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1. Inledning  

Vi har under det senaste året haft möjlighet att arbeta som specialpedagoger på våra 

respektive skolor och har då kommit i kontakt med begreppet extra anpassningar. 

Övergripande kan man säga att extra anpassningar är anpassningar som till största del 

sker i klassrummen och som enligt oss på sikt kan bidra till en inkluderande miljö. 

Begreppet är relativt nytt och vi har i vår yrkesverksamhet dvs. grundskolan F-9 fått 

uppleva att det råder vissa oklarheter kring både arbetsgång och rutiner, vilket i sin tur 

har väckt vårt intresse för arbetet kring dessa extra anpassningar utifrån vår blivande 

profession.  

När vi började titta närmare på ”extra anpassningar” som fenomen fann vi att redan i 

samband med folkskolestadgan 1842, då det blev skolplikt för alla elever, uppkom 

svårigheter gällande vem som skulle vara undervisningsansvarig av de elever som inte 

nådde upp till skolornas krav. Under hela skolans historia har elevers olikheter och 

hantering av dessa varit föremål för diskussion (Lindqvist & Rodell, 2015). Genom 

SIA-utredningen (Utredningen om skolans inre arbete, SOU 1974:53) gjordes försök 

under 1970- och 1980-talen att ändra den då dominerande synen av att orsakerna till 

svårigheter i skolan låg hos den enskilda eleven, till att istället söka orsakerna i skolans 

miljö och arbetssätt. Lärare skulle också utbildas i att själva kunna ansvara för och möta 

elever i svårigheter i det egna klassrummet, vilket i sin tur är en anledning till att 

specialpedagogutbildningen startade 1990 (Lindqvist & Rodell, 2015). 

 

Skolan ska alltså kunna möta alla elever och specialpedagogiken blir en del av 

samhällets demokratiseringsprocess, då samtliga elever ska få möjlighet att uppleva 

delaktighet och gemenskap i en miljö som är inkluderande. Elever får inte slås ut utan 

ska istället få möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar (Persson, 

2013). Specialpedagogens samhällsuppdrag kan i stort sägas vara att skapa en jämlik 

skola som bygger på social rättvisa och allas lika värde och social rättvisa innebär rätten 

att faktiskt få delta i en gemenskap (Haug, 1998). Utifrån dagens skola och de 

utmaningar vi har att hantera så undrar vi om extra anpassningar faktiskt kan bidra till 

att elever i större grad får delta i en gemenskap? Vår erfarenhet säger oss dock att det då 

borde krävas att arbetsgång och struktur kring arbetet med extra anpassningar är tydlig 
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och inarbetad samt att det finns en god samverkan då arbetet, med att elever ska delta i 

en gemenskap, ställer stora krav på samtliga som verkar i skolan.   

 

Den 1 juli 2014 reviderade Skolverket de allmänna råden kring arbetet med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolan bör i arbetet med att ge alla 

elever det stöd de är i behov av, utgå från att se över och eventuellt ändra 

organisationen, men ibland är inte detta tillräckligt utan en elev kan vara i behov av mer 

individinriktade stödinsatser. Dessa stödinsatser delas in i två nivåer dvs. extra 

anpassningar och särskilt stöd.  Extra anpassningar sker normalt sätt inom ramen för den 

ordinarie undervisningen och innebär stödinsatser av mindre ingripande karaktär. För de 

elever som får stöd i form av extra anpassningar ska dessa anpassningar dokumenteras i 

elevens individuella utvecklingsplan till skillnad från särskilt stöd som kräver ett 

åtgärdsprogram. Dock ska extra anpassningar följas upp och utvärderas samt även 

eventuellt förändras och vårdnadshavare ska i ett tidigt skede informeras samt helst 

göras delaktiga (Skolverket, 2014a). Vi har förstått att lärare alltid arbetat mer eller 

mindre med att faktiskt anpassa undervisningen utifrån de elever som finns i 

klassrummet, men att den stora skillnaden nu är att den specialpedagogiska 

kompetensen ska användas redan i tidigt skede samt att extra anpassningarna ska 

dokumenteras och på detta sätt bli naturliga att följa upp och utvärdera. Frågan är hur 

specialpedagogens specifika kompetens används gällande dokumentering, uppföljning 

och utvärdering i arbetet med extra anpassningar?  

 

Enligt examensordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638) ingår det i deras 

specifika kompetens att utveckla lärmiljöer och arbetsformer. Enligt vår mening innebär 

detta även att stödja lärare och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer inom verksamheten. Att handleda och anpassa insatser för de elever som är i 

behov av stöd samt även vara aktiva i utvecklingen av det pedagogiska arbetet och 

skolans arbetsformer med fokus att möta varje elevs behov ingår också i 

specialpedagogens kompetens (Ahlberg, 2013). Vår erfarenhet på respektive skolor har 

visat att reflekterande samtal och handledning har öppnat upp för en djupare förståelse 

kring elevers olika förutsättningar och behov och vi har bägge kommit att se 
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handledning som en styrka i arbetet att kunna anpassa. Vi undrar om specialpedagogens 

specifika kompetens används för att handleda och på detta vis anpassa insatser?  

 

En god lärmiljö är den absolut bästa förutsättningen och mest effektiva strategin för att 

alla elever ska lyckas i skolan och det är särskilt betydelsefullt för elever i behov av 

anpassningar och stöd (Runström Nilsson, 2012). En god lärmiljö kännetecknas av att 

förväntningarna på eleverna är höga, en strävan efter att samtliga ska lyckas nå de krav 

som förväntas samtidigt som atmosfären i skolan ska präglas av trygghet, arbetsro samt 

respekt för varandra som individer (Lindqvist & Rodell, 2015). Lärarnas utmaning 

ligger i att utforma undervisningen så att alla elever oavsett förutsättningar får rätt stöd 

och stimulans i sin utbildning (Johansson, 2010). Lärarna står dock inte själva i detta 

arbete, utan det är här specialpedagogen kommer in. Som vi ser det måste det finnas ett 

