturskapande arbetssätt i 
klassrummet. Dowker (2009) menar att effektiva interventioner inom matematik är individspecifika 
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och utgår från pedagogiska kartläggningar, och eventuellt behöver insatserna genomföras av 
speciallärare eller annan utbildad lärare. Det går i linje med beskrivningar ur resultatet där en lärare 
framhåller ett önskemål om att få stöd av speciallärare för att genomföra grundliga pedagogiska 
kartläggningar. Läraren menar att en ökad förståelse för elevens svårigheter krävs för läraren ska 
kunna stötta eleven med låga matematikprestationer inom den ordinarie undervisningen. Läraren 
menar att det inom ramen för den ordinarie undervisningen inte finns tid för att både kartlägga och 
utforma extra anpassningar, utan det krävs det att specialläraren bidrar med sin kompetens. Det tycks 
därför inte vara så anmärkningsvärt att det i resultatet inte framkommer några beskrivningar gällande 
specifika extra anpassningar inom matematik, då lärare efterfrågar stöd med att ta reda på vilka extra 
anpassningar som krävs för specifika elever. 

Särskolan 
Resultatet visar att lärare i särskolan beskriver särskolan som skolform och all undervisning inom 
särskolan som en form av extra anpassning. I resultatet framgår det dock inte tydligt vad det är som 
skiljer särskolans undervisning i jämförelse med grundskollärare tolkning av begreppet extra 
anpassningar, med undantag för särskolans höga personaltäthet och mindre gruppstorlekar. I både 
grund- och särskollärares tolkningar av vad extra anpassning kan innebära tycks det dock finnas flera 
likheter t.ex. tydliggörande struktur i klassrummet, digitala verktyg och pedagogisk differentiering. 
Detta resultat väcker frågor. Har grundskolans närmat sig särskolans arbetssätt med stödstrukturer, 
eller utgör särskolans stöd i större tillgång till personal och mindre elevgrupper? Det framgår inte 
heller tydligt i särskollärares berättelser att särskolans anpassningar syftar till att eleven utvecklas mot 
utbildningens mål, utan snarare att undervisningen syftar till att eleven i framtiden ska klara ett 
vuxenliv. Det är ett resultat som stämmer väl överens med Berthén (2007) som menar att elevernas 
kunskapsutveckling inom särskolan riskerar att hamna i skymundan för mer vardagliga aktiviteter. I 
grundskollärares beskrivningar framgår det tydligare att extra anpassningar är ett sätt att stötta eleven i 
att nå utbildningens mål.  
 
I grundskollärares beskrivningar framkommer att samarbete mellan elever kan tolkas som en extra 
anpassning. Ett samarbete som beskrivs av Arevik och Hertzell (2007) som ett lärande tillsammans 
med en kompetent partner. Ett sådant samarbete framkommer inte i särskollärares beskrivningar. 
Undervisningen i särskolan tycks utifrån särskollärarnas beskrivningar utgöras av stor andel enskilt 
arbete med stöd från lärare eller elevassistent. Det kan liknas vid den form av individualisering som 
under 2000-talet alltmer övergick till att elever arbetade enskilt med uppgifter med stöd i form av 
handledning från läraren, såsom det beskrivs av Vinterek (2006). En slutsats som kan dras utifrån det 
är att elever i särskolan inte ges möjlighet till att lära genom samspel med andra, utifrån Vygotskijs 
sociokulturella teori. Även om många elever i särskolan kan antas ha svårigheter med att bemästra 
socialt samspel, så skulle det även gå att göra anpassningar som möjliggör visst socialt samspel. t.ex. 
med hjälp av bildstöd eller digital teknik som stöd vid kommunikation.  

