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Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och alla verksamma lärare ska idag utforma 
sin undervisning på ett sätt som tar hänsyn till elevers olika behov. Denna text handlar 
om hur lärare uppfattar sitt eget och skolans arbete med extra anpassningar samt andra 
typer av angränsande stödåtgärder, något som det fokuseras på i dagens skola. Skolver-
ket skriver till exempel att lärarnas arbete med stödåtgärder är oerhört viktigt för att alla 
elever ska kunna uppfylla kunskapskraven.1 Lärare stöter dagligen i sin undervisning 
på elever i behov av stödåtgärder av olika slag. Människor är olika och har därmed 
olika behov och krav på undervisningens form och struktur.2 Det kan handla om olika 
typer av svårigheter kopplade till språkkunskaper, läs- och skrivsvårigheter, koncentra-
tionssvårigheter, tidigare skolerfarenheter och elevens mognad för att bara nämna några 
orsaker till stödåtgärder och extra anpassningar. Det finns många forskare som pekar 
på vikten av att alla skolans professioner samarbetar med olika typer av stödåtgärder för 
elever i anpassningsarbetet.3 Denna artikel fokuserar på lärarnas egna upplevda verklig-
het i detta arbete. Studien som utförts har haft ett hermeneutiskt fokus och kan beskri-
vas som erfarenhets- och praktiknära forskning med utgångspunkt i lärarnas livsvärld.4

Skolans uppdrag
Skolan ska verka för att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar. Ett sätt att göra 
detta på är att kompensera för elevernas svårigheter genom att läraren tar hänsyn till 
deras olika behov. Det är en utmaning för skolan att tillgodose alla elevers behov inom 
ramen för den ordinarie undervisningen. Det krävs att alla professioner inom skolan 
har goda kunskaper om olika typer av stödåtgärder och dess betydelse för olika elever 
och deras utveckling. En lärare behöver till exempel skaffa sig kunskap om varje elev 
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1  Skolverket (21).
2  Nilholm (212), s. 12.
3  Scherp & Scherp (27); Lundgren & Persson (23);    
 Jakobsson & Lundgren (213).
4  Jfr Ödman (27).
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för att kunna ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar. Elever som till exempel har 
läs- och skrivsvårigheter har rätt till stödåtgärder som till exempel kompensatoriska 
hjälpmedel.5 Det är här begreppet extra anpassningar kommer in i bilden, vilket är en 
typ av anpassning som görs inom ramen för den ordinarie undervisningen. Begreppet 
är något relativt nytt i den svenska skolan, vilket infördes vid en skollagsändring 214. 
Eftersom begreppet är relativt nytt inom skolan så finns det väldigt lite forskning gjord 
om lärares användning av extra anpassningar i sin undervisning. 
 Elevers rätt till extra anpassningar och utbildning utifrån sina individuella förutsätt-
ningar kan förankras i olika internationella överenskommelser som Sverige har under-
tecknat. Två sådana överenskommelser är FN:s Konvention om mänskliga rättigheter 7 
och UNESCO:s Salamancadeklaration om undervisning för barn med särskilda behov.8 
Dessa dokument ställer krav på konventionsländerna att göra sin utbildning tillgänglig 
och åtkomlig för alla och genom att underteckna dem har Sverige förbundit sig att 
anpassa undervisningen så att alla elevers behov tillgodoses. Undervisningen skall ske 
i klassrummet och endast i undantagsfall i specialklasser eller särskilda grupper då det 
klart påvisats att elevens behov inte kan tillgodoses i en vanlig klass.9 Det är huvud-
mannens ansvar att skolans personal får den kompetensutveckling som krävs för att 
kunna utföra dessa uppgifter. Det som därmed sätter gränsen för arbetet med stödåt-
gärder är lärarens kompetens och förståelse av olika typer av anpassningar och dessas 
betydelse för elevernas utveckling. Det är också denna kompetens som påverkar var 
gränsen går mellan vad som kallas extra anpassningar och den mer omfattande stöd-
åtgärden särskilt stöd. 1 Det som skiljer extra anpassningar från särskilt stöd är graden 
av stödinsatser som behövs för att eleven ska utvecklas mot kunskapskraven. Extra an-
passningar innebär att det sätts in mindre omfattande stödinsatser inom ramen för den 
ordinarie undervisningen. Några exempel på sådana anpassningar kan vara ett särskilt 
strukturerat schema över skoldagen, extra tydliga instruktioner, förklaringar av ett ar-

5  Skolverket (214b).
  Skollagen, kap. 3, § 5a. 
7  Hammarberg (2), s. 4.
8  UNESCO (1994).
9  Skollagen, kap. 3, § 5a. I första hand ska eleven ges stöd i form av   
 extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen   
 men om detta ändå inte leder till avsett resultat ska rektorn vidta   
 ytterligare stödåtgärder (8 §). Vad detta innebär preciseras emellertid   
 inte i Skollagen. 
1  Skolverket (214b).
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betsområde på ett annat sätt, muntliga prov, särskilda läromedel eller utrustning samt 
enskilda specialpedagogiska insatser. 11 Lärarens arbete med extra anpassningar och an-
dra stödåtgärder finns angivet i Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpass-
ningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.12 I de fall en lärare anser att eleverna inte ut-
vecklas mot de aktuella kunskapskraven i ämnet ska stöd skyndsamt ges i form av extra 
anpassningar. Elever med denna stödinsats som efter en tid fortfarande inte utvecklas 
i riktning mot kunskapskraven, har rätt till ytterligare anpassningar baserat på deras 
behov. Först när dessa två faser visar sig otillräckliga ska läraren eller övrig skolpersonal 
göra en anmälan av elevens behov av särskilt stöd till rektorn. Lärare och övriga profes-
sioner inom skolan kan dock göra bedömningen att särskilt stöd behövs omgående 
utan att sätta in extra anpassningar.