förtroende för specialpedagogen från både ledning och övrig skolpersonal för att 

specialpedagogens specifika kompetens ska kunna användas naturligt i arbetet med 

extra anpassningar. Vi har även fått erfara genom samtal och möte med lärare och övrig 

skolpersonal på våra respektive skolor under senaste läsåret, att det krävs att 

specialpedagogen till viss del är förstående och ödmjuk inför både lednings och 

framförallt övrig skolpersonals uppgifter för att kunna skapa varaktiga förändringar för 

tredje part. Mot bakgrund av detta blir en rimlig fråga om specialpedagogens specifika 

kompetens används i arbetet med att anpassa undervisningen så att alla elever får det 

stöd och den stimulans de är i behov av? 
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2. Fenomenet extra anpassningar i skolans 

styrkontext 

Hösten 2011 togs nya styr- och policydokument i bruk för skolan och även allmänna råd 

gällande arbetet med särskilt stöd och åtgärdsprogram, men den 1 juli 2014 ändrades 

bestämmelserna kring stödinsatser i skolan och skolverket reviderade de allmänna råden 

kring arbetet med åtgärdsprogram. Anledningarna till förändringen var att minska 

lärarnas administrativa arbete kring åtgärdsprogram och att mindre omfattande 

stödinsatser skulle kunna sättas in skyndsamt utan att invänta formellt beslut från rektor. 

Förändringen handlade även om att tillgängliggöra undervisningen så att alla elever 

skulle få bättre förutsättningar att nå längre och därmed större chans att lyckas med 

utbildningens krav innan svårigheterna växer sig för stora (Skolverket, 2014a, 2014b). I 

och med revideringen i skollagen och de allmänna råden kom skolan i kontakt med ett 

nytt begrepp “ extra anpassningar”.  

 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (Skollagen kap. 1 § 4). 

 

De allmänna råden utgår från skollagen och läroplanen och är rekommendationer för 

hur rektorer, lärare och övrig skolpersonal bör agera gällande de bestämmelser som 

finns. I de allmänna råden ”Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram” (Skolverket, 2014a) står det klart att om en elev riskerar att inte nå 

kunskapsmålen, så bör skolan först se över organisationen och göra de ändringar som 

behövs gällande bland annat hur klassen fungerar och ser ut, hur lärmiljöerna på skolan 

är organiserade innan stödinsatser som faktiskt är riktade mot den enskilde individen 

sätts in.  Är stödinsatserna av mindre omfattning samt att de i princip kan genomföras i 

den ordinarie klassrumssituationen så kallas de extra anpassningar. 

 

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att 

genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen 

(Skolverket, 2014a). 
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I skolverkets stödmaterial till de allmänna råden “ Stödinsatser i utbildningen - om 

ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd” (Skolverket, 2014b) ges 

förslag på extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen vilket kan 

vara att eleven får ett undervisningsområde förklarat på annat sätt, extra tydliga 

instruktioner, stöd att sätta igång arbetet, hjälp att förstå texter, digital teknik, anpassade 

läromedel eller annan utrustning som kan hjälpa eleven, extra färdighetsträning samt 

enstaka specialpedagogiska insatser under begränsad tid.  

 

2.1.  Specialpedagogisk kompetens i skolan 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever i den obligatoriska skolan ha tillgång 

till en samlad elevhälsa med skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, kurator samt 

personal med sådan kompetens att elevers behov av specialpedagogiska insatser kan 

tillgodoses. Den specialpedagogiska kompetensen ska tillsammans med andra 

professioner i elevhälsan bidra till att skapa miljöer som främjar elevens lärande, 

utveckling och hälsa.  

 

Rektorn bör i arbetet med extra anpassningar se till att den specialpedagogiska 

kompetensen som finns på skolan och i elevhälsan tillvaratas tidigt gällande att urskilja, 

kartlägga verksamheten, anpassa verksamheten och verka som stöd för lärarna för att 

kunna möta samtliga elevers behov samt för att kunna ge lämpliga extra anpassningar 

och vid behov särskilt stöd (Skolverket, 2014a, 2014b).  

 

Specialpedagogen nämns inte ens i skollagen utan det enda styrdokument som 

preciserar den specialpedagogiska yrkesrollen är examensordningen och då utifrån 

specifika “kunskaper, förmågor och förhållningssätt som utbildningen ska resultera i” 

(Göransson et al., 2015 s.31). 

 

Specialpedagogens specifika kompetens grundar sig på en fördjupad kunskap och 

förståelse inom kunskapsområdet specialpedagogik (SFS 2007:638). I 

specialpedagogens specifika kompetens ingår det att självständigt kritiskt identifiera, 

analysera och undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Specialpedagogen ska 

även visa förmåga att självständigt kunna genomföra både uppföljning och utvärdering 
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samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med fokus att kunna möta behoven hos 

samtliga elever. I specialpedagogens specifika kompetens ingår dessutom att analysera 

svårigheter på organisations-, grupp och individnivå. Samarbete ska ske med ledning, 

skolpersonal och vårdnadshavare. Den specifika kompetensen innebär även att fungera 

som kvalificerad samtalspartner, rådgivare och handledare (SFS 2007:638).  

 

2.2. Problemformulering 

Skolan ska ta hänsyn till alla elevers olika behov när verksamheten organiseras utifrån 

individ-, grupp- och organisationsnivå för att kunna ge varje elev bästa förutsättningar 

att utvecklas i riktning mot målen för utbildningen (Lgr11, Skolverket, 2014a). 