Digitala verktyg 
I samtliga lärares berättelser framkommer det att lärare anser att digitala verktyg i form av t.ex. 
digitala läromedel eller interaktiva skrivtavlor är en form av extra anpassningar som kan genomföras 
på både individ- och gruppnivå. En lärare i grundskolan beskriver positiva fördelar med digitala 
verktyg på gruppnivå där tekniken möjliggör att eleverna med hjälp av foto och interaktiv skrivtavla 
kan ta del av varandras lösningar på ett enkelt sätt. Det blir då en form av kamratlärande som enligt 
Lingefjärd (2011) grundar sig i Vygotskijs sociala teorier. Det kan antas att när läraren leder 
undervisningen med hjälp av digitala verktyg leder det till att digital teknik blir ett pedagogiskt 
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verktyg på gruppnivå och inte bara ett kompensatoriskt hjälpmedel för enskilda elever. Lärare 
beskriver också hur digitala verktyg kan användas för att öka elevers motivation och uthållighet inom 
matematikundervisningen, vilket står i likhet med forskning av Lindeblad, Nilsson, Gustafson och 
Svensson (2016). I resultatet framkommer också att lärarna menar att digitala verktyg används för att 
överbrygga hinder i matematikundervisning vid läs- och skrivsvårigheter, vilket överensstämmer med 
Forgraves (2002) forskning som visar på att digitala verktyg kan användas för att kompensera för 
elevers svårigheter. 
 
Gällande digitala verktyg framkommer det även i lärarnas beskrivningar olika utmaningar såsom; 
tidskrävande arbete för läraren, svårigheter med att få tekniken att fungera och att verktyget riskerar att 
distrahera eleverna från skolarbetet. Forgrave (2002) menar att för att digitala verktyg ska ge bästa 
effekt måste läraren ha förmågan att sammanföra effektiva instruktioner/undervisning med den digitala 
tekniken. Tallvid (2015) menar också att arbetet med digitala verktyg, särskilt på gruppnivå är en 
komplicerad process som påverkar verksamheten på flera olika sätt. Det krävs att lärare erbjuds 
fortbildning inom området för att fler lärare ska använda digitala verktyg så att det påverkar 
undervisningen på ett positivt sätt. I resultatet framkommer det att en lärare beskriver att lärarens 
okunskap om de digitala verktygens funktion kan lösas genom att låta elever lär av varandra, det 
sparar också tid för läraren. En konsekvens av ett sådant förhållningssätt kan leda till tron på att 
digitala verktyg per automatik är en extra anpassning som leder till ökat lärande. Dock menar Tallvid 
(2015) att för att effektivt kunna använda sig av digitala verktyg i undervisningen måste lärare ha 
förståelse för den förändrade kunskapssynen och en förberedelse för en ständig teknisk förändring. Det 
kan då ses som en risk att överlåta ansvaret till eleverna att lära sig hantera verktygen, utan stöd från 
lärare som har en klar pedagogisk tanke med arbetet och verktyget.  
 
Hemmets betydelse 
I resultatet framkommer beskrivningar om hemmets betydelse för elevernas lärande och om eleven ges 
hemuppgifter kan dessa behöva anpassas utifrån elevers olika förutsättningar. Enligt styrdokumenten 
finns det inte någon bestämmelse gällande hemuppgifter eller läxor. Hattie (2012) menar dock att 
läxor kan ha en negativ effekt på elevers lärande, speciellt gällande yngre elever som har svårigheter 
att arbeta självständigt utan stöd från andra. Även elevernas motivation kan påverkas negativ om de 
upplever ett misslyckande i samband med läxläsning. Tydligt avgränsade och strukturerade läxor som 
eleven kan arbeta med självständigt kan dock ha viss positiv effekt på elevens lärande (Hattie, 2012). I 
diskussionen om lärares arbete med extra anpassning kan en alltför stor tilltro till att hemarbete kan 
användas som en extra anpassning riskera skolans likvärdighet. Det finns en risk i att läraren förväntar 
sig att hemmet ska ge ett pedagogiskt stöd till eleven som hemmet inte har förmågan att erbjuda. 
Enligt Skolverkets stödmaterial (2014c) krävs det ur ett likvärdighetsperspektiv att läxorna som ges 
inte kräver kvalificerad hjälp av vårdnadshavare.  
 
