
Student 

Ht 2016 

Examensarbete, 30 hp 

Speciallärarprogrammet med inriktning matematik, 90 hp 

 

Extra anpassningar i matematik 

En fallstudie i grundskolemiljö.  

Ulrika Lundgren 

 



 

 

Sammanfattning  

I den här studien undersöks hur begreppet extra anpassningar tolkas och används i praktiken. 

Syftet med studien är att få en djupare inblick i vilket stöd elever i matematiksvårigheter 

möter i den dagliga matematikundervisningen. Undersökningen har genomförts som en 

fallstudie med ett kvalitativt angreppssätt vid en grundskola i norra Norrlands kustland. Vid 

analysen av resultatet har ramfaktorernas påverkan och betydelse för läroplanens arenor varit 

en teoretisk utgångspunkt, i syfte att få en djupare förståelse för hur implementeringen av 

arbetet med extra anpassningar har skett. Resultatet visar att begreppet extra anpassningar 

tolkas olika av olika aktörer, och att läraren har det övergripande ansvaret när det kommer till 

planering och genomförande av de anpassningar som sker. De extra anpassningar som 

genomförs och dokumenteras i studien består i huvudsak av individinriktade insatser.  

Nyckelord: Extra anpassningar, särskilt stöd, individanpassningar, matematiksvårigheter   
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1 Inledning 
Under de senaste åren har skolan gått igenom en rad förändringar. Ny läroplan, ökat krav på 

dokumentation och förändrade bestämmelser gällande åtgärdsprogram och stödinsatser. 

Förändringar som har inneburit att lårarkåren fått ägna allt mer tid åt dokumentation och allt 

mindre åt planering av undervisning.  I ett led att minska den administrativa bördan och 

förtydliga reglerna om stöd och särskild stöd förändrades bestämmelserna om åtgärdsprogram 

och stödinsatser i skolan i juli 2014. Syftet med reformen var att minska lärares 

arbetsbelastning genom att minska delar av den dokumentation som funnits gällande 

åtgärdsprogram och att säkerställa att eleven får det stöd som den har rätt till genom att 

tydliggöra arbetsgången gällande stödinsatser (Prop. 2013/14:160). Det vill säga de 

bestämmelser som styr hur arbetet med elever i behov av stöd ska se ut för att alla elever ska 

få den undervisning som de har rätt till. I och med de ändrade bestämmelserna infördes ett 

nytt steg i arbetsgången gällande elever i behov av stöd. Det steget kallas ”extra 

anpassningar” och innebär att läraren ska anpassa undervisningen utifrån elevens behov inom 

ramarna för den ordinarie undervisningen, innan en utredning om särskilt stöd och ett 

eventuellt åtgärdsprogram behöver genomföras (Skolverket, 2014b). Denna arbetsgång skiljer 

sig från hur det såg ut tidigare, då en utredning om särskilt stöd skulle göras så fort det fanns 

misstanke om att en elev riskerade att inte nå målen (Skolverket, 2011). 

När denna förändring presenterades för mig och mina kollegor i början av höstterminen 2014 

var vi många som pustade ut. Äntligen ett steg i rätt riktning från den dokumentationshets 

som under några år blivit en allt tyngre börda för hela lärarkollegiet. Istället för att skriva 

pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram skulle vi nu kunna fokusera på arbetet med 

eleven. Att individualisera undervisningen utifrån elevernas behov kunde och gjorde vi ju 

redan! Strax efter att den nya reformen presenterats påbörjade jag min utbildning till 

speciallärare i matematik. I samband med det fick jag och mina kurskamrater möjlighet att 

fördjupa oss i de allmänna råden gällande extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2014a). Något som fick mig att reflektera över vad de ändrade 

bestämmelserna har inneburit i praktiken när kravet på dokumentation minskat. Extra 

anpassningar skulle rent teoretiskt kunna bli en viktig del i arbetet med att hjälpa elever i 

behov av stöd, då det minskade kravet på dokumentation innebär att stödinsatser kan sättas in 

så fort ett behov har uppmärksammats. Men det minskade kravet på skriftlig kartläggning av 

elevens behov kan också innebära en risk att de insatser som sätts in inte matchar elevens 

behov, vilket är tvärtemot vad reformen syftar till.  

Min intention med denna studie är därför att undersöka hur begreppet extra anpassningar 

tolkas och används i praktiken, i syfte att få en djupare inblick i vilket stöd elever i 

matematiksvårigheter möter i den dagliga matematikundervisningen.  
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur begreppet extra anpassningar tolkas och används 

i praktiken, i syfte att få en djupare inblick i vilket stöd elever i matematiksvårigheter möter i 

den dagliga matematikundervisningen.  

Frågeställningar 
 Hur planeras och genomförs arbetet med extra anpassningar i ämnet matematik?  

 Hur skiljer sig arbetet med extra anpassningar från arbetet med särskilt stöd i ämnet 

matematik?  

 Hur dokumenteras och utvärderas extra anpassningar i matematik?  

3 Bakgrund  
I bakgrundsavsnittet redovisas vad styrdokumenten och tidigare forskning säger om arbetet 

med elever i behov av stöd, elever i matematiksvårigheter, extra anpassningar, särskilt stöd, 

åtgärdsprogram, den individuella utvecklingsplanen och framgångsfaktorer inom 

undervisning. 

3.1 Elever i behov av stöd  
I denna del beskrivs vad styrdokumenten säger om arbetet med elever i behov av stödinsatser 

i utbildningen. Här ges också en kort tillbakablick över hur arbetet med elever i behov av stöd 

har sett ut, hur det har lett fram till dagens stödundervisning och hur det kategoriska och 

relationella perspektivet påverkar hur vi ser på elever i svårigheter. 

Enligt skollagens tredje kapitel ska alla elever ges den ledning och stimulans 

som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (SFS 

2010:800). För att detta ska kunna ske behöver läraren ta hänsyn till elevernas behov, 

förutsättningar och erfarenheter (Skolverket, 2014b). Utöver den ledning och stimulans som 

ges inom den ordinarie undervisningen behöver vissa elever ytterligare stöd för att nå dessa 

mål. När det befaras att en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen eller 

de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska skolan skyndsamt ge stöd i form av extra 

anpassningar eller särskilt stöd (SFS 2010:800). Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och 

ska därför sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar (Skolverket, 2014b). 

I Sverige har det funnits en tradition av att exkludera elever i skolsvårigheter från 

undervisning i den ordinarie klassen sedan en lång tid tillbaka oavsett orsak (Tinglev, 2014; 

Engström, 2003). Under en stor del av 1900-talet placerades elever i skolsvårigheter i 

hjälpklasser och specialklasser. På mindre orter där det inte fanns tillräckligt stort underlag för 

homogena hjälpklasser fick eleverna istället stödundervisning utanför klassrummet under 

vissa lektioner. Vilka elever som skulle erbjudas stödundervisning avgjordes bland annat med 

hjälp av intelligenstester och medicinska undersökningar, eftersom elevens svårigheter ansågs 

vara orsakade av brister hos individen. Under slutet av 1960-talet började synen på hur arbetet 

med elever i skolsvårigheter att förändras och en strävan efter att låta elever i svårigheter få 

sin undervisning i vanliga klasser växte fram (Tinglev, 2014). Detta skedde delvis på grund av 

studier som visade att de elever som placerades i hjälpklass, hade lägre resultat än de elever 

med liknande svårigheter som undervisats i sin ordinarie klass (Tinglev, 2014; Hjörne & 

Säljö, 2013). En annan orsak bakom det förändrade synsättet var att elever i hjälpklasser 

tenderade att bli kvar i samma undervisningssituation under hela sin skolgång, vilket ansågs 

kunna påverka deras framtid negativt (Assarsson, 2007). 
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1974 utsågs en statlig utredning (SIA-utredningen) i syfte att utreda skolans inre arbete och att 

komma med utvecklingsförslag (Tinglev, 2014). I regeringens proposition (1975/76:39) lyftes 

vikten av en sammanhållen skola fram, där klassindelningarna inte fick vara baserade på 

elevernas kunskaper eller prestation. De elever som var i behov av specialpedagogisk träning 

skulle i huvudsak få det inom den ordinarie undervisningsgruppen, om det inte finns särskilda 

skäl (exempelvis handikapp och påtagliga skolsvårigheter) till att eleven behövde få stöd 

utanför klassens ramar (Prop. 1975/76:39). Den politiska reformen genomsyrade i hög grad 

Lgr 80 läroplan och målsättningen om ”en skola för alla” växte sig allt starkare under slutet av 

70-talet och delar av 80-talet (Tinglev, 2014). Skolan förväntades nu erbjuda en 

individanpassad undervisning där elevers skolsvårigheter i första hand skulle utredas med 

fokus på skolans organisation och undervisning. Något som fortsatte vara i fokus i den senare 

läroplanen Lpo94 (Assarsson, 2007; Tinglev, 2014).  Den politiska ideologin om en skola för 

alla krockade dock med den diagnosticeringsvåg som svepte in under 1990-talet där orsakerna 

till elevens skolsvårigheter i huvudsak fortsatte att förklaras och behandlas utifrån medfödda 

begränsningar hos individen (Nilholm, 2012). 

 Från 90-talet och framåt har individers olikheter och rättigheter fått allt större fokus i 

styrdokumenten (Assarsson, 2007), vilket har inneburit att det ställts allt högre krav på att 

läraren ska kunna anpassa undervisningen utifrån elevernas olikheter och behov (Persson, 

2013). Trots detta har de vanligaste åtgärderna för att hantera elever i svårigheter fortsatt att 

domineras av nivågruppering (Engström, 2003; Boaler, 2011) och enskilt arbete tillsammans 

med specialpedagog/speciallärare (Nilholm, 2012), fast nivågruppering inte visat sig vara 

effektiv för elever i behov av stödåtgärder (Engström, 2003; Hattie, 2009 ). Hur långt tanken 

om en individanpassad undervisning kan genomföras i dagsläget begränsas även till viss del 

av skolans styrdokument då dessa också lyfter fram vikten av att alla elever ska nå 

kursplanens mål inom en förbestämd tidsram (Egelund, 2010).  

3.1.1 Specialpedagogiska perspektiv 
I detta avsnitt presenteras två specialpedagogiska perspektiv, det kompensatoriska 

perspektivet och det kritiska perspektivet. Då dessa präglar hur vi ser på de skolsvårigheter 

som uppstår. 

Vilket synsätt som skolan har på de svårigheter som uppstår i skolsituationer är avgörande för 

vilka stödinsatser som kommer att anses vara lämpliga. Traditionellt sett har skolan sett 

elevens svårigheter som ett individuellt problem, dvs att det är brister hos eleven som gör att 

svårigheter uppstår eller att orsaken till elevens svårigheter går att finna i hemmiljön. Detta 

sätt att se på elevens svårigheter kallas inom specialpedagogisk forskning för ett 

kompensatoriskt- eller ett kategoriskt perspektiv (Nilholm, 2012). Grunden i det 

kompensatoriska perspektivet är att skolan ska identifiera vilka svårigheter som eleven har för 

att därefter kunna kompensera för elevens brister. Orsakerna till elevens svårigheter förklaras 

i huvudsak av biologiska avvikelser (Nilholm, 2007; Nilholm, 2012). Att diagnosticera elever 

i skolsvårigheter är ett exempel på hur skolan individualiserar elevens problem. Att skolan 

förlägger skolproblemen till individen kan även ske på andra sätt än genom diagnos (Nilholm, 

2012). 

Att en elevs svårigheter anlyseras utifrån relationen mellan individen och den miljö som 

eleven befinner sig i när svårigheter uppstår har varit betydligt mer ovanligt. Detta sätt att se 

på en elevs skolsvårigheter kallas för ett kritiskt-  eller relationellt perspektiv (Nilholm, 2012). 

Grunden i det kritiska perspektivet är att orsaken till de skolsvårigheter som uppstår ska sökas 

utanför eleven istället för att placera dom hos individen. Utifrån det kompensatoriska 

perspektivets synvinkel innebär individualiseringen av elevens problem att skolan inte 

behöver genomföra några övergripande förändringar för att tillmötesgå elevers olika behov 
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eftersom problemet har att göra med elevens bristande förmågor. Ur det kritiska perspektivets 

synvinkel väljer man istället att se de skolsvårigheter som uppstår som en konsekvens av att 

elevens lärmiljö inte är anpassad utifrån elevens behov (Nilholm, 2007). 

3.2 Elever i matematiksvårigheter 
I detta avsnitt presenterar jag kända orsaker till att generella matematiksvårigheter uppstår. 

Dyskalkyli eller specifika matematiksvårigheter kommer inte att beskrivas i detta arbete då 

det fortfarande råder oklarheter om vad diagnosen Dyskalkyli innebär och hur diagnosen ska 

definieras (Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 2006). 

Inom skolan finns en naturlig variation av olikheter som läraren behöver hantera. Elever 

räknar olika snabbt och får kämpa olika mycket för att ta till sig nya kunskaper (Engström, 

2003). Enligt de internationella översikter som är gjorda har 10-20 % av skoleleverna 

matematiksvårigheter (Sandström, Nilsson & Stier, 2014). Vilka elever som anses ha 

matematiksvårigheter är i regel tätt sammankopplat med om eleven anses ha svårt att nå 

målen i skolämnet matematik eller inte (Lundberg & Sterner, 2009). Det finns många orsaker 

till varför en elev misslyckas i skolämnet matematik. Det kan vara både neurobiologiska, 

psykologiska, miljörelaterade, språkliga och didaktiska orsaker som ligger bakom de 

svårigheter som uppstår (Engström, 2003; Lundberg & Sterner, 2009; Malmer, 2002; Lunde, 

2011). Matematiksvårigheter uppstår ofta som av en kombination av dessa orsaker (Engström, 

2003). Hur vi väljer att se på elevens svårigheter och vad som anses orsaka dessa är 

avgörande för vilka åtgärder som är möjliga att anta (Hellblom-Thibblin, Sandberg, 

Andersson & Garpelin, 2013).   

