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Elever ska ges ledning och stimulans i undervisningen för att kunna utveckla kunskaper i enlighet 
med utbildningens mål. Historieundervisningen ska således utformas så att hänsyn tas till elevers 
olika behov och förutsättningar. Om denna ledning och stimulans inte är tillräcklig kan det bli aktuellt 
med stödinsatser i form av extra anpassningar.  

Studiens syfte är därför att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 använder och utvecklar stödinsatser i 
form av extra anpassningar i historieundervisningen för att möta den variation av olikheter som finns 
i en elevgrupp. Då det i studien är av intresse att undersöka lärares resonemang, erfarenheter och 
beskrivningar av begreppet extra anpassningar i historieundervisningen har en kvalitativ 
forskningsansats valts och fem lärare har intervjuats. Syftet uppfylls genom att det redovisas hur 
lärarna tillämpar extra anpassningar i historieundervisningen och hur de utformar denna stödinsats i 
samverkan. Vidare beskrivs hur uppföljning och utvärdering görs för att utveckla arbetet med extra 
anpassningar i historieundervisningen.  

En specialpedagogisk analysram med utgångspunkt i det relationella perspektivet samt det 
kommunikativa och relationsinriktade perspektivet, KoRP, har använts i analysen och tolkningen av 
det insamlade empiriska materialet. Resultatet visar att det finns ett behov av att tydliggöra skillnaden 
mellan ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Det framkommer också att lärares 
inställning till arbetet med extra anpassningar påverkar både hur stödinsatsen utformas och dess 
kvalité. I resultatet synliggörs det även att handledning från specialpedagoger och speciallärare är 
viktigt för att lärare ska kunna skapa adekvata extra anpassningar men också att det finns explicita 
rutiner om hur detta arbete ska följas upp och utvärderas.  
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ABSTRACT 
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Josefin Karlsson 

“After all, that`s really all there is to it”  

An interview study on how teachers make use of and develop additional adjustments in history 
instruction to meet students’ differences  

 Number of pages: 32 
________________________________________________________________________________ 

Students should be given guidance and stimulation in the instruction to be able to develop knowledge 
accordingly to the aims of the education. The history instruction should consider students’ different 
needs and abilities. If the guidance and stimulation is not sufficient, the teacher must form additional 
adjustments.  

The purpose of this study is therefore to investigate how teachers in grade 4-6 make use of and 
develop additional adjustments in history instruction to meet students' differences. Since teachers 
reasoning, experiences and descriptions of additional adjustments are interesting to investigate, a 
qualitative method has been chosen and five teachers in grade 4 to 6 have participated in the study. 
The purpose of the study has been answered by how teachers apply additional adjustments in history 
instruction and how they collaborate when forming these adjustments. Furthermore, it describes how 
teachers follow up and evaluate the additional adjustments to develop their history instruction.  

This interview study has its point of departure in the relational perspective and the communicative 
relational perspective (KoRP). Therefore, the analysis and the interpretation of the collected empirical 
evidence have been reviewed with a special education point of view. The result shows that the 
differences between guidance and stimulation, additional adjustments and special support need to be 
distinguished. It also discloses that teachers’ attitudes towards additional adjustments affects how the 
adjustments are formed but also what quality they have. A conclusion that is drawn is that guidance 
from special educators is important if teachers should be able to form adequate additional 
adjustments. It is also important that there are clear routines of how this work should be followed up 
and evaluated.  
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1 Inledning   

Hur kan lärare utforma stödinsatser i form av extra anpassningar som håller en god kvalitet? 
Denna fråga är relevant att få svara på då det finns en viss förvirring och frustration bland lärare 
över hur arbetet med extra anpassningar kan se ut i praktiken (Wallin, 2018). Skolan har ett 
uppdrag att ge alla elever ledning och stimulans i undervisningen för att skapa förutsättningar 
för lärande och ge alla elever möjlighet att, i enlighet med utbildningens mål, utvecklas så långt 
som möjligt (SFS 2010:800). Undervisningen i skolan ska därför anpassas efter alla elevers 
olika förutsättningar och behov. Det innebär att lärare behöver ta hänsyn till den variation av 
olikheter som finns i en elevgrupp, det vill säga elevers olika behov, förutsättningar och 
erfarenheter. Om den ledning och stimulans som eleverna får inte räcker till och läraren befarar 
att en elev inte kommer kunna nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett ämne, ska eleven 
ges stödinsatser i form av extra anpassningar (SFS 2010:800). För att arbetet med extra 
anpassningar ska gynna elevers lärande är det viktigt att de är av god kvalitet.  

I en kvalitetsgranskningsrapport från Skolinspektionen (2016) framkommer det dock att det 
finns flera brister och utvecklingsområden för arbetet med extra anpassningar. Tre 
utvecklingsområden när det gäller arbetet med extra anpassningar är analysen av elevens 
lärandesituation, samverkan och uppföljning. Tidigare forskning menar att samverkan mellan 
pedagoger, eleven och dess vårdnadshavare samt en systematisk och kontinuerlig uppföljning 
är viktiga faktorer för att öka kvalitén i arbetet med de extra anpassningarna (Lindqvist & 
Rodell, 2015). Det är alltså av intresse att vidare undersöka om det finns en utvecklad 
systematik kring arbetet med extra anpassningar. Således är denna studies syfte att undersöka 
hur lärare i årskurs 4-6 använder och utvecklar stödinsatser i form av extra anpassningar i 
historieundervisningen. För att få en djupare förståelse av begreppet har studien begränsats till 
att endast undersöka hur lärare i historieundervisningen arbetar med extra anpassningar. En 
anledning till att historieämnet har valts ut är för att det finns ett behov av forskning i 
årskurserna 4-6 inom det historiedidaktiska fältet (Johnsson Harrie, 2011). För att besvara 
studiens syfte har en kvalitativ metod valts. Fem lärare har intervjuats och det insamlade 
materialet har analyserats och jämförts.  

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att oavsett olikhet ska alla elever ges 
möjligheter till lärande (Skolverket, 2014b). För att detta uppdrag ska kunna utföras är det av 
stor vikt att lärare kan uppmärksamma och identifiera elever i svårigheter och ge dem adekvata 
extra anpassningar. Syftet med denna didaktiska studie är därför relevant och studien kan 
användas som en resurs för det fortsatta arbetet med extra anpassningar.  

 

 

 

 



2 
 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 använder och utvecklar 
stödinsatser i form av extra anpassningar i historieundervisningen för att möta den variation av 
olikheter som finns i en elevgrupp.  

För att besvara undersökningens syfte har följande frågeställningar formulerats:  

- Hur tillämpar lärare extra anpassningar i historieundervisningen? 
- Hur samverkar lärare i utformandet av extra anpassningar?  
- Hur genomförs uppföljning och utvärdering av arbetet med extra anpassningar? 
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3 Bakgrund 

I avsnittets första del tydliggörs det vad det innebär att undervisa elever i årskurs 4-6 i ämnet 
historia (kap. 3.1). Vidare ges en definition av hur man kan tolka begreppet elevers lärande samt 
vilka bestämmelser som finns om begreppet i aktuella styrdokument (kap. 3.2). I kapitel 3.3 
beskrivs hur begreppet elevers olikheter kan tolkas utifrån specialpedagogiska perspektiv, 
däribland KoRP (kap. 3.4). Sedan ges en beskrivning av vad anpassad undervisning är (kap. 
3.5) och hur arbetet med extra anpassningar kan fungera i praktiken, följas upp och utvecklas 
(kap. 3.6). Kapitlet avslutas med ett avsnitt om vad tidigare forskning säger om arbetet med 
extra anpassningar (kap. 3.7).  

3.1 Att undervisa i historieämnet 

Kunskap om historien påverkar och formar elevernas identitet men också deras uppfattning av 
det samhälle de lever i. Genom ämnet historia ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett 
historiskt perspektiv. Detta är en god hjälp för att eleverna ska kunna ta del av, tolka, utveckla 
och förändra det sammanhang de befinner sig i (Larsson, 1998; Skolverket, 2017c). 
Historieämnet syftar till att eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskaper om historiska 
sammanhang, få en historisk bildning och utveckla ett historiemedvetande (Skolverket, 2017c).  

Historiemedvetande beskriver människans förmåga att reflektera över ”vilka vi är, varifrån vi 
kommer, vilka möjligheter vi har och vart vi är på väg” (Skolverket, 2017b, s. 5). Att eleverna 
ska utveckla ett historiemedvetande utgör det övergripande syftet med undervisningen i 
historia. Eleverna behöver därför ges förutsättningar att utveckla en förståelse om att historien 
är en pågående process där de har möjlighet att genom val, handlingar och värderingar påverka 
både vår samtid och framtid (Skolverket, 2017b). Historiska sammanhang utgör ytterligare ett 
viktigt begrepp i syftesdelen som innefattar vikten av att tillägna sig en historisk referensram 
för att kunna förstå att både skeenden, omständigheter och människor påverkar ett samhälles 
utveckling. Genom att eleverna får utveckla en historisk referensram ges också eleverna tillfälle 
att utveckla en historisk bildning (Skolverket, 2017b).   

Kursplanen beskriver det innehåll historieundervisningen ska behandla men i vilken mån detta 
innehåll behandlas påverkas både av samhällets politiska -, kulturella -, och sociala normer men 
också av den undervisande lärarens erfarenheter, åsikter och uppfattning av samhället (Lozic, 
2011). För att undervisningen ska hålla en god kvalitet krävs det bland annat att läraren har 
goda ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper. Historiedidaktik är ett begrepp som 
innefattar läran om historieundervisning och för att skapa goda förutsättningar för lärande 
behöver undervisningen planeras, struktureras och varieras. Det görs på bästa sätt genom att 
utgå från frågorna: Hur upplägget av undervisningen ska se ut? Vad/vilket innehåll 
historieundervisningen ska behandla? Varför behandlas det valda innehållet? Vilka är det som 
ska ta del av undervisningen? (Kroksmark & Selander, u.å.; Lozic, 2011). Ytterligare 
pedagogiska kunskaper som är viktiga för att forma undervisningen, så även 
historieundervisningen, är att kunna motivera, inspirera och bedöma elever men också att kunna 
anpassa undervisningen så att förutsättning för lärande ges till alla elever (Sjöberg, 2010).   
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3.2 Elevers lärande 

Lärande består enligt Ellmin (2011) av två delar, dels tillfällen då eleven tar del av ny 
information, dels när informationen bearbetas och kopplas ihop med elevens egna erfarenheter 
och sätts i ett sammanhang. Tillsammans med andra människor kan elevens lärande utvecklas 
och utbyte av kunskaper, erfarenheter, värderingar och åsikter kan ske. Goda förutsättningar till 
lärande kan först skapas när tanke, känsla och handling samspelar. Elevers lärande ses då utifrån 
ett helhetsperspektiv där olika faktorer är med och påverkar elevernas möjligheter att utveckla 
färdigheter. Således behöver läraren ta hänsyn till elevens sociala, psykiska och fysiska miljö 
för att kunna skapa förutsättningar för lärande (Ellmin, 2011). Skollagen (SFS 2010:800), 
läroplanen (Skolverket, 2017c) och Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) är 
eniga om att alla elever ska ges ledning och stimulans för att kunna utvecklas mot utbildningens 
mål, både kunskapsmål och värdegrundsmål. Denna ledning och stimulans ska alltid ha elevens 
lärande som utgångspunkt och anpassas utifrån elevers olika förutsättningar. Det är därför 
viktigt att ansvariga pedagoger är lyhörda, flexibla och innovativa i planeringen och 
struktureringen av undervisningen.  

3.3 Elevers olikheter 

För att alla elever ska kunna ges ledning och stimulans behöver ”läraren […] ta hänsyn till varje 
enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2017c, s. 14). 
Hänsyn behöver alltså tas till elevernas behov och olikheter. Dessa olikheter kan bero på 
kulturella, språkliga eller sociala aspekter (Fernell, 2014; Imsen, 2006; Jakobsson & Nilsson, 
2011). Vidare kan elevers olikheter bero på skillnader i den kognitiva utvecklingen eller fysiska 
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Imsen, 2006; Jakobsson & Nilsson, 2011). Hur 
lärare bemöter, accepterar och respekterar elevernas olikheter är avgörande för elevernas 
kunskapsutvecklingsprocess. Därför är det av stor vikt att lärare ser elevers olikheter som en 
resurs för lärande. Denna syn på elevers olikheter kan sammanfattas med begreppet inkludering. 
Enligt inkluderingstanken sker lärandet i mötet med andra människor och i ett inkluderat 
klassrum får elevers olikheter utrymme. Då kan elevers olika erfarenheter, färdigheter och 
kunskaper bidra till ett vidgat perspektiv som i sin tur kan gynna elevernas utveckling. Att 
skolan ska vara till för alla elever innebär således att alla elever ska ha rätt att vara olika 
(Ahlberg, 2013).  

3.4 Specialpedagogiska perspektiv på elevers olikheter 

Lärares syn på elevers olikheter varierar vilket också påverkar de möjligheter till lärande som 
eleverna ges. Elevers olikheter kan ses ur ett kategoriskt perspektiv, vilket innebär att man ser 
orsakerna till olikheterna som individrelaterade. Man fokuserar i detta perspektiv på att hitta 
orsaker till problemet hos den enskilda eleven med utgångspunkt i elevens egenskaper, 
erfarenheter och bakgrund. Detta leder till individinriktade stödinsatser. Ett specialpedagogiskt 
synsätt som förespråkas framför det kategoriska perspektivet är det relationella perspektivet. I 
detta perspektiv är mötet mellan eleven och omgivningen i fokus och för att kunna ge rätt 
ledning och stimulans behöver elevernas lärandesituation ses över både på individ-, grupp- och 



5 
 

skolnivå. Genom att samspelet mellan dessa nivåer ses över kan stödinsatser som är adekvata 
och skapar förutsättningar för lärande skapas (Ahlberg, 2013; Jakobsson & Nilsson, 2011; 
Möllås, 2009).  