Brister i arbetet med anpassningar
Krav och riktlinjer för anpassningsarbetet finns tydligt utskrivna i bland annat skolla-
gen och skolverkets allmänna råd.13 Trots detta framträder en hel del brister i detta arbe-
te när det granskats. Enligt en rapport från Skolverket 21 var 8 procent av alla elever i 
årskurs 9 föremål för någon typ av åtgärdsprogram. 14 Av alla de elever med åtgärdspro-
gram som avslutade sina studier läsåret 215/21 hade 2 procent minst ett F i sitt slut-
betyg. Möjliga orsaker till detta kan vara att åtgärdsprogrammen var för sent insatta, att 
de var av alltför låg kvalitet, otillräckliga, eller byggde på fel arbetssätt. Av eleverna utan 
åtgärdsprogram i årskurs 9 hade 15 procent minst ett F i sitt slutbetyg. Det är möjligt 
att dessa 15 procent inte fått de extra anpassningar och andra stödåtgärder de behövt. 
Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 21 råder det stor okunnighet bland 
lärare i svenska skolor kring begreppet extra anpassningar och hur dessa skall genom-
föras med god kvalitet.15 Att det finns brister i utformningen av extra anpassningar och 
särskilt stöd påpekas även i Skolinspektionens årsredovisning från 215/21. 1 I denna 
framkommer vidare att drygt 4 procent av de av Skolinspektionen granskade grund- 
och gymnasieskolorna hade brister i extra anpassningar och särskilt stöd.

11  Skolinspektionen (21).
12  Skolverket (214a).
13  Skollagen, kap 3, § 5a; Skolverket (214a). 
14  Skolverket (21).
15  Skolinspektionen (21).
1  Skolinspektionen (215).
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Forskning kring anpassning
Pedagogikforskaren Claes Nilholm beskriver hur han anser att skolans förebyggande arbete 
bör innefatta för att motverka att elever i riskzonen hamnar i svårigheter i skolan.17 

Enligt honom bör ett förebyggande arbete karaktäriseras av en ordinarie undervisning 
med hög kvalitet, där elevernas olikheter hanteras inom ramen för den vanliga under-
visningen. En undervisning med hög kvalitet ska kunna ta hänsyn till elevernas behov 
på ett icke-utpekande sätt. Det handlar om en undervisning utformad så att eleverna 
inte nödvändigtvis inser att den är anpassad för olika behov, eftersom den från början 
är utformad för att ta hänsyn till så många olika behov som möjligt. Andra forskare, 
som till exempel Marianne Lundgren och Bengt Persson, har istället ett fokus på att 
tidigt upptäcka och tidigt sätta in insatser för att motverka en negativ utveckling. 18 Med 
detta fokus har läraren en ordinarie undervisning, vilken efterhand anpassas efter att 
specifika behov hos eleven upptäcks. Här går det alltså att se exempel på två olika per-
spektiv, nämligen Nilholms försök till icke-utpekande och Lundgren och Perssons diag-
nostiserande och tidigt insatta åtgärder.
 Samsyn och samarbete inom skolan är viktigt för det inkluderingsarbete som ex-
tra anpassningar är en del utav. Pedagogikforskarna Hans-Åke Scherp och Gun-Britt 
Scherp förespråkar ett organiserat samarbete utifrån ett förståelseperspektiv. 19 Det räck-
er inte att lärare inom en pedagogisk verksamhet anammar strategier som använts på 
ett lyckat vis av andra lärare. Att oreflekterat anamma andras strategier leder inte nöd-
vändigtvis till den förväntade effekten och tyder på att det inom skolverksamheten rå-
der ett så kallat görandeperspektiv. Det krävs en djup förståelse för när och varför vissa 
strategier och tekniker är lyckade för att en lärare ska kunna använda sig av dessa stra-
tegier och tekniker på ett mer medvetet sätt. För att införliva förståelseperspektivet i en 
skola krävs det att skolan skapar grupprocesser där personalen tillsammans kan verba-
lisera, problematisera och tydliggöra sina lärdomar. Det kan till exempel handla om att 
lärare i strukturerade och inplanerade möten diskuterar hur de ska bemöta elever i be-
hov av stöd och hur fungerande lärandesituationer ser ut för olika elever. Förståelseper-
spektivet kan därför sägas skapa ett mer djupgående samarbete med en samsyn kring 
skolarbetet, vilket inte bara genererar en djupare förståelse för enskilda individers behov 
utan även djupare kunskaper om stödåtgärder överlag. Detta kan liknas vid det som 