En fråga som väcks gällande hemarbete är; vad det är som gör att elever behöver arbeta med 
skolarbete även utanför skolan för att uppnå utbildningens mål och vad är det som hemmet anses 
kunna erbjuda som inte skolan kan erbjuda? I den här frågan behöver därför fokus riktas mot skolans 
verksamhet och lärarens undervisning. På ett systematiskt sätt undersöka var eleverna stöter på 
svårigheter som gör att även hemarbete krävs för att eleven ska uppnå utbildningens mål. En sådan 
kartläggning skulle kunna genomföras av speciallärare i samarbete med ämneslärare, ett samarbete 
som uppmuntras av Skolverket (2014b) gällande skolans arbete med extra anpassningar.  
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Genomförande och organisering av extra 
anpassningar 
I resultatet framträder att personal och elever organiseras på olika sätt för att i arbete med extra 
anpassningar tillmötesgå elevernas olika behov. I lärarnas beskrivning framkommer att 
undervisningen bedrivs i olika gruppkonstellationer och att tillgången till personal ser olika ut. I 
lärarnas berättelser framkommer också såväl beskrivningar av organisatorisk- som pedagogisk 
differentiering som en form av extra anpassningar. Vilken form av differentiering som läraren 
använder sig av tycks påverkas av tillgången till utbildade matematiklärare och hur rektor organiserar 
verksamheten, detta resonemang kan kopplas till dilemmaperspektivet som beskrivs av Nilholm 
(2005; 2006).  

Organisatorisk differentiering  
Både internationell och svensk forskning visar att organisatorisk differentiering missgynnar 
lågpresterande elever (Persson & Persson, 2012). Organisatorisk differentiering påverkar 
lågpresterande elevers känsla av misslyckande och bidrar även till försämrat självförtroende. Däremot 
kan högpresterande elever gynnas av en sådan organisering (Skolverket, 2009). 
 
En lärare som är ensam undervisande matematiklärare i en klass beskriver organisatorisk 
differentiering som en förutsättning för att kunna möta alla elevers olika kunskapsnivå. En annan 
lärare i samma situation motiverar uppdelning av eleverna utifrån kunskapsnivå med att vissa elever 
inte har något intresse i att forcera matematikundervisningen. Lärarna menar att organisatorisk 
differentiering har förbättrat deras elevers lärande. Inom ramen för den här studien har dock elevernas 
faktiska resultat inte undersökts. Dowker (2004) menar att syftet med organisatorisk differentiering är 
att skapa homogena grupper, men att det syftet är omöjligt att uppnå då det alltid kommer finnas 
skillnader inom gruppen. Det kan antas att en ensam lärare i matematik kan uppleva arbetsbördan som 
lägre om eleverna i gruppen har en ungefärlig likvärdig nivå på kunskaper. En tanke som väcks är 
dock om det är organisationen av elever verkligen bidragit lärarens upplevelse av elevernas förbättrade 
kunskaper, eller om det beror på andra orsaker? Det skulle kunna vara så att organisatorisk 
differentiering är ett effektivt val av arbetsmetod, utifrån de förutsättningar som skolans verksamhet 
erbjuder t.ex. att en ensam lärare ansvarar för att erbjuda samtliga elever det stöd och stimulans som de 
har rätt till. Flertalet studier visar dock att organisatorisk differentiering har negativ effekt på elevernas 
lärande. Hur organisering av grupper och personal ser ut och påverkar elevernas lärande bör därför ses 
över på verksamhetsnivå och att läraren inte lämnas ensam i att lösa den fråga.    
 
I resultatet framkommer också att lärarna beskriver problem som uppstår när organisatorisk 
differentiering används över tid. En svårighet som uppstår är elevernas minskade möjligheter att röra 
sig mellan grupperna eftersom grupperna undervisats inom olika matematiska områden. Det innebär 
att grupperingarna bidrar till att eleverna inte kan välja att gå vidare till en mer utmanande grupp, 
eftersom undervisningen i den gruppen innehållit andra delar av matematiken.   