Det kategoriska perspektivet har länge varit det synsätt som genomsyrat hur skolan ser på 
elevers olikheter, vilket har gjort att stödinsatserna har varit individinriktade. Om en elev 
avvikit ifrån normen har den eleven setts som en elev med svårigheter. Detta indikerar att 
personen i fråga är problemet, vilket har lett till stödinsatser som till exempel att eleven flyttats 
från den ordinarie undervisningsgruppen eller att man har sökt svar på elevens olikhet genom 
diagnoser. Stödinsatser som dessa är kortsiktiga och elevers olikheter ses inte ur ett 
helhetsperspektiv. Det är viktigt att som lärare vara medveten om att diagnoser i sig inte är en 
tillräcklig lösning för att hjälpa elever i svårigheter. Det kan endast ses som en hjälp för hur det 
fortsatta arbetet med eleven i svårigheter kan formas och utvecklas (Ahlberg, 2013; Jakobsson 
& Nilsson, 2011).  I det relationella perspektivet blir komplexiteten i elevers lärande synlig och 
stödinsatserna som görs blir mer långsiktiga och hållbara. Mötet mellan eleven och 
omgivningen är vad som behöver ses över enligt det relationella perspektivet och det betonar 
att eleverna är i svårigheter (Jakobsson & Nilsson, 2011). Genom stödinsatser som riktar sig 
mot de olika nivåerna kan undervisningen “uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (SFS 2010:800, 1 kap. 4 §). Det relationella 
perspektivet är nära sammankopplat med begreppet inkludering, vilket i sin tur präglar 
läroplanen. Det betyder att det är eftersträvansvärt att som lärare, i mötet av elevers olikheter, 
utgå från det relationella perspektivet (Ahlberg, 2013). 

3.4.1 KoRP 

Med utgångspunkt i det relationella perspektivet och utifrån empiriska studier har ytterligare 
ett specialpedagogiskt perspektiv växt fram, KoRP. KoRP är ett kommunikativt och 
relationsinriktat perspektiv som betonar vikten av att försöka se sambanden mellan elevens 
förutsättningar, det sociala klimatet och skolan som organisation (Ahlberg, 2007). Tre begrepp 
som särskilt lyfts fram i perspektivet är kommunikation, delaktighet och lärande. Möllås (2009) 
beskriver att relationer mellan olika nivåer är framträdande i KoRP, vilket kan vara till exempel 
relationer mellan individer (det vill säga både elever, vårdnadshavare och lärare) eller relationen 
till skolaktörer och språket.  För att eleverna ska ges goda förutsättningar till lärande behöver 
kommunikationen mellan lärare, specialpedagoger, elever och föräldrar fungera. Ett villkor för 
att kommunikationen ska kunna fungera är delaktighet. Delaktighet innebär att eleven är 
medveten om lärandeprocessen och har möjlighet att delta i beslut angående den. Genom att 
lärarna bjuder in eleven att vara delaktig görs bestämmelser inte ”över huvudet” på eleven och 
istället för att prata om eleven pratar läraren med eleven. Det sista begreppet i KoRP är lärande 
och frågor som kan ställas i anknytning till det är: När sker lärande? I vilka situationer upplever 
eleven att möjlighet till lärande ges? För att kunna svara på dessa frågor behöver läraren se över 
undervisningens struktur och arbetssätt men också reflektera över i vilken mån eleverna 
motiveras och engageras (Ahlberg, 2013; Möllås, 2009).  
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I denna studie kommer det relationella perspektivet och KoRP användas som en analysram för 
att tolka och skapa en förståelse för det insamlade empiriska materialet.  

3.5 Anpassad undervisning 

Lärare ska ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och anpassa undervisningen utifrån alla 
elevers olikheter. Därutöver ska den skillnad av förutsättningar som finns mellan eleverna inte 
vara ett hinder för lärande utan vägas upp. Skolan har således ett kompensatoriskt uppdrag 
(Skolverket, 2014b). Att anpassa undervisningen utifrån specifika elevgrupper är en del av 
lärarens uppdrag i att leda och stimulera alla elever. Utöver att leda och stimulera alla elever 
finns det tillfällen då elever behöver få andra stödinsatser. Dessa tillfällen är när läraren befarar 
att eleven inte kommer nå de kunskapskrav som minst ska uppnås för ett ämne (SFS 2010:800).  

Arbetet med stödinsatser sker i tre steg där gränsdragningen inte alltid är så explicit och där 
ordningen för de två sista stegen kan variera. I ett första skede när stödinsatser är aktuellt bör 
skolan se över dess organisation. Här återspeglas det relationella perspektivet där man 
kartlägger hur elevens möjligheter till lärande ser ut på individ-, grupp- och skolnivå. Man 
undersöker hur resurserna är fördelade, elevgruppens sammansättning men också vilka 
undervisningsmetoder läraren använder sig av. Utifrån denna kartläggning görs generella 
anpassningar som kan komma att gynna hela elevgruppen, men specifikt den elev som befaras 
att inte nå de lägsta kunskapskraven (Skolverket, 2014a). De generella anpassningar som görs 
i det första steget kan ibland vara tillräckliga, men om så inte är fallet ska eleven ges 
individinriktade stödinsatser i form av extra anpassningar. Utformningen och arbetet med extra 
anpassningar görs av läraren inom ramen för den ordinarie undervisningen. Dessa anpassningar 
är av mindre omfattande karaktär och kräver inget formellt beslut. Om läraren och annan 
skolpersonal uppmärksammar att eleven behöver ytterligare stöttning kan särskilt stöd bli 
aktuellt. Särskilt stöd är det tredje steget i arbetet med stödinsatser och är av mer omfattande 
karaktär. Stödinsatsen kan ske utanför den ordinarie undervisningen av annan pedagogisk 
personal, till exempel speciallärare. Beslutet om särskilt stöd fattas av den ansvariga rektorn 
och dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Lindqvist & Rodell, 2015; SFS 2010:800; Skolverket, 
2014a).    

I denna studie undersöks hur lärare i årskurs 4-6 utvecklar och arbetar med stödinsatser i form 
av extra anpassningar för att forma en historieundervisning som möter variationen av elevers 
olikheter.   

3.6 Arbetet med extra anpassningar  

Skollagens bestämmelser om arbetet med stödinsatser genomgick en förändring 2014 vilken 
innebar att begreppet extra anpassningar började användas (Pérez Prieto, & Tanner, 2016). I 
skollagen framkommer det nu att om det ”befaras att en elev inte kommer att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra 
anpassningar” (SFS 2010:800, 3 kap. 5 §). Skolverket (2014a) lyfter fram att lärarna har ett 
ansvar att uppmärksamma och identifiera elevernas behov men också att i utformningen av 
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stödinsatser utgå utifrån individ-, grupp- och skolnivå. För att kunna forma adekvata 
stödinsatser är kommunikation mellan kollegor, eleven och vårdnadshavare viktigt. Genom ett 
pågående samtal kan läraren få ett helhetsperspektiv av elevernas lärande och vilka extra 
anpassningar som kan vara aktuella. Elever är ofta medvetna om i vilka situationer de kan 
behöva ha stödinsatser men också på vilket sätt de bäst skulle bli hjälpta. Därför är det av 
intresse att som lärare få elevens syn på lärande och ställa sig frågande till vad som fungerar 
bra och i vilka situationer svårigheter kan uppstå. Är dessutom eleven involverad i processen 
är det större sannolikhet att stödinsatserna fungerar i praktiken (Ahlberg, 2013; Skolverket, 
2014b). Extra anpassningar kan till exempel vara att eleven får ett tydligt schema över 
skoldagen, färdighetsträning, digitala hjälpmedel eller att eleven får särskilda läromedel. Dessa 
extra anpassningar ska dokumenteras i elevernas individuella utvecklingsplaner, i de årskurser 
ett sådant ska upprättas, och utvärderas efter en tid för att se om stödinsatserna är tillräckliga 
(Skolverket, 2014a).    

3.6.1 Följa upp och utveckla arbetet med extra anpassning  

För att skolan ska kunna ”främja alla elevers utveckling och lärande” (Skolverket, 2017c, s.7) 
ska varje skolenhet systematiskt och kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla skolans 
verksamhet (Skolverket, 2015; Skolverket, 2017c). Likaså är det av stor vikt att arbetet med 
extra anpassningar följs upp, utvärderas och utvecklas. På varje skola ansvarar rektorn för de 
rutiner som finns för arbetet med stödinsatser, vilket i sin tur innebär att arbetet med extra 
anpassningar ser olika ut på olika skolor. Gemensamt är dock att de extra anpassningarna, för 
de elever i årskurser där betyg inte sätts, ska dokumenteras och sammanfattas i den individuella 
utvecklingsplanen, IUP:n. Där skriver läraren omdömen om hur elevernas kunskapsutveckling 
förhåller sig till kunskapskraven. IUP:n används sedan vid utvecklingssamtalen för att 
kommunicera elevens lärande med den enskilda eleven och dess föräldrar. Delaktighet, 
kommunikation och lärande sammanflätas då vilket enligt KoRP är viktigt för elevens 
kunskapsutvecklingsprocess (Ahlberg, 2013; Hirsh, 2016).  

Att de extra anpassningarna dokumenteras säkrar skolans arbete med uppföljning. Skolverket 
(2017a) menar att det finns en vinning i att föra en kontinuerlig dokumentation av de extra 
anpassningarna. Dokumentationen kan vara kort och koncis men ändå betyda mycket för hur 
arbetet med att leda och stimulera alla elever fortskrider (se figur 1).  
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Extra anpassning  Startar  
datum 

Lärare/ Ämne 
Aktivitet/ Tidpunkt 

Uppföljning 
Hur fungerar det? 

Avslutas 
eller 
fortsätter 

Maria får hjälp att 
strukturera skoldagen 

10/1 
2017 

Jag sitter med Maria i tio 
minuter varje morgon och 
går igenom dagens schema. 

Avstämt 10/2. Fungerar 
bra och gör att Maria blir 
tryggare och lugnare 
under skoldagen. Avstämt 
igen 10/3. Fungerar 
fortsatt mycket bra och 
skapar mer lugn för 
Maria.  

Stödet 
fortsätter till 
10/3 
 
Fortsätter 
terminen ut.  

Maria arbetar enskilt 
med speciallärare i 
matematiken 10/1–10/2 

10/1 
2017 

Johan arbetar enskilt med 
Maria i annat rum alla 
mattelektioner.  

Avstämt 10/2. Fungerar 
inte bra. Maria trivs inte 
med att arbeta enskilt 
utanför klassen.  

Stödet 
avslutas 10/2 

Johan finns i 
klassrummet samtliga 
mattelektioner 13/2–
10/3 

13/2 
2017 

Vi finns båda i klassrummet 
så att en av oss alltid kan 
vara tillgänglig för Maria. 
Hjälper Maria att dela upp 
arbetet i minder delar.  

Avstämt 10/3. Fungerar 
bra. En viss progression 
mot målen kan ses.  

Stödet 
fortsätter 2 
av fem 
lektioner i 
veckan.  

Figur 1. Exempel på hur dokumentation av extra anpassningar kan gå till (Skolverket, 2017a) 

Genom en explicit och kontinuerlig dokumentation kan stödinsatserna bedömas och värderas. 
Detta för att tydliggöra om de extra anpassningar som eleven får är tillräckliga eller om de 
behöver förändras eller utvecklas (Skolverket, 2017a).  

3.7 Tidigare forskning om arbetet med extra anpassningar 

För att möjliggöra att utbildningen tar hänsyn till alla elevers olikheter är det viktigt att 
skolledning och lärare utgår från ett inkluderande synsätt där man är medveten om att elevers 
lärande påverkas av det samspel som sker i den fysiska och sociala miljön. Lärarens 
förhållningssätt till elevers olikheter påverkar i stor grad undervisningens utformande men 
också arbetet med de extra anpassningarna. Detta framkommer i en studie gjord av van Hover 
och Yeager (2003). Flertalet av lärarna i studien visade sig se på elevers olikheter utifrån det 
kategoriska perspektivet, vilket innebar kortsiktiga och ytliga anpassningar. Vidare 
framkommer det i en studie gjord av Ferretti, MacArthur och Okolo (2001) att höga 
förväntningar, ett öppet och respekterande klassrumsklimat och att lärare värdesätter alla elever 
oavsett olikheter är betydelsefullt för att skapa en anpassad undervisning. Ellmin (2011) menar 
också att goda relationer mellan lärare och elev där läraren ser och bekräftar eleven gynnar 
elevens utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. För att kunna ge alla elever ledning och 
stimulans behöver således det relationella perspektivet bli etablerat bland lärarna.  