Specialpedagogens kompetens ska användas till att både handleda och stödja lärare för 

att de i sin tur ska kunna hantera och möta alla barn i klassrummet och därmed ge 

samtliga elever möjlighet att utveckla sina förmågor till fullo. I en sådan inkluderande 

skola ska inte begrepp som extra anpassningar och särskilt stöd ens behövas. Detta kan 

uppnås först då skolan ser det som givet att varje enskild elev har särskilda 

förutsättningar och behov, vilka både ska uppskattas, användas och även tillgodoses 

(Lindqvist & Rodell, 2015). Olikheter ska alltså ses som en fördel och användas därefter 

dock förekommer det i våra styrdokument endast i liten utsträckning hur skolans miljö 

ska anpassas för varje elev samt hur skolan ska dra fördel av de olikheter som finns 

(Göransson & Nilholm, 2014). I en inkluderande undervisning där elever får vara olika 

och där det finns ett samspel mellan eleverna kan det skapas förståelse och möjlighet för 

att dessa olikheter ska kunna användas som just en tillgång (Ahlberg, 2013). Svensk 

skola är som sagt ännu inte en sådan inkluderande skola och det krävs stödinsatser för 

att ge samtliga elever möjlighet att utvecklas i riktning mot kunskapskraven (Lindqvist 

& Rodell, 2015). Det föreligger en viss problematik då det inte står skrivet i skolans 

lagar och förordningar att det ska vara särskilt utbildad personal som tillsammans med 

rektor ansvarar för den specialpedagogiska verksamheten (Göransson et al., 2015). Det 

står dock i skollagen (SFS 2010:800) att det på skolan ska finnas tillgång till personal 

med specialpedagogisk kompetens, vilket å andra sidan inte är givet en specialpedagog. 

Däremot har specialpedagogen, genom sin utbildning, förvärvat sig specifika förmågor, 

kunskaper och förhållningssätt och har med andra ord fått en bredare och djupare 

kompetens (Göransson et al., 2015). Det krävs i svensk skola stödinsatser och enligt oss 
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blir därför specialpedagogens specifika kompetens betydelsefull då den ska användas i 

ett tidigt skede och på ett sådant sätt att samtliga elever i undervisningen ges bästa 

förutsättningar att utvecklas i riktning mot målen. Av just den anledningen har vi därför 

kommit att intressera oss för hur specialpedagogens specifika kompetens framträder i 

arbetet med stödinsatser och då med särskilt fokus på extra anpassningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

3. Forskningsöversikt 

I och med att det i Sverige blev skolplikt 1842 ställdes det större krav på lärarna att 

kunna möta samtliga elever och framförallt de elever som inte nådde de krav som fanns 

i utbildningen (Lindqvist & Rodell, 2015). Det började härmed diskuteras att lärare 

behövde kunna möta och undervisa även de elever som var i svårigheter och detta blev 

en utgångspunkt gällande utvecklingen av den specialpedagogiska yrkesrollen. Att 

stödja lärarna och att vara aktiv i det förebyggande arbetet gällande undanröjning av 

hinder och svårigheter i skolans lärmiljöer ingår i den specialpedagogiska kompetensen 

(Skolverket, 2014b).  

 

För att kunna ge samtliga elever det stöd de är i behov av så krävs det att skolan har en 

helhetssyn (Ahlberg, 2013). Det förekommer olika perspektiv på skolsvårigheter och 

vart och ett av dessa perspektiv kan kritiseras, men för att specialpedagogen ska erhålla 

en helhetssyn och på detta vis kunna stödja lärarna att ge eleverna rätt stöd så bör flera 

av dessa perspektiv användas parallellt med varandra. Skolsvårigheter har ständigt varit 

föremål för diskussion både i Sverige, men även internationellt (Lindqvist & Rodell, 

2015). Enligt Lindqvist och Rodell (2015) skrev Sverige och flertalet andra länder under 

Salamancadeklarationen år 1994, vilken i stort innebar att samtliga länder som 

undertecknat ska sträva mot att skapa inkluderande skolor och lärmiljöer vilka ska 

kunna passa för alla barn och elever. I en inkluderande skola ska fokus riktas mot 

anpassning av skolans organisation, lärmiljöer och undervisningssätt och inte på barn 

och elevers “misslyckande”. Inkludering handlar om att kunna se olikheter som en 

resurs samt att dessa berikar (Lindqvist & Rodell, 2015). Specialpedagogens kompetens 

innebär just detta, att handleda och anpassa insatser i skolan för elever i svårigheter 

samt att driva det pedagogiska arbetet och de arbetsformer som finns i skolan med fokus 

att möta varje elevs behov (Ahlberg, 2013).  
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3.1. Specialpedagogens kompetens i och utanför klassrummet 

Den personal, med specialpedagogisk kompetens, som skollagen (SFS 2010:800) 

betonar ska finnas i varje skolas elevhälsa specificeras inte utan skulle i princip kunna 

vara personal med kompetens genom erfarenhet eller enstaka kurser. 

Examensordningen för specialpedagogen är faktiskt det enda dokument som preciserar 

den kompetens specialpedagogen ska besitta (Göransson et al., 2015; Lindqvist & 

Rodell, 2015). Målen för själva specialpedagogens utbildning utgår från ett relationellt 

perspektiv och betonar att specialpedagogen ska arbeta för barn, elever samt vuxna i 

behov av stöd. Specialpedagogen ska dessutom under utbildningen, tillägna sig sådana 

kunskaper och förmågor att leda för att i sitt arbete kunna möta alla barns och elevers 

behov (Göransson et al., 2015).  

 

Fokus inom den specialpedagogiska verksamheten bör ligga på det förebyggande 

arbetet så att inte de svårigheter som finns i skolan växer sig för stora (Persson, 2013). 

För att läraren ska ha möjlighet att ge varje elev förutsättning att utveckla kunskaper 

och förmågor i en klassrumssituation som är komplex, så finns det behov av 

specialpedagogisk kompetens (Ahlberg, 2013). Orsakerna till elevers olika behov och 

skolsvårigheter i och utanför klassrummet är dessutom oftast flera samt att dessa i sin 

tur både påverkar och förstärker varandra varpå en helhetssyn är nödvändig. Att 

handleda och stödja lärarna för att de själva ska kunna hantera och möta elevers olika 

behov i klassrummet är ett av syftena till den specialpedagogiska yrkesrollen 

(Lansheim, 2010; Lindqvist & Rodell, 2015). I specialpedagogens kompetens ingår det 

att handleda och anpassa de stödinsatser som elevernas behov kräver och verka för att 

varje elev i klassrummet ska finna sin egen väg med hjälp av vägvisning från läraren 