Trots att orsakerna till matematiksvårigheter varierar har den forskning som bedrivits gällande 

elever i behov av stödinsatser i matematik, kunnat finna vissa samband mellan dessa. Ett av 

dessa samband är att elever som uppvisar svårigheter i matematik ofta uppfattas som att de lär 

sig långsammare än andra (Boaler, 2011). Att det tar längre tid för lågpresterande elever att 

lösa vissa uppgifter handlar dock inte om elevernas förmåga att lära in i ett visst tempo utan 

om att elever i matematiksvårigheter generellt använder sig av samma strategier för att lösa 

olika typer av uppgifter, vilket är en ineffektiv metod som tar längre tid (Boaler, 2011; Lunde, 

2011). Dessa elever behöver därför få lära sig att hantera tal på ett flexibelt sätt istället för att 

repetera bestämda metoder och procedurer (Boaler, 2011). För att detta ska kunna ske behöver 

eleverna mötas av en undervisning där matematikämnet konkretiseras (Malmer, 2002) och där 

eleverna får möjlighet att resonera kring uppgifterna för att förstå dem (Karlsson & Kilborn, 

2015), vilket exempelvis sker vid problembaserat lärande (Lunde, 2011). Ett annat samband 

mellan elever i matematiksvårigheter är att dessa elever tenderar att ha svårt för att hämta 

fram information från långtidsminnet och de ofta är i behov av stöd i fler ämnen än matematik 

(ibid). 

3.3 Extra anpassningar, särskilt stöd & åtgärdsprogram 
I denna del redovisas begreppen extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och IUP 

och hur arbetet med dessa utformas utifrån styrdokumentens riktlinjer. I avsnittet om extra 

anpassningar presenteras även resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av arbetet 

med extra anpassningar i syfte att få en bredare inblick i hur arbetet med extra anpassningar 

sker i praktiken. 

3.3.1 Extra anpassningar 
Begreppet extra anpassningar infördes i styrdokumenten i juli 2014, i samband med den 

reform som syftade till att minska lärares arbetsbelastning och tydliggöra arbetsgången 

gällande stödinsatser. En av anledningarna bakom reformen var att lärare upplevde att det 

ökade dokumentationskravet tog allt för mycket tid från huvuduppdraget undervisning (Prop. 
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2013/14:160). Extra anpassningar är ”en stödinsats av mindre ingripande karaktär som 

normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den 

ordinarie undervisningen” (Skolverket, 2014a, s.11). Exempel på extra anpassningar kan vara: 

stöd att planera och strukturera sitt arbete, färdighetsträning, anpassade läromedel och 

hjälpmedel, hjälp att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt och 

enstaka specialpedagogiska insatser. Extra anpassningar kan införas utan att det fattas något 

formellt beslut om detta, till skillnad från särskilt stöd (Skolverket, 2014a). 

Extra anpassningar ska skyndsamt ges när en elev inte befaras nå läroplanens kunskapsmål 

eller de kunskapskrav som minst ska uppnås. Om de extra anpassningar som satts in inte är 

tillräckligt effektiva, ska anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare utifrån elevens 

behov. En intensifierad extra anpassning kan exempelvis vara att utöka omfattningen och 

takten av den stödinsats som tidigare har gjorts (Skolverket, 2014b). Hur länge extra 

anpassningar kan ges innan det är aktuellt att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd 

finns inte angivet i styrdokumenten utan ska avgöras från fall till fall (Skolverket, 2014a). 

Organisation, resursfördelning och arbetssätt är faktorer i lärmiljön som påverkar var gränsen 

går mellan det stöd som alla elever behöver och extra anpassningar (Skolverket, 2014b). 

Innan individinriktade stödinsatser sätts in är det viktigt att skolan sett över skolans 

organisation och lärmiljö, då förändringar inom organisationen kan vara tillräckligt för att 

eleven ska fortsätta utvecklas i riktning mot målen. Rektor är den som ansvarar för att lärare 

och övrig skolpersonal har förutsättningar att utföra arbetet med extra anpassningar och 

särskilt stöd, att resurserna fördelas utifrån elevernas olika förutsättningar och behov och att 

det finns rutiner för hur kvalitetsarbetet gällande extra anpassningar och särskilt stöd ska ske 

(Skolverket, 2014a).  

Det är viktigt att en elevs eventuella behov av extra anpassningar uppmärksammas tidigt av 

lärare och annan skolpersonal, så att arbetet med extra anpassningar skyndsamt kan påbörjas. 

För att lärarna ska kunna bedöma vilka extra anpassningar som är lämpliga för eleven behöver 

lärarna förstå varför eleven har svårigheter i skolsituationen (Skolverket, 2014b). I samband 

med att ett behov av extra anpassningar identifieras bör elev och vårdnadshavare kontaktas 

och göras delaktiga i arbetet med extra anpassningar, då dessa har värdefulla kunskaper och 

erfarenheter om elevens situation. I arbetet med att identifiera och anpassa undervisningen 

utifrån elevernas behov bör rektor använda sig av den specialpedagogiska kompetensen och 

elevhälsans samlade kompetens, för att stödja lärarna i arbetet med att anpassa verksamheten 

efter elevernas behov (Skolverket, 2014a). Om inte läraren får stöd i arbetet med att försöka 

lösa komplexa undervisningssituationer under en längre tid, risker problemen att förvärras 

(Skolverket, 2014b). De extra anpassningar som genomförs ska dokumenteras i den skriftliga 

individuella utvecklingsplanen (IUP) för elever i årskurs 1-5 i grundskolan (Skolverket, 

2013). För de årskurser som inte omfattas av IUP finns inget lagstadgat krav på 

dokumentation av extra anpassningar (Skolverket, 2014b). 

Vid varje enskild skola är det viktigt att hitta former för hur information och samarbete 

gällande elevens utveckling kan ske mellan dem som är involverade i arbetet med extra 

anpassningar. Det är också viktigt att lärare och annan skolpersonal utvärderar huruvida 

anpassningarna är effektiva eller inte och om det finns ett behov av att förändra eller 

intensifiera dessa (Skolverket, 2014a). Uppföljningen av extra anpassningar kan exempelvis 

ske genom att läraren tittar tillbaka på informationsinsamlingen och analysen av elevens 

behov, att eleven intervjuas, att en specialpedagog ställer kompletterande frågor till 

arbetslaget gällande elevens behov eller observerar en undervisningssituation, i förhoppning 

om att det ska ge en ökad förståelse för vad eleven behöver (Skolverket, 2014b).  
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Skolinspektionen har nyligen genomfört en kvalitetsgranskning av 15 skolors arbete med 

extra anpassningar som publicerades i augusti 2016. Kvalitetsgranskningen har genomförts 

med stöd av rådgivare från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Syftet med 

granskningen var att bedöma om de elever som har behov av extra anpassningar får det och 

att bedöma om anpassningarna stämmer överens med elevernas förutsättningar och behov 

(Skolinspektionen, 2016).  

I Skolinspektionens granskning av arbetet med extra anpassningar, visar det sig att arbetet 

med extra anpassningar fortfarande är i ett uppbyggnadsskede. Vid ett flertal skolor råder det 

enligt Skolinspektionen oklarheter om vad begreppet extra anpassningar innebär och hur 

arbetet med extra anpassningar ska genomföras för att hålla god kvalitet. Vid majoriteten av 

de granskade skolorna har Skolinspektionen upptäckt brister i arbetet med extra anpassningar, 

Brister som upptäckts är: att de insatser som planerats inte stämmer överens med elevens 

egentliga behov, att elever inte får de extra anpassningar som de behöver och att ett flertal 

skolor inte har något systematiskt arbete för att utvärdera hur de extra anpassningarna hjälper 

elevens utveckling mot kunskapskraven. Bristerna som uppmärksammats av Skolinspektionen 

förklaras av ett antal olika orsaker. De orsaker som nämns är att: skolan fokuserar på insats 

före behov, skolan låter gruppens behov gå före individens behov, skolan tenderar att förlägga 

de svårigheter som uppstår till individen istället för att kartlägga elevens lärmiljö, elevhälsans 

kompetens tas inte tillvara i kartläggningen av elevens behov, beslutade anpassningar 

genomförs inte, eleven är i behov av fler anpassningar än vad som genomförts, de extra 

anpassningar som genomförts är istället exempel på individanpassningar eller särskilt stöd, de 

anpassningar som planerats är utformade på ett sådant sätt att de varken är effektiva eller 

motiverande för eleven att delta i, och att det inte finns något systematiskt arbete och 

inarbetad struktur för hur utvärderingen av extra anpassningar ska ske (Skolinspektionen, 

2016).   

 För att arbetet med extra anpassningar ska matcha elevens behov lyfter Skolinspektionen 

(2016) fram vikten av att elevhälsans kompetens tas tillvara för att identifiera behov av 

anpassningar i den pedagogiska verksamheten.  

Vid de skolor där det sker extra anpassningar av god kvalitet ser Skolinspektionen att samtliga 

10 punkter sker: 

 ”Elevens undervisande lärare samverkar för att identifiera elevens behov av extra 

anpassningar. 

 Elevhälsans kompetens tas tillvara 

 Eleven och elevens vårdnadshavare får information och möjlighet att medverka 

 Skolan använder systematiskt metoder/verktyg för att identifiera elevernas 

kunskapsnivå och kunskapsutveckling, samt andra svårigheter i skolsituationen som 

kan påverka kunskapsutvecklingen. 

 Läraren påbörjar arbetet med extra anpassningar direkt efter att ha identifierat att 

eleven är i behov av extra anpassningar 

 Elevens individuella utvecklingsplan innehåller omdömen om elevens 

kunskapsutveckling, samt en sammanfattning om vilka extra anpassningar som behövs 

för att eleven ska nå kunskapskraven. 

 Skolan använder systematiskt metoder/verktyg för att identifiera effekten av extra 

anpassningar på elevens kunskapsnivå och kunskapsutveckling. 

 Lärarna har avsatt tid för att diskutera elevens utveckling mot kunskapsmålen och för 

att följa upp insatta extra anpassningar. 

 Skolan involverar eleven och elevens vårdnadshavare i uppföljningen. 
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 Lärarna förändrar/anpassar elevens extra anpassningar när de bedömer att det behövs.”  

 

(Skolinspektionen, 2016, s.18). 

Skolinspektionens bedömning (2016)  utifrån den granskning som de har gjort är att de nya 

reglerna gällande extra anpassningar ännu inte har medfört någon större förenkling av lärarnas 

arbete. Däremot har dokumentationsarbetet minskat. 

3.3.2 Särskilt stöd 
Särskilt stöd skiljer sig från stöd i form av extra anpassningar genom att särskilt stöd är en 

mer omfattande insats, både gällande tid och omfattning (Skolverket, 2014a). Särskilt stöd ska 

i huvudsak ges inom den elevgrupp som eleven normalt tillhör om det inte finns särskilda skäl 

för att stödet ska ske på annat sätt SFS 2010:800. Särskilt stöd är normalt inte möjligt att 

genomföra för läraren eller annan skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

En elev är i behov av särskilt stöd om eleven riskerar att inte nå kunskapsmålen eller de 

kunskapskrav som minst ska uppnås eller andra orsaker som gör att eleven inte förväntas nå 

kunskapskraven på sikt, trots att extra anpassningar har genomförts. En elev kan exempelvis 

vara i behov av särskilt stöd om eleven har en funktionsnedsättning som gör att eleven är i 

behov av ett omfattande stöd. Att en elev har en diagnos betyder dock inte per automatik att 

eleven är i behov av särskilt stöd. Andra orsaker till att en elev kan vara i behov av särskilt 

stöd kan vara att elev varit frånvarande så pass mycket att det påverkat elevens 

skolprestationer, koncentrationssvårigheter eller svårigheter i det sociala samspelet. I vissa 

situationer kan särskilt stöd behöva utredas och införas utan att extra anpassningar har skett 

(Skolverket, 2014a).  

Rektorns uppdrag är att skapa rutiner som möjliggör att rektorn tidigt får kännedom om att en 

elev kan vara i behov av särskilt stöd. Precis som vid extra anpassningar bör lärare och annan 

skolpersonal uppmärksamma tecken på att en elev kan vara i behov av särskilt stöd. När 

behovet har uppmärksammats ska personalen skyndsamt anmäla till rektor att en utredning 

om särskilt stöd behöver genomföras, och kontakta vårdnadshavare och elev för att samverka 

kring elevens behov (Skolverket, 2014a). 

Syftet med en utredning av särskilt stöd är att få en bild av varför en elev har skolsvårigheter 

och vilket stödbehov eleven har. Vem som ska utföra utredningen beslutas av rektor. 

Utredningen av särskilt stöd bör ske i samråd med personal från elevhälsan om det inte är 

uppenbart att det inte behövs. Den som utreder elevens behov av särskilt stöd bör kartlägga 

elevens skolsituation på individ-, grupp- och organisationsnivå, och göra en pedagogisk 

bedömning av elevens behov. Det är av stor vikt att den som utreder elevens behov av särskilt 

stöd samarbetar med eleven och elevens vårdnadshavare för att skapa så goda förutsättningar 

som möjligt för elevens utveckling och lärande. En utredning av särskilt stöd kan med fördel 

göras kortfattad så länge den ger tillräcklig information om elevens skolsituation och behov. 

Efter att en utredning om särskilt stöd är genomförd beslutar rektor eller den som rektor 

delegerat ansvaret till om eleven är i behov av särskilt stöd eller inte. Om det beslutas att 

eleven är i behov av särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram. Om det beslutas att ett 

åtgärdsprogram inte ska upprättas ska skälen för det beslutet dokumenteras, skrivas under och 

delges elev och vårdnadshavare (Skolverket, 2014a).  

3.3.3 Åtgärdsprogram 
Syftet med ett åtgärdsprogram är att stödja eleven i behov av särskilt stöd, så att han eller hon 

får förutsättningar att utvecklas mot kunskapsmålen i läroplanen och de kunskapskrav som 

minst ska uppnås. Åtgärdsprogrammet är även tänkt att fungera som ett stöd för läraren vid 

planeringen och genomförandet av den pedagogiska verksamheten kring eleven. Ett 
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åtgärdsprogram ska utarbetas om en elev är i behov av särskilt stöd, det vill säga om eleven 

inte utvecklas i riktning mot läroplanens kunskapsmål eller om eleven riskerar att inte nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås. Ett åtgärdsprogram ska också utarbetas om en elev 

uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation, som kan påverka elevens måluppfyllelse på sikt 

(Skolverket, 2014a). 

Arbetsgången för ett åtgärdprogram sker enligt följande fyra steg:  

1. Uppmärksamma elevens eventuella behov av särskilt stöd 

2. Utreda elevens behov 

3. Utarbete ett program med åtgärder som ska genomföras 

4. Utvärdera föreslagna åtgärder.  

Innan en elevs behov av särskilt stöd utreds ska skolan ha sett över hur organisationen 

runtomkring eleven ser ut, då detta kan vara tillräckligt för att skapa förutsättningar för 

utveckling. Åtgärdsprogrammet kan lämpligtvis utgå från två delar: behov och åtgärder. 