Vidare syns en samstämmighet i van Hover och Yeager (2003) och i Jarhalls studier (2012).  
Det framkommer att lärarna uttrycker en frustration över att de inte har tillräckliga kunskaper 
om hur de ska ta hänsyn till alla elevers olikheter i utformningen av undervisningen. För att 
kunna möta variationen av elevers olikheter är kunskap både om olikheter men också hur man 
kan bemöta dem viktigt. Rektorn på varje skolenhet ansvarar för att lärarna får 
kompetensutbildning och kunskaper om hur man kan arbeta med de extra anpassningarna 
(Skolverket, 2014b).  
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3.7.1 Samverkan   

Det har visat sig finnas några faktorer som påverkar arbetet med extra anpassningar. En sådan 
är samverkan. Lindqvist och Rodell (2015, s. 94) beskriver att interaktionen mellan olika parter 
behöver präglas av en ”välfungerande kommunikation och en genuin samverkan”. Samverkan 
innefattar både relationen mellan lärare och elev, mellan skolan och hemmet och mellan 
kollegor. Möllås (2009) menar i sin studie att en förutsättning för ett framgångsrikt lärande är 
att eleverna oavsett olikheter känner sig delaktiga i sin lärandeprocess. Genom att det finns en 
kommunikation med eleven och att den är delaktig i utformandet av stödåtgärder skapas bättre 
möjligheter för eleven att utvecklas mot skolans kunskapsmål. Vidare betonas att goda 
relationer mellan skolan och hemmet är av betydelse för elevers lärande (Nilholm & Alm, 
2010). Extra anpassningar kräver inget formellt beslut men för att stödinsatsen ska fungera är 
det viktigt att föräldrarna är informerade och delaktiga (Skolverket, 2014a). Målet är att man 
som lärare ska skapa sig en helhetsbild över elevernas lärandesituation och för att kunna göra 
detta är föräldrarnas erfarenheter och kunskaper viktiga (Ahlberg, 2013). 

Forskningen kring arbetet med extra anpassningar lyfter också upp vikten av ett gott samarbete 
kollegor emellan. På en skolenhet finns det olika yrkesgrupper representerade med olika 
kompetenser och erfarenheter.  Dessa olika kompetenser ”behöver uppmärksammas, utnyttjas 
och samordnas på ett tydligt, mer adekvat och medvetet sätt för att vara till gagn för skolans 
elever” (Lindqvist & Rodell, 2015, s. 95). Att samverkan sker på ett adekvat och medvetet sätt 
där förståelse är i centrum understryker också Scherp och Scherp (2007). De framhåller att det 
är eftersträvansvärt att på ett organiserat sätt söka förståelse för elevernas lärsituation, både 
tillfällen som fungerar men också de tillfällen där eleven uppvisar svårigheter. Lärare behöver 
ges tillfällen att samtala om och utbyta erfarenheter av elevers olikheter. På så sätt kan en 
samsyn av elevers lärande skapas mellan all skolpersonal, vilket i sin tur är viktigt för elevers 
kunskapsutvecklingsprocess.  
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4 Metod 

I detta avsnitt beskrivs studiens tillvägagångsätt för att besvara syftet. Nedan följer 
beskrivningar av studiens val av metod (kap. 4.1), urval (kap. 4.2), genomförande (kap. 4.3) 
och materialanalys (kap. 4. 4). Avsnittet avslutas med en problematisering av forskningsetiska 
aspekter (kap. 4.5) samt begreppen tillförlitlighet och äkthet (kap. 4.6).  

4.1 Val av metod  

Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 använder och utvecklar stödinsatser i 
form av extra anpassningar i historieundervisningen. Metoden som används i studien ska 
således leda till fördjupad kunskap om ämnet. Det är alltså av intresse att i studien undersöka 
lärares resonemang, erfarenheter och beskrivningar av fenomenet. Med ett sådant syfte lämpar 
det sig att göra en kvalitativ studie (Trost, 2010). Då utgångspunkten är att man i samtalet med 
andra människor kan få en djupare förståelse av kunskaper och erfarenheter, har metoden 
intervju valts. Intervju är ett samtal som har ett specifikt syfte och en tydlig struktur. Frågorna 
som ställs är oftast enkla och raka men skapar möjligheter till komplexa och innehållsrika svar 
(Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 2010). Kvalitativa intervjuer utgår från generella 
frågeställningar där intervjupersonens uppfattningar och erfarenheter värdesätts.  Intervjuer kan 
formas på olika sätt och för att ytterligare snäva in metodvalet har semistrukturerade intervjuer 
valts ut. Semistrukturerade intervjuer utgår från ett förutbestämt frågeschema, en så kallad 
intervjuguide, där intervjuns tema och huvudfrågor är formulerade. Denna intervjuform 
kännetecknas av följsamhet, flexibilitet och en låg grad av standardisering, vilket innebär att 
ordningen de olika frågorna ställs i kan variera beroende på i vilken riktning intervjupersonen 
styr samtalet. Intervjuaren ges också i semistrukturerade intervjuer möjlighet att ställa 
sonderingsfrågor, som innebär att be intervjupersonen utveckla svaren (Bryman, 2011). Av 
dessa anledningar har semistrukturerade intervjuer valts ut som metod för att uppnå studiens 
syfte.  

Ett medvetet val har gjorts att inte ge intervjupersonerna tillgång till intervjuguiden i förväg. 
Detta beslut har tagits för att inte intervjupersonen ska forma tillrättalagda svar utan i möjligaste 
mån återspegla hur arbetet med extra anpassningar faktiskt går till. Dock är det viktigt att 
intervjupersonerna inte blir överrumplade av intervjuns innehåll, därför har intervjupersonerna 
i intervjuns början fått tid att läsa igenom intervjuguiden.  

4.2 Urval  

I urvalsprocessen anses det viktigt att det finns en överenstämmelse mellan respondenter och 
forskningsfrågorna vilket innebär att det har gjorts ett målinriktat urval (Bryman, 2011). Således 
har ett urvalskriterium varit att intervjupersonerna ska undervisa i historieämnet i grundskolans 
årskurs 4, 5 eller 6. Det har också ansetts angeläget för att få en mer trovärdig bild av arbetet 
med extra anpassningar att det finns en viss spridning av de skolor som de deltagande lärarna 
arbetade på, då olika skolor har olika förutsättningar. Därför har det setts som fördelaktigt att 
skolorna har olika upptagningsområde. Vidare har det funnits en strävan efter en viss 
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heterogenitet bland intervjupersonerna. Detta kan ses i urvalet då det finns en spridning i kön, 
ålder och erfarenhet.  

För att komma i kontakt med lärare som svarar mot de olika kriterierna har ett kedjeurval gjorts. 
Det innebär att kontakt via mejl har tagits med olika rektorer som i sin tur vidarebefordrat namn 
och mejladresser till lärare som varit aktuella. Därefter har ett tillfällighetsurval gjorts av de 
lärare som hade möjlighet att delta i studien (Bryman, 2011). Det antal intervjuer som gjorts i 
studien har dels varit beroende av tillfällighetsurvalet men också av tidsaspekten. För att det 
insamlade materialet ska vara hanterbart är det viktigt att begränsa antalet deltagare i studien. 
Ett avvägande har därför gjorts att en mer djupgående analys kan göras vid färre intervjuer 
(Trost, 2010). Således har fem lärare från fem olika skolor deltagit i studien. Skolorna är 
utspridda i en kommun i södra Sverige och har olika upptagningsområden. Deltagarnas ålder 
varierar tillika den erfarenhet de har att arbeta med extra anpassningar. Gemensamt är dock att 
de deltagande lärarna har varit yrkesverksamma i minst 5 år.  

Lärare  Elevgrupp 
  

Lärare 1: Martin Årskurs 6, 64 elever uppdelade i tre  
grupper. 

Lärare 2: Anna  Årskurs 6, 41 elever uppdelade i två 
grupper. 

Lärare 3: Lars Årskurs 4, 47 elever uppdelade i två grupper.  

Lärare 4: Malin  Årskurs 4, 26 elever uppdelade i två 
grupper. 

Lärare 5: Eva  Årskurs 4, 34 elever uppdelade i två 
grupper. 

 

Deltagarna i studien är avidentifierade och därmed är namnen som presenteras i tabellen fiktiva. 
Vidare presenteras deltagarnas aktuella elevgrupp, då det har ansetts viktigt för att som läsare 
av studien få en bakgrund till intervjupersonernas beskrivningar av arbetet med extra 
anpassningar.  

4.3 Genomförande  

Efter det att syfte och frågeställningar samt val av metod formulerats har det gjorts ett 
kedjeurval där fem olika intervjupersoner har valts ut. Inför de semistrukturerade intervjuerna 

Tabell 1. Deltagare i studien 
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har det skapats en intervjuguide (se bilaga 3). Huvudfrågorna i intervjuguiden har sin 
utgångspunkt i studiens syfte och generella frågeställningar. Vidare har det formulerats 
följdfrågor efter varje huvudfråga. Dessa följdfrågor kan användas för att få en djupare 
förståelse för olika teman och underlätta för intervjuaren (Bryman, 2011). Intervjuguiden har 
också en tydlig struktur som inleds med uppvärmningsfrågor, därefter reflextionsfrågor för att 
sedan avslutas med avrundningsfrågor. Detta upplägg har använts för att skapa förutsättningar 
för en mer öppen och ärlig intervju (Bryman, 2011; Tjora, 2012).   

Eftersom kvalitativa intervjuer fokuserar på intervjupersonens upplevelser och erfarenheter är 
det viktigt att i den mån det går få med intervjupersonens egna ord, därför har en inspelning av 
intervjuerna gjorts. En fördel med att spela in intervjuerna är att intervjuaren kan rikta allt fokus 
på det som sägs och ställa följdfrågor som kan ge en djupare förståelse av intervjupersonens 
erfarenheter och upplevelser. Samtliga deltagande lärare i studien har informerats och gett sitt 
medgivande till inspelning av intervjun. Ytterligare något som anses viktigt är att 
intervjupersonen är medveten om hur inspelningen kommer användas och när materialet 
kommer att raderas, därför har intervjupersonerna även informerats om detta (Dalen, 2015; 
Tjora, 2012). Det inspelade materialet har sedan grundligt gåtts igenom och meningsbärande 
delar av intervjuerna har transkriberats. Dalen (2015) framhåller även vikten av att föra 
fältanteckningar under forskningsprocessen av den information som inte har kunnat tagits med 
i ljudinspelningen. Detta har gjorts under denna studie, både under och efter varje intervju.  

4.4 Materialanalys  

Då kvalitativa studier har en tendens att innefatta stora mängder av data och bli oöverskådliga 
har materialet bearbetats och organiserats på ett systematiskt sätt (Ahrne & Svensson, 2015). 
Materialanalysen har utgått ifrån en modell som Tjora (2012) beskriver, vilken är uppdelad i 
tre steg. Det första steget är kodning av insamlat data. I detta steg har det gjorts en analys av 
betydelsefulla ord och begrepp som förekommit i de olika intervjuerna. Dessa ord och begrepp, 
som kallas ”textnära” koder, utgår från det empiriska materialet och behöver inte kopplas till 
forskningsfrågor, intervjuguide eller teori. Arbetet med kodning har gjorts omgående efter 
intervjuerna för att öka förståelsen av det insamlade materialet (Bryman, 2011). Efter det att 
koder har markerats och valts ut har analysen fortsatt med steg två, kategorisering. Utifrån de 
tidigare utvalda koderna har en gruppering av det empiriska materialet gjorts utifrån relevans 
för studiens syfte. Kategorisering innebär således att skapa huvudteman som både belyser 
viktiga aspekter i empirin men också svarar mot studiens forskningsfrågor (Tjora, 2012). För 
att effektivisera kategoriseringen har sökandet av teman inriktats på att försöka hitta teman som 
upprepas samt att se likheter och skillnader i empirin (Ryan & Russell, 2003). Det avslutande 
steget i materialanalysen beskrivs som ”begreppsutveckling” och innebär att forskaren försöker 
få ett vidgat perspektiv av det insamlade materialet. En reflektion har gjorts över innehållet och 
följande frågor har ställts: Vad handlar det empiriska materialet om? Vilka slutsatser kan dras? 
Därefter har det empiriska materialet analyserats med utgångspunkt i de specialpedagogiska 
perspektiven och jämförts med tidigare forskning. Utifrån denna jämförelse har temana 
namngetts (Ahrne & Svensson, 2015; Tjora, 2012). 
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4.5 Forskningsetiska aspekter  

I forskningsstudier är det viktigt att etiska ställningstaganden tas i beaktning. Denna studie har 
således utgått från de fyra forskningsetiska principer som formulerats av Vetenskapsrådet 
(2002). De fyra forskningsetiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att deltagare i studien har rätt att bli informerade om studiens syfte, 
metodval och hur studiens resultat senare ska användas och presenteras. Det är viktigt att 
intervjupersonerna är medvetna om att deltagandet i studien är frivilligt vilket innebär att de när 
som helst under forskningsprocessen kan välja att avsluta sin medverkan i studien. Efter att 
deltagarna på förhand har fått ingående information om studien är det viktigt att ett samtycke 
ges till deltagande i studien, vilket utgör den andra forskningsetiska principen (Dalen, 2015; 
Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har de medverkande lärarna informerats om studien via 
mail (se bilaga 2). Utifrån denna information har samtliga lärare gett ett skriftligt samtycke att 
delta i studien. Under varje intervjutillfälle har även informationskravet och samtyckeskravet 
tydliggjorts än en gång. Det är i forskningsstudier angeläget att skydda deltagarnas 
personuppgifter vilket beskrivs i konfidentialitetskravet. Det här blir särskilt viktigt i 
intervjusituationer eftersom forskaren och deltagaren möts (Dalen, 2015; Vetenskapsrådet, 
2002). Därför har lärarna och de skolorna som lärarna arbetar på avidentifierats i studien. Vidare 
har det insamlade materialet hanterats varsamt för att skydda de medverkande lärarna. Till sist 
har, i enlighet med nyttjandekravet, det insamlande materialet endast använts för den specifika 
undersökningen och materialet har efter det att examensarbetet blivit godkänt raderats för att 
förhindra att materialet används i icke vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.6 Tillförlitlighet och äkthet  