(Ahlberg, 2013). Det förekommer dessutom ett mer uttalat behov idag från lärare 

gällande handledning för att kunna undervisa samtliga elever inom klassens ordinarie 

undervisning. Med hjälp av det stöd som lärarna kan få i och utanför klassrummet av 

den kompetens som specialpedagogen innehar på skolan, får lärarna ökad chans att i 

den vanliga undervisningen möta alla elevers skilda behov. Specialpedagogen kan för 

att verka för det förebyggande elevhälsoarbetet använda sin kompetens till att utföra 

observationer i klassrummen, göra och medverka i kartläggningar och utredningar samt 

handleda lärare utifrån de gjorda observationerna och kartläggningarna. För att göra 
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undervisningen mer nåbar för samtliga elever ska specialpedagogen även ha kännedom 

om olika extra anpassningar som kan användas (Lindqvist & Rodell, 2015). Hjälpmedel 

för att anpassa undervisningen innebär medel till hjälp och innefattar såväl anpassat 

material, strategier, kunskap som attityder och relationer (Gerland, 2014).  

 

Specialpedagogen står dock inte ensam utan en välfungerande kommunikation och 

samverkan utanför klassrummet, mellan de som verkar i skolan, har visat sig vara 

avhängigt för verksamhetens organisering och interaktion (Lindqvist & Rodell, 2015). 

Tillsammans med rektor ska specialpedagogen se till att verksamheten är till för alla 

elever och specialpedagogens kompetens bör användas utifrån verksamhetens behov så 

att en så god lärmiljö som möjligt kan erbjudas alla elever. En förutsättning för att 

specialpedagogen ska kunna använda sin kompetens är dock att hen har rektors mandat 

(Persson, 2013). I arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd är rektor 

huvudansvarig och forskning visar att bortsett från klassrumsundervisningen så är det 

ledarskapet på skolan som påverkar elevernas kunskapsutveckling mest (Lindqvist & 

Rodell, 2015) .  

 

3.2. Specialpedagogiska perspektiv i skolan 

För att specialpedagogen ska kunna använda sin specifika kompetens till att stödja 

lärarna i att anpassa undervisningen utifrån att möta varje elev, krävs en helhetssyn och 

en förståelse för vad som orsakar svårigheterna. Det föreligger oftast flera orsaker till att 

elever är i behov av stöd i skolan då skolan ingår i ett större sammanhang där olika 

perspektiv påverkar och även förstärker varandra (Ahlberg, 2013). Specialpedagogens 

arbete med stödinsatser gällande förebyggande och åtgärdande av skolsvårigheter är 

beroende av vilket perspektiv som intas och även den kunskap som specialpedagogen 

ska tillägna sig under sin utbildning är beroende av de skilda perspektiv som används 

beträffande skolsvårigheter (Göransson et al., 2015). 

 

Specialpedagogik som kunskapsområde har en kort historia i Sverige. I början av 1900-

talet talade skolan inte om någon speciell pedagogik för att bedriva undervisning för 
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elever i behov av stöd. Det var först under efterkrigstiden som begreppet 

specialpedagogik började användas. I början av 1990-talet tog begreppet “en skola för 

alla” allt mer plats i den svenska skolan (Persson, 2013). Vi har dock aldrig haft en 

skola där samtliga barn gått då möjligheten alltid ifrågasatts och det tycks alltid ha 

funnits ett behov av särskiljning inom skolans värld (Hjörne & Säljö, 2008). Tankar om 

att tala om elever i svårigheter istället för elever med svårigheter växte fram under 

1990-talet (Persson, 2013).   

 

Perspektivering är ett sätt att skapa sig en öppnare och bredare bild av ett problem vilket 

är av stor betydelse inom den specialpedagogiska verksamheten. En perspektiverande 

verksamhet bedömer perspektivet utifrån det sammanhang de verkar. Reflektion och 

granskning av egna och andras tankar får en central betydelse (Helldin, 2010). Det finns 

ofta inga enkla svar på varför problem uppstår. Avgörandet i sammanhanget är att 

inneha öppenhet, nyfikenhet och att se ur olika perspektiv på det man stöter på (Aneer, 

2010). Den specialpedagogiska forskningen förklarar och beskriver barns och elevers 

behov utifrån olika perspektiv (Siljehag, 2010). Perspektiven är av stor vikt för hur 

specialpedagogen förväntas urskilja samt arbeta med de skolsvårigheter som 

förekommer (Göransson et al., 2015). Det är svårt att dra slutsatsen att ett perspektiv är 

förkastligt och det andra är det enda rätta, det är snarare så att någon form av 

kompromiss mellan perspektiven uppstår där de olika perspektiven tillsammans bidragit 

till viktig kunskap (Haug, 1998; Nilholm, 2007). Det är också av stor vikt att lyfta hur 

olika perspektiv faktiskt påverkar skolan och de som verkar där samt vilka 

konsekvenser detta i sin tur får för den enskilda eleven (Lindqvist & Rodell, 2015).  

 

Nilholms (2007) och Haugs (1998) kompensatoriska synsätt har i likhet med Perssons 

(2013) kategoriska perspektiv fokus på att stärka elevers svaga sidor. Skolan identifierar 

problemgrupper, söker efter psykologiska och neurologiska förklaringar samt skapar 

metoder för att kompensera för bristerna som eleven uppvisar. Det kompensatoriska 

synsättet (Nilholm, 2007) och det kategoriska perspektivet (Persson, 2013) har haft och 

har fortfarande en dominerande plats i skolan där åtgärderna anpassas till den enskilda 

eleven (Lindqvist & Rodell, 2015). Skolans strävan är att uppväga skillnader i elevernas 
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förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen (SFS 2010:800). Ansvaret för elever 

med svårigheter ligger då främst på speciallärare, specialpedagoger och annan 

elevvårdspersonal (Persson, 2013). Det blir ur denna synvinkel lätt att skolan talar om 

elever med svårigheter (Persson, 2013; Lindqvist & Rodell, 2015).  