17  Nilholm (212), s. 12–13.
18  Lundgren & Persson (23).
19  Scherp & Scherp (27).
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Lundgren och Persson kallar för en proaktiv verksamhetskultur, inom vilken skolan 
ska skapa en utpräglad och strukturerad och välorganiserad samarbetskultur.2 Denna 
samarbetskultur har, i likhet med Scherp och Scherps införlivande av förståelseperspek-
tivet, som fokus att skapa ett djupgående samarbete inom skolans personal.21 Den sam-
arbetskultur, som Lundgren och Persson beskriver, ska även enligt författarna ha som 
fokus att skapa en gemensam bild och samsyn bland lärarna och andra yrkesgrupper.22 
En gemensam bild och samsyn inom skolan beskrivs även av forskarna Inga-Lill Jakobs-
son och Marianne Lundgren som en viktig framgångsfaktor i arbetet med att ge elever 
likvärdiga förutsättningar till lärande och utveckling.23 Detta gäller alltså inte bara lä-
rarna som möter elever i sin undervisning utan alla som arbetar inom skolan. Denna 
samsyn är enligt dem en av tre framgångsfaktorer i arbetet med att ge elever likvärdiga 
förutsättningar till lärande och utveckling. De andra två faktorerna är enligt Jakobsson 
och Lundgren vad de kallar för styrning och struktur. Struktur som framgångsfaktor 
kan jämföras med Lundgren och Perssons proaktiva verksamhetskultur och Scherp 
och Sherps förståelseperspektiv.24 I likhet med dessa författare lägger även Jakobsson 
och Lundgren stor vikt vid utformandet av en tydligt strukturerad samverkan mellan 
all personal på skolan.25 I detta sammanhang poängterar de även lärarnas samverkan 
med specialpedagog och speciallärare, vilka kan hjälpa till med att utveckla lärarnas 
pedagogiska arbete. Skolans styrning beskrivs som den kanske mest centrala delen och 
den viktigaste framgångsfaktorn. Ledningen av skolan spelar en avgörande roll, vilken 
skapar de faktiska förutsättningarna för en strukturerad samverkan. Inom skolan är det 
också rektorn som har det yttersta ansvaret för att eleverna får det stöd de behöver.

Om undersökningen 
Den studie som utgör grund för denna artikel gäller samhällskunskapslärares på gym-
nasiet uppfattning om och arbete med extra anpassning. Avsikten är att fördjupa kun-
skapen om lärares uppfattningar och arbetssätt rörande extra anpassning. 

2  Lundgren & Persson (23).
21  Scherp & Scherp (27).
22  Lundgren & Persson (23).
23  Jakobsson & Lundgren (213), s. 84.
24  Lundgren & Persson (23); Scherp & Scherp (27).
25  Jakobsson & Lundgren (213), s. 84.
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Kvalitativ metod
Eftersom det är en fördjupad förståelse som eftersträvas har en kvalitativ metod valts, 
där öppna och mer fria frågeställningar gör det möjligt att genom intervjuer samla in 
utförliga och fylliga svar.2 En semistrukturerad intervjumodell har anammats. Denna 
gör det möjligt för intervjuaren att vara flexibel när det gäller frågors ordningsföljd, 
vilket i sin tur gör att respondenten ges större frihet att utveckla sina ståndpunkter. 27 
Själva grundtanken med studien är att fördjupa förståelsen kring lärares uppfattning 
om begreppet extra anpassningar, samt hur de uppfattar sin egna och andra profes-
sioners arbete med dessa stödåtgärder. Det är viktigt att svaren inte blir alltför spontana 
och oreflekterade. Intervjuguiden utformades därför så att den skulle kunna bidra till 
att skapa ett diskursivt klimat, där läraren ges utrymme under själva intervjun att re-
flektera över sitt tanke- och arbetssätt.

Urval
Undersökningen har fokuserat på stora gymnasieskolor i två närliggande kommuner 
i Jönköpings län. Där var möjligheten störst att komma i kontakt med de verksamma 
lärare som eftersöktes. Det enda kravet på de tillfrågade lärarna var att de skulle vara 
verksamma inom ämnet samhällskunskap. Ett explorativt urval, vilket brukar förknip-
pas med kvalitativa data, har använts.28 Urvalet består alltså inte av ett tvärsnitt av po-
pulationen, utan bara en liten del av den. Själva tillvägagångssättet med urvalet kan 
beskrivas som ett icke-sannolikhetsurval, där forskaren har en viss bestämmanderätt 
och valfrihet i urvalsprocessen. Detta var nödvändigt eftersom det inte har varit möjligt 
att inkludera ett tillräckligt stort urval för att göra ett slumpmässigt urval gångbart. 
Studien har gjorts på olika skolor och olika program för att få med så många olika 
lärare som möjligt. Utgångspunkten var således att välja lärare utifrån deras expertis 
och erfarenhet i sitt arbete med olika typer av elevgrupper. Det handlar därmed även 
om en subjektiv urvalsteknik, vilken utgår från att bra och tillförlitlig information går 
att samla in genom att inrikta sig på ett relativt litet urval, vilken avsiktligt valts utifrån 
deras kända kännetecken.29

2  Ahrne & Svensson (215).
27  Denscombe (21).
28  Ibid.
29  Ibid.



105

 Studien är inte inriktad mot att skapa kvantitativ statistik och därmed har det sta-
tistiska tillvägagångssättet att beräkna urvalets storlek inte varit lika intressant. Istället 
gäller ett kumulativt tillvägagångssätt, passande för mer småskalig kvalitativ forskning. 
Det betyder att forskaren börjar med en viss mängd intervjuer för att sedan utöka med 
fler tills informationen är tillräcklig eller där fler enheter inte skulle tillföra urvalet nå-
got mer. Enligt Ahrne och Svensson kan till exempel sex till åtta personer ur en särskild 
grupp öka säkerheten att ett material är relativt oberoende av enskilda personers per-
sonliga uppfattning.3

Presentation av de intervjuade lärarna
De intervjuade lärarna presenteras nedan med fiktiva namn i en summerande tabell. 
I den ordning de intervjuades fick de ett slumpvis utvalt namn i alfabetisk ordnings-
följd. Tabell 1 summerar även lärarens ålder, skola, arbetslivserfarenhet samt vilken typ 
av skola vederbörande undervisar vid. Det framgår dock inte exakt vilken skola som 
lärarna är verksamma inom, utan skolan har numrerats i den ordningsföljd de besöktes 
för intervjuerna. Lärarna som intervjuats har olika bakgrund, och undervisar olika ty-
per av elever inom yrkes- och studieförberedande gymnasieprogram. Vid två tillfällen 
besöktes samma skola mer än en gång, detta framgår av att skola 1 och 2 dyker upp mer 
än en gång i tabellen.