För att få en översiktlig bild av kvalitet i kvantitativa forskningsstudier är begreppen validitet 
och reliabilitet viktiga. Dessa begrepp förutsätter studier som är standardiserade och har 
förutbestämda svar. Kvalitativa studier däremot har en låg grad av standardisering och svaren 
varierar beroende på de medverkandes erfarenheter och kunskaper. Därför menar Lincoln och 
Guba (1985) att kvalitativa studier snarare ska bedömas utifrån de två kriterierna tillförlighet 
och äkthet. Tillförlitlighet kan enligt Bryman (2011) delas upp i fyra delkriterier; trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att bekräfta. För att styrka studiens tillförlitlighet 
har undersökningen gjorts utifrån de forskningsetiska principerna. Resultatet i denna kvalitativa 
studie påverkas av deltagarnas erfarenheter och upplevelser men för att öka studiens 
överförbarhet har studien präglats av tydlighet och struktur. Vidare redogörs alla delar i 
forskningsprocessen i denna studie och vid oklarheter har kontakt tagits med berörd 
intervjuperson för att motverka felaktiga tolkningar och slutsatser (Bryman, 2011). Det andra 
kriteriet för att mäta kvalitet i kvalitativa forskningsstudier är äkthet. Detta begrepp innefattar i 
vilken mån undersökningen återger intervjupersonernas erfarenheter och tankar korrekt. Det 
handlar också om i vilken mån studien kan användas som ett bidrag för djupare förståelse och 
utvecklad praktik av området som undersöks (Bryman, 2011; Lincoln & Guba, 1985). 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras intervjustudiens resultat. För att kunna få en större förståelse för hur 
de intervjuade lärarna använder och utvecklar stödinsatser i form av extra anpassningar i 
historieundervisningen inleds kapitlet med en beskrivning av lärarnas syn på begreppet extra 
anpassningar (kap. 5.1). Vidare följer hur lärarna tillämpar extra anpassningar i 
historieundervisningen (kap. 5.2) vilket besvarar syftets första frågeställning. Under kapitel 5.3 
redogörs för hur lärarna i studien samverkar i utformandet av extra anpassningar. Avsnittet 
avslutas med utgångspunkt i studiens tredje frågeställning vilken innebär hur arbetet med extra 
anpassningar följs upp och utvärderas (kap. 5.4).  

5.1 Lärarnas syn på begreppet extra anpassningar  

Samtliga av de intervjuade lärarna menar att det är deras ansvar som lärare att i största möjliga 
mån se till att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. De anser därför att det i planeringen 
är betydelsefullt att utgå från gruppen som helhet men också från de elever som är i svårigheter. 
I deras undervisning är anpassningar en viktig del för att möta elevernas olika behov. Däremot 
finns det en viss distinktion mellan lärarnas tolkningar och inställningar till begreppet extra 
anpassningar. Anna beskriver en viss irritation över begreppet. Hon menar att det har blivit för 
stort fokus på dokumentation.  

Så helt plötsligt ska det dokumenteras det som egentligen är ett vanligt lärararbete, 
att individualisera sin undervisning […] och med det följer kontakt med föräldrar, 
följa upp, skriva ner och kontakt med elevhälsoteamet. (Anna)  

Samtidigt som hon uttrycker frustration över arbetet med extra anpassningar understryker hon 
också fördelarna. Hon menar att extra anpassningar synliggör elevens behov vilket underlättar 
för pedagogerna. Anna anser också att det är viktigt att det inte blir extra anpassningar av allting 
utan att man istället bör se över sin undervisning och utforma den så att den bättre möter 
elevgruppens behov. Vidare menar Malin att om adekvata stödinsatser sätts in omgående när 
man befarar att en elev inte kommer nå de lägsta kunskapskraven kan man förebygga att eleven 
hamnar i en negativ spiral som påverkar dess självförtroende. 

Extra anpassningar tänker jag är att man anpassar för att individen ska ha samma 
förutsättningar som övriga att kunna lära sig saker. För att den ska lyckas så långt 
som möjligt trots eventuella svårigheter. (Malin) 

I Malins tolkning av begreppet menar hon att extra anpassningar bör vara en självklar del av 
undervisningen. Hon lyfter upp möjligheterna med att arbeta med extra anpassningar, vilket 
också syns i Martins beskrivning av begreppet. Att ge eleverna den stöttning de behöver, vara 
flexibel och låta eleverna lära på olika sätt är Evas förhållningsätt till begreppet extra 
anpassningar. Hon understryker gång på gång vikten av att ha goda relationer med eleverna och 
att det är betydelsefullt i arbetet med extra anpassningar.  
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Något som problematiseras i lärarnas beskrivning av extra anpassningar är att det finns en 
svårighet att särskilja begreppen ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. 
Eva, Anna och Malin beskriver att det finns en viss osäkerhet om när extra anpassningar går 
över i särskilt stöd och att man i de olika arbetslagen drar gränsen olika, vid olika tillfällen. 
Denna oklarhet mellan begreppen menar de försvårar arbetet med stödinsatser.  

De inställningar och tolkningar som de intervjuade lärarna har till arbetet med extra 
anpassningar har visat sig återspeglas i hur de olika skolorna ser på och arbetar med 
stödinsatser. Trots en viss variation av lärarnas tolkningar av begreppet, betonar samtliga lärare 
vikten av att arbeta inkluderande för att möta variationen av elevers olikheter. 

5.2 Tillämpning av extra anpassningar i historieundervisningen 

För att tillämpningen av extra anpassningar i historieundervisningen ska främja elevers lärande 
och ge ett positivt utfall anser flera av lärarna i studien att det är viktigt att skapa en trygg och 
tillåtande miljö. Anna beskriver att hon tycker att det är viktigt att eleverna är medvetna om vad 
rättvisa är.  

Vi pratar mycket med våra elever om vad rättvisa är. Rättvisa är ju att man får det 
man behöver, inte att alla får precis lika. (Anna)  

Om eleverna utvecklar en förståelse för det här menar Anna att bättre förutsättningar för ett 
fungerande arbete med extra anpassningar skapas. Vidare understryker Malin att det är viktigt 
att klassrumsklimatet präglas av acceptans. För att möjliggöra det menar hon att man som lärare 
behöver respektera eleverna och sträva efter att skapa goda relationer med dem. Malin tycker 
det är problematiskt om eleverna som får stödinsatser i form av extra anpassningar blir 
”uthängda och utmärker sig” (Malin). Därför är hon noggrann med att understryka för eleverna 
att alla lär på olika sätt och att inget sätt är bättre än det andra. Det betonar också Lars. De extra 
anpassningar som tillämpas i hans undervisning innebär ibland att eleven i svårighet får 
stöttning utanför klassrummet.  

Det är viktigt att inte göra en alltför stor affär av detta, om man säger. Eftersom vi 
plockar lite sådär ibland. Det är inga konstigheter att lämna klassrummet en stund 
för att jobba med en annan lärare. Det är viktigt att komma bort från frågorna; Vart 
har du varit? Vad har du gjort? Ibland plockar vi de som verkligen behöver stöttning 
för att nå målen och ibland de som ligger i andra änden som behöver få lite extra 
utmaning. (Lars)  

Han beskriver vikten av att skapa ett tillåtande klimat där det är accepterat att undervisningen 
ser lite olika ut. Genom att de elever som får stödinsatser i form av extra anpassningar är 
bekväma och trygga skapas bättre möjligheter för dem att utveckla kunskaper.  
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5.2.1 Att identifiera lämpliga extra anpassningar 

Efter att läraren uppmärksammat att en elev befaras att inte nå kunskapskraven i ett visst ämne 
har det visat sig finnas en skillnad i processen för att identifiera lämpliga extra anpassningar. 
Eva beskriver att hon försöker se över hur historieundervisningen ser ut när hon 
uppmärksammat en elev i svårigheter. Utifrån det gör hon vissa ändringar i sin undervisning. 
”Jag gör små grejer som jag inte tänker är anpassning ens.” (Eva). Dessa ”små grejer” kan till 
exempel vara att hon väljer att använda sig av andra arbetssätt eller metoder som kan komma 
att gynna eleven i svårigheter. Martin understryker att det är viktigt att vara lyhörd och 
uppmärksam som lärare. Om man märker att en elev inte hänger med i undervisningen menar 
Martin att man som lärare bör stanna upp och försöka hitta orsakerna till att eleven hamnar i 
svårigheter. Detta är ett förhållningssätt som även framkommer i intervjun med Lars.  

Man måste ju titta på vad anledningen är till att eleven inte når målen. Är det att 
man inte förstår själva orden och begreppen, är det att man har svårt att uttrycka 
tankar och åsikter eller är det att arbetsminnet inte fungerar fullt ut? (Lars) 

Lars gör en analys över elevens lärandesituation för att han sedan ska kunna forma en 
undervisning som i största möjliga mån möter de behov som eleven har. Annas beskrivningar 
av hur hon arbetar med att identifiera lämpliga anpassningar skiljer sig något från Lars 
beskrivning.  

Man märker ett behov hos eleven. Det finns ett problem alltså något som är 
besvärligt eller jobbigt och sådär. Då har vi ju fått listor från vårat elevhälsoteam 
som man kan utgå ifrån. När vi märker att en elev har ett problem, då gör vi ett 
ärende till elevhälsoteamet. I ärendet skriver vi litegrann vad vi har tänkt och hur vi 
har upplevt det och då blir vi ju kallade till ett möte. (Anna) 

De listor som skolan har arbetat fram ligger till grund för de extra anpassningar som 
pedagogerna kan välja mellan berättar Anna. Hon beskriver hur hon upplever att denna 
process försvårar arbetet med de extra anpassningarna. I och med att elevhälsoteamet ska 
vara delaktiga i utformandet blir det ytterligare krav på dokumentation, vilket hon anser 
gör att arbetet med de extra anpassningarna bli mer komplicerat.  

5.2.2 Lärares upplevelser av att arbeta med extra anpassningar i 
historieundervisningen   

Extra anpassningar i historieundervisningen kan se olika ut beroende på den variation av 
olikheter som finns i en elevgrupp. Därför menar Malin att det är viktigt att vara flexibel, våga 
pröva och våga ”tänka utanför boxen”. Både Lars och Martin beskriver att de, när de undervisar 
i årskurs fyra, har en ganska styrd historieundervisning för att genom tydlighet ge eleverna 
möjlighet att bli trygga med metoder och arbetsformer men också ge dem möjlighet att utveckla 
ett självförtroende för ämnet. Martin beskriver också att arbetet med extra anpassningar i 
historieundervisningen skiljer sig från hur det arbetet ser ut i de andra ämnena.  
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I historieundervisningen upplever jag att de extra anpassningarna blir lite annorlunda. 
Ofta är det så att jag upplever att man är mer själv i undervisningssituationen jämfört 
med till exempel svenska och matte. I historia har man därför fått anpassa på så sätt 
att om en elev behöver mycket bildstöd, då har det fått bli bildstöd till alla elever […] 
I andra ämnen kan en extra anpassning vara att man får stöd av en annan pedagog 
men så ser det inte ut i historia. (Martin)  

Martin poängterar att elever i hans elevgrupp skulle gynnas av mer utvecklade extra 
anpassningar men att det är svårt att tillämpa det i historieundervisningen. Eva beskriver att 
”svårigheten inte är att man inte vet vad man ska göra utan svårigheten är att man inte räcker 
till”. Hon menar att hon gärna skulle arbeta mer med att utveckla arbetet med extra anpassningar 
men att hon känner att hon inte hinner med. Malin uttrycker också att det kan vara svårt att 
tillämpa extra anpassningar i helklassundervisning men främst då det förutsätter att du som 
lärare utgår från alla elevers olikheter i planeringen. Hon har upplevt att det varit problematiskt 
att få en överblick av de extra anpassningar som ska göras och att det inneburit att vissa elever 
inte fått de extra anpassningar som de är i behov av.  

För att minnas allt så gjorde vi en mall med extra anpassningar som vi hade eller 
har. I en klasslista skriver vi upp de extra anpassningar som eleverna har i alla 
ämnen och som de behöver för att komma vidare. Då kan man inför varje lektion 
påminna sig själv om hur det ser ut i klassen. (Malin) 

Denna mall (se bilaga 4) har bidragit till att Malin fått en översikt över de anpassningar som 
eleverna i hennes klass har. Malin beskriver även hur mallen underlättar för andra lärare som 
undervisar i elevgruppen, framförallt vikarier. Hon poängterar att elever i svårigheter ofta är i 
behov av struktur, tydlighet och rutiner, vilket denna mall kan bidra till.  

I intervjuerna framkommer det även att det är viktigt att hitta olika tillfällen för tillämpningen 
av de extra anpassningarna. Lars beskriver att han försöker samla de elever som behöver extra 
stöttning under lektionen.  