 

Om skolan, med specialpedagogens kompetens i spetsen, istället utgår från Perssons 

(2013) relationella perspektiv eller Nilholms (2007) kritiska perspektiv så handlar det 

om att acceptera variationer och olika behov. Utifrån ett relationellt perspektiv så är 

relationer, kommunikation och interaktion i fokus. Ur ett relationellt perspektiv kan den 

enskilde läraren få stöd från både arbetslaget och specialpedagogen så att hen får 

möjlighet att möta alla elevers olika behov inom ramen för den ordinarie 

undervisningen genom att anpassa (Rodell & Lindqvist, 2015). Genom att inta ett 

relationellt perspektiv kan vi se vad eleven och dess omgivande personer gör och hur 

dessa i sin tur påverkar varandra (Idbohrn, 2012). Utifrån ett kritiskt perspektiv söks 

svårigheter utifrån t.ex. intressen, skolans misslyckande och samhällsekonomiskt 

förtryck.  Synen på elever har utifrån de här perspektiven att göra med förhållandet 

mellan elev och utbildning (Ahlberg, 2013). Svårigheterna beror inte på eleven utan kan 

ha att göra med hur undervisningen är organiserad. Det blir utifrån dessa synsätt att 

skolan helst talar om elever i svårigheter (Nilholm, 2007, 2012; Ahlberg, 2013; Persson, 

2013). Om en elev inte utvecklas mot kunskapsmålen eller kanske rent av står stilla i sin 

utveckling beror det på skolans misslyckande att möta eleven och inte på individuella 

brister hos eleven. Detta förutsätter dock att vi talar om elever i svårigheter och inte 

med svårigheter (Ahlén, 2015).  

 

Haugs (1998) demokratiska deltagarperspektiv kan ses som ett uttryck av det kritiska 

perspektivet och som ett alternativ till det kompensatoriska perspektivet. Det 

demokratiska deltagarperspektivet lägger stor vikt vid elevens rätt till delaktighet. 

Undervisningen bör ske i den klass där eleven är inskriven. Utifrån ett demokratiskt 

deltagarperspektiv har eleven rätt att delta aktivt i den ordinarie undervisningen och en 

segregerad lösning bör ses som ett misslyckande för skolan (Haug, 1998).  I ett 

organisations- och systemperspektiv blir skolan som organisation i samhället viktig och 
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det är i själva verksamheten och organisationen anledning till skolsvårigheter söks. Att 

som lärare analysera och reflektera kring sina undervisningsmetoder samt vara flexibel 

och samarbetsvillig är av stor vikt för specialpedagogikens effektivitet (Ahlberg, 2013). 

Läraren står dock inte ensam i detta arbete utan här träder specialpedagogen fram med 

sin kompetens som ska användas för att analysera och arbeta med skolsvårigheter på 

olika nivåer (Lindqvist & Rodell, 2015). Specialpedagogiska insatser hade kunnat 

reduceras kraftigt om det inte fanns brister i organisationen (Ahlberg, 2013).  

 

3.3. Inkludering och anpassningar i skolan 

Inkluderingsbegreppet har under de senaste årtiondena spelat en alltmer framträdande 

roll inom specialpedagogiken (Nilholm, 2012). Även om inkluderingsbegreppet har en 

framträdande roll inom specialpedagogiken och framhävs i Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2006) där det står att en skola som arbetar inkluderande erbjuder 

förutsättningar för att skapa lika chanser för alla elever så syns begreppet varken i 

skollagen (SFS 2010:800) eller i läroplanen (Lgr 11, 2011). Däremot hävdar Skolverket 

i allmänna råden (2014b) att inkludering är ett förhållningssätt och att olikheterna i en 

klass bör ses som naturligt och även som en tillgång att lära utifrån och att 

undervisningen ska anpassas utifrån elevernas skilda behov. En av anledningarna till att 

specialpedagogutbildningen startade 1990 var just att lärarna skulle ges stöd i att 

anpassa undervisningen. Med hjälp av det stöd som lärarna kan få av specialpedagogens 

specifika kompetens ges lärarna ökad chans att i den vanliga undervisningen möta alla 

elevers skilda behov (Lindqvist & Rodell, 2015). Likt målen för själva 

specialpedagogens utbildning utgår även inkluderingstanken från ett relationellt 

perspektiv där alla inblandade i gemenskapen påverkar systemet genom samverkan. 

Utifrån detta synsätt kan lärare med hjälp av stöd från specialpedagogen samt 

arbetslaget möta elevers olika behov i klassrummet (Göransson et al., 2015; Lindqvist 

& Rodell, 2015). 

 

Utifrån värden kring social rättvisa så innebär inkluderingsbegreppet att samtliga elever 

ska få möjlighet att utveckla sin fulla kapacitet, uppleva trygghet samt få bästa 

förutsättningar för att lyckas (Lindqvist & Rodell, 2015). Det finns vissa olikheter i hur 

begreppet definieras men den gemensamma nämnaren är anpassningar av miljön (Lutz, 
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2013). I arbetet med att anpassa och urskilja miljön utifrån samtliga elevers behov, är 

det av stor vikt att den specialpedagogiska kompetensen används (Skolverket, 2014a). 

Inkludering innebär att undervisning ska ske inom ramen för den klass där eleven är 

skriven. Fokus är social träning, utveckling av gemenskapen och att eleven inte ska 

stötas ut (Haug, 1998). Persson och Persson (2012) menar dock att en felaktig bild av 

begreppet inkludering är att det handlar om att alla elever alltid ska finnas i samma 

rumsliga miljö. För att en skola ska kunna bli inkluderande måste skolan kunna ta emot 

alla elever och anpassa skolan efter deras förutsättningar och behov så att elever känner 

delaktighet, gemenskap och meningsfullhet (Persson, 2013). När skolan möter elevers 

olikheter kan det handla om att låta de bli bekräftade i det de har med sig (Karlsudd, 

2012).  