Beskrivningen av elevens behov kan lämpligtvis föras över från den pedagogiska 

bedömningen. De åtgärder som beskrivs i åtgärdsprogrammet ska vara tydligt kopplade till 

elevens behov, samt vara konkreta och utvärderingsbara. Exempel på åtgärder kan vara 

regelbundna specialpedagogiska insatser, tillgång till elevassistent, placering i särskild 

undervisningsgrupp, enskild undervisning och anpassad studiegång. För att 

åtgärdsprogrammet ska bli ett levande dokument och säkerställa att eleven får det stöd som 

den har rätt till är det viktigt att det framgår vem eller vilka som är ansvariga för 

genomförandet av insatserna, när åtgärdsprogrammet ska följas upp och vem som ansvarar för 

att uppföljningen ska ske. Hur ofta åtgärdsprogrammet bör följas upp och utvärderas är upp 

till rektor, eller den som fått i uppdrag av rektor att besluta om ett åtgärdsprogram, att bedöma 

(Skolverket, 2014a). 

3.3.4 IUP 
Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) ska ge omdömen om elevens utveckling i 

förhållande till kunskapskraven och sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska 

nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. I 

beskrivningen av vilka insatser som gynnar elevens kunskapsutveckling är det viktigt att 

skolans ansvar lyfts fram, så att inte ansvaret vilar på den enskilda eleven. Exempel på 

insatser kan vara extra anpassningar och hur undervisningen ska genomföras för att matcha 

elevens behov. I grundskolan ska en IUP upprättas för elever i årskurs 1-5, en gång per läsår. 

Detta sker i samband med ett av utvecklingssamtalen. Den skriftliga individuella 

utvecklingsplanen är tänkt att vara ett stödverktyg i arbetet med att säkerställa uppföljningen 

av elevers kunskapsutveckling och deras behov av stöd (Skolverket, 2013).  

3.4 Framgångsfaktorer inom undervisning 
I avsnittet ”framgångsfaktorer inom undervisning” presenteras faktorer som visat sig vara 

betydelsefulla i arbetet med elever i behov av stödinsatser i matematik, utifrån den forskning 

som bedrivits inom området.  

För att kunna hjälpa en elev i matematiksvårigheter behöver skolan ta reda på vad eleven kan 

och inte kan, hur eleven lär sig saker, vilka starka och svaga sidor eleven har och hur 

lärmiljön ser ut runt eleven både i skolan och hemma. Elever lär sig på olika sätt, därför 

behöver de också möta matematik som är anpassad utifrån deras behov (Lunde, 2011; Magne, 

1998). När elevens behov av stöd har uppmärksammats och kartlagts är det viktigt att 

stödinsatser sätts in tidigt (Lunde, 2011; Lundberg & Sterner, 2009; Skolverket, 2014a) och 

att de planeras utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund (Lundberg & Sterner, 

2009; Lunde, 2011). 
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Enligt Magne (1998) finns det olika vägar till hur lärarinsatserna bör utformas för elever i 

behov av stöd i ämnet matematik. Utifrån utgångspunkten att elever har olika behov behöver 

lärare var öppen för att gå olika vägar för att möta den enskilde eleven. Den vägen kallar 

Magne (ibid) individuell målplanering. Övriga vägar som föreslås är intensivmetodik (insats 

där eleven ges möjlighet till många inlärningspass), individualisering och självaktivering 

(insats där fokus ligger på att öka elevens självkänsla och motivation), bredfrontmetodik 

(insats där flera i elevens omgivning deltar; föräldrar, lärare och jämnåriga) och multi-modell-

metodik (en variation av metoder, olika läromedel och aktiviteter där olika sinnen, färdigheter, 

motivation och kommunikation involveras).  Hur undervisningen utformas är avgörande för 

vad eleven lär sig och inte (Lunde, 2011; Samuelsson, 2010). Därför är läraren den viktigaste 

faktorn för om eleven lyckas i skolan eller inte (Boaler, 2011; Lundahl, 2011; Hattie, 2009 ) 

För elever som har svårigheter i skolarbete är det viktigt att de får möjlighet att diskutera och 

samarbeta med andra elever och sina lärare (Persson, 2013). Exempelvis genom utforskande 

aktiviteter där eleverna ges möjlighet att använda sig av olika uttrycksformer och sätta ord på 

sina handlingar (Lundberg & Sterner, 2009), då deltagandet i matematiska samtal hjälper 

eleverna att öka sin förståelse för ämnet (Boaler, 2011). I svensk matematikundervisning har 

undervisningsupplägget till stor del bestått av korta genomgångar och eget arbete i 

läromedel(Löwing & Kilborn, 2002; Engström, Engvall & Samuelsson, 2007), vilket ger 

elever i svårigheter begränsade möjligheter att diskutera olika lösningsstrategier och 

tankeformer (Löwing & Kilborn, 2002).  

I det förebyggande arbetet av skolsvårigheter i ämnet matematik har det visat sig vara 

värdefullt att fokusera på att hjälpa elever att utveckla en god talförståelse. Då den typen av 

insatser under de första skolåren har visat sig ge eleverna den bakgrund som de behöver för 

att behärska matematiken när de blir äldre (Lunde, 2011).  

4 Teoretiska utgångspunkter  
För att få en djupare förståelse för hur implementeringen av arbetet med extra anpassningar 

har skett, har jag valt att använda mig av en läroplansteoretisk utgångspunkt. I denna studie 

använder jag i huvudsak mig av de läroplansteoretiska begreppen: formuleringsarenan, 

transformeringsarenan och realiseringsarenan (Linde, 2000; Lindensjö & Lundgren 2014) för 

att förstå hur extra anpassningar tolkas och tillämpas i ämnet matematik. Då tolkningen och 

tillämpningen av skolans styrdokument påverkas av ramfaktorer, har jag valt att även ta hjälp 

av ramfaktorteorin för att förstå vilka förutsättningar lärarna har haft för att implementera de 

nya bestämmelserna gällande arbetet med elever i behov av stöd. 

4.1 Läroplanens arenor 

En läroplan kan ses som en komprimerad form av samhällets krav på fostran och utbildning, 

medan läroplansteori är en förklaring av läroplanens utformning (Lundgren, 1989). Hur det 

går till när läroplaner skrivs, tolkas och tillämpas, kan vi försöka förstå genom att använda oss 

av läroplanens tre arenor. De arenor som används inom läroplansteorin för att förklara vad 

som sker i arbetet med en läroplan och dess påverkan på undervisning är formuleringsarenan, 

transformeringsarenan och realiseringsarenan (Linde, 2000; Lindensjö & Lundgren 2014). 

Här följer en kort presentation av vad som sker vid de tre olika arenorna och vilka aktörer som 

påverkar respektive arena. 

Formuleringsarenan – Här anges ramarna för den undervisning som ska ske i syfte att en 

likvärdig undervisning ska kunna erhållas. Formuleringen av läroplaner är ett sätt att styra 

utbildningen i den riktning som politikerna önskar genom att sätta ramar/riktlinjer för 

undervisningen (Lundgren, 1999). Beslut som tas vid formuleringsarenan är exempelvis: vilka 
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ämnen som ska ingå i undervisningen, timplan och vilket innehåll som ämnena ska behandla. 

Skolan regleras med hjälp av läroplanens mål och riktlinjer. När en läroplan eller andra 

styrdokument reformeras kan detta ses som en strävan efter att förändra skolans innehåll 

(Linde, 2000). Formuleringsarenan styrs av politiska beslut och ideologiska visioner (Jarl & 

Rönnberg, 2015), vilket innebär att den kunskapssyn som ligger till grund för våra läroplaner i 

ständig förändring (Löwing & Kilborn, 2002). Formuleringsarenans huvudsakliga aktör är 

staten (Linde, 2000). Trots statens intentioner att kunna påverka vad som sker i skolan genom 

styrdokument och riktlinjer har läroplanen visat sig ha ett begränsat inflytande över vad som 

sker i praktiken (Jarl & Rönnberg, 2015). 

Transformeringsarean – Vid transformeringsarenan sker tolkningar av läroplanen. Hur 

läroplaner tolkas varierar mellan olika aktörer. Aktörer på transformeringsarenan är huvudsak 

läraren. Hur läraren väljer att tolka läroplanen styrs av flera olika faktorer. Bland annat utifrån 

vilken ”skolkod” som råder. Det finns visserligen möjligheter för individuella tolkningar av 

hur lärare ska förhålla sig till styrdokumenten, men i regel uppstår en dominerande skolkod i 

ett lärarkollegium som de flesta förhåller sig till. Faktorer som har visat sig vara avgörande 

för hur planeringen av undervisningen sker förutom läroplanens intentioner är: läroböckernas 

upplägg, ämnets tradition, vilken typ av undervisning som läraren har erfarenhet utav och 

känner sig trygg med, elevgrupp och hur kontrollen av elevernas kunskaper ska ske. Andra 

aktörer som har betydelse för hur transformeringen av läroplanen kommer att ske är 

läromedelsförfattare, skolledare (i sin roll som pedagogiska ledare)och staten (som styr över 

hur lärarutbildningen ska utformas, fortbildningar, Skolinspektionen och Skolverket). Alla 

dessa faktorer och aktörer påverkar lärarens handlingsfrihet (Linde, 2000).   

Arbetet med att implementera en ny läroplan är en svår process (Linné, 1999) som tar tid (Jarl 

& Rönnberg, 2015). Vid genomförandet av arbetet med att tolka och implementera en ny 

läroplan har det visat sig att den lärarkår som ska förverkliga förändringarna sällan hinner 

med att kompetensutvecklas i takt med de nya reformerna, vilket innebär att vissa lärare 

fortsätter att luta sig tillbaka mot den pedagogik som de känner sig trygga med. En förändrad 

läroplan behöver alltså inte betyda att det sker förändringar inom skolan (Löwing & Kilborn, 

2002). 

Realiseringsarenan – Realiseringsarenan är den arena där verkställandet av undervisningen 

sker, det vill säga vad som sker i klassrummet. Det som förverkligas kan både ske i enlighet 

med den planering som gjorts eller komma att omprövas (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). 

Elevernas reaktioner på undervisningen kan innebära att läraren behöver justera/förändra 

undervisningens innehåll. Den kommunikation som sker i ett klassrum följer förutbestämda 

mönster, som delvis sker utifrån tysta överenskommelser.   För att läraren ska nå framgång 

behöver läraren få eleverna att acceptera den undervisning som läraren har planerat. Vad 

eleverna har uppfattat av undervisningen behöver inte nödvändigtvis vara det som läraren 

uppfattar att den har förmedlat. (Linde, 2000).  

4.2 Ramfaktorernas påverkan på läroplanen 
Ramfaktorteorin har sin grund i läroplansteorin (Linde, 2000). Den grundläggande tanken 

bakom Ramfaktorteorin var att förklara sambanden mellan undervisningens ramar och dess 

resultat (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). Ramarna avgör inte vilket resultat som kommer 

att uppnås, däremot påverkar ramarna vad som är möjligt och inte (Linné, 1999; Lundgren, 

1999). Grunden till ramfaktorteorin kom med Urban Dahllöfs studie ”Skoldifferentiering och 

undervisningsförlopp” som utgavs 1967, där Dahllöf undersökte undervisningsprocessen och 

dess resultat utifrån elevgruppen som ramfaktor för lärarens undervisning (Dahllöf, 1999) och 

vidareutvecklades senare i Ulf P. Lundgrens doktorsavhandling ”Frame Factors and the 

teaching process – A contribution to curriculum theory and theory on teaching” som utkom 
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1972 (Lindblad et al., 1999).  Enligt Dahllöf (1999) kan undervisning analyseras utifrån 

relationen mellan ramar, process och resultat. Ramar som påverkar hur undervisningen 

planeras och genomförs kan vara tid, läroplan, elevgruppens sammansättning (Lundgren, 

1972), vilket undervisningsmaterial som finns tillgängligt, lokaler och betygsystem (Linde, 

2000). Om det finns ett tydligt mål med en process behöver ramarna anpassas för att 

möjliggöra den process som kommer att innebära att målet nås (Lundgren, 1999). Lundgren 

(ibid) ser framförallt ramfaktorteorin som ett utvärderingsverktyg. Ett sätt att gå tillbaka och 

analysera varför det blev på ett visst sätt, genom att titta på vilka premisser som påverkat 

processen i en viss riktning (Lundgren, 1999). Därför kan ramfaktorteorin exempelvis 

användas som en modell för att utvärdera vilka konsekvenser politiska beslut gällande 

utbildning och undervisning har fått för skolans resultat (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999), 

vilket är relevant för denna studie. 

5 Metod  
I denna del beskrivs metodval, undersökningsmetoder, urval, genomförandet av arbetet samt 

bearbetning av data tillsammans med etiska överväganden och studiens generaliserbarhet, 

validitet och reliabilitet  

5.1 Fallstudie 
I denna studie används en kvalitativ fallstudie som metod. Anledningen till varför jag valt 

denna metod är för att fallstudier ger mig möjlighet att undersöka arbetet med extra 

anpassningar på djupet, genom att kunna kombinera olika typer av undersökningsmetoder 

inom ramen för studien av en och samma undersökningsenhet (Denscombe, 2014). De 

undersökningsmetoder som används i denna studie är intervjuer, observationer och 

dokumentstudier. Användningen av flera undersökningsmetoder kan ses som en av 

fallstudiens fördelar då de olika metoderna gör det möjligt att få en mer omfattande förklaring 

av det fenomen eller den process som undersökts än vad som annars hade varit möjligt. En 

annan fördel med metodvalet är att den data som samlats in genom olika metoder kan 

komplettera och förstärka varandra vilket ökar studiens validitet (ibid, 2014). I studien 

används ett kvalitativt angreppssätt. Vid fallstudier med ett kvalitativt angreppssätt är syftet 

ofta att försöka förstå innebörden av en viss företeelse (Merriam, 1994). Företeelsen i den här 

studien består av hur extra anpassningar tolkas och används i praktiken, vilket innebär att 

förståelse för de tolkningar som görs av begreppet extra anpassningar är centralt. 

5.2 Undersökningsmetoder 
Här redovisas de metoder som jag har använt mig av för att närma mig svaret på hur 

begreppet extra anpassningar tolkas och används i praktiken. 

5.2.1 Kvalitativ intervju 
I detta arbete används den kvalitativa forskningsintervjun för att ta reda på hur begreppet 

extra anpassningar tolkas och används i praktiken utifrån olika yrkeskategorier på skolan. De 

yrkeskategorier som intervjuats för att ta reda på det är: lärare, specialpedagog och rektor. 

Anledningen till varför jag valt att använda mig av intervjuer som metod är för att den gör det 

möjligt att få en djupare insikt och förståelse (Denscombe, 2014) för yrkeskategoriernas 

erfarenheter av arbetet med extra anpassning, än vad jag hade fått med en kvantitativ metod. 