Pedagogisk differentiering 
I kontrast till organisatorisk differentiering beskriver en lärare hur hen arbetar med pedagogisk 
differentiering. Läraren beskriver det som ett tillvägagångssätt för att tillmötesgå elevernas olika 
behov inom gruppen. Läraren använder elevernas olika förmågor som en tillgång genom att t.ex. utgå 
ifrån elevers olika lösningsstrategier. Strategier som sedan diskuteras tillsammans i en större grupp. 
Läraren beskriver dock att vid vissa tillfällen frångås helgruppsundervisningen och det skapas nya 
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grupperingar. Eleverna delas då in i grupper utifrån elevers behov av att arbeta mer med ett område, 
medan andra behöver utmanas ytterligare. En god förutsättning för att arbeta med pedagogisk 
differentiering i samband med extra anpassningar tycks vara att lärarna arbetar i ett s.k. två-
lärarsystem. Lärarna beskriver upplevelsen av att de kan vara mer flexibla i ett två-lärarsystem både 
gällande undervisningsmetoder och gruppkonstellationer.  
 
En slutsats som kan dras utifrån studiens resultat tycks vara att lärarnas arbetssätt och val av hur 
eleverna grupperas till stor del påverkas av hur verksamheten på skolan är organiserad utifrån 
personaltillgång och personalens utbildning. Det tycks vara lättare att arbeta med pedagogisk 
differentiering i ett två-lärarsystem, där två lärare finns i samma klassrum och tillsammans kan göra en 
kontinuerlig utvärdering efter varje lektion. Det framkommer i lärarnas beskrivningar att i de klassrum 
som är systematiskt differentierat är också läraren ensam matematiklärare i en större grupp. 
 
I lärarnas beskrivningar framgår det, oberoende av vilken differentiering som används att det finns en 
viss samstämmigt med Hatties (2012) som menar att den viktigaste faktorn som påverkar elevernas 
resultat är lärarens undervisning. Om läraren är engagerad och tror på elevernas förmåga skapas goda 
förutsättningar för att lärande ska ske hos eleverna.   

Personal med rätt kompetens 
Lärare betonar vikten av att undervisande lärare har en matematiklärarutbildning. Det framkommer att 
samarbete mellan olika yrkeskategorier försvåras då personalen inte har likvärdiga 
matematikutbildningar. För att vara en skicklig lärare räcker det inte med en pedagogisk utbildning 
enligt Boo et al. (2017) då en lärare även behöver ha goda ämneskunskaper. I resultatet framkommer 
det att lärare beskriver samarbete med fritidspedagoger och elevassistenter och att det samarbetet 
kräver andra förutsättningar än ett samarbete mellan två matematiklärare. Det framkommer dock i 
resultatet att lärare beskriver fördelar med att det i klassrummet finns fler personal. Det är då 
oberoende av vilken utbildning personalen. Fler personal i klassrummet gör att lärare upplever att alla 
elever blir sedda och att elevernas arbete fortgår. Med utgångspunkt i detta kan vikten av formellt 
utbildade lärare som besitter både pedagogiska och ämneskunskaper inte nog betonas. Utifrån lärarnas 
berättelser tycks det inte räcka med ett ökat antal personal för att tillmötesgå elevernas behov av stöd i 
matematik.  