 

Faktorer som visat sig framgångsrika i inkluderingsarbete är individuell anpassning, 

gruppstärkande i klassrummet för att öka samvaron, stöd i det sociala samspelet mellan 

elever och en samsyn, samverkan och samarbetskultur utifrån en välfungerande 

kommunikation mellan alla som verkar och vistas i skolan samt givetvis vårdnadshavare 

(Gerrbo, 2013). Framgång i skolan är dessutom en stark skyddsfaktor och skolan bör 

därför se till att fler får uppleva möjligheten att lyckas. Det måste finnas en acceptans 

för att elever befinner sig på olika nivåer, men att samtliga rör sig framåt så att säga 

samt att undervisningen i ännu större utsträckning måste anpassas efter eleverna och 

inte tvärtom. Arbetet på skolor ska i allt högre grad vara förebyggande för att undvika 

åtgärdande och i stort handlar det faktiskt om förmågan till anpassning. Att handla i ett 

tidigt skede innan svårigheterna blir för stora och att samtidigt sätta in riktade 

stödinsatser om behoven kräver det är av största vikt i skolans värld (Ahlén, 2015). 

Rektor ska dessutom se till att den specialpedagogiska kompetensen tillvaratas tidigt i 

arbetet med extra anpassningar (Lindqvist & Rodell, 2015). Uppfattningen att somliga 

elever inte passar in måste bort och det krävs även att det man vill se i klassrummen och 

i skolan tydliggörs samt att skolan utgår från synsättet elever i svårigheter istället för 

med svårigheter (Ahlén, 2015). Att göra metoder och pedagogiska knep tillgängligt för 

samtliga elever är att utveckla skolan i inkluderande riktning samt att fokus flyttas från 

den enskilda individens svårigheter till skolans lärmiljöer där hindren föreligger, vilket i 

sin tur ingår i specialpedagogens specifika kompetens (SFS 2007:638). 
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3.4. Fördjupad problemformulering 

Skolsvårigheter har alltid funnits och det förekommer dessutom oftast flera skäl till 

dessa samt att de i sin tur både påverkar och förstärker varandra (Ahlberg, 2013). 

Perspektivering används i skolan för att ge en öppnare och bredare bild av ett problem 

vilket är av stor betydelse inom den specialpedagogiska verksamheten (Helldin, 2010). 

Det förekommer dessutom flera olika perspektiv och det är viktigt att vara medveten om 

hur dessa påverkar skolan, de som verkar där samt vilka konsekvenser detta i sin tur får 

för den enskilda eleven. För att få en så rättvis bild som möjligt är det dock viktigt att 

specialpedagogen och övriga i skolan innehar en helhetssyn på problematiken kopplad 

till organisation-, grupp- och individnivå (Lindqvist & Rodell, 2015). Om elever ses 

som med svårigheter används specialpedagogens kompetens till att stödja och vägleda 

eleven, men om elever istället ses som i svårigheter används kompetensen främst till att 

stödja och vägleda läraren (Björck-Åkesson, 2007). Specialpedagogens kompetens blir 

alltså beroende av det synsätt som dominerar på skolan och även den kunskap som 

specialpedagogen behöver tillgodogöra sig under sin utbildning är beroende av synsättet 

(Göransson et al., 2015).  

 

Jämsides med skolsvårigheter tycks det alltid ha funnits behov av särskiljning i skolans 

värld och vi har faktiskt aldrig haft en skola där samtliga elever har gått (Hjörne & 

Säljö, 2008). Detta trots att det i Salamancadeklarationen tydliggjordes att en skola som 

arbetar inkluderande ska skapa lika chanser för alla elever (Svenska Unescorådet, 

2006). Inkludering bör dessutom betraktas som ett förhållningssätt där olikheterna som 

finns i klassrummet både ska ses som helt naturliga samt även som en tillgång att lära 

utav och undervisningen ska därför anpassas utifrån elevers olika behov (Skolverket, 

2014b). Av bland annat denna anledning, att lärare behöver handledning och stöd i att 

anpassa undervisningen efter elevers olika behov, har specialpedagogens kompetens 

kommit att behövas och bli betydelsefull i skolan (Lansheim, 2010; Lindqvist & Rodell, 

2015). Dock specificeras det inte i Skollagen (2010:800) att det ska finnas en 

specialpedagog på skolan, utan istället att det i varje skolas elevhälsa ska finnas 

personal med sådan specialpedagogisk kompetens att alla elever ska få det stöd de är i 

behov av och utbildningen uttrycks faktiskt endast klart i examensordningen (Lindqvist 

& Rodell, 2015). Detta trots att specialpedagogen, under sin avancerade utbildning, ska 
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erhålla sådana kunskaper och förmågor att leda för att kunna möta samtliga barn och 

elever utifrån deras behov (Göransson et al, 2015). Specialpedagogen ska dessutom, 

tillsammans med rektor, se till att verksamheten är till för alla elever och 

specialpedagogens kompetens bör användas utifrån behov som finns så att en så god 

lärmiljö som möjligt kan erbjudas samtliga elever (Persson, 2013). I arbetet med att ge 

alla elever förutsättningar att utveckla kunskaper och förmågor i en klassrumssituation 

som dessutom är komplex, kan det komma att krävas individinriktade stödinsatser i 

form av extra anpassningar, där specialpedagogens kompetens ska användas i tidigt 

skede (Lindqvist & Rodell, 2015).  
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4. Syfte och forskningsfråga 

Vårt arbete syftar till att bidra med kunskap om och synliggöra specialpedagogens 

specifika kompetens i arbetet med extra anpassningar. 

 

Övergripande forskningsfråga: 

Hur framträder specialpedagogens specifika kompetens i arbetet med extra anpassningar 

i och utanför klassrummet? 

 

Delfrågor: 

För att besvara den övergripande forskningsfrågan har vi ställt följande frågor till vårt 

empiriska material: 

 

1a Vilka olika arbetsuppgifter i klassrummet med koppling till specialpedagogen 

framträder? 

1b När blir arbetet med extra anpassningar en del av dessa arbetsuppgifter? 

1c Vilka personer och professioner samarbetar specialpedagogen med i klassrummet? 

 

2a Vilka olika arbetsuppgifter utanför klassrummet med koppling till specialpedagogen 

framträder? 

2b När blir arbetet med extra anpassningar en del av dessa arbetsuppgifter? 