Då en kvantitativ metod inte ger forskaren samma möjligheter att sätta sig in i deltagarnas 

livsvärld som en kvalitativ metod gör (Bryman & Bell, 2005) 

Vid en kvalitativ forskningsintervju används en struktur som liknar ett vardagssamtal, 

däremot har intervjun ett tydligt syfte (Kvale & Brinkman, 2014). En intervju kan struktureras 
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på olika sätt. I den här studien har jag valt att använda mig av en semistrukturerad 

intervjuteknik. Vilket innebär att intervjuaren har förberett vilka ämnen och frågor som ska 

behandlas, men att det finns en flexibilitet kring ordningsföljd och riktning under intervjun 

(ibid, 2014).  

5.2.2 Observation 
Då intervjuerna bara skulle ge mig bilden av vad informanterna säger och inte vad de faktiskt 

gör, valde jag att observera hur arbete med extra anpassningar genomförs i praktiken då det 

ökar studiens validitet. Observationer kan delas in i två olika kategorier: systematisk 

observation och deltagande observation (Denscombe, 2014). Vid en systematisk observation 

använder sig forskaren av en fast struktur för att observera det som sker. Vad som ska 

observeras är bestämt på förhand och dokumenteras i regel i ett observationsschema (Bryman 

& Bell, 2005). Jag har valt att använda mig av systematisk observation, då dess användning 

av observationsschema hjälper observatören att fokusera på det som faktiskt sker och för att 

metoden ökar möjligheterna för en annan forskare att åstadkomma samma resultat genom att 

använda sig av samma tillvägagångssätt (Denscombe, 2014). Det observationsschema som 

har använts har utgått från sex frågeställningar med fokus på hur arbetet med extra 

anpassningar genomförs (se bilaga 3).  

5.2.3 Dokument 
Det tredje sättet att samla in data på i den här studien har skett genom att studera viktiga 

dokument i arbete med extra anpassningar. I det här fallet har det inneburit de dokument som 

dokumentationen av extra anpassningar har skett i, dvs. elevernas IUP och det 

skolgemensamma dokument som används av vissa klasser på skolan för dokumentation av 

extra anpassningar.  

Då det finns krav på att de extra anpassningar som sker i åk 1-5 ska dokumenteras 

(Skolverket, 2013), valde jag att studera denna dokumentation eftersom den kan hjälpa till att 

komplettera bilden av hur dokumentationen och tolkningarna av begreppet extra anpassningar 

sker i praktiken. Vilket är värdefullt i denna studie, eftersom dokumentationen av 

anpassningar ger en bild av hur arbetet med extra anpassningar pågår i verksamheten utan att 

den påverkats av mig som forskare (Merriam, 1994). Något som också styrker dokumentens 

objektivitet (Denscombe, 2014).  

5.3Urval 
Informanterna har valts utifrån tre specifika yrkeskategorier.  De yrken som representeras i 

studien är lärare, specialpedagog och rektor, då dessa tre yrkeskategorier är delaktiga i hur 

arbetet med extra anpassningar utformas. Då jag valt fallstudie som metod var det viktigt att 

få tag i ett visst antal informanter som skulle kunna delta från en och samma skola. Då studien 

skulle komma att innebära att ett flertal intervjuer och observationer skulle genomföras inom 

en kort tidsperiod, var det viktigt att skolan som undersöktes skulle finnas lättillgänglig och 

att de förbestämda kriterierna för informanterna skulle uppfyllas. De förbestämda kriterierna 

var att skolan skulle finnas inom Umeå kommuns närområde, att informanterna skulle bestå 

av undervisande lärare i matematik som vid undersökningstillfället hade elever i behov av 

extra anpassningar i ämnet, specialpedagoger eller speciallärare och rektorer. Gruppen av 

yrkeskategorier valdes utifrån vilka yrkesgrupper som bör finnas delaktiga i arbetet med 

stödinsatser, utifrån rådande styrdokument. Den skola och de informanter som jag valde att 

kontakta uppfyllde dessa krav.  Fallet för studien har med andra ord valts med utgångspunkt i 

kända attribut som har relevans för genomförandet av studien, vilket är typiskt för fallstudier 

(Denscombe, 2014). Det här sättet att göra sitt urval på kallas för ett ändamålsinriktat urval 

och ingår i kategorien icke-sannolikhetsurval (Merriam, 1994).  
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Skolan som undersökts i studien är en F-6 skola i norra Norrlands kustland med ca 300 elever 

fördelat på 14 klasser. Studiens informanter består av tre undervisande lärare i matematik, två 

rektorer och en specialpedagog. De undervisande matematiklärarna undervisar i årskurserna 

2,5 och 6. För att garantera informanternas anonymitet har alla deltagare i studien fått 

fingerande namn. 

Från början var min intention att studien endast skulle omfatta mellanstadiet. Jag valde därför 

att skicka iväg ett personligt mail till de tre undervisande matematiklärarna på mellanstadiet, 

rektorn för mellanstadiet och skolans två specialpedagoger (se bilaga 1) med en förfrågan om 

de kunde tänka sig att delta i studien. Detta skedde i början på höstterminen 2016. Rektorn för 

mellanstadiet, en specialpedagog och två av tre lärare tackade ja.  Den tredje läraren ansåg sig 

ha för lite kännedom om elevernas behov av extra anpassningar vid undersökningstillfället för 

att kunna delta, medan den specialpedagog som visade svalt intresse för att delta i studien inte 

angav någon orsak till detta. Då endast två av tre matematiklärare på mellanstadiet kunde 

tänka sig att delta i studien valde jag att även vända mig till lärarna på lågstadiet med en 

förfrågan om deltagande i studien. Denna förfrågan skedde muntligt vid ett tillfälle då jag 

träffade samtliga matematiklärare på skolan. En av sex matematiklärare på lågstadiet tackade 

ja till att delta. Då studiens informanter nu kom att omfatta både låg- och mellanstadiet, 

skickade jag även iväg en förfrågan till lågstadiets rektor om deltagande i studien. Denna 

förfrågan skedde via mail (se bilaga 1). Anledningen till att jag valde att utöka antalet 

deltagare i studien, var för att skapa mig en sådan övergripande bild som möjligt av arbetet 

med extra anpassningar på den utvalda enheten. 

De rektorer som deltar i studien har fått namnen Sara och Åsa. Sara är rektor för F-3 och Åsa 

för åk 4-6. Sara har arbetat som rektor på skolan under några år, medan Åsa precis har börjat 

arbeta som rektor på skolan. Specialpedagogen har tilldelats namnet Karin och har lång 

erfarenhet av att arbeta som specialpedagog.  Vidare har matematikläraren i åk 2 fått namnet 

Malin, lärarna i åk 5 Sanna och My, och läraren i åk 6 Ellen. Malin och Sanna är utbildade 

lärare för grundskolans tidigare år, My är Ma/No lärare för åk 1-7 och Ellen är utbildad lärare 

för grundskolans senare år. Samtliga lärare har flera års erfarenhet av läraryrket. Malin 

undervisar matematik i en årskurs 2, Sanna undervisar i matematik i årskurs 5 (som består av 

två klasser) och Ellen undervisar i åk 6 (som också består av två klasser). I en av femmorna 

arbetar även My. My har inte ett övergripande ansvar över matematikundervisningen i klassen 

utan arbetar riktat mot två elever i behov av särskilt stöd.   

5.4 Genomförande 
Efter att kontakt med informanterna upprättats planerades intervjuer och observationstillfällen 

in. Intervjuer och observationer har skett under början på hösten 2016. Intervju och 

observationstillfällen har styrts utifrån min och informanternas arbetstid och utifrån när 

eleverna har haft sina matematiktillfällen.  

Intervjuer av skett av fyra lärare, två rektorer och en specialpedagog. Fem av sex intervjuer 

har skett enskilt. En intervju har varit en gruppintervju, där två lärare intervjuats samtidigt.  

Detta skedde på grund av att en av informanterna som valts ut önskade att dennes kollega 

skulle finnas med under intervjun, då kollegan till informanten i huvudsak ansvarar för de 

extra anpassningar som sker i klassen. Intervjuerna har spelats in med hjälp av en 

mobiltelefon. Jag har valt att spela in intervjuerna för att det ger intervjuaren möjlighet att 

fokusera på vad som sägs under samtalet och lyssna på samtalet igen (Kvale & Brinkman, 

2014). Intervjuerna har skett på den undersökta skolan, i lärarnas klassrum, 

specialpedagogens arbetsrum och på rektorernas kontor. Intervjuerna har följt en 

semistrukturerad struktur, vilket innebär att jag har haft en färdig mall (se bilaga 2) för vilka 

ämnen och frågor som ska tas upp, men att det har funnits en flexibilitet gällande i vilken 
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ordning frågorna ska ställas och för att valet av frågor kan behöva justeras under intervjun för 

att få svar på de frågor som studien syftar till (Denscombe, 2014). Vid intervjuerna har jag 

och informanterna suttit mitt emot varandra med ett bord mellan oss där inspelningsenheten 

har legat och dokumentet med mina intervjufrågor. Tidsramen för intervjuerna har varit ca 30 

minuter. 5 av 6 intervjuer har skett enskilt och en har genomförts i grupp. Inspelningarna av 

intervjuerna har förvarats på ett sådant sätt att andra inte kan komma åt materialet. Efter 

studiens genomförande kommer inspelningarna raderas.  

Observationer har skett i fem klasser, två tillfällen i varje klass. Observationerna har skett 

utifrån ett observationsschema (se bilaga 3). Vid observationerna har jag antecknat för hand i 

observationsschemat. Fokus under observationerna har varit på hur arbetet med extra 

anpassningar har genomförts. Vid observationerna har jag presenterat mig för klassen vid det 

första observationstillfället och berättat att jag är där för att se hur läraren arbetar med 

matematik, för att därefter sätta mig på en stol längst bak i klassrummet. Vid presentationen 

har jag även berättat att jag kommer att sitta och anteckna för att komma ihåg vad jag har sett. 

Under ett av tio observationstillfällen har undervisningen bedrivits ute på skolgården. Vid det 

tillfället såg jag till att befinna mig i närheten av eleverna och lärarna för att kunna ta del av 

samtalen som skedde mellan lärare och elev. Vid observationstillfällena i åk 2 arbetade fyra 

elever och matematikläraren i ett grupprum under en del av lektionen, medan en annan lärare 

höll i undervisningen med resten av klassen. Grupprummet låg i direkt anslutning till 

klassrummet och hade stora glaspartier in mot klassrummet. Under de tillfällen där eleverna i 

behov av extra anpassningar arbetade i grupprummet följde jag med dem dit för att kunna 

följa hur arbetet med extra anpassningar såg ut. 

Hur de extra anpassningarna har dokumenterats har studerats utifrån elevernas IUP och den 

skolgemensamma mall gällande extra anpassningar som jag har fått ta del av (se bilaga 4). De 

IUP som studerats i åk 2,5 och 6 har jag tagit del av via skolans lärplattform, medan länken 

till den skolgemensamma mallen för extra anpassningar som används av åk 6 skickades till 

mig via mail. 

5.5 Bearbetning av data 
De intervjuer som genomförts har transkriberats ordagrant på dator för att underlätta arbetet 

med dess analys, vilket förespråkas av Merriam (1994). Efter att transkriberingarna 

genomförts har jag lyssnat igenom intervjuerna en gång till för att försäkra mig om att jag inte 

missat något väsentligt och att jag fått med nyanserna i samtalen. Därefter har jag skrivit ut 

transkriberingarna och färgkodat informanternas svar för hand utifrån mina frågeställningar. 

Syftet med färgkodningen har varit att strukturera upp informanternas svar, eftersom det kan 

hjälpa forskaren att skapa överblick (Kvale & Brinkman, 2014). Efter detta sammanfattades 

informanternas svar på frågeställningarna i syfte att få en tydligare överblick över innehållet. 

Den data som samlats in genom observationer och dokument har även den kategoriserats och 

färgkodats utifrån studiens frågeställningar. Därefter har jämförelser mellan informanternas 

svar och övrig data genomförts för att kunna se huruvida de bekräftar varandra eller inte.  

Vid analysen av hur elevernas extra anpassningar dokumenterats har det funnits en 

medvetenhet om att de dokument som studerats är konstruerade för olika målgrupper, vilket 

kan ha påverkat dess utformning. Elevernas IUP är ett dokument som ska vara tillgängligt för 

både lärare, vårdnadshavare och elev, medan det skolgemensamma dokumentet framför allt är 

ett verktyg för skolans personal.  
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5.6 Etiska överväganden 
I denna studie har jag använt mig av Vetenskapsrådets etiska principer (2002) för att uppnå 

god forskningsetik. De fyra huvudkrav som använts för att uppnå detta är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet och samtyckeskravet i studien har uppnåtts genom att alla i studien har 

informerats om syftet med studien och vilka villkor som gäller för deltagande. Deltagarna i 

studien har även informerats om att deltagandet i studien är frivilligt och att de när som helst 

kan välja att avbryta sitt deltagande.  Sex av sju informanter har fått informationen skriftligt 

via mail (se bilaga 1) och en av informanterna har fått informationen muntligt. Informationen 

har getts i samband med den förfrågan som gått ut om deltagande i studien. Alla informanter i 

studien har gett sitt samtycke till att delta i studien och att intervjuerna spelats in, vilket de 

fick en muntlig förfrågan om innan intervjuerna genomfördes. 

För att uppnå konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i studien har alla informanter i 

studien fått fingerade namn i syfte att de inte ska kunna identifieras av utomstående, och en 

försäkran om att den information som lämnas endast kommer att användas i denna studie.  

Den data som samlats in förvaras även på ett sådant sätt att andra inte kan komma åt 

materialet.  

5.7 Generaliserbarhet, Validitet och Reliabilitet 
Generaliserbarhet i denna studie kan anses begränsad utifrån att resultatet från en enskild 

skola inte kan anses vara överförbar på andra enheter (Merriam, 1994). Att resultatet i min 

studie stämmer överrens med den kvalitetsgranskningsrapport som Skolinspektionen (2016) 

gjort av 15 skolors arbete med extra anpassningar, visar dock att de mönster som framkommit 

skulle kunna appliceras på andra skolor i landet. 

Då min studie bygger på data från tre olika undersökningsmetoder och att dessa har visat sig 

stärka varandra tyder på att validiteten (trovärdigheter) i studien är hög (Denscombe, 2014). 