Tabell 1: Deltagande i studien
Lärare Skola Ålder Arbetserfarenhet Typ av program  

Anders 1 57 år 30 år Yrkesprogram

Björn 2 28 år 3 år Högskoleförberedande program

Carl 1 66 år 36 år Yrkesprogram

David 3 44 år 17 år Högskoleförberedande program

Edvard 4 55 år 21 år Yrkesprogram/ högskoleförberedande

Fredrik 2 60 år 30 år Högskoleförberedande program

Undersökningens resultat 
Samtliga lärare som intervjuades ansåg att läraryrket är ett i många avseenden väldigt 
viktigt yrke. Nästan samtliga (Anders, Björn, Carl, Edvard och Fredrik) uttryckte på ett 
eller annat sätt att utbildningen av framtidens samhällsmedborgare och skolans demo-
kratiska uppdrag är de viktigaste uppdragen som läraren har. De lade samma vikt vid 
lärarens demokratiska uppdrag som vikten av att få eleverna att uppfylla kunskapskraven. 

3  Ahrne & Svensson (215).
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Detta kommer bland annat till utryck genom följande svar angående läraryrkets vikti-
gaste uppdrag:

Enligt alla så är det nog att få igenom eleverna med kunskapskraven, men jag ser det 
mer som att fostra framtida samhällsmedborgare som lika viktigt, att ta hänsyn till 
andra, och ta hand om samhället och allt det där. (Anders)

Även om Anders anser att alla lärare fokuserar på att få eleverna att nå kunskapskraven, 
så framhöll de flesta av de intervjuade samhällskunskapslärarna (Anders, Björn, Carl, 
Edvard och Fredrik) att skolans demokratiska uppdrag var minst lika viktigt. Dessutom 
ansåg samtliga att samhällskunskap var ett ämne där demokratifostran blir extra tydligt. 
Att fostra framtida demokratiska människor är ett uppdrag som inte ska underskattas, 
och kom bland annat till uttryck i Fredriks intervju:

De ämnena vi har är ju något som gör dem medvetna om vad demokrati är, och sätter 
dem i ett sammanhang, så det tycker jag är en viktig uppgift, som är lite underskattad, 
med tanke på hur viktigt det är att forma demokratiska människor som skydd mot vissa 
saker som händer nu runt om i världen. Då ser man ju sin roll som ännu viktigare. 
(Fredrik)

Fredrik beskriver här en anledning till varför han anser att det är väldigt viktigt att 
lyckas i arbetet med anpassningar, så att så många som möjligt kan tillägna sig en de-
mokratisk övertygelse. Flera av de andra lärarna (Anders, Carl och Edvard) uttryckte 
sig på liknande vis och beskrev det som att demokratifostran gav dem en extra motiva-
tion till att lyckas med sitt uppdrag.

Lärarnas tolkningar av extra anpassning
Tidigt i lärarintervjuerna uppdagades något intressant. En majoritet av lärarnas beskriv-
ningar av extra anpassning skiljer sig från vad som konkret står skrivet i till exempel 
Skolverkets allmänna råd kopplade till extra anpassningar. 31 Lärarna hänvisade ofta inte 
till begreppet extra anpassning, utan beskrev det endast som ”anpassning”. Detta skulle 
kunna vara en ren slump, eller helt enkelt en kortform av begreppet extra anpassning. 
Lärarnas tolkningar och beskrivningar av anpassningar var dock för det mesta en mer 
allmän och bred sådan. Den enda som kopplade begreppet extra anpassning direkt till 
Skolverkets allmänna råd var David, som medgav att han läst in sig på detta inför in-
tervjun. Samtliga lärare beskrev dock att extra anpassning var kopplat till anpassning 
för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven, där olika typer av svårigheter kan 

31  Skolverket (214).
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ligga bakom. Diagnoser av olika slag togs upp som exempel på sådana svårigheter. Att 
extra anpassning handlar om att skapa en tydlig struktur, ge extra tid, alternativa re-
dovisningssätt och extra tydliga instruktioner, vilket nämndes av samtliga lärare under 
intervjuernas gång. Extra anpassning kopplades dock även samman med anpassning på 
ett mer brett plan, likt Carl uttrycker det:

… det är liksom en grupp som ska undervisas, det är inte individer. Sedan säger man att 
man ska individualisera, men det ges ju inte utrymme för det i varken kurser, vad kurserna 
innehåller, eller den tid som ges till kurserna. Jag menar, du skulle behöva betydligt mycket 
mer tid för att kunna individualisera. (Carl)

Här uttrycker Carl sin frustration över extra anpassningar, vilket han kopplar samman 
med en mer individualiserad undervisning för alla elever. En mer individualiserad skola 
fungerar inte så som inlärningen och skolan är strukturerad idag, anser han. Det som 
poängteras med Carls citat är att han kopplar ihop kravet på extra anpassningar med en 
ökande individualisering. Denna individualisering beskriver han som något som för-
väntas gälla alla elever, även om de inte är i direkt behov av extra anpassning. Sådan ska 
sättas in i det fall en elev riskerar att inte nå kunskapskraven. Med Carls beskrivning 
kan anpassningar även gälla dem som utan problem kommer att nå målen. Liknande 
beskrivningar gjordes av Björn, Edvard och Fredrik, vilka började sina reflektioner först 
kring elever i svårigheter för att sedan fortsätta kring anpassningar för även andra elever. 
Reflektionerna skiftade ofta från att handla om elever i svårigheter till att handla om 
elever som inte tycktes ha några direkta svårigheter. Även David, som direkt kopplade 
sitt resonemang till Skolverkets allmänna råd, reflekterade kring anpassningar till båda 
dessa typer av elever. Sammanfattningsvis angav lärarna inte någon tydlig gräns mellan 
extra anpassningar, särskilt stöd och anpassningar i mer allmänna ordalag.