2c Vilka personer och professioner samarbetar specialpedagogen med utanför 

klassrummet? 
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5. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Den övergripande problematik som denna studie tar sig an är specialpedagogens 

specifika kompetens i arbetet med stödinsatser och då med särskilt fokus på extra 

anpassningar, vilken har styrt vårt val av metod. De metoder som det stått mellan är 

kvantitativ och kvalitativ ansats. Kvantitativa undersökningsmetoder tar fram resultat 

som det går att räkna på dvs. faktorer som vi kan kvantifiera Det som undersöks kan 

definieras och avgränsas relativt entydigt och kan framställas med exempelvis diagram 

eller tabeller (Justensen & Mik-Meyer, 2011). Då vi ville ha en djupare förståelse för 

det vi studerade samt då vi inte på förhand visste vilken information som kunde komma 

att bli intressant föll valet istället på kvalitativ ansats. Karakteristiskt för en kvalitativ 

metod är att forskaren endast fokuserar på en eller några få miljöer, men att dessa då blir 

studerade i sin helhet (Repstad, 2007).  Undersökningarna i en kvalitativ studie går mer 

in på djupet och försöker beskriva hur och varför saker och ting sker och tolka detta 

utifrån dess kontext och sammanhang (Repstad, 2007; Kvale & Brinkhamn, 2009; 

Stukát, 2011; Justensen & Mik-Meyer, 2011). Önskvärt när kvalitativ metod väljs är att 

forskaren i den mån det är möjligt har ett nära och direkt förhållande till det som ska 

studeras (Repstad, 2007).   

 

5.1. Teoretiskt perspektiv 

I det inledande skedet av vår studie kom vi i kontakt med det fenomenologiska 

perspektivet och har inspirerats att använda det som teoretisk ram, då vi har ett 

forskningsintresse för människors berättelser och erfarenheter kring ett visst fenomen 

dvs. specialpedagogens specifika kompetens i arbetet med extra anpassningar i och 

utanför klassrummet. Det fenomenologiska perspektivet kräver en förmåga att leva sin 

in i andras situation och livsvärd (Van Manen, 1997). En viktig egenskap hos forskaren 

är inlevelseförmåga och empati (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Fenomenologiskt 

perspektiv utgår från hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor där innebörden 

är i fokus snarare än förklaringar, samband och frekvenser (Van Manen, 1997; Allwood 

& Erikson 2010; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Fenomenologin handlar inte om att 

berätta sanningen utan att beskriva subjektiva upplevelser, det handlar alltså inte om att 

beskriva vad något är utan hur det upplevs (Van Manen, 1997). Det handlar inte om att 
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generalisera utan snarare att se det unika och de specifika upplevelserna. Det 

fenomenologiska perspektivet går från det generella till det specifika och från det 

abstrakta till det konkreta. Inom det fenomenologiska perspektivet spelar tolkningen en 

avgörande roll där vår tolkning och kunskap är av stor vikt då ett och samma objekt kan 

framträda på många olika sätt (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Detta urskiljande bör leda 

till att man upptäcker något nytt (Johansson, 2009). 

 

5.2. Metodval 

Utifrån syfte att bidra med kunskap om och synliggöra specialpedagogens specifika 

kompetens i arbetet extra anpassningar samt den övergripande forskningsfrågan om hur 

specialpedagogens specifika kompetens framträder i arbetet med extra anpassningar i 

och utanför klassrummet, valde vi att använda oss av kvalitativ metod och insamling av 

data blev intervju. Det finns flera olika sätt att utföra en intervju på (Johansson, 2005; 

Repstad, 2007, Kvale & Brinkmann, 2009; Stukát, 2011; Justensen & Mik-Meyer, 

2011).  Ett alternativ skulle kunna ha varit att utföra strukturerade intervjuer. Fördelen 

med en strukturerad intervju är att forskaren relativt snabbt kan intervjua ett antal 

människor och behöver inte vara särskilt tränad i intervjuteknik. Resultaten är lätta att 

behandla och jämföra, men metoden har sina begränsningar (Stukát, 2011). Det hade för 

oss varit svårt att fånga upp det oförutsedda eftersom intervjuguiden och de eventuella 

svarsalternativ som ges är bestämda på förhand.  

 

Då vi ville undersöka det omätbara och ha utgångspunkt i upplevelser och den förståelse 

som det kan förmedla valde vi istället att utgå från semistrukturerade intervjuer utifrån 

ett fenomenologiskt perspektiv. Metoden lämpar sig när forskaren vill få fram ny 

kunskap samtidigt som det finns ett antal på förhand utvalda teman som informanterna 

ska reflektera över (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Även om grundfrågorna är samma, 

så kan svaren leda till olika följdfrågor och därmed göra intervjuerna väldigt olika 

varandra (Repstad, 2007). Det kräver dock förmåga, färdighet, goda kunskaper och 

psykologisk förmåga hos den som intervjuar (Stukát, 2011). Genom användandet av 

intervju som metod blir antal informanter få då metoden är tidskrävande i och med att 

intervjun ska plockas isär från sin helhet för att åstadkomma ett material som kan 

användas för att få en ny helhet (Johansson, 2009). 
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5.3. Urvalsgrupp 

Utifrån syftet och forskningsfråga var ambitionen att intervjua utbildade och 

verksamma specialpedagoger i grundskolan F-6. Enligt Stukát (2011) finns det inga 

riktlinjer för hur många som ska intervjuas utan det bör sättas i relation till uppsatsens 

omfattning där forskaren får väga in arbetsinsats, intervjutid, transkribering och analys 

(Stukát, 2011). Det finns två olika sätt att ta fram urvalet av respondenter till 

undersökningen dvs. sannolikhetsurval respektive icke-sannolikhetsurval. 