Öppet klassrumsklimat 
Något annat som också framkommer i lärarnas beskrivningar är av vikten av att skapa ett 
klassrumsklimat där det öppet kan talas om extra anpassningar. Ett öppet samtalsklimat innebär enligt 
lärarnas beskrivningar att eleverna vågar vara sig själva och där det råder en självklarhet i att läraren 
agerar utifrån elevers olika behov. En lärare beskriver att ett öppet klassrumsklimat är en förutsättning 
för att kunna skapa en fungerande undervisningssituation, där eleverna inte upplever lärarens agerande 
som orättvist. Det kan tyckas vara en självklarhet, men det är inte enkelt att skapa ett tillåtande klimat 
och ett flerstämmigt klassrum. Liberg (2003) menar att ett flerstämmigt klassrum innebär att alla 
elever ska få möjlighet och våga uttrycka sin åsikt. Det kräver av läraren har kunskap om eleven och 
elevgruppen och sätta normen i klassrummet för vad som är tillåtet eller inte (Boo et al,. 2017). Vilket 
enligt en grundskollärares beskrivning inte förekommer i alla klassrum.  
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Kollegiala samtal och samarbete 

Kollegiala samtal 
I lärarnas beskrivningar framkommer att inte förekommer några organiserade diskussioner gällande 
planering, genomförande och utvärdering av arbetet med extra anpassningar på skolorna. Samtal tycks 
dock föras mellan lärare och skolans elevhälsoteam och då särskilt samtal med speciallärare eller 
specialpedagog. Samtalen som beskrivs handlar främst om snabba lösningar i vardagen eller konkreta 
åtgärder. Det framkommer inte i lärarnas beskrivningar att arbetet med extra anpassningar diskuteras 
gemensamt i kollegiet på ett framåtsyftande eller förebyggande sätt. Enligt Boo et al. (2017) behöver 
lärare stöd av varandra i kollegiet för att kunna genomföra arbetet med att tillgodose alla elevers olika 
behov. En tanke som behöver lyftas är om lärare behöver mer utbildning eller handledning för att 
tillsammans kunna se bortom enkla lösningar och istället problematisera lärandemiljön på ett djupare 
plan.  
 
Ett resultat som framkommer är att lärare beskriver att det förs kollegiala samtal men att samtalen ofta 
hamnar på ett ytligt plan. Läraren efterlyser djupare kollegiala diskussioner mellan kollegor. Det finns 
enligt Boo et al. (2017) många erfarna lärare som besitter en stor kunskap som till viss del är tyst och 
svår att formulera. Fortsatt menar Boo et al. (2017) att det inte är tillräckligt att lärare utbyter idéer och 
delar med sig av material utan det behöver ske systematiska diskussioner utifrån lärarlagets egna 
frågeställningar. Först när strukturerna för dessa diskussioner är satta kan lärarprofessionen utvecklas. 
Lärarens önskemål om tid till djupare diskussioner kan höra samman med att det på skolnivå verkar 
saknas organiserade mötestillfällen för detta ändamål. Enligt Skolinspektionen (2016) har skolor 
som lyckats i sitt arbete med extra anpassningar utarbetat olika former av möten för analys av 
verksamheten. Organiserade möten där lärare, elevhälsoteam och skolledning träffas för att följa upp, 
utvärdera och utforma nya anpassningar eller sätta in särskilt stöd.  

Samarbete 
I samtliga lärares beskrivningar framkommer det att det förekommer någon form av samarbete mellan 
lärarkollegor gällande planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Samarbetet 
beskrivs inte uttryckligen som ett samarbete gällande extra anpassningar, utan mer som ett generellt 
samarbete gällande ordinarie undervisning där tankar och idéer bollas mellan lärarna. Det tycks vara så 
att de samtal som förs mellan lärarkollegor med likvärdig utbildning upplevs av lärarna vara på ett 
djupare pedagogiskt plan, än samtal som förs med elevassistenter eller fritidspedagoger. Dessa samtal 
verkar istället hamna på ett mer organisatoriskt plan, t.ex. vilka pratiska uppgifter som ska utföras av 
vem i klassrummet. En slutsats som kan dras är att det vilar ett stort ansvar på rektor så att 
verksamheten organiseras på ett sätt som möjliggör djupare och analytiska diskussioner gällande 
elever i behov av stöd.  
 