Hur mycket extra anpassningar lärarna anser är brukligt
De olika lärarna förhöll sig delvis olika till mängden anpassningar de faktiskt upplever 
att de utför i sin undervisning. För Anders och Carl var extra anpassningar ett komple-
ment som lades till vid behov av den ordinarie undervisningen. De fokuserar på att så 
tidigt som möjligt få reda på vad för svårigheter som finns i klassen, och sedan sätta in 
olika typer av insatser. Denna information anser de att de ibland kan få genom över-
lämningar, men inte alltid. I vissa fall kan det dröja tills att eleven muntligen beskriver 
sin problematik för dem, eller att elevernas svårigheter blir tydliga genom bristande 
resultat i prov och andra redovisningar De övriga lärarna (Björn, David, Edvard och 
Fredrik) förespråkar en mer integrerad anpassning av undervisningen. I deras fall hand-
lar det om att göra så få extra anpassningar som möjligt. David ger uttryck för detta 
förhållningssätt på ett konkret och tydligt sätt och beskrev det såhär: ”Det är att se till 
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att man behöver göra så få (extra) anpassningar som bara möjligt tycker jag.” (David). 
David utvecklade detta resonemang med att uttrycka att det handlar om att göra av-
vägningar i anpassningsarbetet, där anpassningar som får störst genomslag prioriteras. 
Att arbeta på detta sätt gör det enligt David möjligt att genomföra anpassningar utan 
att det blev en ohållbar arbetsbörda. Björn uttryckte sig på liknande sätt relaterat till 
mängden extra anpassningar han brukar utföra och beskrev det på följande vis: ”(Att) 
Försöka göra så få, men goda anpassningar som möjligt, och inte för mycket anpass-
ningar” (Björn). Detta handlar därmed om ett grundläggande förhållningssätt kring 
hur läraren strukturerar och lägger upp sin undervisning. I det här fallet handlar det 
om att utforma undervisningen på ett sätt så att den passar så många som möjligt. 
Samtidigt innehåller en sådan avvägd undervisning aspekter som är till nytta för hela 
klassen, och inte bara enstaka elever. Detta kom till uttryck genom Edvard som beskrev 
det såhär:

… det här med struktur, det har ju alla nytta av, att man skriver på tavlan, man har sam-
manfattningar, att man visar bilder, variation, det har ju alla nytta av i gruppen. Många 
frågar sig, men hur ska det gå för dem som är duktiga? nu kommer vi få mindre tid! Nej 
det är inte säkert, det kanske blir bättre undervisning, och mer varierat. (Edvard)

På så sätt blir inte bara undervisningen mer gångbar i situationer när elever med vissa 
typer av behov faktiskt dyker upp, enligt Edvard, utan själva kvalitén på undervisningen 
som helhet ökar. Undervisningen ska inte anpassas för mycket för vissa enskilda indi-
vider. Detta beskrivs av några av lärarna (Björn, Edvard och Fredrik) som exempel på 
slarviga och ogenomtänkta anpassningar. Det har delvis att göra med begränsade resur-
ser och tid, vilket omöjliggör en mer individualiserad undervisning. Det handlar även 
om att elever måste ha något att sträva efter. David förklarar det utifrån en social kon-
struktivistisk synvinkel och beskriver det på följande vis: ”Man pratar ju om Vygotskij 
och utvecklingszoner, det är klart att man ska lägga sig på en nivå så att det finns något 
att sträva efter …”. (David) Han anser således att en undervisning som inte utmanar 
eleven på ett lagom sätt inte bidrar till någon kunskapsutveckling och hänvisar till den 
proximala utvecklingszonen. På ett liknande sätt hänvisar Björn till utvecklingsteori, 
genom att uttrycka följande:

… Du måste ju utmanas. Går vi tillbaka till Piagets tankar med det där att man ibland 
måste komma till det läget att du måste utveckla dina scheman, att du måste utveckla 
ditt tänkande. Kommer man aldrig dit så utvecklar du aldrig ditt tänkande. Nu är det 
väldigt teoretiskt, och det är ju de som säger emot honom också. Men det finns en viss 
poäng där tycker jag. Så ja man kan anpassa för mycket, det tror jag. (Björn)
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För att utveckla elevernas tänkande måste alltså undervisningen ligga på en utmanande 
nivå, enligt Björn. I intervjun med Edvard dök samma tema upp. Han utryckte det 
som att det faktiskt krävs en arbetsinsats för att göra en kunskap till sin egen, annars 
blir det bara ytlig utantillkunskap. Att kunna saker och ting utantill kan vara bra i sig 
men utbildningen får inte bara grunda sig på sådana kunskaper. Fredrik tog även upp 
en annan aspekt på problematiken relaterat till en undervisning som är alltför anpassad 
till en enskild individ i klassen. En ogenomtänkt anpassning för en enskild elev eller 
elever kan medföra att undervisningen blir för trivial för vissa eller för svår för andra.