Om en annan forskare skulle genomföra samma studie som jag har gjort, skulle den troligtvis 

få fram ett resultat som är väldigt likt det som jag har kommit fram till. Då proceduren för 

genomförande av studien har skett på ett detaljerat sätt, vilket indikerar att studien är 

tillförlitlig.  

6 Resultat  
I detta avsnitt presenterar jag resultatet av intervjuer, observationer och dokumentstudier. 

Resultatet presenteras utifrån studiens forskningsfrågor. Alla forskningsfrågor inleds med 

resultatet från informanternas intervjuer. Resultatet av den första forskningsfrågan följs 

därefter av resultatet från observationerna, medan den tredje forskningsfrågan följs av 

resultatet från de dokumentstudier som är gjorda. De dokument som studerats är elevernas 

IUP och skolans gemensamma dokument för extra anpassningar (se bilaga 4). Avslutningsvis 

sammanfattas resultatet av studiens syfte och forskningsfrågor.  

6.1 Hur planeras och genomförs arbetet med extra anpassningar i matematik  
 

Malin (Lärare åk 2) 

För att upptäcka vilka elever som är i behov av extra anpassningar så utvärderas elevernas 

kunskaper löpande i den dagliga undervisningen och med hjälp av olika screeningar. Enligt 

Malin är det i huvudsak läraren som avgör vilka extra anpassningar som är lämpliga för 

eleven i dialog med den specialpedagog som är kopplat mot åk 2. Malin berättar att de extra 

anpassningar som används i åk 2 är tid till repetition, att få möjlighet att jobba med olika 

uttrycksformer (exempelvis genom att kommunicera, bygga och skriva), undervisning i 
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mindre grupp vid enstaka tillfällen, extra lärarstöd, att arbeta parvis och hjälpa varandra 

framåt, och stöd av konkret material. Malin lyfter vikten av att eleverna ska få känna att de 

lyckas och att de därför behöver få möta undervisning som är planerad utifrån deras styrkor. 

De extra anpassningar som används i klassen utförs enligt Malin av henne själv eller den 

andra läraren som finns med under matematiklektionerna. 

 

De extra anpassningar som genomförs vid observationstillfällena i åk 2 stämmer väl överens 

med de anpassningar som Malin berättar att hon använder sig av i intervjun. De extra 

anpassningar som observeras är: hjälp att förstå instruktioner med hjälp av genomgång i liten 

grupp, bildstöd, användning och arbete med konkret material och samtal i liten grupp kring 

begrepp. Den lilla gruppen som Malin arbetar med i det närliggande grupprummet under 

observationstillfällena består av fyra elever. De extra anpassningar som sker under 

observationstillfällena utförs av Malin, vilket inte stämmer överens med vad som sägs under 

intervjun. När jag lyfter det här med Malin förklarar Malin att det beror på valet av dag för 

observationer. Övriga dagar växlar Malin och hennes kollega på genomförandet av de 

anpassningar som sker.   

 

Sanna & My (Lärare åk 5) 

De extra anpassningar som Sanna och My berättar att de använder sig av i åk 5 kan både vara 

individinriktade och något som man gör med hela gruppen, fast man har en enskild elev i 

åtanke. Exempel på extra anpassningar som används i åk 5 är: digitalt läromedel, stöd att 

komma igång med arbetet och underhålla arbetet, hjälpverktyg (linjal, rutat papper med 

algoritmer), strukturstöd (förstorad text, sitta i grupprum, färgkodat schema över dagen med 

bildstöd, färgkodade mappar), egna mattemål, stöd vid genomgångar, språkstöd av 

modersmålslärare, anpassat arbetsmaterial, laborativt material, mic som förstärker ljudet i 

klassrummet, specialpedagogiskt stöd riktat mot en eleven under en begränsad tidsperiod, 

möjlighet att redovisa muntligt istället för skriftligt, hjälp att skriva, rithjälp och uppläst text. I 

åk 5 är det lärarna som avgör vilka extra anpassningar som är lämpliga tillsammans med 

eleven. Specialpedagogen används bara som bollplank vid enstaka tillfällen. Identifieringen 

av stödbehov sker genom att lärarna upptäcker att något inte fungerar i den dagliga 

undervisningen. Att de är två lärare i klassrummet tycker Sanna har varit avgörande i arbetet 

med att upptäcka och genomföra det stöd som eleverna behöver: ”Det är ju en guldgruva att 

My är med! Hade man varit själv med dom här, man hade ju inte haft möjlighet att se alla 

dom här sakerna. Så det har varit otroligt bra!”  

 

De extra anpassningar som genomförs i matematik, utförs i huvudsak av lärarna själva. En 

elev har fått stöd av en specialpedagog vid två korta tillfällen i veckan under en tidsbegränsad 

period, vilket har räknats som en extra anpassning. 

 

De observationstillfällen som är genomförda i åk 5 visar att större delen av de extra 

anpassningar som nämns i intervjun används under de lektioner som observerats.  De extra 

anpassningar som genomförs i åk 5 vid observationstillfällena är: stöd för att behålla 

koncentrationen vid genomgång, digitalt läromedel och hörlurar (som gör det möjligt att 

lyssna på texterna i läromedlet), anpassat läromedel, konkret material, schema över dagens 

lektioner med bildstöd, stöd för att hålla motivationen uppe under arbetspasset, förstärkt ljud i 

klassrummet. De elever som är i behov av extra anpassningar i matematik sätter sig i det 

angränsade grupprummet och i korridoren när de ska börja arbeta med uppgifter i 

matematikläromedlet. I grupprummet sitter även två elever som inte är i behov av extra 

anpassningar. De extra anpassningar som ges under observationstillfällena utförs av My och 

Sanna, vilket stämmer överrens med informanternas svar under intervjun. 
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Ellen (Lärare åk 6) 

I åk 6 förekommer det extra anpassningar på både individ och gruppnivå enligt Ellen. I 

intervjun berättar Ellen att de anpassningar som genomförs på gruppnivå delvis sker på grund 

utav att vissa elever inte vill utmärka sig i klassrummet, genom att göra något annat än resten 

av gruppen: ”För vissa individer är det ju en ganska stor grej att vara annorlunda. Så vissa får 

man ju smyganpassa för på något sätt. Vissa grejer gör man kanske med hela klassen för att 

det är en viss elev, eller en eller två som behöver hjälp med just det där.”  

 

Ellen berättar att de extra anpassningar som används i åk 6 är: att skriva direkt i 

läromedelsboken istället för i ett räknehäfte, tillgång till konkret material (exempelvis 

miniräknare och multiplikationsverktyg), starthjälp (det här ska du göra, det här förväntar jag 

mig av dig), uppläsning vid prov eller diagnoser, anpassat material (annan mattebok, 

anpassade uppgifter i bingel), digitala läromedel, korta tydliga instruktioner och undervisning 

i mindre grupp. Den som avgör vilka extra anpassningar som är lämpliga i åk 6 är i huvudsak 

läraren tillsammans med vårdnadshavare och elev. Enligt Ellen så kan läraren även få 

stöttning av specialpedagog om den önskar det. Hur elevernas behov av extra anpassningar i 

matematik har identifieras kan Ellen inte svara på, eftersom hon inte var med då det gjordes. 

I intervjun med Ellen framgår det att de extra anpassningar som finns till stor del utförs av de 

undervisande lärarna, men att skolans specialpedagoger också kan hjälpa. I dagsläget arbetar 

specialpedagogen med färdighetsträning med en liten grupp elever vid ett tillfälle i veckan. 

Ellen tror dock att det räknas mer som ett särskilt stöd än en extra anpassning eftersom ett 

flertal av eleverna som ingår i den lilla gruppen har ett åtgärdsprogram. 

 

Under observationstillfällena i åk 6 så används delar av de extra anpassningar som nämns i 

intervjun med Ellen. De extra anpassningar som genomförs vid observationstillfällena är: stöd 

att förstå och bryta ner instruktionen, schema över dagen med bildstöd, digitalt läromedel och 

hörlurar (som gör det möjligt att lyssna på texterna i läromedlet), anpassade uppgifter, stöd att 

komma igång och möjlighet att göra uppgifter muntligt. De som utför de extra anpassningar 

som sker är Ellen och en elevassistent. De elever som är i behov av extra anpassningar arbetar 

i huvudsak i klassrummet vid observationstillfällena. Att specialpedagogen som är kopplad 

mot åk 6 inte finns med vid observationerna beror på att hen är bortrest vid tidpunkten för 

genomförandet.  

 

Karin (Specialpedagog) 

Enligt Karin identifieras behovet av extra anpassningar oftast genom att läraren signalerar att 

de har funderingar eller oro kring en elev och att lärare och specialpedagog därefter kommer 

överens om vilka extra anpassningar som skulle kunna vara lämpliga. I vissa fall 

uppmärksammas även en elevs behov av extra anpassningar genom olika diagnoser eller 

kartläggningar vars resultat rapporteras in till specialpedagogerna. Karin berättar att den som 

avgör vilka extra anpassningar som är lämpliga är läraren i samråd med specialpedagogerna 

på skolan: ”Det är alltid i princip läraren som börjar i bollning med oss, så är det ju. Så vem 

det är som avgör det? Jag kanske kommer med lite tips och idéer. Man sitter och bollar kring 

det och så kommer vi överens om att det här.” 

 

De extra anpassningar som beskrivs förekomma i matematik av Karin är individuella 

instruktioner, korta tydliga instruktioner, hjälp att förstå texter, utökad provtid, läshjälp, 

muntliga prov, fler lärare tillgängliga vid provtillfällen, tillgång till miniräknare eller annat 

konkret material och att elever på mellanstadiet får skriva direkt i matteboken istället för i ett 

räknehäfte. Enligt Karin är det i huvudsak läraren som utför de extra anpassningar som sker i 
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matematik. Specialpedagogen finns i vissa fall med och hjälper till att utforma material till 

eleven eller med som bollplank i planeringsstadiet. 

 

Sara (Rektor lågstadiet) 

För att identifiera vilka elever som är i behov av extra anpassningar så berättar Sara att man 

arbetar på flera olika nivåer. Identifiering av extra anpassningar sker både av lärarna i den 

dagliga undervisningen, genom kartläggningar och tester som alla elever gör utifrån 

förbestämda språk- och matterutiner, och genom träffar i öppet EHT (Elevhälsoteam). Trots 

arbetet på olika nivåer poängterar Sara att läraren har ett stort ansvar när det gäller att 

identifiera elevens behov, då det ingår i lärarens uppdrag att kunna bedöma elevens 

kunskapsutveckling och behov.  

 

De extra anpassningar som finns för åk F-3 i matematik är både på grupp- och individnivå. De 

extra anpassningar som används kan enligt Sara handla om att styra hur långa arbetspassen 

ska vara och att anpassa innehållet, men det kan också handla om instruktioner, återkoppling, 

digitala hjälpmedel, konkret material eller att få läshjälp. Sara säger att det i huvudsak är 

lärarna själva som avgör vilka elever som är i behov av extra anpassningar och hur de ska 

lägga upp undervisningen. Om läraren känner att den är i behov av stöd från andra 

professioner så berättar Sara att det är lärarens ansvar att signalera det. Genomförandet av 

extra anpassningar utförs i huvudsak av läraren enligt Sara, medan specialpedagogens roll är 

att ge stöd och råd kring de anpassningar som ska utföras. Att läraren utför större delen av de 

extra anpassningar som finns stämmer överens med Saras tanke om hur det ska se ut: ”Ja. Det 

är mycket vanligare att läraren utför dem och det är nog så jag vill att det ska vara också. 

Definitivt!”. Däremot så anser Sara att specialpedagogerna har en viktig roll som bollplank 

när lärare har funderingar kring någon elev.  

 

Åsa (Rektor mellanstadiet) 
I intervjun med mellanstadiets rektor berättar Åsa att arbetet med extra anpassningar i hög 

grad är lärarens ansvar både när det gäller att identifiera och att utföra dem. För att komma 

fram till vilka anpassningar som är lämpliga kan läraren använda sig av den kompetens som 

finns på öppet EHT (där specialpedagog, rektor, kurator och skolsköterska finns 

representerad) och ta hjälp av kollegor inom arbetslaget. Hur mycket kollegorna används för 

att komma fram till vilka anpassningar som är lämpliga varierar från person till person enligt 

Åsa. I samband med att eleverna blir äldre så är Åsas erfarenhet att planeringen av extra 

anpassningar även kan ske i samråd med eleven. Åsa tror även att vårdnadshavarna är med 

och tycker till kring de extra anpassningar som eleven har under utvecklingssamtalen. För åk 

4-6 är de extra anpassningar som Åsa har hunnit se av mer generell karaktär. Exempel på 

sådana anpassningar är tydligare instruktioner, mer tid och anpassat material utifrån elevens 

behov. Genomförandet av extra anpassningar utförs i huvudsak av läraren enligt Åsa, medan 

specialpedagogens roll är att ge stöd och råd kring de anpassningar som ska utföras.  

6.2 Hur skiljer sig arbetet med extra anpassningar från arbetet med särskilt stöd i 

ämnet matematik?  
 

Malin (Lärare åk 2) 

På frågan om hur arbetet med extra anpassningar skiljer sig från arbetet med särskilt stöd får 

jag aldrig något tydligt svar på från Malin, trots följdfrågor. Däremot berättar 

Malin vad särskilt stöd och extra anpassningar är för henne: ”Alltså särskilt stöd som jag 

tolkar det, det är att man inte ens med laborativt material å en presentation blir självgående. 

Så skulle jag definiera det kanske lite enkelt. När man nästan är beroende av en till en. Dels är 
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det svårt, men det är också ett behov av bekräftelse”. Medan en extra anpassning enligt Malin 

är när elever behöver något extra än det som behövs runt resten av klassen, exempelvis mer 

tid till repetition eller att elever får använda sig av olika uttrycksformer för att förstå.  

 

Sanna & My (Lärare åk 5) 

Sanna och My tycker att det är svårt att svara på frågan gällande skillnader mellan extra 

anpassningar och särskilt stöd. My kommer tillslut fram till att särskilt stöd är mer än extra 

anpassningar både gällande tid och omfattning, och att fler elever har extra anpassningar är 

särskilt stöd: ”Jo men extra anpassning, som sagt det är ju många som har det. Det är bara 

frågan om man skulle ha skrivit in för alla? Särskilt stöd då är det ju mer det som är utöver 

extra anpassningar, det som inte ryms under”. Efter en stunds diskuterande kommer Sanna 

och My fram till att särskilt stöd är det som inte ryms inom extra anpassningar och inom den 

vanliga undervisningen för att eleven ska ha en chans att nå målen, till skillnad från extra 

anpassningar. 