Ett sätt att skapa samarbete och öppna diskussioner mellan lärare kan vara att genomföra en learning 
study i arbetslaget. I arbetet med learning study får lärare tillfälle att diskutera ämnesinnehåll, 
undervisning och didaktik (Runesson, 2011 & Boo et al., 2017). För att lärare inte ska lämnas 
ensamma i utformningen av undervisningen tycks det kollegiala lärandet och samarbetet vara en god 
förutsättning för att lyckas med att skapa en anpassad och tillgänglig undervisning. 
 
I lärarnas beskrivningar framkommer att det sker ett samarbete mellan lärare och skolans speciallärare 
eller specialpedagog då det finns tillgång till detta. Samarbetet beskrivs oftast som att 
specialpedagogiska insatserna sker utanför den ordinarie klassens. Lärare beskriver att de anser att det 
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ofta är bättre för eleven om eleven får gå till specialpedagog/specialläraren utanför klassrummet för att 
få det stöd elev är i behov av. Skolverket (2009b) lyfter fram forskning som visar på att 
undervisningen som sker av speciallärare/specialpedagog utanför ordinarie undervisning ofta 
innehåller andra uppgifter än de som eleven behöver arbeta med för att nå utbildningens mål. Att ta 
detta i beaktande blir särskilt viktigt i rollen som speciallärare genom att t.ex. inleda ett samarbete med 
lärare, för att tillsammans utforma undervisningen för eleven. Skolverket (2014b) pekar på att de 
insatser som ges till elever utanför ordinarie undervisning bör finnas med i ett större sammanhang. Det 
blir därför viktigt att som första steg skapa möjligheter för elever att lyckas inom ramen för den 
ordinarie undervisningen. Vilket överensstämmer med Engströms (2015) tankar om hur 
undervisningen kan organiseras i olika steg. Samarbetet mellan lärare och speciallärare behöver inte 
ske genom att eleven undervisas utanför klassrummet. Samarbetet skulle istället kunna vara att 
specialpedagogen/specialläraren samverkar med läraren i klassrummet, både med förebyggande 
insatser och matematikspecifika interventioner.  

Slutsats 
Sammanfattningsvis visar resultatet att det genomgående i lärarnas beskrivning framgår att arbetet 
med extra anpassningar tolkas av lärarna som deras uppdrag och skyldighet. Det kan tolkas som om 
lärarna tar uppdraget att ge elever i behov stöd på största allvar och ser sig själva som viktig aktör i 
elevernas lärande. Det överensstämmer med Hatties (2012) tankar om att den allra viktigaste personen 
för eleverna i deras lärande är läraren. Ett flertal forskare (Boo et al., 2017; Engström, 2015, 
Håkansson & Sundberg, 2012, m.fl.) lyfter fram betydelsen av lärarens kompetens, både 
ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper. Det krävs också insikt i elevernas kunskaper och behov, 
samt hur lärare, elev och innehåll samspelar. Det här tyder på att läraruppdraget är komplext och att 
arbetet med extra anpassningar inte är en snabb lösning, utan ett långsiktigt systematiskt arbete som 
bör involvera hela kollegiet.  

Fortsatt forskning 
Inom området extra anpassningar finns det flera frågeställningar som det ur ett specialpedagogiskt 
perspektiv finns intresse i att söka svar på. En fortsättning på denna studie skulle kunna vara att 
undersöka hur pedagogisk differentiering kan användas i undervisningen ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. Goda exempel kan studeras men även interventionsstudier kan genomföras 
med fokus på hur undervisningsmetoder kan varieras. Det finnas också ett intresse i att låta eleverna 
röster komma till tals och undersöka deras upplevelser av stöd som erbjuds inom ramen för den 
ordinarie undervisningen.  
 