Efter det att jag satt igång klassen och de vet vad de ska göra, så kan jag ju ha två, 
tre stycken framme vid runda bordet som jag till exempel kan läsa med och samtala 
med, så att de kommer igenom de där texterna som är mastiga. (Lars) 

Lars understryker att det är viktigt att prioritera dessa tillfällen, då det är en extra anpassning 
som hjälper eleverna att utveckla kunskaper i historieundervisningen och på så vis kan han 
forma en undervisning som möter variationen av elevers olikheter. Lars beskriver också hur 
han i historieundervisningen försöker ge elever extra anpassningar under vissa mer intensiva 
perioder. Det kan till exempel innebära att de elever i behov av stödinsats får göra upprepad 
läsning tillsammans med en klasskamrat av texter som används under historielektionen. Vid 
dessa intensivperioder introducerar Lars hur eleverna ska gå tillväga och under en eller två 
veckor får eleverna gå ut från den ordinarie undervisningen och läsa för varandra. Eleverna får 
under de här tillfällena inte enbart möjlighet att lära sig det historiska innehållet utan de får 



18 
 

också lästräning. I de arbetslag som Lars arbetar i har de kommit överens om att stödinsatser 
kan ges till eleverna vid andra tillfällen än den ordinarie historieundervisningen.   

Vi har sagt att det är okej om jag har några elever som jag vill stötta upp kring 
historia, eller vad det nu är, så kan jag plocka dem någon eller några lektioner (sådär 
fem, tio minuter åt gången) från undervisningstillfällen där jag inte är ansvarig för 
elevgruppen. (Lars) 

De försöker därför stötta eleverna i de ämnen de undervisar i vilket han menar gör stödinsatsen 
mer adekvat.  

5.2.3 Konkreta exempel på extra anpassningar i historieundervisningen  

I lärarnas beskrivningar av extra anpassningar som används i historieundervisningen finns det 
en viss samstämmighet. Lärarna i denna studie menar att många av de extra anpassningar som 
de använt sig av har visat sig gynna hela gruppen vilket har gjort att de blivit en del av den 
ordinarie undervisningen. Därför blir skillnaden mellan ledning och stimulans och extra 
anpassningar ganska otydlig menar Malin.  

Flera av lärarna beskriver extra anpassningar som de använder sig av i historieundervisningen 
som inte är direkt kopplade till ämnet. Eva beskriver att det kan handla om hur klassrummet är 
möblerat eller vilka elever som sitter bredvid varandra. Det betonar även Lars som anser att det 
är viktigt att man anpassar den sociala miljön så att alla elever kan känna sig trygga och tillfreds. 
Även Anna beskriver hur hon arbetar med mer generella extra anpassningar som hjälper eleven 
att hitta fokus.  

Ett exempel är tidsstöd. Jag vet ju att jag har en elev som är otroligt långsam men 
om det går på tid så funkar det. Då kan han visa vad han kan. Det gör att man alltid 
behöver tänka på det, det är ju inte konstigare saker än så egentligen. (Anna) 

Anna beskriver att extra anpassningar inte behöver vara tidskrävande och avancerade utan är 
man som lärare medveten om vad som kan hjälpa eleven framåt i sin 
kunskapsutvecklingsprocess kan dessa ”små anpassningar” vara till stor hjälp för eleven.   

Flertalet av lärarna anser att extra anpassningar i historieundervisningen är nära sammankopplat 
med svenskämnet. Anna beskriver att historia är ett ämne som ofta innehåller kompakta texter 
som förutsätter att eleverna har en god läsförmåga. Om så inte är fallet kompliceras 
undervisningen i historia. Lars understryker att det innebär att de extra anpassningar som eleven 
får i svenskämnet också bör följa med till historieundervisningen. För att 
historieundervisningen ska kunna möta variationen av olikheter anser Lars och Anna att det är 
viktigt att arbeta språkutvecklande. De redogör för hur de bearbetar texterna tillsammans med 
eleverna. I bearbetningen av texterna blir olika begrepp som tillhör arbetsområdet tydligt. Malin 
beskriver hur hon under varje arbetsområde i historia gör begreppskort som kan hjälpa eleverna 
att få en större förståelse för det historiska innehållet. Malin beskriver det som:  
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Delvis är det en extra anpassning för vissa elever men det ger alla så mycket, så jag 
försöker få med det i undervisningen så mycket som möjligt. (Malin) 

Denna extra anpassning har därför utvecklats till att bli ledning och stimulans för alla elever. 
Att använda sig av inläsningstjänst som en extra anpassning till elever i lässvårigheter tillämpas 
också av flertalet av lärarna. Dock menar Lars att det inte är tillräckligt att bara låta eleverna 
lyssna på texterna utan att eleverna också behöver få ställa sina frågor och samtala om texternas 
innehåll. Han menar att dessa samtal är viktiga för att eleverna ska få möjlighet att föra 
resonemang. Att kunna föra resonemang om orsaker och konsekvenser är en del av 
historieundervisningen. För att skapa förutsättningar till det måste eleverna ha vissa 
faktakunskaper menar Malin. Hon har märkt att många elever uttrycker att det är svårt att 
minnas orsaker och konsekvenser. Detta gäller särskilt en elev som hon har undervisat. En extra 
anpassning utformades utifrån det som eleven uttryckte var svårt vilken innebar bildstöd. Malin 
upptäckte sedan att denna extra anpassning var något som fler elever i elevgruppen kunde dra 
nytta av. 

Det blir ett bildminne, det är något som väldigt många behöver. De behöver få bilder 
av situationer och hur man kan få ihop ett och ett. (Malin) 

Den extra anpassningen som gjordes för att stötta en specifik elev blev därför istället en del av 
den ordinarie undervisningen. Således är extra anpassningar en del av utvecklandet av 
historieundervisningen menar Malin.  

5.3 Samverkan som sker i utformandet av extra anpassningar  

I utformandet av extra anpassningar i historieundervisningen har samverkan visat sig vara en 
viktig del. I intervjuerna framkommer det olika tolkningar av begreppet men det framkommer 
också att samverkan sker mellan olika personer som på olika sätt bidrar till att arbetet med extra 
anpassningar kan utvecklas.  

5.3.1 Samverkan mellan pedagoger  

I utformandet av extra anpassningar i historieundervisningen påpekar samtliga lärare att det är 
viktigt att samverka med andra pedagoger. Denna samverkan har visat sig ta olika uttryck, men 
ett förhållningssätt som lyser igenom är att lärarna anser att fungerande extra anpassningar inte 
ska bevaras som hemligheter. Det är istället viktigt att som lärare vara öppen och generös. 
Martin beskriver hur de extra anpassningarna som görs i ett ämne ofta gynnar elevers lärande 
om de används i fler utav skolans ämnen.  

Det är ju många extra anpassningar som vi gör som berör oss alla. En elev som i 
historieundervisningen har svårt att komma igång eller fortsätta sitt arbete och blir 
sittandes om den inte vet vad den ska göra. Den eleven har ju de svårigheterna i de 
andra ämnena också. Därför blir det ju att många av de extra anpassningarna som 
vi gör behöver göras i alla ämnen. (Martin) 
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Martin menar att det är viktigt att se elevens lärande ur ett större perspektiv och genom att de 
extra anpassningarna följs åt i de olika ämnena skapas struktur och trygghet. Vidare beskriver 
Martin att om han märker att en elev är i svårigheter, oberoende ämne, samlas alla berörda 
lärare. Ett samtal förs om hur det går för eleven i de andra ämnena och om de andra pedagogerna 
har prövat och hittat fungerande extra anpassningar för den specifika eleven. Han menar på att 
extra anpassningar inte är ämnesknutna utan gäller alla ämnen. Detta understryker också Eva 
som beskriver att hon samtalar mycket med den andra pedagogen i klassen.  

Vi brukar diskutera, för det är ju inte bara i historia som den här extra anpassningen 
behövs utan det är någonting som eleven ska ha med sig i de andra ämnena också. 
(Eva) 

De extra anpassningarna menar alltså Eva följs åt i de olika ämnena. Därför tycker hon att det 
är fördelaktigt om det finns en pågående diskussion med de andra berörda lärarna. Likaså 
understryker Malin att det är viktigt att ha en öppen dialog med de andra lärarna som arbetar 
med eleven. Hon menar att man kan utveckla arbetet med extra anpassningen om man 
diskuterar och delar med sig av vad som fungerar och inte fungerar för eleven i de olika ämnena. 
Malin lyfter återigen fram mallen som de har utformat där man får en översikt av vilka 
anpassningar som eleverna behöver (se bilaga 4). I denna mall blir det tydligt för lärarna hur 
man också arbetar i de andra ämnena, vilket underlättar arbetet med extra anpassningar. Anna 
däremot beskriver att hon upplever att samverkan ofta fungerar väldigt bra men att de extra 
anpassningarna ser väldigt olika ut i de olika ämnena. 

Jag jobbar väldigt mycket med mina ämnen och den andra med sina ämnen men vi 
arbetslagskonferensar [sic!] och pratar alltid med varandra. Vi sitter ju på våra 
uppföljningar tillsammans och så men den andra pedagogen har ju full koll på vad 
det behövs för extra anpassningar i hans ämnen. (Anna) 

De extra anpassningar som Anna syftar till här är de ämnesknutna extra anpassningarna. 
Däremot menar hon på att man alltid har en dialog med den andra pedagogen om de mer 
generella extra anpassningarna. Lars beskriver att de i arbetslaget som han arbetar i prioriterar 
att tillsammans utforma extra anpassningar för elever i svårigheter.  

Dels sitter vi ju tillsammans i arbetslaget och går igenom de behov eleverna har vid 
ett par tillfällen per termin. Då diskuterar vi hur vi upplever att det fungerar i de 
olika ämnena och var vi behöver ha stöttning och så vidare. Utifrån det får vi 
försöka organisera den lilla extra resurs som ligger i arbetslaget på bästa sätt. (Lars) 

I och med att arbetslaget ska fördela en resurs menar Lars att det är viktigt att man har 
inplanerade samtal där man går igenom vilken variation av olikheter som finns i elevgruppen.  
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5.3.2 Samverkan med specialpedagoger och speciallärare 

I utformandet av de extra anpassningarna i historieundervisningen menar flertalet lärare att 
specialpedagoger och speciallärare inte är särskilt involverade. Lars beskriver att 
specialpedagoger och speciallärare först brukar kopplas in om det blir aktuellt med särskilt stöd 
och därmed också åtgärdsprogram. Eva menar att den speciallärare som arbetar på hennes skola 
ofta är upptagen med att stötta elever enskilt eller i liten grupp vilket gör att ”hjälp av 
speciallärare i arbetet med extra anpassningar nästan bara sker i nödfall” (Eva). Samtidigt som 
hon upplever att det är svårt att få stöttning i utformandet av extra anpassningar menar hon att 
hon ibland kan, i den mån specialläraren hinner, få vissa tips och idéer som kan utveckla arbetet 
med stödinsatser. Att inte specialpedagog och speciallärare är involverade i de extra 
anpassningar som används i historieundervisningen påpekar även Martin. Han beskriver hur 
han ibland känt att han inte räcker till eller saknar kunskap om hur de extra anpassningarna kan 
utformas och han önskar ett bättre samarbete för att kunna se på elevers olikheter ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv.  

Att specialläraren finns med i det pågående samtalet om extra anpassningar beskriver Malin 
inte sker särskilt ofta. Däremot menar hon att om hon känner sig osäker över hur hon ska möta 
en elevs olikhet i historieundervisningen kan hon be specialläraren komma och observera. 
Därefter kan hon få feedback om vilken stödinsats som kan komma att vara aktuell. Anna 
beskriver att samarbetet med speciallärare och specialpedagoger handlar om ett givande och 
tagande. Hon menar att man efter att ha arbetat som lärare några år ofta har erfarenheter av 
vilka stödinsatser som kan komma att fungera men att hon också är öppen för att lyssna in 
speciallärares och specialpedagogers tankar och idéer.  

Trots allt är det skönt att ha teamet av speciallärare och specialpedagoger. Man vet 
att man kan kontakta dem och lufta sina tankar och funderingar med dem. De kan 
fungera som ett bollplank. (Anna) 

Anna beskriver hur samtalet med speciallärare och specialpedagoger kan hjälpa henne att forma 
extra anpassningar som än mer möter elevens behov.  

5.3.3 Samverkan med vårdnadshavare  

Samverkan med vårdnadshavare i utformande av extra anpassningar har i lärarnas 
beskrivningar utryckts på olika sätt. Eva och Lars beskriver att det sker en kommunikation med 
föräldrarna på utvecklingssamtalen. De berättar hur denna kommunikation ofta blir informativ 
för att medvetandegöra föräldrarna om hur skolan arbetar för att stötta eleven i deras lärande. 
Även Malin beskriver att föräldrarna får information om eventuella extra anpassningar under 
utvecklingssamtalen. Samtidigt understryker hon att vårdnadshavares synpunkter är väldigt 
viktiga, då de känner sina barn bäst.  

Anna tycker det är betydelsefullt om vårdnadshavare ”är med hela tiden från början”. Hon 
beskriver hur hon omgående tar kontakt med elevens vårdnadshavare om hon upplever att det 
finns bekymmer eller om eleven är i svårigheter. Hon tycker att det är viktigt att de är medvetna 
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om vilka extra anpassningar som skolan tänker erbjuda eleven. I kommunikationen med 
vårdnadshavarna är Anna också mån att lyssna in deras tankar.  

De känner ju sina barn. En extra anpassning kan ju också vara för att stötta upp en 
elevs sociala svårigheter. Ett barn kanske ofta pratar hemma om vad som är jobbigt 
och då händer det att vi får goda tankar av föräldrarna. (Anna) 

Anna menar alltså att hon genom kontakt med elevens vårdnadshavare kan se elevens 
svårigheter ur andra synvinklar vilket kan vara fördelaktigt i utformningen av extra 
anpassningar. Martin understryker också att man genom kontakt med föräldrarna kan få en 
större förståelse för elevens svårigheter och att det kan bidra till att de extra anpassningarna på 
ett bättre sätt möter elevens behov.  