 

Ellen (Lärare åk 6) 

Ellen tycker också att det är svårt att svara på frågan gällande skillnader mellan extra 

anpassningar och särskilt stöd: ”Anpassningar är ju kanske nått som görs mer i klassrummet 

och mer i vardagssituationer, att de finns med hela tiden. Medan det särskilda stödet är mer 

insatser till exempel från specialpedagogerna. Det är som mer uttalat att det här kör vi på, 

tänker jag”. Ellen beskriver också att det är skillnader i arbetsgången gällande extra 

anpassningar och särskilt stöd. Ellen berättar att extra anpassningar kan man sätta in när man 

själv märker att eleven skulle behöva mer stöd under en period, medan det särskilda stödet 

mer är ett resultat av en utredning och ett åtgärdsprogram. Ellen tycker också att extra 

anpassningar är något som eleven får mer av än ett särskilt stöd, eftersom extra anpassningar 

är något som sker hela tiden till skillnad från särskilt stöd. 

 

Specialpedagogen Karin 

De särskilda stöd som finns i matematik innebär enligt Karin att eleverna går ifrån ordinarie 

undervisning till en liten grupp med specialpedagog vid vissa lektioner under hela läsåret. 

Medan en extra anpassning i matematik kan innebära att en elev kan vara i liten grupp ibland. 

Karin poängterar att ett särskilt stöd är mer omfattande än en extra anpassning. Det särskilda 

stödet klarar man inte i den vanliga undervisningen eller i grupprummet utan det behövs mer 

än så. En annan sak som skiljer extra anpassningar och särskilt stöd åt enligt Karin är att det 

sker en tydligare kartläggning vid särskilt stöd än vid extra anpassningar. I förarbetet med 

extra anpassningar innebär det enligt Karin i högre grad att testa sig fram för att hitta vad som 

fungerar för att eleven: ”Det ska inte behöva vara så administrativt utan det ska verkligen 

kunna va att man ger olika förslag och testar det med eleverna utan att behöva ha en 

jätteutredning”. 

 

Sara (Rektor lågstadiet)  

Sara tycker att arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd skiljer sig ganska mycket åt, 

eftersom arbetet med särskilt stöd är mer formaliserat än arbetet med extra anpassningar. 

Kring särskilt stöd finns det både fler rutiner än vid extra anpassningar, mer omfattande 

dokumentation och fler professioner inblandade. Därför berättar Sara att man har arbetat med 

att konkretisera och förtydliga vad extra anpassningar innebär under det senaste året, för att 

lärarkåren ska få en gemensam grund att stå på. En annan skillnad mellan extra anpassningar 

och särskilt stöd som Sara lyfter fram är att specialpedagogerna är mer delaktiga i det 

särskilda stödet, både när det gäller att utföra stödet och i att dokumentera och utvärdera det, 
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än vad de är i arbetet med extra anpassningar: ”Om man säger att extra anpassningar känns 

som att det ligger mer på den enskilda läraren så är särskilt stöd en mer elevhälsofråga.” 

  

Trots att arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd skiljer sig åt så tycker Sara att det 

kan vara svårt att dra en gräns mellan extra anpassningar och särskilt stöd. Detta gäller 

framförallt när man ska bedöma att en extra anpassning i form av specialpedagogiskt stöd ska 

övergå till ett särskilt stöd. En specialpedagogisk insats under två månader kan räknas som en 

extra anpassning, medan kontinuerliga och återkommande specialpedagogiska insatser räknas 

som ett särskilt stöd. Den skrivningen gör att det finns utrymme för tolkning, vilket Sara 

tycker är problematiskt.   

 

Åsa (Rektor mellanstadiet) 
När det gäller skillnaderna mellan extra anpassningar och särskilt stöd så menar Åsa att det 

inte alltid behöver vara själva åtgärden i sig som är det som avgör om det är en extra 

anpassning eller ett särskilt stöd. Det som Åsa tänker skiljer dom åt är tidsomfattningen och 

mängden stöd. En annan sak som skiljer extra anpassningar och särskilt stöd åt enligt Åsa är 

att det är ett mycket mer gediget utredningsarbete innan man får särskilt stöd än vad det är vid 

extra anpassningar. Vad som blir en extra anpassning och inte beror enligt Åsa mycket på 

lärarens kompetens och arbetssätt: ”Enligt min uppfattning är det ju så att det en lärare kan 

handha i sitt klassrum och det ingår i den lärarens individanpassning, kan i ett annat klassrum 

vara en extra anpassning och åtgärdsprogram och särskilt stöd också, beroende på vilken 

kompetens läraren har ”. Vid den skolan som Åsa arbetar på nu så upplever hon att de 

behöver diskutera skillnaderna mellan en individanpassning, en extra anpassning och ett 

särskilt stöd, eftersom gränserna mellan dessa är flytande och inte tillräckligt tydlig i 

dagsläget. Detta baserar Åsa på att hon har sett dokumentation på skolan där man hävdar att 

alla elever i en åk har extra anpassningar, vilket inte är rimligt enligt Åsa. Åsa upplever att 

man i dagsläget inte har tillräcklig koll på skillnaderna mellan individanpassningar, extra 

anpassningar och särskilt stöd och att de därför behöver fortsätta arbeta med att tydliggöra det.  

6.3 Hur dokumenteras och utvärderas extra anpassningar i matematik?  
 

Malin (Lärare åk 2) 

Malin berättar att hon gör sin dokumentation av elevernas extra anpassningar på klasslistor 

och i elevernas IUP. På frågan om det finns någon rutin för att utvärdera de extra 

anpassningar som sker så svarar Malin: ”Nä inte mer än att man per automatik gör det i 

huvudet”. Utvärderingen av elevernas kunskaper genomför Malin löpande under terminen 

med hjälp av exitpass och datainsamlingar. Hon utvärderar även tillsammans med eleverna 

vad de upplever att de tycker att de behöver träna mer på. De elever som är i behov av extra 

anpassningar i åk 2 har enligt Malin varit i behov av extra anpassningar sedan i åk 1. 

 

Utifrån de dokumentstudier som genomförts visar det att årskurs 2 elevers behov av extra 

anpassningar dokumenteras i elevernas IUP. I de IUP som observerats har tre av fyra elever 

som observerats fått sina anpassningar dokumenterade. Anledningen till att en av eleverna 

som sägs vara i behov av extra anpassningar under intervjun inte har sina anpassningar 

dokumenterade i sin IUP har inte undersökts i denna studie. De anpassningar som anges i 

dokumenten som studerats är att eleverna får möjlighet att: 

 Använda laborativt material i matematik. 

 Jobba i mindre grupp vid några tillfällen i veckan. 
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Sanna & My (Lärare åk 5) 

Sanna och My berättar att de dokumenterar elevernas extra anpassningar i deras IUP, men de 

säger själva att de inte dokumenterar alla elevers anpassningar och att de inte riktigt vet 

varför. Sanna säger att hon själv inte riktigt vet vad som gäller när man ska dokumentera extra 

anpassningar och inte: ”En del anpassningar skriver man ju in nu i IUP, men en del har ju 

andra anpassningar som man inte skriver in där. Å jag vet inte varför vi skriver in på just dom 

här?”. Efter att ha diskuterat med varandra en stund kommer Sanna och My fram till att det 

främst är de elever som har åtgärdsprogram som har sina extra anpassningar dokumenterade 

och att de skulle kunna dokumentera de anpassningar som sker för fler elever än vad de gör 

idag.  

 

I åk 5 sker utvärderingen av extra anpassningar främst i samband med utvecklingssamtalet 

och när elevernas åtgärdsprogram ska utvärderas enligt Sanna och My. Den utvärderingen 

genomför lärarna tillsammans med elev och vårdnadshavare. Utvärderingen av extra 

anpassningar sker även löpande under terminen utifrån behov. Två av eleverna som är i behov 

av extra anpassningar i matematik har varit i behov av det sedan åk 2 berättar My. Däremot 

har utformningen av anpassningarna förändrats över tid utifrån att elevernas behov av 

förändrats.  

 

Utifrån de dokumentstudier som är gjorda i åk 5 visar det sig att alla elever som är i behov av 

extra anpassningar i matematik inte har det dokumenterat i sin IUP. Vilka elever som är i 

behov av extra anpassningar grundar jag på information från mina observationer och den 

intervju som genomförts. Två av tre elever som har åtgärdsprogram har sina extra 

anpassningar dokumenterade i sin IUP, den tredje har istället anpassningarna dokumenterade i 

sitt åtgärdsprogram. De anpassningar som dokumenterats i åk 5 är: 

 anpassat schema med pictogrambilder 

 stöd att sätta igång arbetet, att underhålla arbetet och lyssna aktivt vid till exempel 

genomgångar 

  möjlighet till pedagog i grupprum, 

  anpassade läromedel och urval av lärostoff i engelska, so, svenska, matematik 

 extra färdighetsträning i till exempel läsning 

 möjlighet till muntliga förhör/prov, möjlighet till sekreterarhjälp 

 anpassad utrustning: sittdyna och läslinjal, dator med anpassade programvaror till 

exempel rättstavningsprogram, röstinmatning, inläsningstjänst, legimus, e-böcker, 

speciellt anpassat material för uträkningar i matematik 

De anpassningar som dokumenterats i åk 5 gäller fler ämnen än ämnet matematik. 

Ellen (Lärare åk 6) 

I åk 6 dokumenteras anpassningar i det Google Drive dokument som finns enligt Ellen. När 

det gäller utvärderingen av extra anpassningar så berättar Ellen att det inte finns någon rutin 

för hur den ska ske. Utvärdering sker därför i huvudsak i samband med utvecklingssamtalen 

eller löpande under terminens gång tillsammans med de andra mentorerna i klassen eller 

andra kollegor från arbetslaget. När utvärderingen sker i samband med utvecklingssamtalet, 

genomförs den enligt Ellen tillsammans med både elev och vårdnadshavare. Gemensamt för 

eleverna i behov av extra anpassningar i matematik i åk 6 är att större delen av dem har varit i 

behov av extra anpassningar under en lång tid. Utformingen av anpassningarna kan dock ha 

justerats litegrann utifrån elevernas progression och behov berättar Ellen. 
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Utifrån de dokumentstudier som är genomförda i åk 6 visar det sig att elevernas extra 

anpassningar både dokumenteras i elevernas IUP och i Google Drive dokumentet (som rektor 

för åk 4-6, skolans specialpedagoger och alla undervisande lärare i 6 har tillgång till). De 

extra anpassningar som nämns i elevernas IUP och Google drive dokumentet är: 

 Individuella instruktioner/förklaringar  

 korta tydliga instruktioner som finns med som stöd hela lektionen 

  hjälp att förstå texter 

  öva samtalsteknik i mindre sammanhang – t ex pararbete 

  visuellt strukturstöd t ex – sekvensbilder, stödord, tankekarta 

  utökad provtid, läshjälp eller muntliga prov 

  tillgång till konkret material (exempelvis miniräknare) 

  regelbunden återkoppling av vuxen under lektion så att arbetet går framåt 

  ibland liten grupp/grupprummet 

  extra lästräning i perioder med pedagog/specialpedagog 

  anpassning av läxor; mängd och innehåll 

 skriva direkt i matteboken 

 anpassade räkneblad istället för räknehäfte vid tex. algoritmräkning 

 

Hur dokumentationen ser ut i IUP och Google Dríve dokumentet skiljer sig delvis åt. Till stor 

del är beskrivningen av de extra anpassningar som ges lika. Däremot har betydligt fler elever i 

åk 6 behov av extra anpassningar utifrån Google Drive dokumentet än vad som finns 

beskrivet i elevernas IUP. I en av klasserna i åk 6, har 15 av 17 elever ett dokumenterat behov 

av extra anpassningar och i den andra har 20 av 20 elever dokumenterade anpassningar. Det 

bör dock poängteras att de flesta eleverna har ikryssat en typ av anpassningar som egentligen 

inte fanns med i orginalversionen (se bilaga 4) och som snare är en typ av nulägesbeskrivning 

än en extra anpassning. Exempel på ”extra anpassningar” som lärarna själva har fört in är: 

”behöver utmaningar för att inte tappa intresset och behöver få utmaningar för att inte tappa 

lusten för skolan, då lektionerna läggs på för enkel nivå för att övriga i klassen ska förstå”. 

 

Specialpedagogen Karin 

Dokumentationen av extra anpassningar sker enligt Karin både i elevernas IUP och i ett 

dokument i Google drive som de har gjort. I Google drive dokumentet berättar Karin att man 

kan gå in på varje årskurs och se vilka extra anpassningar som finns. Dokumentet i Google 

drive är fortfarande under uppbyggnad enligt Karin och används inte av alla lärare i dagsläget. 

I dokumentet (se bilaga 4) fyller man i elevens namn och därefter kryssar man i vilka extra 

anpassningar som eleven har. I dokumentet finns även en tom ruta där man kan skriva in en 

förklaring av anpassningen, till exempel att den bara gäller för ämnet matematik. Enligt Karin 

så är tanken bakom dokumentet att alla lärare som arbetar runt eleven ska kunna ta del av 

vilka extra anpassningar som en elev är i behov av på ett enkelt sätt och att det ska kunna 

finnas med som ett informationsstöd vid överlämningar och byte av lärare. 

 

Karin berättar att det i dagsläget inte finns någon given rutin för hur utvärdering av extra 

anpassningar ska ske, annat än att det borde ske vid elevernas utvecklingssamtal med tanke på 

att de extra anpassningar som görs ska finnas dokumenterade i elevernas IUP. Däremot så 

berättar hon att de har pratat om att de ska införa en utvärdering på organisationsnivå i slutet 

av varje läsår med fokus på vilka extra anpassningar som har använts och hur det har fungerat.  
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Sara (Rektor lågstadiet) 

Saras upplevelse är att dokumentationen av extra anpassningar ser ganska olika ut mellan 

olika lärare och klasser. I ett försök att göra det mer likvärdigt och förtydliga innebörden av 

begreppet extra anpassningar så berättar Sara att de har skapat en klassöversikt för alla klasser 

och delat det dokumentet i Google Drive (se bilaga 4) med alla lärare som arbetar i respektive 

klass. I dokumentet kryssar man sedan i vilka extra anpassningar som eleven är i behov av 

utifrån en förbestämd mall. Andra ställen där extra anpassningar dokumenteras enligt Sara är i 

elevernas IUP och det överlämningsdokument mellan årskurs 3 och 4, som rektorn arbetat 

fram tillsammans med specialpedagogerna på skolan. I dagsläget finns det enligt Sara ingen 

tydlig mall för hur utvärderingsarbetet av extra anpassningar ska se ut, men tanken framöver 

är att de ska kunna använda sig av dokumentet i Google drive för att summera hur de har 

arbetat med extra anpassningar i slutet av varje läsår.  