Det hade också varit intressant att undersöka rektorers syn på hur verksamhetens resurser organiseras 
och fördelas. Samt att få ta del av rektorers syn på hur olika yrkeskategorier t.ex. lärare, speciallärare, 
elevassistent och fritidspedagog förväntas samverka i skolans arbete med extra anpassningar och 
särskilt stöd. Utifrån den här studiens resultat framkommer det att organiserat kollegialt samarbete kan 
vara eftersatt. Det hade därför varit intressant att undersöka hur olika former av organiserade 
analysmöten kopplat till extra anpassningar påverkar arbetet i så väl klassrummet som arbetet med 
dokumentation. Även här kan goda exempel studeras eller att interventionsstudier genomförs.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide 

Inledningsfrågor:  
Hur länge har du arbetat som lärare i matematik? 
 
Vilken utbildningsbakgrund har du? 
 
Hur ser din arbetslivserfarenhet ut? (olika skolor, särskola, grundskola) 
 
Hur ser skolans organisation ut (klasser, EHT, m.m.)? 
 
Observerad lektion 
Kan du beskriva dagens lektion? (syfte, innehåll, material, m.m.) 
 
Kan du beskriva din bild av klassen som vi observerat? (behov av extra anpassningar) 
 
Hur tänker du om skillnader mellan det stöd alla elever behöver och det som kan ingå som 
extra anpassningar? 
 
Extra anpassningar 
Under 2014 ändrades skollagen gällande extra anpassningar och särskilt stöd. Har dessa 
bestämmelser förändrat ditt arbete, och i så fall hur? 
 
Hur skulle du förklara vad extra anpassningar är? Hur har det ändrat din syn på vad som är 
ledning och stimulans (vanlig), extra anpassningar eller särskilt stöd? 
Vilka olika former av extra anpassningar använder du dig av i din undervisning? Ge exempel.  
 
Vilka extra anpassningar anser du vara med framgångsrika?  
Vilka utmaningar ser du i arbetet med extra anpassningar? 
Vilka är dina utvecklingsområden som lärare när det gäller extra anpassningar? 
 
Har skolan några gemensamma riktlinjer för extra anpassningar?  
Hur dokumenteras extra anpassningar? 
Hur följs extra anpassningar upp? 
 
Hur introducerades arbetet med extra anpassningar lagändringen?  
Var befinner ni er nu i ert arbete med extra anpassningar? 
 
Har ni diskuterat extra anpassningar i kollegiet?  
Har du diskuterat extra anpassningar med eleverna (enskilda elever eller klass)? 
 
Hur ser samarbetet med elevhälsan ut när det gäller att utarbeta extra anpassningar? 
 
Vad är skolans utvecklingsområden när det gäller extra anpassningar? 
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Bilaga 2 
 
Mall för fältanteckningar 
 
Före lektion:  Här skrivs fältanteckningar 

Uppstart  
av lektion: Här skrivs fältanteckningar 

 

Förslag från 
Skolverket Planera och 

strukturera, 
schema 
 
schema, 
kalender, att 
göra-listor 
 

Extra tydliga 
instruktioner 
 
kortfattade 
instruktioner, 
muntligt och 
skriftligt, 
punktlistor, 
bildstöd, 
tecken, 
upprepade 
instruktioner  
 
Förklaringar 
av ett 
ämnesområde 
på ett annat 
sätt 
modersmål, 
visuellt stöd, 
konkreta 
begrepp, 
koppling till 
elev, film, 
praktiska 
övningar 
 

Stöd i att sätta 
igång arbetet 
 
sätta igång 
enskilda elever, 
kontrollerar 
förståelsen, stöd 
i att sätta mål, 
stöd med 
tidshjälpmedel, 
tät återkoppling. 