För de här eleverna som behöver extra anpassningar har man en ganska regelbunden 
kontakt med föräldrarna. Man stämmer av över telefon eller sms, till exempel nu 
gör vi såhär, nu testar vi det här. (Martin) 

Martin beskriver att den kommunikation man har med elevens vårdnadshavare är värdefull för 
att skapa goda förutsättningar till lärande för eleven.  

5.3.4 Elevernas delaktighet i utformandet av de extra anpassningarna 

Lärarna i studien förhåller sig olika till att involvera eleverna i utformandet av extra 
anpassningar. Flera av lärarna menar att det är viktigt att eleven blir informerad om vilka extra 
anpassningar som lärarna anser vara angelägna, men utöver det är eleven inte delaktig i 
processen. Eva beskriver att det kan se lite olika ut men att det oftast är lärarna som föreslår 
vilka extra anpassningarna som vore lämpliga för eleven. Anna tycker att det är viktigt att 
eleverna är medvetna om hur hon som historielärare ser på elevens lärandesituation. Därför 
brukar hon berätta för eleven ”jag ser det här hos dig och jag tänker att vi ska göra någonting 
för att det ska bli lättare för dig” (Anna). Hon försöker göra eleven delaktig i diskussionen men 
uttrycker samtidigt att det kan innebära ett för stort ansvar för eleverna. 

De kan säkert komma med förslag men de är ganska små i den här åldern. Det 
ansvaret vill jag inte lägga på dem. Även om sexorna börjar bli väldigt mycket mer 
medvetna än vad en fyra är i och för sig. Ofta har jag som lärare tänkt till innan jag 
pratar med eleven och så kommer jag med ett förslag. (Anna) 

Fastän det ofta är hon som har förslag på extra anpassningar försöker hon lyssna in eleven och 
ge den möjlighet att komma med egna idéer. I Lars beskrivningar av hur eleverna är delaktiga 
i utformningen av extra anpassningar framkommer det att eleverna vid vissa tillfällen kan vara 
med och komma med förslag.  

Man brukar ju lyssna in hur de tycker att de lär sig bäst och forma de extra 
anpassningarna utifrån det, om det är möjligt […] Samtalet med eleven är viktigt i 
det här, för är eleven inte med på det så funkar det ju inte. (Lars) 



23 
 

Lars menar att det är viktigt att eleverna är delaktiga i utformandet av extra anpassningar 
samtidigt som han också berättar att det är viktigt att som lärare ”välja orden så det låter bra” 
när man presenterar förslag på extra anpassningar. Eleven behöver bli medveten om att denna 
extra anpassning kommer hjälpa dem att utvecklas mot kunskapskraven. Han betonar vikten av 
goda relationer med eleverna så att de vågar vara öppna och ärliga. Goda relationer med 
eleverna är också något som Malin lyfter fram. Hon understryker att det är viktigt att ha ett 
pågående samtal med eleven och våga pröva olika anpassningar.  

Man har mycket samtal både med eleven och vårdnadshavare och sen testar man 
sig fram. Passar den här extra anpassningen eller är den fel? Sen fortsätter man så 
tills man har lärt känna eleven och den upplever att det funkar bättre. (Malin) 

Hon menar att om eleverna är delaktiga i utformandet av extra anpassningar är det mer sannolikt 
att stödinsatsen fungerar. Martin beskriver att det är viktigt att samverka med eleven för att 
utforma extra anpassningar. Han menar att eleverna ”kanske sitter på svaren själva” (Martin). 
Därför försöker han fråga eleven hur eleven tycker att man kan göra eller hur den upplever 
specifika situationer i historieundervisningen.  

5.4 Uppföljning och utvärdering av arbetet med extra anpassningar  

För att kunna utveckla arbetet med extra anpassningar anses uppföljning och utvärdering vara 
en viktig del. Flera av lärarna i studien menar att en förutsättning för att uppföljningen och 
utvärderingen ska bli explicit och ge resultat är att det förs en kontinuerlig dokumentation. 
Vidare framkommer det olika rutiner för hur lärarna följer upp och utvärderar arbetet med extra 
anpassningar.  

5.4.1 Dokumentation  

Att dokumentera de extra anpassningar som används anser samtliga lärare är viktigt för att det 
ska kunna ske en utveckling och förbättring av stödinsatsen. Däremot kan man bland de 
intervjuade lärarna urskilja olika inställningar till dokumentation vilket också gör att 
dokumentationen görs på olika sätt. Några av lärarna, däribland Martin, anser att det är viktigt 
att dokumentera för att tydliggöra att man som lärare noterat och aktivt arbetar för att underlätta 
elevens lärandesituation.  

Det är viktigt att det skrivs ner. Dels för att det ska bli känt för alla som jobbar med 
eleven men också för att det ska synas att det här har vi gjort för att hjälpa eleven 
på bästa sätt. (Martin) 

Att de extra anpassningarna ska finnas dokumenterade kan ha flera olika anledningar enligt 
Martin. Han fortsätter med att beskriva att dokumentation är viktig för föräldrar och elever men 
också för eventuella överlämningar. Han beskriver att det är vanligt att elever byter skola eller 
att nya pedagoger blir ansvariga för elevgruppen. För att underlätta för både eleven och lärare 
behöver alltså de extra anpassningarna finnas dokumenterade. På skolan Anna arbetar görs ett 
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ärende till elevhälsoteamet om man som lärare märker att en elev är i svårigheter. Det menar 
hon är ett sätt att försäkra sig om att de insatser man gör för eleven finns dokumenterade, inte 
minst av rättsliga skäl.  

Det finns en samstämmighet om hur de extra anpassningarna kan dokumenteras bland de 
intervjuade lärarna. De beskriver att dokumentationen kan ske i en mall som kommunen de 
arbetar i har tagit fram (se bilaga 5). I denna mall skrivs det vilken typ av extra anpassning som 
är aktuellt, vilket datum stödinsatsen börjar användas, när eleven ska få stödinsatsen och vilken 
lärare som är ansvarig. I mallen ska också en utvärdering göras och det ska antecknas när den 
extra anpassningen avslutas. Trots att alla lärare hänvisar till denna mall i samtalet om hur extra 
anpassningar kan dokumenteras används mallen på olika sätt av de olika lärarna. Eva menar att 
denna dokumentation är tidskrävande, vilket gör att den ibland prioriteras bort.  

Just nu har det inte varit något levande dokument i och med att vi har fått ägna all 
energi åt att se till att det är ordning och reda i klassen. (Eva)  

Hon tillägger att mallen är ett bra stöd för att arbetet med extra anpassningar ska fungera men 
att omständigheter har gjort att den inte används i så stor utsträckning. Även Malin instämmer 
att dokumentationen av extra anpassningar tar mycket tid.  

Normalt sett så ska man fylla i sådana här anpassningsformulär och utvärdera dem 
men för mig blir det väldigt mycket pappersarbete. Frågan är gör vi allting eller ska 
det bara verka fint? (Malin) 

Malin menar alltså att det är viktigt att hitta egna vägar som lärare för att dokumentationen ska 
fungera. Hon understryker att dokumentation ska vara smidig men innehållsrik. Därför har hon 
valt att använda sig av en annan mall som hon tillsammans med några kollegor har tagit fram 
(se bilaga 4). Samtidigt beskriver Malin att hon till viss del använder mallen från kommunen 
men att den inte är ett levande dokument utan att hon hellre har en diskussion om de extra 
anpassningarna. För att dokumentationen av de extra anpassningarna ska bli ett levande 
dokument som uppdateras och revideras har Martin all dokumentation digitalt. Han beskriver 
att de på sin skola valt att dokumentationen ska vara tillgänglig för alla berörda lärare och 
genom att de kan dela dokumentet med varandra kan arbetet med extra anpassningar utvecklas 
på ett smidigare sätt. Flera av lärarna i studien föredrar dock att dokumentera för hand och 
samlar all dokumentation av extra anpassningar i en pärm. Lars beskriver att berörda lärare har 
tillgång till dokumentationen och att den även lämnas till speciallärare om de är inkopplade.   

5.4.2 Rutiner för uppföljning och utvärdering av arbetet med extra anpassningar   

De rutiner för uppföljning och utvärdering av arbetet med extra anpassningar som lärarna 
beskriver har visat sig se lite olika ut. Anna menar att det är viktigt att de extra anpassningarna 
utvärderas. Detta för att tydliggöra om stödinsatsen som har gjorts har varit tillräcklig eller om 
ytterligare stödinsatser behöver sättas in. Hon beskriver hur de i arbetslaget stämmer av 
”litegrann, då och då” (Anna), men att de inte innan beslutar i förhand om och när en 
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uppföljning av de extra anpassningarna ska ske. Eva beskriver också att utvärderingarna sker 
spontant med de andra berörda lärarna i och med att de extra anpassningarna är ett pågående 
samtal. 

Utvärderingen har blivit såhär, att vi samtalar om vad som funkar och inte och sen 
funderar över vad gör vi nu? (Eva) 

Trots att utvärderingen inte sker skriftligt menar Eva att samtalet är viktigt för att arbetet med 
de extra anpassningarna inte ska bli statiskt utan ständigt vara under förändring. Martin och 
Malin beskriver också hur uppföljning sker genom samtal med kollegorna. De anser att 
uppföljning är angeläget för att försäkra sig om att stödinsatsen fungerar. Även då utvärderingen 
främst sker mellan berörda pedagoger betonar Malin att det är betydelsefullt att involvera 
eleven och dess vårdnadshavare om det är någon extra anpassning som inte fungerar. Hon 
uttrycker att deras åsikter är viktiga för att arbetet ska fungera. Vidare beskriver Malin att det 
är viktigt att utvärdera de extra anpassningarna för att kontrollera att de fortfarande är 
användbara och fyller sin funktion men också för att uppdatera och revidera om det istället 
blivit en del av den ordinarie undervisningen.  

Lars beskrivningar av rutiner för uppföljning och utvärdering skiljer sig något från de andra 
lärarna. Lars menar att det är viktigt med en tydlig avstämning för att en utveckling ska kunna 
ske. Arbetslaget han arbetar i har delat upp varje läsår i fyra perioder där man stämmer av och 
utvärderar arbetet med de extra anpassningarna. Under dessa avstämningar beslutar lärarna om 
det är angeläget att fortsätta med de extra anpassningarna som finns eller om de behöver 
utvecklas. Tydliga rutiner för uppföljning och utvärdering menar Lars är viktigt för att arbetet 
med extra anpassningar ska kunna utvecklas och för att han ska kunna möta variationen av 
elevers olikheter i historieundervisningen.  
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6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras intervjustudiens metod och resultat. I metoddiskussionen 
problematiseras studiens metodval och tillvägagångsätt i relation till studiens syfte (kap. 6.1). 
Vidare följer en diskussion av studiens resultat, där även resultat knyts samman med teoretiska 
utgångspunkter och skolans styrdokument (kap. 6.2). Under kapitel 6.3 presenteras idéer om 
framtida forskning och avsnittet avslutas med ett slutord (kap. 6.4).  

6.1 Metoddiskussion 

För att besvara denna studies syfte har det ansetts viktigt att få ta del av lärares erfarenheter, 
tankar och uppfattningar av arbetet med extra anpassningar i historieundervisningen. Studien 
har således eftersträvat insikt och förståelse, vilket är centralt i kvalitativa studier (Tjora, 2012). 
Emellertid hade det varit intressant att genom en kvantitativ studie få en översikt över hur lärare 
använder extra anpassningar. En kvantitativ studie kunde inneburit att studien blivit mer 
generaliserbar och fått ökad tillförlitlighet, på grund av ett större urval. Däremot är det i 
kvantitativa studier svårt att få en djupgående förståelse av ett fenomen och i och med att det 
finns ett intresse att utforska lärares erfarenheter av arbetet med extra anpassningar har det 
gjorts ett avvägande att denna studie ska ta en kvalitativ ansats. 

Den kvalitativa metod som har valts ut är semistrukturerade intervjuer. En av anledningarna till 
att denna metod har valts ut är för att ge intervjupersonerna utrymme att under strukturerade 
former leda samtalet och på så vis skapa ett relativt fritt samtal (Tjora, 2012). Det kan diskuteras 
om det hade varit fördelaktigt för studiens resultat om en metodkombination hade gjorts, till 
exempel både observation och intervju. Efter övervägande har det dock ansetts svårt att genom 
observation besvara studiens syfte och frågeställningar då det är lärarnas erfarenheter och tankar 
som är i fokus. En annan anledning till att intervju som metod har valts ut är för att denna metod 
skapar förutsättningar för en noggrann och djupgående materialanalys.  

Intervjuguiden som de semistrukturerade intervjuerna har utgått från har varit fördelaktig ur 
olika hänseenden. Dels har den ingett en viss seriositet men den har också gett intervjupersonen 
möjlighet att få en överblick över intervjuns upplägg. För att genomföra intervjuer av god 
kvalitet krävs det att intervjuaren är flexibel och kan föra samtalet framåt. Genom att jag som 
intervjuare har varit väl förberedd och haft en viss förförståelse för ämnet har det kunnat ställas 
sonderingsfrågor som har bidragit till vissa förtydliganden i intervjupersonernas svar. Det ska 
också tilläggas att användandet av intervjuguiden har bidragit till att intervjuerna har blivit 
innehållsrika och öppna, men också att intervjuernas koppling till studiens syfte har varit 
explicit.  