 

När det gäller utvärderingen av de extra anpassningar som finns så upplever Sara inte att det 

finns någon tydlig rutin och form för hur det ska se ut i dagsläget. När elevhälsan är inblandad 

i arbetet med extra anpassningar berättar Sara att de stämmer av och dokumenterar vilka 

anpassningar som sker, hur det går och om det känns som att de är på rätt väg någon gång i 

månaden. Hon vill dock inte kalla det för en riktig utvärdering, då det inte sker någon djupare 

analys av ”varför uppkom det här och varför gör vi som vi gör just nu å hur tycker vi att vi ska 

fortsätta utifrån det?” som hon tycker ingår i en riktig utvärdering. Eftersom det inte finns 

någon rutin kring utvärderingen av extra anpassningar så har rektorer och specialpedagoger 

nu påbörjat ett arbete kring hur utvärderingen av extra anpassningar ska ske, där de 

framförallt har funderat kring hur en mer övergripande utvärdering av arbetet med extra 

anpassningar skulle kunna se ut. Hur utvärderingen ska ske med lärarna finns det däremot 

ingen plan för än enligt Sara.  

 

Åsa (Rektor mellanstadiet) 
Åsa berättar att dokumentationen av de extra anpassningar som sker på skolan sker i elevernas 

IUP och i ett dokument i Google Drive. Åsa ser dock ett problem med Google Drive 

dokumentet och det är att det inte framgår hur länge eleverna haft en extra anpassning och om 

det är en intensifierad extra anpassning eller inte. En annan sak som Åsa ställer sig frågande 

till är att det förekommer klasser där man har kryssat i att alla elever har någon typ av extra 

anpassning, vilket enligt Åsa tyder på att det är ett dokument som de behöver fundera vidare 

kring. Då den dokumentationen visar att extra anpassningar både blandas ihop med 

individanpassningar och särskilt stöd 

 

Åsa känner inte till att det finns någon tydlig rutin på skolan för hur utvärderingen av extra 

anpassningar ska ske, men tycker att det är något som de behöver ta fram. Den enda 

utvärdering som Åsa känner till i dagsläget är den som sker i samband med 

utvecklingssamtalen en gång per termin, då den individuella utvecklingsplanen ska 

utvärderas. Åsa erkänner dock att de kan finnas rutiner på skolan gällande utvärderingen av 

extra anpassningar som hon inte känner till än. 

6.4 Sammanfattning  
Intervjuerna med lärarna i studien visar att det finns en osäkerhet kring vad begreppet extra 

anpassningar innebär i förhållande till särskilt stöd och individanpassningar. I jämförelse med 

lärarna är specialpedagog och rektorer säkrare i vad extra anpassningar rent teoretisk innebär. 

Rektorerna är medvetna om att skolans personal har kommit olika långt i implementeringen 

av begreppet extra anpassningar och att det är något som de behöver arbeta vidare med. I 
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arbetet med att identifiera och planera vilka extra anpassningar som är lämpliga har den 

undervisande läraren ett stort ansvar utifrån de intervjuer som genomförts. Elever och 

vårdnadshavares roll i planeringen av vilka anpassningar som är lämpliga lyfts fram av de 

som är yrkesverksamma inom åk 4-6, medan de inte nämns av övriga. Alla informanter lyfter 

fram att specialpedagogerna kan användas i planeringsarbetet av vilka anpassningar som är 

lämpliga, men att det sker i varierande grad. De extra anpassningar som används i 

matematikundervisningen sker både på grupp- och individnivå. Majoriteten av 

anpassningarna är dock individinriktade.  Det är i huvudsak den undervisande läraren som 

utför de extra anpassningar som sker. I majoriteten av klasserna arbetar de elever som är i 

behov av extra anpassningar i ett närliggande grupprum under någon del av 

matematiklektionerna som observerats. 

 

Lärarna tycker att det är svårt att definiera hur arbetet med extra anpassningar skiljer sig från 

arbetet med särskilt stöd till skillnad från rektorer och specialpedagog. Däremot är rektorer, 

specialpedagog och lärare i åk 5 & 6 överens om att det finns skillnader mellan extra 

anpassningar och särskilt stöd gällande tid och omfattning. En skillnad mellan extra 

anpassningar och särskilt stöd som rektorerna, specialpedagogen och läraren i åk 6 lyfter fram 

är att särskilt stöd har en tydligare kartläggningsdel och en mer inarbetad arbetsgång än vad 

som finns i arbetet med extra anpassningar. En annan skillnad som rektorn för åk F-3, 

specialpedagogen och läraren för åk 6 nämner är att specialpedagogen oftast är mer delaktig i 

utförandet av särskilt stöd än extra anpassningar.   

 

Dokumentationen av extra anpassningar i åk 2,5 och 6 sker enligt informanterna på 

klasslistor, i elevernas IUP, ett skolgemensamt Google Drive dokument gällande extra 

anpassningar eller i elevernas åtgärdsprogram. Däremot framkommer det att det finns en 

osäkerhet bland lärarna kring hur dokumentationen av extra anpassningar ska se ut. Utifrån de 

dokumentstudier och intervjuer som är gjorda visar det sig att det förekommer att elever har 

extra anpassningar i matematik som inte dokumenteras. Den dokumentation som sker av extra 

anpassningar stämmer dock överens med de extra anpassningar som genomförs. De 

anpassningar som dokumenteras är i huvudsak på individnivå, trots att informanterna tidigare 

nämnt att det förekommer anpassningar på både grupp- och individnivå. Utvärderingen av de 

anpassningar som genomförs, sker vid studiens genomförande inte utifrån någon systematisk 

rutin. Detta är något som rektorerna vill ändra på. Utvärderingen av extra anpassningar sker 

därför i huvudsak vid utvecklingssamtalen och löpande under terminen utifrån behov.  

7 Diskussion 
I detta avsnitt presenteras en diskussion och analys av hur arbetet med extra anpassningar 

tolkas och används i praktiken, i förhållande till tidigare forskning och läroplansteori. 

Avsnittet avslutas med en metoddiskussion och en kort presentation av studiens slutsatser. 

Min intention med arbetet var att undersöka hur begreppet extra anpassningar tolkas och 

används i praktiken, i syfte att få en djupare inblick i vilket stöd elever i matematiksvårigheter 

möter i den dagliga matematikundervisningen. Vad begreppet extra anpassningar egentligen 

innebär visar sig vara svårt för lärarna att definiera. Att lärarna inte känner sig lika säkra på 

hur extra anpassningar förhåller sig till individanpassningar och särskilt stöd som rektorerna 

och specialpedagogen gör skulle kunna ha sin grund i att ramarna för den process som skett 

vid transformeringen av läroplanen (Lundgren, 1999) har sett olika ut för olika 

yrkeskategorier. Att yrkeskategorierna har kommit olika långt i tolkningen av begreppet extra 

anpassningar kan också bero på att skolan fortfarande är i ett uppbyggnadsskede gällande 

arbetet med extra anpassningar (Skolinspektionen, 2016). 
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Syftet med införandet av extra anpassningar var att minska lärares arbetsbelastning och 

tydliggöra arbetsgången gällande stödinsatser (Prop.2013/14:160). Att begreppet extra 

anpassningar misstolkas tyder på att implementeringen av de nya riktlinjerna gällande extra 

anpassningar och särskilt stöd inte har inneburit det förtydligande som det var tänkt. 

Dokumentationen för lärarna har visserligen minskat, men någon förenkling av lärarnas arbete 

med elever i behov av stöd har inte skett (Skolinspektionen, 2016). Det är möjligt att andra 

ramar i form av tid (Lundgren, 1972) och kompetensutveckling (Löwing & Kilborn, 2002) 

skulle ha kunnat förbättra lärarnas möjligheter att tolka begreppet extra anpassningar i 

enlighet med styrdokumenten jämfört med vad som sker i dagsläget. 

Vid den skola som undersökts transformeras (tolkas) och realiseras (genomförs) arbetet med 

extra anpassningar i matematik i huvudsak av läraren, trots att styrdokumenten (Skolverket, 

2014a) säger att den specialpedagogiska kompetensen ska användas i arbetet med att 

identifiera och anpassa undervisningen utifrån elevernas behov. Att den specialpedagogiska 

kompetensen inte utnyttjas så flitigt som den borde är problematiskt med tanke på att den 

anses vara en framgångsfaktor i arbetet med extra anpassningar (Skolinspektionen, 2016). Att 

lärarna själva planerar och genomför arbetet med extra anpassning (om de inte tagit kontakt 

med en specialpedagog) innebär att lärarna har fått ett större ansvar för elever i behov av 

stödinsatser än vad de tidigare haft. Det ingår visserligen i lärarens uppdrag att kunna anpassa 

undervisningen utifrån olika behov (Persson, 2013), men styrdokumenten säger också att 

rektorn bör se till att läraren får stöd att hantera komplexa undervisningssituationer med hjälp 

av specialpedagogisk kompetens (Skolverket, 2014b). Vilket visar att det specialpedagogiska 

stödet borde finns med i arbetet med extra anpassningar mer systematiskt än vad det gör i 

dagsläget, eftersom lärare annars riskerar att bli utan det stöd som de behöver. Något som i sin 

tur kan leda till att elevens behov inte tillgodoses (Ibid). 

I arbetet med att identifiera och bedöma vilka anpassningar som är lämpliga behöver läraren 

förstå varför eleven har svårigheter i skolsituationen (Skolverket, 2014b).  Hur det arbetet ska 

ske finns det inga tydliga riktlinjer för med den nya reformen, eftersom en skriftlig utredning 

av orsakerna till elevens skolsvårigheter och elevens stödbehov bara sker när en elev bedöms 

vara i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2011; Skolverket, 2014a). Detta innebär att arbetet 

med att identifiera och bedöma vilka anpassningar som är lämpliga i huvudsak baseras på 

lärarens egna bedömningar (om läraren inte väljer att ta stöd av andra). Vad som ligger till 

grund för dessa bedömningar på den skola som undersökts är screeningar, diskussioner med 

kollegor, observationer i den dagliga undervisningen och samtal med elev och 

vårdnadshavare. Vilket skulle kunna ses som en bra grund i arbetet med att identifiera och 

bedöma vilka anpassningar som är lämpliga (Skolinspektionen, 2016) så länge läraren väljer 

att samverka med andra. Men med tanke på att det inte är någon självklarhet vid den 

undersökta enheten, behöver ett mer systematiskt stöd i hur arbetet med extra anpassningar 

ska se ut införas för att detta ska ske (Ibid). 

 

De extra anpassningar som används i studien sker både på individ- och gruppnivå. 

Majoriteten av anpassningarna sker dock på individnivå, vilket skulle kunna förklaras av att 

lärare tenderar att välja ett arbetssätt som de känner sig bekväma med (Linde, 2000). 

Historiskt sett har detta inneburit att man valt ett arbetssätt som inneburit att elevens 

svårigheter individualiserats (Nilholm, 2012). Vid observationstillfällena väljer eller hänvisas 

större delen av eleverna i behov av extra anpassningar till ett närliggande grupprum när de ska 

arbeta med matematik, vilket visar att elever i matematiksvårigheter fortfarande riskerar att 

exkluderas från den ordinarie undervisningen (Tinglev, 2014; Engström, 2003).  Att elever i 

matematiksvårigheter delvis exkluderas och i huvudsak möter extra anpassningar på 

individnivå tyder på att ett kompensatoriskt perspektiv dominerar när arbetet med extra 
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anpassningar planeras och genomförs (Nilholm, 2007;2012). Att det är så kan delvis förklaras 

av att ramarna (styrdokumenten) som konstruerats vid formuleringsarenan förmedlar ett 

tydligt individfokus (Assarsson, 2007; Persson, 2014) och ett kompensatoriskt uppdrag 

(Skolverket, 2014b). Eftersom de säger läraren ska ta hänsyn till elevers olika behov och 

sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar. Vilket antyder att elevens 

förutsättningar och behov är knutna till individen och inte miljön. 

 

I åk 2 är de anpassningar som sker inriktade på att eleven ska få möjlighet att konkretisera och 

resonera om de områden som eleverna behöver utveckla sina kunskaper inom, tillsammans 

med andra elever och sin lärare. Vilket är positivt ur forskningssynpunkt då den typen av 

insatser visat sig vara effektivt för elever i matematiksvårigheter (Malmer, 2002; Karlsson & 

Kilborn, 2015; Persson, 2013). Huvuddelen av de anpassningar som ges i åk 5 & 6 är till 

skillnad från anpassningarna i åk 2, av mer generell karaktär. Medan de anpassningar som ges 

specifikt för ämnet matematik i åk 5 & 6 är mer inriktade på hjälpmedel i undervisningen än 

på vilka kunskapsområden som behöver utvecklas. Orsakerna till detta skulle kunna vara att 

flera av de anpassningar som ges inte är extra anpassningar utan istället exempel på 

individanpassningar och särskilt stöd, då större delen av anpassningarna är av sådan art att de 

inte bör vara avgörande för att en elev ska nå kunskapskraven, eller att de har getts i sådan 

omfattning att de borde räknas som ett särskilt stöd (Skolverket, 2014a; 2014b). Att de elever 

som observerats i studien möter olika typer av anpassningar, är rimligt med tanke på att 

eleverna behöver insatser som är anpassade utifrån deras specifika behov (Lunde, 2011; 

Magne 1998). 

 

Lärarna som medverkat i studien tycker att det är svårt att definiera hur arbetet med extra 

anpassningar skiljer sig från arbetet med särskilt stöd, annat än att de skiljer sig åt i tid och 

omfattning. Detta skulle kunna förklaras av att gränserna mellan extra anpassningar och 

särskilt stöd inte är beskrivna tillräckligt tydligt i de styrdokument som finns. Att det inte 

finns angivet hur länge extra anpassningar kan ges innan det ska utredas (Skolverket, 2014a), 

är ett exempel på en sådan skrivning som gör att skillnaderna mellan extra anpassningar och 

särskilt stöd är öppet för tolkning. Att begreppen extra anpassningar och särskilt stöd blandas 

ihop vid den enhet som studerats är ett problem som visat sig vid fler skolor i landet 

(Skolinspektionen, 2016). Sannolikt innebär detta att svårigheten med att transformera och 

implementera de nya riktlinjerna är representativt för fler enheter i landet. Då det visat sig att 

lärarna i den här studien har ett stort ansvar i arbetet med extra anpassningar, skulle de 

otydliga gränserna mellan extra anpassningar och särskilt stöd rent generellt kunna innebära 

att elever möts av extra anpassningar under en längre period än vad som är tänkt, för att 

undvika den dokumentation som tillkommer i utredningen av särskilt stöd.   