Ledning i 
att förstå 
text 
 
modersmål, 
uppläst, 
bildstöd, 
digitalt 
lexikon, 
samtala om 
text 

Färdighetsträning 
 
träna vissa 
moment/längre 
tid/annat sätt, 
matematikverkstad, 
verklighetsnära 
matematik 

Särskilda 
läromedel 
Särskild 
utrustning 
(ex 
hjälpmedel) 
 
anpassad bok, 
lätt svenska, 
lägre 
kunskapsnivå, 
digital bok  
 

Digital teknik med 
anpassade 
programvaror 
 
interaktiv tavla, dator, 
läsplatta, smartphone, 
talsyntes, 
minnesstödsfunktioner, 
tal-till-text, 
foto/filmning 

enstaka 
specialpedagogiska 
insatser 
 
stöd av 
speciallärare/pedagog, 
intensivträning  

Observerade 
exempel Här 

skrivs 
exempel 

       

Avslut av 
lektion:  
 

Här skrivs fältanteckningar 
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Bilaga 3 
 
Brev (rektor)                   Stockholm 2017-xx-xx 

 
Cecilia Cederlund                  
(mailadress, telefonnummer) 
Karolina Olsson  
(mailadress, telefonnummer) 
Studenter på Specialpedagogiska institutionen Stockholms Universitet 
 
Till Rektor Rektorsson 
 
Presentation av examensuppsats “Extra anpassningar inom matematik” 
 
Vi heter Cecilia Cederlund och Karolina Olsson och är studenter på Speciallärarprogrammet, 
vid Stockholms universitet. Vårt examensarbete har som syfte att studera lärares arbete med 
extra anpassningar inom matematik.  
 
Vi önskar besöka lärare i sina klassrum för att få en inblick i olika undervisningsupplägg och 
de utmaningar som lärare har att hantera. Därefter vill vi intervjua lärare (ca 30-45 min) och ta 
del av lärarens syn på arbetet med extra anpassningar, såväl framgångsfaktorer som 
utmaningar. 
 
Vårt arbete följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och det innebär att de 
deltagande lärarna är när som helst fria att avbryta sitt deltagande utan att motivera varför. 
Eftersom vår studie utgår från ett intresse för undervisningsutveckling anses inte eleverna 
ingå i själva undersökningen och föräldrar behöver därför inte ge något godkännande. 
Sammanställning och redovisning av studien kommer att ske på ett sätt så att inga deltagare 
kan identifieras.  
 
Handledare under examensarbetet är:  
Barbro Johansson 
Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet 
 
Med vänliga hälsningar 
Cecilia Cederlund & Karolina Olsson 
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Bilaga 4  
 
Brev (lärare)                   Stockholm 2017-xx-xx 

  
Cecilia Cederlund        
(mailadress, telefonnummer) 
Karolina Olsson  
(mailadress, telefonnummer) 
Studenter på Specialpedagogiska institutionen Stockholms Universitet 
 
Till Lärare Lärsson 
 
Presentation av examensuppsats “Extra anpassningar inom matematik” 
 
Vi heter Cecilia Cederlund och Karolina Olsson och är studenter på Speciallärarprogrammet, 
vid Stockholms universitet. Vårt examensarbete har som syfte att studera lärares arbete med 
extra anpassningar inom matematik. Vi söker nu matematiklärare i grundskolan och 
grundsärskolan som är intresserade av att delta i vår studie.  
 
Vi önskar besöka lärare i sina klassrum för att få en inblick i olika undervisningsupplägg och 
de utmaningar som lärare har att hantera. Därefter vill vi intervjua lärare (ca 30-45 min) och ta 
del av lärarens syn på arbetet med extra anpassningar, såväl framgångsfaktorer som 
utmaningar. 
 
Vårt arbete följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och det innebär att de 
deltagande lärarna är när som helst fria att avbryta sitt deltagande utan att motivera varför. 
Eftersom vår studie utgår från ett intresse för undervisningsutveckling anses inte eleverna 
ingå i själva undersökningen och föräldrar behöver därför inte ge något godkännande. 
Sammanställning och redovisning av studien kommer att ske på ett sätt så att inga informanter 
kan identifieras.  
 
Handledare under examensarbetet är:  
Barbro Johansson 
Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet 
 
Med vänliga hälsningar 
Cecilia Cederlund & Karolina Olsson 
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