Lärarnas tolkningar av sitt ansvar för extra anpassningar
Lärarna uppfattar att ansvaret för extra anpassningar i alltför hög grad läggs på den en-
skilda läraren. Detta uttrycker bland annat Carl på ett tydligt sätt:

Extra anpassningar har ju kommit in som ett krav, och det har möjligtvis ökat stressen 
för läraren. För det läggs alltså på läraren. Det har att göra med det jag sa om att du har 
resurser till att bygga en folkvagn, men de vill att man ska bygga en Rolls-Royce. Då blir 
det stressigt. Det har ju lagts på genom skollagens formuleringar, skolan skall anpassas 
till elevernas förutsättningar. Men vem är det som får göra det, jo läraren. (Carl)

Carl beskriver här det han uppfattar som orimligt när det kommer till extra anpass-
ningar. Enligt honom lägger skolledningen ansvaret på lärarna genom en tolkning av 
skollagens formuleringar men utan att skjuta till de resurser som behövs för att genom-
föra arbetet. Inga av de intervjuade lärarna kunde sätta någon exakt gräns eller ram för 
vad som är den enskilde lärarens ansvar i arbetet med extra anpassning. Var gränsen 
faktiskt går för vad en lärare kan hantera i klassrummet är komplex och innefattar flera 
parametrar. Alla lärarna var överens om att lärarens eget ansvar i anpassningsarbetet 
kunde variera beroende på den kunskap läraren i fråga hade på området. Edvard be-
skrev det till exempel på följande sätt:

Alltså så långt lärarens kompetens räcker till, då är det lärarens ansvar. Men när läraren 
själv känner att det här är utanför min kompetens, då är man skyldig att be om hjälp, 
specialpedagogen, att få resurser från rektor och så vidare. Det är extremfall där man till 
och med får dela på en grupp eller att man kan få assistenter och så vidare. Jag tror det är 
viktigt att signalera när situationen blir ohållbar … (Edvard) 

Gränsen för vad som är möjligt att genomföra i klassrummet varierar därmed beroende 
på lärarens kompetens. I de fall lärarens kompetens inte räcker till är det istället den 
enskilde lärarens ansvar att be om hjälp, så att eleven får det stöd den behöver. Anders 
beskriver det hela på ett liknande sätt i relation till vad som är den enskilde lärarens 
ansvar genom att uttrycka följande:
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Det är när det är tidsmässigt omfattande saker som jag inte hinner och när det är behov 
som jag har inte har kunskap om, då tycker jag inte man ska “kvacka”, utan då ska man 
skicka vidare till kompetent personal. Så där någonstans går gränsen. (Anders)

Här pekar Anders ut en annan parameter, som har inverkan på hur mycket en lärare 
kan arbeta med extra anpassningar, nämligen tid. Vissa typer av anpassningar är tids-
krävande, och ibland är de därmed inte möjliga att införliva i den ordinarie undervis-
ningen, enligt Anders. Även Björn reflekterar kring samma problematik. Han tar upp 
ett exempel där en väldigt tidskrävande anpassning kan medföra att han inte hinner 
med de övriga eleverna i klassen. Tidsaspekten behöver inte bara handla om en väldigt 
tidskrävande anpassning. Det framkommer bland annat i intervjun med Edvard att 
tidsaspekten även blir relevant i ett sammanhang där det är många små anpassningar 
som behöver göras. Edvard uttrycker sig på följande vis:

Det beror väldigt mycket på hur många elever man har i klassen. Jag har både stora 
och små, … Har du en liten grupp så kan du som lärare göra väldigt mycket, och då 
har du ju mer tid per elev. Men har du en stor grupp så är det ju väldigt svårt att göra 
individuella anpassningar. Så det är lite min tid som avgör hur mycket jag kan anpassa 
då. (Edvard)

Möjligheterna att anpassa upplevs alltså som större om klasserna är mindre, eftersom 
läraren då får mer tid per elev. Edvard sätter dock tidsbrist i relation till vad han kallar 
för individuella anpassningar, vilket skulle kunna innebära mycket mer än bara extra 
anpassningar. Även här ges det alltså uttryck för lärarnas mer breda definition av an-
passningar i undervisningen.

Skolornas samarbete kring extra anpassningar 
Den enskilde lärarens ansvar kan sättas i relation till kollegiets, speciallärares, specialpedago-
gers och rektorns ansvar i anpassningsarbetet. Alla lärarna poängterade vikten av ett gott 
samarbete mellan samtlig personal på skolan för att anpassningsarbetet skulle fungera. 
Kollegiets uppgift på området var enligt lärarna att vara ett diskussionsforum och boll-
plank för idéer. Enligt samtliga intervjuade lärare ska man inte underskatta betydelsen av 
samarbete inom kollegiet på skolan. Det är en viktig framgångsfaktor för ett lyckat arbete 
med extra anpassningar. Björn beskrev kollegiets uppgifter på följande sätt:

Såklart så ansvarar jag för mitt klassrum, det är ju det absoluta, där har jag ansvaret. 
Men diskussioner med kolleger, det är sjukt viktigt. Där har man ett gemensamt 
ansvar att man diskuterar, hittar lösningar och funderar. Ofta lyfter man ett pro-
blem man har i en grupp, så märker man att det är flera som har samma problem. 
(Björn)
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Björn beskriver att han har ansvaret i sitt eget klassrum och att det aldrig kan överlåtas 
till någon annan. Kollegiets ansvar är att samarbeta kring enskilda elever i form av fun-
deringar, diskussioner och eventuella lösningar. David, Edvard och Fredrik uttrycker 
sig på liknande sätt och poängterar även behovet av att få en helhetsbild av eleven i 
olika ämnen i arbetet med extra anpassningar. Genom denna helhetsbild kan en lärare 
förstärka elevernas styrkor, samtidigt som läraren kan kringgå vissa svagheter. Diskus-
sioner inom kollegiet kan ske både genom informella samtal och genom strukturerade 
möten. Edvard anser till exempel att informella möten, där diskussioner uppstår spon-
tant, är viktiga för att det ibland kan vara mer effektivt än att vänta på ett mötestill-
fälle. Både Edvard och majoriteten av de övriga intervjuade lärarna (Björn, Carl, David 
och Fredrik) uttryckte dock på olika sätt vikten av att det faktiskt finns strukturerade 
möten, där lärare och annan relevant personal kan träffas och diskutera anpassningar. 
Förutsättningarna för att ha mer strukturerade möten där extra anpassningar diskute-
ras tycktes dock skilja sig åt mellan olika skolor. I en del fall är det svårt att samla alla 
inblandade lärare till ett sådant möte och det är ingen självklarhet att detta ska göras. 
Björn, David och Fredrik är verksamma inom skolor där det verkar vara svårt att få till 
stånd strukturerade möten. De efterfrågade fler sådana möten och hänvisade till att orsaken 
till bristen var hur skolan var organiserad, vilket enligt dem är typiskt för gymnasieskolor. 
Anders, Carl och Edvard däremot tyckte att de gavs möjligheter att diskutera dessa frågor i 
strukturerade möten så som klasskonferenser och arbetslagsmöten. De upplever att skolan 
medvetet har organiserat sig på ett sätt för att möjliggöra att lärare med samma elever kan 
samlas och diskutera strategier.
 Specialpedagoger och speciallärare sågs av lärarna som en extra resurs till vilka de 
kunde vända sig för tips, strategier och mer specifik kunskap om specifika diagnoser. 
Alla lärarna ansåg att specialpedagogen hade samma uppgift som kollegiet när det gäll-
de diskussioner om anpassningar för olika elever. Carl var noga med att peka på att 
han inte ville att en specialpedagog skulle blanda sig i hans undervisning men att han 
kunde vända sig till dem för tips och idéer. Denna syn uppkom även hos andra lärare 
(Anders, David, Edvard och Fredrik). En speciallärares uppgift var enligt Anders, Carl, 
Edvard och Fredrik att bidra med extra färdighetsträning för eleven och utgöra ett stöd 
när komplikationerna blir alltför stora för att lösa med extra anpassningar. 
 Även rektorn har en viktig, om än inte lika tydlig, roll i anpassningsarbetet. Egentligen 
är det ju rektorn som har det yttersta ansvaret för att möjliggöra arbetet med extra an-
passningar. Edvard beskrev rektorns ansvar på följande sätt:

Rektorn har ju alltid det yttersta ansvaret, för det är ju rektorn som har ansvar för 
hur resurserna ska användas. Är det så att en elev har jättestora behov och man inte 
har anvisat någon som helst resurs på den här så är det faktiskt rektorns ansvar. Det 
är inte lärarens ansvar. (Edvard)
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Rektorn har således ett övergripande resursmässigt och organisatoriskt ansvar för att ge 
förutsättningar för arbetet med extra anpassningar. En majoritet av lärarna (Carl, David, 
Edvard och Fredrik) beskrev rektorns roll som organisatör och resursfördelare som ex-
tremt viktig för möjligheterna att anpassa.

Reflektioner kring anpassningarnas dilemman
Ett genomgående drag i undersökningar om skolans kvalitet är att betydelsen av duktiga 
lärare understryks. Ett annat drag är att om lärarna inte tror på styrdokumenten eller 
uppfattar dem som orealistiska, kan knappast några goda resultat nås. Lärarna är och 
förblir av naturliga skäl en nyckelgrupp. Därför spelar det stor roll också i fråga om 
anpassningar hur lärarna ser på styrdokumenten och sina möjligheter att leva upp till 
vad som stadgas i dem.