En svårighet som har uppdagats i intervjuerna och som bör diskuteras är hur intervjupersonerna 
påverkas av att intervjun spelas in. Flera av intervjupersonerna har innan intervjun uttryckt en 
oro och nervositet över att den ska spelas in. Detta kan påverka stämningen i intervjuerna och 
kan leda till eftertänksamhet och att intervjupersonerna känner sig hämmade av den obekväma 
situationen. Trots detta har det beslutats att intervjuerna ska spelas in. Anledningarna till det är 
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för att underlätta materialanalysen och stärka undersökningens äkthet. Utifrån den oro och 
nervositet som har funnits hos intervjupersonerna har det ansetts angeläget att försöka skapa en 
avslappnad stämning i intervjuerna. Detta anser Tjora (2012) är en viktig förutsättning för 
lyckade intervjuer. För att möjliggöra det har intervjuerna skett på platser där 
intervjupersonerna känner sig trygga. Intervjuguidens förtydligande över intervjuns struktur har 
också bidragit till en mer avslappnad stämning, likaså de generella frågorna som inledde 
samtliga intervjuer. Upplevelsen är att intervjuerna på grund av dessa förutsättningar har varit 
avslappnade och att intervjupersonerna har kunnat vara öppna med erfarenheter och tankar. 
Trots den nervositet som uttryckts innan intervjuerna menar jag att studiens resultat inte 
påverkats nämnvärt av att intervjuerna har spelats in.  

För att kunna genomföra intervjuerna har det gjorts ett tillfällighetsurval. Det kan diskuteras 
om detta urval har kommit att påverka studiens resultat. Informationsbrev har skickats till 
rektorer för både kommunala och fristående skolor i olika kommuner. Likväl har det visat sig 
att få rektorer har återkopplat vilket har begränsat urvalet. Alla de deltagande lärarna i studien 
arbetar i samma kommun i södra Sverige. Arbetet med extra anpassningar ser olika ut i olika 
kommuner och skolor då huvudmännen har möjlighet att ta fram vissa förslag på hur arbetet 
med extra anpassningar ska gå till. Det kan därför ses som en nackdel att deltagarna i studien 
arbetar i samma kommun. Dock ska det tilläggas att lärarna följer huvudmannens yrkande om 
hur extra anpassningar kan dokumenteras på olika sätt, vilket har lett till ett intressant resultat.  

Dalen (2015) beskriver att förståelse för det insamlade empiriska materialet bestäms av 
intervjuarens förförståelse. Därför är det rimligt att anta att både intervjuer, analys och slutsatser 
i viss mån har påverkats av mina erfarenheter och kunskaper om fenomenet. Å ena sidan kan 
förförståelsen leda till felaktiga tolkningar av resultatet men å andra sidan kan det leda till en 
större förståelse för intervjupersonen och hur extra anpassningar används och utvecklas i 
historieundervisningen. Specialpedagogiska perspektiv har använts som en analysram, vilket 
också kan ha påverkat resultatet i en viss riktning. Dock har det funnits en medvetenhet om 
förförståelsen, vilket enligt Dalen (2015) kan leda till att intervjuaren är mer vaksam och öppen. 
Därför tros intervjuarens förförståelse i denna studie haft en positiv inverkan både på 
intervjuerna men också på tolkningen av det insamlade empiriska materialet.  

6.2 Resultatdiskussion 

De intervjuade lärarna har visat sig ha olika inställningar till begreppet extra anpassningar, 
vilket i sin tur kan ha resulterat i den divergens som finns i arbetet med extra anpassningar i 
historieundervisningen. Emellertid kan det i lärarnas beskrivningar urskiljas att de förespråkar 
att arbeta inkluderande. De vill forma en undervisning som möter variationen av elevers 
olikheter och de har höga förväntningar på att alla elever kan lära. Ett inkluderade synsätt menar 
Ahlberg (2013) syftar till att elever känner delaktighet och gemenskap vilket är viktigt för att 
kunna skapa förutsättningar för lärande enligt det specialpedagogiska perspektivet KoRP 
(Ahlberg, 2013; Möllås, 2009).  Det kan därför anses vara positivt att det inkluderande synsättet 
genomsyrar de intervjuade lärarnas syn på lärande.  
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Anna uttrycker en viss irritation över begreppet extra anpassningar. Däremot beskriver hon att 
extra anpassningar får mycket utrymme i hennes undervisning. Hon menar att hon alltid arbetat 
med att individualisera undervisningen men att begreppet extra anpassningar har gjort detta 
arbete mer komplicerat. Hennes frustration orsakas i någon mån av de rutiner om extra 
anpassningar som finns på den skola där hon arbetar. Vidare beskrivs det att extra anpassningar 
innebär att skapa möjligheter för ”att individen ska ha samma förutsättningar som övriga att 
kunna lära sig saker” (Malin). Denna tolkning av begreppet är i enlighet med Skolverkets 
definition (Skolverket, 2014a).  

Något som är av intresse att diskutera är svårigheten med att särskilja begreppen ledning och 
stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. I Skolverkets (2014a) beskrivningar av 
begreppen lämnas ett visst tolkningsutrymme, vilket kan ses i resultatet av denna studie. Vissa 
av lärarna menar att de i sin planering av historieundervisningen utgår från den variation av 
olikheter som finns i gruppen och talar om denna individualisering som anpassningar. Det här 
skulle enligt Skolverket (2014a) kunna tolkas som ledning och stimulans. Likaså tycker vissa 
lärare att det finns en svårighet att avgöra när en extra anpassning går över i att vara särskilt 
stöd. Vad är det egentligen som gör att en extra anpassning går från att vara av mindre 
omfattande karaktär till att bli av omfattande karaktär? Skollagen (SFS 2010:800) beskriver 
dock att särskilt stöd är en stödinsats som rektorn är ansvarig för och som innebär att ett 
åtgärdsprogram upprättas. För att arbetet med extra anpassningar ska utvecklas och för att 
undkomma den osäkerhet som finns bland lärarna anser jag således att det är viktigt att lärare, 
rektorer och specialpedagoger har en gemensam syn över vad begreppet extra anpassningar 
innebär och att det finns explicita rutiner för hur detta arbete ska gå tillväga.  

6.2.1 Tillämpning av extra anpassningar i historieundervisningen 

I resultatet presenterades det att flera av de intervjuade lärarna prioriterade att skapa en trygg 
och tillåtande klassrumsmiljö. Lars uttrycker att det är viktigt att inte göra en ”stor affär” av att 
undervisningen kan se olika ut för eleverna. Jag menar att den variation av olikheter som finns 
i den elevgrupp han arbetar i respekteras och accepteras, vilket synliggörs i det sätt som Lars 
bemöter eleverna. Ett sådant förhållningssätt kan kopplas samman med det som lyfts i Ferretti, 
MacArthur och Okolos (2001) forskning som betonar vikten av att skapa en anpassad 
undervisning. Genom att eleverna accepterar att undervisningen kan anpassas till olika individer 
menar lärarna i studien att arbetet med extra anpassningar underlättas. Med tanke på fördelarna 
som finns med att skapa en tillåtande och trygg miljö anser jag att det borde vara angeläget för 
samtliga lärare att skapa en sådan klassrumsmiljö.  

I lärarnas beskrivningar av hur processen med att identifiera lämpliga extra anpassningar går 
till beskriver en del av lärarna att man behöver se över anledningarna till varför eleven har 
hamnat i svårigheter. I deras beskrivningar framkommer det att elevens individuella 
förutsättningar ses över. Ellmin (2011) menar att elevers lärande behöver ses ur ett 
helhetsperspektiv, vilket det relationella perspektivet också lyfter fram. I lärarnas beskrivningar 
blir det inte tydligt att de utgår från ett relationellt perspektiv och att samspelet mellan individ-
, skol- och gruppnivå ses över för att identifiera lämpliga extra anpassningar. Man kan ställa sig 
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frågande till varför de extra anpassningarna inte utformas utifrån ett helhetsperspektiv, då 
sådana anpassningar troligen på ett bättre sätt skulle möta den variation av olikheter som finns 
i elevgruppen. I processen med att identifiera lämpliga extra anpassningar lever således det 
kategoriska perspektivet i viss mån kvar hos de intervjuade lärarna. Ahlberg (2013) beskriver 
att detta perspektiv har präglat skolans sätt att se på elevers olikheter under en längre tid, vilket 
kan tänkas vara en rimlig förklaring till varför det fortfarande kan ses i lärarnas beskrivningar. 
Dock anser jag att deltagarna i studien i övrigt arbetar utifrån det relationella perspektivet och 
jag tror att en förändring skulle kunna ske om lärarna får möjlighet till en fördjupad kunskap 
om hur analysen av elevens lärandesituation kan gå till utifrån ett relationellt perspektiv.  

Ett resultat som anses relevant att diskutera är hur processen för att identifiera extra 
anpassningar går till på den skola Anna arbetar på. Hon beskriver att det görs ett ärende till 
elevhälsoteamet om läraren märker att en elev befaras att inte nå kunskapskraven. Anna menar 
att detta gör arbetet med extra anpassningar mer komplicerat. Att involvera elevhälsoteamet i 
de extra anpassningar kan i ett avseende ses som positivt för samverkan mellan olika 
professioner, men denna rutin innebär också att arbetet med extra anpassningar blir mer 
tidskrävande och administrativt. I Skolverkets stödmaterial om stödinsatser (2014b) skrivs det 
inte fram att elevhälsoteamet ska vara involverat i hela processen och det kan diskuteras om 
dessa rutiner grundar sig i de tidigare bestämmelserna om särskilt stöd och åtgärdsprogram.  

Ytterligare ett resultat som är intressant är att vissa av lärarna i studien uttrycker att de har 
tillräckliga kunskaper om hur de kan ta hänsyn till alla elevers olikheter i 
historieundervisningen. Det motsäger det som tidigare forskning antytt, att lärare saknar 
kunskaper om hur de kan bemöta variationen av elevers olikheter (Hover och Yeagers, 2003; 
Jarhall, 2012). Dessa lärare beskriver hur arbetet med extra anpassningar inte bör kompliceras. 
De menar att om det finns en medvetenhet om och en positiv inställning till att möta elevernas 
behov, behöver de extra anpassningarna inte vara särskilt tidskrävande. De lärarna i studien 
som upplever att de har tillräckliga kunskaper om extra anpassningar och dessutom har en 
positiv inställning till arbetet anser jag att de har goda förutsättningar för att stödinsatsen ska 
fungera. Däremot framkommer det i denna studie att lärarna känner att de inte räcker till och 
att de upplever att de är mer ensamma, framförallt i historieundervisningen. De menar att det 
påverkar arbetet med extra anpassningar. Samtidigt som några av lärarna uttrycker en 
frustration över arbetet med extra anpassningar i historieundervisningen har det också visat sig 
att de intervjuade lärarna är lösningsorienterade. Malin visar, genom hennes mall över extra 
anpassningar (se bilaga 4) att arbetet med stödinsatser underlättas om de finns med i 
planeringen. Lars beskriver också att arbetslaget som han arbetar i har beslutat att extra 
anpassningar kan ges till eleverna vid andra tillfällen än den ordinarie historieundervisningen. 
Det menar jag är ett fördelaktigt sätt att arbeta med extra anpassningar då den ansvarige läraren 
får en helhetsbild över elevens lärande vilket i sin tur gör att hänsyn kan tas till eleven i 
planeringen av historieundervisningen.  
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6.2.2 Samverkan som sker i utformandet av extra anpassningar  

Fördelarna med det kollegiala lärandet lyfts fram i studiens resultat. Lärarna beskriver att de i 
samtalet med kollegor kan utbyta erfarenheter och forma mer adekvata stödinsatser. En samsyn 
om elevens lärande och att de extra anpassningarna följs åt i alla ämnen beskriver lärarna kan 
innebära att undervisningen präglas av mer struktur och tydlighet. Detta resultat kan kopplas 
samman med det som Scherp och Scherp (2007) understryker angående elevernas lärsituation. 
Kotte (2017) beskriver att det kollegiala lärandet också är viktigt för att lärare ska kunna få en 
tilltro till sin egen kompetens, vilket jag menar är betydelsefullt att lärarna har i arbetet med de 
extra anpassningarna. Vidare anser jag att samverkan mellan kollegor är viktigt för att man som 
lärare ska kunna få ett större perspektiv av elevens lärandesituation.  

För att kunna utveckla och forma extra anpassningar som möter variationen av elevers olikheter 
är det angeläget att ta tillvara på den specialpedagogiska kompetensen som finns på skolan. 
Tidigare forskning menar att det är viktigt att dessa kompetenser samordnas på ett medvetet 
sätt (Lindqvist & Rodell, 2015). Därför är det anmärkningsvärt att de intervjuade lärarna 
upplever att samverkan mellan specialpedagoger och speciallärare i utformandet av extra 
anpassningar sällan prioriteras. Eva uttrycker att hon i ”nödfall” kan kontakta specialläraren. 
Frågan är varför inte kommunikationen mellan lärare, specialpedagoger och speciallärare 
fungerar bättre. En anledning som kan utläsas till att denna samverkan inte fungerar är att 
specialpedagoger och speciallärare upplevs ha hög arbetsbelastning. Jag menar att 
arbetsbelastningen till viss mån kan minskas om personalen med specialpedagogisk kompetens 
handleder och hjälper lärarna att utforma dels en undervisning som leder och stimulerar alla 
elever, men också väl fungerande extra anpassningar. Det borde anses fördelaktigt att förebygga 
att elever hamnar i svårigheter. Skolverket (2014b) menar att det är rektorns ansvar att skapa 
förutsättningar och rutiner för att samarbetet mellan lärare och specialpedagoger och 
speciallärare fungerar. Således anser jag att detta är något som bör prioriteras för att arbetet med 
extra anpassningar ska kunna utvecklas.  