Att rektorer och specialpedagog är mer förtrogna med likheter och skillnader mellan extra 

anpassningar och särskilt stöd än lärarna, skulle kunna förklaras av att ramarna för 

implementeringen av de nya riktlinjerna gällande arbetet med stödinsatser har sett olika ut för 

olika aktörer (Linné, 1999; Lundgren, 1999). De ramar som kan ha påverkat förutsättningarna 

för att tolka begreppen är vilken tid (Lundgren, 1972) de olika yrkeskategorierna har haft för 

att sätta sig in i de nya direktiven och vilka möjligheter de har haft till kompetensutveckling 

(Löwing & Kilborn, 2002). Skillnaderna i förtrogenhet skulle också kunna förklaras av att 

yrkeskategorierna har olika roller i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd, och de 

därför har reflekterat över likheter och skillnaderna i olika hög grad. 

Utifrån resultaten av denna studie är det svårt att dra några slutsatser kring hur utformningen 

av extra anpassningar och särskilt stöd skiljer sig åt rent praktiskt. Annat än att 

specialpedagogerna har en större roll i arbetet med särskilt stöd än vad de har i arbetet med 
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extra anpassningar, och att arbetet med särskilt stöd följer en tydligare arbetsgång. Hur 

skillnaderna i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd påverkar den enskilda eleven 

blir i huvudsak en teoretisk reflektion, eftersom studien inte har fokuserat på hur eleven 

upplever eventuella skillnader mellan extra anpassningar och särskilt stöd. Den del gällande 

särskilt stöd som skiljer sig från extra anpassningar, som kan ha stor betydelse för eleven i 

matematiksvårigheter är utredningsdelen. Eftersom en grundlig analys av orsaken till elevens 

svårigheter är avgörande för att en elev ska kunna få det stöd som hen har rätt till (Lunde, 

2011; Magne, 1998). Att det inte finns något dokumentationskrav i förarbetet av extra 

anpassningar (Skolverket, 2014a) innebär att det inte är möjligt att granska vilka grunder som 

de planerade insatserna är gjorda på, vilket bör ses som en nackdel för eleven. 

Vid tidpunkten för genomförandet av studien, sker dokumentationen av extra anpassningar 

vid den undersökta enheten på olika sätt. Större delen av eleverna som är i behov av extra 

anpassningar i matematik har dem dokumenterade, men det förekommer även att elever har 

extra anpassningar som inte har dokumenterats. En förklaring till detta skulle kunna vara att 

den osäkerhet som finns bland lärarna kring begreppet extra anpassningar och hur dessa ska 

dokumenteras har resulterat i att dokumentationen av stödet har uteblivit. Antingen på grund 

av att det stöd som genomförts inte har ansetts vara en extra anpassning eller för att läraren 

varit osäker på var och hur det ska dokumenteras. Den dokumentation som sker av extra 

anpassningar i de årskurser som studerats, sker i huvudsak på individnivå, vilket tyder på att 

dokumentationen av anpassningar präglas av ett kompensatoriskt perspektiv (Nilholm, 

2007;2012). 

Utifrån informanternas svar sker ingen systematisk utvärdering av de anpassningar som 

genomförs. Detta är problematiskt med tanke på att det anses vara en nyckelfaktor för att 

arbetet med extra anpassningar ska hålla god kvalité (Skolinspektionen, 2016), men också för 

att utvärderingen av anpassningarnas effektivitet är avgörande för om anpassningarna behöver 

förändras eller inte (Skolverket, 2014a). Att rektorerna är medvetna om att arbetet med att 

analysera anpassningar i förhållande till elevens progression inte sker tillräckligt systematiskt 

och att de vill införa rutiner för det, visar att det finns goda förhoppningar att arbetet med 

extra anpassningar kommer att utvecklas på ett positivt sätt framöver.  

7.1 Metoddiskussion 
I denna studie var syftet att undersöka hur begreppet extra anpassningar tolkas och används i 

praktiken, i syfte att få en djupare inblick i vilket stöd elever i matematiksvårigheter möter i 

den dagliga undervisningen. Trots att studien bara genomförts vid en enhet visar dess resultat 

med stöd av resultatet från Skolinspektionens granskning (2016), att det är rimligt att anta att 

arbetet med extra anpassningar är i en uppbyggnadsfas vid fler enheter i landet. Detta ger 

studien en viss generaliserbarhet, vilket jag ser som en av studiens styrkor. Att arbetets 

resultat tagits fram med hjälp av tre olika metoder (observationer, intervjuer och studier av 

dokument) som i hög grad bekräftar varandra kan ses som en annan styrka, eftersom det 

stärker studiens validitet (Denscombe, 2014).   

Huruvida urvalet av studiens informanter är representativt för hur arbetet med extra 

anpassningar sker på enheten är svårt att svara på, eftersom studien i högre grad har 

deltagande matematiklärare från mellanstadiet än lågstadiet. De informanter som har använts 

har visserligen haft en samsyn kring de frågor som ställts, vilket skulle kunna innebära att 

studiens urval har gett en representativ bild av hur arbetet med extra anpassningar sker. Men 

det finns också en möjlighet att den ojämna fördelningen av informanter från låg- och 

mellanstadiet kan ha haft påverkan på studiens resultat.  
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Under studiens genomförande har det väckts nya frågor kring hur implementeringsarbetet av 

begreppet extra anpassningar har sett ut, som jag inte har haft möjlighet att ställa till 

informanterna. Det är möjligt att genomförandet av ett mindre antal intervjuer med en 

testgrupp hade fått mig att inse vikten av att inkludera sådana frågor i intervjuguiden i ett 

tidigare skede. Vilket i sin tur hade kunnat leda till att jag hade fått ett utförligare svar på mina 

forskningsfrågor. 

7.2 Slutsats 
Efter att ha genomfört studien är det tydligt att begreppet extra anpassningar tolkas olika, av 

olika aktörer. Att extra anpassningar både misstas för individanpassningar och särskilt stöd, 

visar att arbetet med extra anpassningar ännu inte har blivit det förtydligande av arbetet med 

stödinsatser (Prop. 2013/14:160) som det var tänkt. En del i införandet av extra anpassningar 

var att försöka säkerställa att eleven skulle få det stöd som den har rätt till genom att minska 

det dokumenterade utredningsarbetet (ibid) och öka möjligheterna för att sätta in stödinsatser 

tidigt (Skolverket, 2014b). I praktiken har dock införandet av extra anpassningar blivit ett sätt 

att låta läraren ta ett större ansvar för att identifiera, bedöma och utvärdera elevers behov av 

stöd, än ett sätt att säkerställa elevens rätt till stöd. Vilket har inneburit att de anpassningar 

som sätts in i huvudsak sker på individnivå. 

 

Att rektorer och specialpedagog visar en större förtrogenhet med begreppen extra 

anpassningar och särskilt stöd än vad lärarna gör, indikerar att ramarna (Lundgren, 1999) för 

implementering har sett olika ut för olika yrkeskategorier och att skolan behöver fortsätta 

arbeta med att förtydliga begreppen för att arbetet med extra anpassningar ska kunna bli det 

verktyg som det var tänkt. De ramar som kan ha påverkat förutsättningarna för att tolka 

begreppen är tid (Lundgren, 1972) och kompetensutveckling (Löwing & Kilborn, 2002). 

Eftersom en grundlig analys av orsaken till elevens svårigheter är avgörande för att en elev 

ska kunna få det stöd som hen har rätt till (Lunde, 2011; Magne, 1998), behöver man även 

arbeta vidare med att hitta strukturer för kartläggningar och utvärdering av de anpassningar 

som sker. Då dessa sker i en varierande utsträckning vid undersökningstillfället. 

Utifrån resultatet av denna studie och Skolinspektionens granskning (2016) är det tydligt att 

implementeringen av de nya styrdokumenten är en svår process (Linné, 1999) som tar tid (Jarl 

& Rönnberg, 2015).  För att få ytterligare förståelse för de bakomliggande orsakerna till 

varför de nya direktiven inte har implementerats på ett bättre sätt, hade jag önskat att jag hade 

haft möjlighet att fördjupa mig mer i hur arbetet med implementeringsarbetet sett ut och vilka 

ramfaktorer som har varit avgörande för de professioner där implementeringen varit 

framgångsrik. Därför ser jag det gärna som ett område för vidare forskning. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Mail till lärare 

Hej! 

I höst läser jag min tredje och sista termin på speciallärarprogrammet med inriktning 

matematik.  Under denna termin har jag i uppgift att skriva en D-uppsats med 

specialpedagogisk relevans. Jag har valt att undersöka hur begreppet ”extra anpassning” 

tolkas och används i ämnet matematik. Nu behöver jag DIN hjälp! Har du elever i behov av 

extra anpassningar i matematik? Om du svarat JA på den frågan, skulle du kunna tänka dig att 

delta i studien? 

 

Information om studien 

Deltagandet i studien innebär att jag får möjlighet att observera hur arbetet med elever i behov 

av extra anpassning i matematik ser ut (under två matematiklektioner i varje klass) och 

genomföra en intervju med dig gällande hur du tänker och arbetar med extra anpassningar i 

matematik. Intervjun beräknas ta ca 30 min. 

 

Jag ser gärna att observationer och intervju sker under september eller oktober månad, för att 

kunna slutföra studien i tid. Observationer och intervju behöver inte ske vid samma tillfälle.  

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Ditt 

deltagande i studien kommer inte kunna kopplas tillbaka till dig, då all personlig information 

(som exempelvis namn och plats) kommer att avidentifieras. Den information som samlas in 

under observationer och intervju kommer endast att användas i denna studie. Du får även 

möjlighet att läsa och ge synpunkter på det jag skrivit innan det skickas in för granskning.  

 

Hör gärna av dig oavsett om du kan tänka dig att delta i studien eller inte. 

Mvh Ulrika  
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Mail till specialpedagoger och rektorer 

Hej! 

I höst läser jag min tredje och sista termin på speciallärarprogrammet med inriktning 

matematik.  Under denna termin har jag i uppgift att skriva en D-uppsats med 

specialpedagogisk relevans. Jag har valt att undersöka hur begreppet ”extra anpassning” 

tolkas och används i ämnet matematik. Nu behöver jag DIN hjälp! Skulle du kunna tänka dig 

att delta i studien? 

 

Information om studien 

Deltagandet i studien innebär att jag får möjlighet att genomföra en intervju med dig gällande 

hur du tänker och arbetar med extra anpassningar i matematik. Intervjun beräknas ta ca 30 

min. Jag ser gärna att intervjun sker under september eller oktober månad, för att kunna 

slutföra studien i tid.  

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Ditt 

deltagande i studien kommer inte kunna kopplas tillbaka till dig, då all personlig information 

(som exempelvis namn och plats) kommer att avidentifieras. Den information som samlas in 

under intervjun kommer endast att användas i denna studie. Du får även möjlighet att läsa och 

ge synpunkter på det jag skrivit innan det skickas in för granskning.  

 

Hör gärna av dig oavsett om du kan tänka dig att delta i studien eller inte. 

Mvh Ulrika  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor rektor och specialpedagog 
 

 I vilka årskurser känner du till att det finns elever i behov av extra anpassningar i 

matematik? 

 Hur ser de extra anpassningarna i matematik ut? 

 Vem utför de extra anpassningar som sker i matematik? 

 Finns det någon rutin för att utvärdera de extra anpassningar som sker? Hur ser den ut? 

 Vem utför utvärderingen av extra anpassningar i matematik? 

 Hur dokumenteras de extra anpassningar som sker? 

 Vem avgör vilka anpassningar som är lämpliga för eleven? 

 Hur ser det utredningsarbetet ut? (Hur identifieras elevens behov?) 

 Hur skiljer sig arbetet med extra anpassningar från arbetet med särskilt stöd i ämnet 

matematik? (tidsomfattning, vem utför, utformning?) 

 

Intervjufrågor lärare 
 

 Vilken utbildning har du i ämnet matematik? 

 Vilka elever har extra anpassningar i matematik? 

 Hur ser de extra anpassningarna ut? 

 Under hur lång tid har eleven haft extra anpassningar i matematik? 

 Vem utför de extra anpassningar som sker? 

 Finns det någon rutin för att utvärdera de extra anpassningar som sker? Hur ser den ut? 

 Vem utför utvärderingen av extra anpassningar i matematik? 

 Hur dokumenteras de extra anpassningar som sker? 

 Vem avgör vilka anpassningar som är lämpliga för eleven? 

 Hur ser det utredningsarbetet ut? (Hur identifieras elevens behov?) 

 Hur skiljer sig arbetet med extra anpassningar från arbetet med särskilt stöd i ämnet 

matematik? (tidsomfattning, vem utför, utformning?) 
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Bilaga 3 

Observationsschema 
 

Åk:  

Datum och tidpunkt:  

Antal elever i undervisningsgruppen: 

Antal lärare: 

Arbetsområde: 

Elevens 

namn 

Vilka extra 

anpassningar 

genomförs? 

Vem utför 

anpassningarna? 

Hur reagerar 

eleven på de 

extra 

anpassningar 

som sker? 

Finns det 

andra behov av 

extra 

anpassningar 

än de som 

genomförs? 

Hur skiljer sig 

arbetet med 

extra 

anpassningar 

från arbetet 

med särskilt 

stöd? 

Hur 

genomförs 

undervisnings-

tillfället? 
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Övriga observationer: 
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Bilaga 4 
 

Extra anpassningar  Klass:  

 

A. Individuella instruktioner/förklaringar 
B. Korta tydliga instruktioner som finns med som stöd hela lektionen 
C. Hjälp att förstå texter 
D. Öva samtalsteknik i mindre sammanhang – t ex pararbete 
E. Visuellt strukturstöd t ex – sekvensbilder, stödord, tankekarta 
F. Utökad provtid 
G. Läshjälp eller muntliga prov 
H. Tillgång till miniräknare, konkret material 
I. Regelbunden återkoppling av vuxen under lektion så att arbetet går framåt 
J. Ibland liten grupp/grupprummet 
K. Extra lästräning i perioder med pedagog/specialpedagog 
L. Anpassning av läxor; mängd och innehåll 
M. Egen dator 
N. Övrigt 
O. Övrigt 

 

Elev A B C D E F G H I J K L M N O 

1  
               

2 
               

3 
               

4 
               

5 
               

6 
               

7 
               

8 
               

9 
               

10 
               

11 
               

12 
               

13 
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14 
               

15 
               

16 
               

17 
               

18 
               

19 
               

 

Förklaringar  

  

Elev nr, bokstav Förklaring 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