Lärarnas olika uppfattningar och tolkningar av begreppet extra anpassningar
Lärarna i studien hade till viss del bristande kunskaper om de faktiska definitioner som 
finns kring begreppet extra anpassning, vilka finns angivna i Skolverkets allmänna råd. 
Däremot kunde de ge många exempel på extra anpassningar utan att direkt hänvisa till 
styrdokument eller Skolverkets texter. Faktum är att lärarnas uppfattning av begreppet 
extra anpassning var en mer bred sådan och kan snarare kopplas samman med begrepp 
som allmänna anpassningar eller individuella anpassningar. Anpassningar i allmänna 
ordalag såg de som extremt viktiga för alla elevers möjlighet till utveckling och läran-
de. Därmed drogs det ingen tydlig gräns mellan vad Skolverket beskriver som extra 
anpassningar och det som lärarna i denna studie beskriver som bara ”anpassningar”. 
För dem var det en del i samma arbete, eftersom de arbetade med dessa parallellt i sin 
undervisning. Lärarnas vikt vid anpassningar kan i många fall kopplas samman med 
deras syn på läraryrket. Lärarna värderade läraryrkets uppdrag högt, vilket enligt flera 
av lärarna handlade både om att dela med sig av sina egna erfarenheter och ämnes-
kunskaper. Deras uppfattning var bland annat att deras uppdrag även innefattade att 
uppfostra framtida demokratiska samhällsmedborgare, vilket i de flesta fall likställdes 
med kravet att få alla elever att utvecklas mot kunskapskraven. Detta tycks vara nära 
sammankopplat med ämnet samhällskunskap i sig, vilket är ett ämne med stort fokus 
på demokratisk fostran. Anpassningsarbetet blir därmed ett viktigt verktyg i läraryr-
kets fostrande uppdrag och kommer då inte bara att gälla elever i svårigheter, utan alla 
elever. I denna studie framträder alltså läraryrkets dubbla uppdrag (kunskap kopplat till 
kunskapskrav och demokratisk fostran till framtida samhällsmedborgare) som drivande 
i anpassningsarbetet, vilket blir särskilt tydligt inom ämnet samhällskunskap. Detta kan 
vara en anledning till varför det inte skapas en tydlig distinktion mellan extra anpass-
ning och individuella anpassning överlag.
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Lärarnas uppfattningar om hur de arbetar med stödåtgärder 
Likt det som nämndes ovan har lärarna en ganska bred uppfattning av begreppet extra 
anpassning. Därmed var det svårt att urskilja hur lärarna konkret arbetade med extra an-
passningar, eftersom deras beskrivningar hela tiden flöt ihop och blandades med an-
dra typer av anpassningar. Detta kan ses som ett resultat i sig. Relaterat till detta reso-
nemang kan även nämnas att de intervjuade lärarna faktiskt uppfattar att de arbetar 
med anpassningar i sin undervisning. Två olika förhållningssätt kunde dock urskiljas 
i anpassningen för svårigheter. En majoritet av de intervjuade lärarna beskrev att de 
arbetar med anpassningar på ett integrerat sätt. Detta innebär att de, oavsett vilka elever 
de undervisar, har utformat sin undervisning för att vara gångbar för så många olika 
elever som möjligt. Anpassningarna är så att säga integrerade i den ordinarie undervis-
ningen. Detta går att relatera till det som Nilholm beskriver som en undervisning av 
god kvalitet, som tar hänsyn till elevers olika behov på ett icke-utpekande sätt. Lärarna 
i fråga anser inte bara att detta förhållningssätt fungerar i de flesta lägen, utan det ökar 
även generellt kvaliteten på undervisningen. Ledord för detta förhållningssätt tycks vara 
struktur och variation. Två av lärarnas förhållningssätt kanske närmast kan kopplas 
samman med det Lundgren och Persson beskriver som tidig upptäckt och tidigt insatta 
åtgärder. Så som de här två lärarna beskrev det tycks de ha en typ av undervisning som 
de efterhand anpassar efter elevernas särskilda behov. Fokus i detta fall tycks vara att så 
snabbt som möjligt få reda på vad för brister som finns i en klass, för att snabbt komma 
med relevanta anpassningar.
 För mycket anpassningar i en undervisning tycks inte heller vara bra, både utifrån 
tidsskäl och för elevens utveckling. När det gäller tidsskäl så har det att göra med att 
alltför mycket anpassning, eller alltför tidskrävande anpassning innebar att läraren inte 
har tid till övriga elever. Storleken på klassen och omfattningen av anpassningen var 
viktiga aspekter i anpassningen. Anpassningar sattes även i relation till elevernas utveck-
ling. Lärarna ansåg att de avhöll sig från att göra alltför mycket anpassningar eftersom de 
ansåg att det för eleverna krävs en arbetsinsats för att göra kunskapen till sin egen. För 
mycket anpassningar uppmuntrar bara till utantillkunskap och missgynnar mer kom-
plex kunskapsbildning. Utantillkunskap sågs som värdefullt i sig, men enbart utantill-
kunskap är inte eftersträvansvärt. Detta förhållningssätt relaterades både till en social-
konstruktivistisk synvinkel och utvecklingspsykologi.

Lärarnas resonemang kring hur skolan bör samverka i anpassningsarbetet
Skolan som helhet har ett viktigt uppdrag när det gäller extra anpassning. Både svensk 
och internationell forskning lägger fokus på samarbete bland alla skolans professioner 
i utformningen av olika stödåtgärder. Lärare i denna studie uppfattar det som att led-
ningen på deras skolor lägger ett stort ansvar på den enskilda läraren i utformningen av 
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extra anpassningar. Samtliga lärare poängterar dock att arbetet med extra anpassningar 
är något som ska samarbetas med i stor utsträckning. Detta samarbete ska inte bara gälla 
lärare emellan, utan även framförallt innefatta specialpedagog och speciallärare. Vissa 
lärare ansåg även att elevhälsoteamet var viktigt i arbetet men specialpedagog och spe-
ciallärare nämndes av samtliga. Hälften av lärarna ansåg att samarbeten och gruppro-
cesser där de både kunde träffa andra kolleger samt få råd från andra professioner 
saknades. Det var även något som lärarna efterfrågade och ansåg att det skulle finnas 
mer av. Flera av lärarna anser även att det är rektorns roll, som överordnad organisatör 
och resursfördelare, som har det största ansvaret för att dessa grupprocesser äger rum 
och blir effektiva. Detta stämmer bland annat överens med Jakobsson och Lundgrens 
forskning utifrån vilken det läggs ett stort ansvar på ledningen när det gäller att skapa 
förutsättningar för anpassningsarbetet. Specialpedagog och speciallärare ses av lärarna 
som en extra resurs i anpassningsarbetet. Specialläraren beskrivs av flera av lärarna som 
en kompetent diskussionspartner med goda råd i hur extra anpassningar skulle kunna 
utformas. Specialläraren ses som den person läraren skulle kunna vända sig till om extra 
anpassningar inte ger avsedd effekt och kan avlasta läraren genom mindre färdighetsträ-
ning i klassrummet eller mer omfattande utanför klassrummet. Sammanfattningsvis 
ansåg lärarna att arbetet med extra anpassningar var hela skolans ansvar och inget som 
lärarna själva bör lösa på egen hand. Denna syn kan tyckas saknas i Skolverkets all-
männa råd kring extra anpassningar, som lägger ett förhållandevis stort ansvar på den 
enskilda läraren, även om rektorns och speciallärares ansvar poängteras allra tydligast.■
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