För att kunna möta variationen av elevers olikheter lyfts kommunikation, delaktighet och 
lärande fram i det specialpedagogiska perspektivet KoRP (Möllås, 2009). En fungerande 
kommunikation anses av lärarna i studien vara viktigt i utformande av extra anpassningar. 
Däremot kan kvalitén av kommunikationen mellan lärare och vårdnadshavare diskuteras. 
Kommunikationen tycks emellanåt innebära att lärarna ger information om elevens lärsituation 
till vårdnadshavarna utan vidare utrymme för dem att respondera. Samtidigt poängterar flera av 
lärarna att det är viktigt att vara lyhörd mot vårdnadshavare för att skapa en större förståelse för 
elevens lärsituation. Möllås (2009) beskriver att elevers kunskapsutveckling gynnas av att de 
är medvetna om deras lärandesituation och har möjlighet att påverka den. Därför menar jag att 
det är av intresse att diskutera de beskrivningar om elevers delaktighet i utformandet av extra 
anpassningar som framkommer i resultatet. Flertalet av de intervjuade lärarna beskriver att det 
är viktigt att eleverna är medvetna om deras lärandesituation, vilket synliggörs för eleven 
genom samtal. Däremot anser jag att elevers uppfattningar och förslag på förändringar inte ska 
underskattas. En av lärarna menar dock att involverande av eleven i utformandet av extra 
anpassningar kan innebära ett för stort ansvar för eleven. Detta kan ha en genuin omsorg om 
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eleven som utgångspunkt, men Skolverket (2017c) är tydlig med att läraren ska utgå från att 
eleverna vill och kan ta ansvar för skolarbetet. Därför tror jag att det är betydelsefullt att 
involvera eleverna och lyssna in hur de upplever sin lärandesituation utifrån ett relationellt 
perspektiv. På så sätt kan lärarna undgå att prata om eleven och istället prata med eleven, vilket 
enligt Möllås (2009) gynnar elevens lärande.   

6.2.3 Uppföljning och utvärdering av arbetet med extra anpassningar  

Dokumentation anses av Skolverket (2017a) vara viktigt för att arbetet med stödinsatser ska 
kunna bedömas, värderas och utvecklas. Denna beskrivning av syftet med dokumentation kan 
delvis urskiljas i lärarnas beskrivningar. En av lärarna lyfter fram att dokumentation av de extra 
anpassningarna är viktigt av rättsliga skäl eftersom det visar att skolan har uppmärksammat och 
arbetat för att uppväga skillnaderna i elevernas förutsättningar att utveckla kunskaper. Det är i 
enlighet med Skollagen (SFS 2010:800). Å andra sidan visar resultatet att dokumentation ofta 
åsidosätts för andra delar av lärararbetet. Ibland är det nödvändigt att lärare gör prioriteringar 
på grund av oförutsedda situationer. Däremot menar jag att dokumentationen behöver fungera 
om arbetet med extra anpassningar i historieundervisningen ska kunna utvecklas. Således är det 
viktigt att man planerar in regelbundna tillfällen för dokumentation. Alla de intervjuade lärarna 
har hänvisat till en mall som de använder sig av för att dokumentera de extra anpassningarna. 
Denna mall har huvudmannen tagit fram och dess rubriker stämmer väl överens med 
Skolverkets (2017a) förslag på hur extra anpassningar ska dokumenteras. Flera av lärarna 
beskriver mallens utformning men använder den inte i större utsträckning. En av lärarna i 
studien ställer sig frågande till mallen och menar att det snarare är fördelaktigt att 
dokumentationen som görs är anpassad till den enskilda läraren. De förslag på 
dokumentationspraktiker som kommer från rektorer eller huvudmän är ingen garanti för en 
fungerande dokumentation av extra anpassningar. Dokumentationspraktikerna ändrades i och 
med att extra anpassningar infördes i Skollagen 2014 (Pérez Prieto, & Tanner, 2016). Det har 
inneburit en större frihet angående hur dokumentationen av extra anpassningar ska gå till så 
länge det, för de årskurser som inte har betyg, skrivs in i elevernas individuella 
utvecklingsplaner. Därför menar jag att lärarna behöver utveckla explicita 
dokumentationsformer som underlättar arbetet med extra anpassningar.   

Dokumentation innebär också att arbetet med uppföljning och utveckling av de extra 
anpassningarna kan möjliggöras. Resultatet visar att uppföljning och utvärdering ofta sker 
spontant och kortfattat. Några lärare beskriver att utvärderingen ofta sker på stående fot direkt 
efter att man prövat en extra anpassning. Där fattar man beslut om den extra anpassningen 
fungerar eller om den behöver utvecklas. Jag tror att det kan vara positivt att lärarna spontant 
kan göra utvärderingar eftersom det leder till att de kan vara flexibla i arbetet med extra 
anpassningar. Däremot tror jag att det kan finnas en tendens till att dessa utvärderingar blir 
ytliga och att man inte analyserar elevens lärandesituation tillräckligt. Med utgångspunkt i det 
relationella perspektivet menar Ahlberg (2013) att det är viktigt att se över elevernas 
lärandesituation både på individ-, grupp- och skolnivå. För att möjliggöra det anser jag att det 
är viktigt att uppföljning och utvärdering sker under mer strukturerade former. Ett exempel på 
uppföljning och utvärdering som sker under strukturerade former som en lärare beskriver är att 
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vid varje läsårsstart planera in när avstämning ska ske. Detta arbetssätt menar jag är 
eftersträvansvärt för att kunna utveckla arbetet med extra anpassningar i historieundervisningen 
men också i alla skolans ämnen.   

Trots att det enligt Johnsson Harrie (2011) saknas forskning inom det historiedidaktiska fältet 
för årskurs 4-6 och att begreppet extra anpassningar är relativt nytt, indikerar denna studies 
resultat att lärarna har beprövad erfarenhet till hjälp för att förmå möta variationen av elevers 
olikheter och utforma stödinsatser i form av extra anpassningar. Jag menar således att det vore 
gynnsamt om dessa erfarenheter synliggörs och tas tillvara på vid uppföljning och utvärdering 
av de extra anpassningarna. På så vis kan arbetet med extra anpassningar i 
historieundervisningen effektiviseras och utvecklas. 

6.3 Framtida forskning 

Arbetet med extra anpassningar i historieundervisningen har i denna studie undersökts och 
analyserats. Då studiens resultat är begränsat och det har visat att det finns flera 
utvecklingsmöjligheter för arbetet med extra anpassningar, anses det angeläget att ytterligare 
forskning om området för årskurs 4-6 görs. En möjlighet är att undersöka hur lärare följer upp 
och utvärderar arbetet med extra anpassningar i historieundervisningen. Med utgångspunkt i 
denna studies resultat kan det också vara intressant att undersöka hur lärare upplever och 
särskiljer begreppen ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd och hur dessa 
förhåller sig till varandra i historieundervisningen. Studien har utgått från ett lärarperspektiv 
där lärarnas upplevelser, erfarenheter och beskrivningar av stödinsatsen har tolkats och 
analyserat. För att få en mer översiktlig bild av området fordras det fler undersökningar som 
utgår från ett lärarperspektiv. Däremot är det också av intresse att undersöka hur elever upplever 
arbetet med extra anpassningar i historieundervisningen. Lärarna i studien har beskrivit vikten 
av att arbeta inkluderande och att variationen av elevers olikheter ses som en tillgång. En möjlig 
problemformulering kan därför tänkas vara att undersöka om dessa beskrivningar 
överensstämmer med elevernas upplevelser och erfarenheter.  

6.4 Slutord 

När den ordinarie historieundervisningen inte är tillräcklig för att uppväga skillnaderna i elevers 
förutsättningar att utveckla kunskaper, blir det aktuellt att tillämpa extra anpassningar. För att 
arbetet med extra anpassningar ska vara väl fungerande och hjälpa eleven att nå kunskapskraven 
är det viktigt att lärarna uppmärksammar och analyserar elevens lärandesituation utifrån 
individ-, grupp-, och skolnivå. Arbetet med extra anpassningar kan utvecklas om de utformas i 
samverkan, om eleverna är delaktiga under processen och om dokumentation, uppföljning och 
utvärdering prioriteras. Extra anpassningar i historieundervisningen ger läraren möjlighet att 
möta variationen av elevers olikheter. Således bör arbetet med extra anpassningar inte 
kompliceras vilket intervjustudiens titel antyder. ”Det är ju inte konstigare saker än så 
egentligen” bör istället vara en del av lärares inställning till att arbeta med extra anpassningar 
för att möta variationen av elevers olikheter i historieundervisningen.  
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Bilaga 1  

(Informationsbrev till rektorer) 

Hej!  

Mitt namn är Josefin Karlsson och jag är student på högskolan för lärande och 
kommunikation i Jönköping. Jag läser till grundlärare årskurs 4-6 och under våren kommer 
jag att skriva mitt examensarbete. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare 
använder och utvecklar stödinsatser i form av extra anpassningar i historieundervisningen.  

Jag skriver till er för att jag är intresserad av att komma i kontakt med lärare som undervisar 
i historia för årskurserna 4-6. Om möjlighet finns hade det varit toppen om jag kunde få 
kontaktinformation för att i ett första skede presentera tanken med min intervjustudie.  

Tack på förhand!  

Vänligen  

Josefin Karlsson   
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(Intervjuförfrågan lärare) 
 
Hej (namn)! 

Mitt namn är Josefin Karlsson och jag är student på högskolan för lärande och 
kommunikation i Jönköping. Jag läser till grundlärare årskurs 4-6 och under våren kommer 
jag att skriva mitt examensarbete. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare 
använder och utvecklar stödinsatser i form av extra anpassningar i historieundervisningen.  

Jag undrar därför om du skulle kunna tänka dig att delta i min studie, och bli intervjuad om 
hur du använder, utforma och utveckla extra anpassningar?  
 
Intervjun kommer ta ungefär 30 min, och 
genomförs någon gång mellan 23 – 27 april på en plats som passar dig bäst. 
Studien kommer att genomföras konfidentiellt och du kommer att vara anonym i 
framställningen av studien. Det insamlande materialet kommer endast användas för den 
specifika undersökningen och när examensarbetet är godkänt kommer materialet att 
raderas. Som deltagare har du möjlighet att när som helst välja att avsluta din medverkan 
i studien.  
 
 
Jag hade varit jättetacksam om du skulle kunna tänka dig att delta. Finns det frågor om 
studien så hör gärna av dig.  
 

Vänligen  

Josefin Karlsson   

Mail: xxxxx 
Telefon: xxxxx 
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Intervjuguide 

 
Koppling till studiens 
syfte:  

Tema  Förslag till följdfrågor  

Introduktionsfrågor 
 
Kan du beskriva din 
bakgrund och erfarenhet 
som lärare?  

Bakgrund. 
Utbildning 
Erfarenhet 

o Ålder? 
o Utbildning? 
o Hur många år har du arbetat 

som lärare? 

Vilka variationer av 
olikheter möter du i din 
historieundervisning?   

Elevgruppen  o Hur stor är elevgruppen? 
 

o Finns det elever med svenska 
som andra språk? 

 
o Vilka olikheter finns det i 

gruppen?  
Hur ser du på begreppet 
extra anpassningar? 

Uppfattning  o Hur tolkar du begreppet? 
 

o Vad innebär det för dig att göra 
extra anpassningar?  
 

o Hur upplever du arbetet med 
extra anpassningar? 

 
Forskningsfråga 1:  

Hur använder du extra 
anpassningar i 
historieundervisningen? 

 

Arbetet med extra 
anpassningar.  

o Vilket är första steget i 
processen att utforma extra 
anpassningar? 
 

o Kan du ge konkreta exempel på 
extra anpassningar som görs i 
elevgruppen? 

 
Forskningsfråga 2:  

Hur samverkar läraren i 
utformandet av extra 
anpassningar? 

 

Samverkan.  o Hur samverkar ni i arbetslaget 
för att problematisera elevens 
behov av stöd? 
 

o  Utformas de extra 
anpassningarna tillsammans 
med andra pedagoger? 
 

o Finns det möjlighet att få hjälp 
av 
specialpedagog/speciallärare?  

 



 
 

o I vilken mån är eleven delaktig 
i utformandet av de extra 
anpassningar?  
 

o Hur informeras elevens 
föräldrar om elevens 
skolsituation? 
  

Frågeställning 3:  

Hur genomförs 
uppföljning och 
utvärdering av arbetet 
med extra anpassningar? 

Uppföljning och 
utvärdering.  

o Hur dokumenteras arbetet med 
extra anpassningar?  
 

o Hur följs arbetet med extra 
anpassningar upp?  

 Avslutning o Har du något som du vill 
tillägga?  
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Mall för anpassningar 

Anpassningar – år 4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn:  Personliga 
instruktioner  

Skriva 
på 
dator  

Läshjälp  Hjälp 
att 
komma 
igång 

Stöd 
under 
arbetet 

Arbete 
i liten 
grupp 

Anpassat 
material  

Handlingsplan/ 
Åp 

Övrigt  

Elev 1           
Elev 2 X  X X X   X  
Elev 3          
Elev 4           
Elev 5          
Elev 6          
Elev 7  X       X 
Elev 8          
Elev 9    X (ma)      
Elev 10          
Elev 11       X (ma)   
Elev 12          
Elev 13   X       
Elev 14 X  X X    X  
Elev 15 X  X X    X  
Elev 16   X       
Elev 17  X ? X       
Elev 18          
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Förslag från huvudman om hur dokumentation av extra anpassningar kan gå till  

 

 

 