Sannolikhetsurval innebär att stickprov tas ut slumpmässigt ur en population där 

ambitionen är att kunna generalisera utifrån det urval som gjort. Ett icke-

sannolikhetsurval kan göras genom bekvämlighetsurval, dvs. informanter består av 

personer som finns tillgängliga för forskaren (Bryman, 2011). Urvalet av 

specialpedagoger gjordes i tre olika kommuner på fem olika grundskolor. I vår 

undersökning gjordes ett icke- sannolikhetsurval genom bekvämlighetsurval. Vi 

använde oss av kontakter i respektive kommun och fick tag i fem stycken utbildade 

specialpedagoger verksamma i grundskolan F-6. I kvalitativa undersökningar med få 

informanter är det viktigt att inte generalisera då resultatet endast gäller den studerande 

grupp som intervjuats (Stukát, 2011). 

 

5.4. Genomförande 

Kontakt med tänkta informanter togs via mail. Missivbrev, där de informerades om 

syftet med studien, upplägget samt information om vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (se bilaga A) bifogades. Sammanlagt tog vi kontakt med tio stycken 

specialpedagoger, varav fem svarade och valde att delta i vår studie. Vi delade upp 

intervjuerna mellan oss, Hanna genomförde tre intervjuer och Emma två. Det var 

informanterna själva som valde tid och plats för själva intervjun. Enligt Stukát (2011) 

bör informanten få välja plats då det viktigt med en ohotad, trygg och lugn miljö. Vi 

valde att observera och småprata med våra informanter en stund innan själva intervjun 

för att vi skulle få en ökad förståelse och därmed lättare för att leva oss in i 

informanternas arbete och verksamhet. Observation i någon form är användningsbar när 

forskaren ”vill ta reda på vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör” 
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(Stukát, 2011, s.55). Det kan dessutom skapas en positiv och god relation om forskaren 

småpratar en stund innan själva intervjun (Repstad, 2007).  

 

Inför intervjun utformades en intervjuguide (se bilaga B). Intervjuguide användes endast 

som en grund för intervjun, då vi snarare ville få till ett samtal än en renodlad intervju. 

Enligt Kvale och Brinkhamn (2009) bygger den kvalitativa forskningsintervjun på 

vardagliga samtal där syftet är att beskriva informantens livsvärld. Semistrukturerade 

intervjuer öppnar upp för att låta informanterna berätta sin version av verkligheten. 

Frågorna forskaren utgår ifrån är övergripande och behöver inte ha någon specifik 

ordningsföljd. I semistrukturerade intervjuer kan svaren följas upp, fördjupas och 

förtydligas Detta bidrar i sin tur till att försöka förstå informantens livsvärld och 

perspektiv (Kvale & Brinkhamn, 2009). En förutsättning för att delta i vår undersökning 

var att informanterna godkände inspelning av intervjun. Samtliga intervjuer spelades in 

med hjälp av en Iphone. Intervjuerna inleddes med en genomgång av intervjuns syfte, 

tid, etiska aspekter samt användning av resultat. Därefter genomfördes samtalen med 

intervjuguiden som stöd. Transkribering av inspelade intervjuer bör ske (Bell, 2011; 

Dahmström, 2011), vilket vi gjorde i anslutning till intervjutillfället. Samtliga intervjuer 

transkriberades i sin helhet. Det finns flera fördelar med transkribering då det 

underlättar analys av språk, sätt att tala, avbrott och tystnad (Wideberg, 2002). För att 

det empiriska materialet ska få någon betydelse för undersökningen är det viktigt att 

kategorisera. Kategoriseringen syftar till att leta efter likheter, skillnader och mönster 

för att se om det finns några återkommande teman (Bell, 2011). 

 

5.5. Bearbetning och analys 

Analysprocessen handlar om att öppna sig för det empiriska material som samlats in och 

få en känsla för helheten samtidigt som forskaren ska försöka finna kärnan av de 

fenomen som studerats. Det handlar om att genom reflektion synliggöra den levda 

erfarenheten vilket kan ske genom analys av teman. Genom att leta aktuella teman med 

hjälp av exempelvis citat kan forskaren fånga den levda erfarenheten. Citaten kan sedan 

sättas i grupper och genom detta kan eventuella mönster anas och teman framträda. 

Teman skapas för att något ska bli begripligt och blir samtidigt forskarens verktyg för 

att förstå. Genom att skapa teman som en grund för förståelse av det som studerats kan 
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forskaren komma närmare det som undersökts. Att skapa teman kan vara ett sätt att 

förenkla, sammanfatta och beskriva ett perspektiv av det fenomen som studeras. Temat 

ger form åt det formlösa men inget tema kan fullständigt påvisa den djupa innebörden 

utan bör ses som en reduktion av det som berättas (Van Manen, 1997). 

 

Efter det att vi transkriberat samtalen analyserade vi intervjutranskripterna. I vår 

bearbetning utgick vi från studiens syfte och forskningsfrågor. Materialet bearbetades 

utifrån en fenomenologisk tolkningsansats. Vi strävade efter att läsa med öppenhet och 

utifrån det finna teman. Informanternas svar kategoriserades genom att vi markerade 

olika teman allt eftersom de framträdde. Vi läste intervjutranskripterna flera gånger och 

för att närma oss det empiriska materialets tematiska uttryck inspirerades vi av Van 

Manens (1997) tre steg; helhetsläsning, selektiv läsning och fördjupande läsning. Var 

för sig började vi med att helhetsläsa intervjutranskripterna och där fokusera på att 

fånga den grundliga innebörden eller den huvudsakliga betydelsen av texten i sin helhet. 

Vi läste igenom samtliga intervjuer en efter en och gjorde understrykningar och 

noteringar. Texterna lästes om flera gånger och ytterligare noteringar gjordes. 

Diskussioner och jämförelser mellan oss gjordes och viss kategorisering kunde urskiljas 

efter helhetsläsningen. 

 

Därefter färgkodade vi varje intervju och den selektiva läsningen påbörjades där vi var 

för sig läste varje transkriberad intervju en efter en, flera gånger om med fokus på 

uttryck och fraser som kunde vara väsentliga eller avslöjande för fenomenet eller den 

beskrivande verkligheten. Den selektiva läsningen var ett försök i att koncentrera 

materialet och söka efter variationer, likheter och skillnader. Tillsammans gjorde vi en 

beskrivning och sammanfattning av varje intervju där vi tittade på variationer, likheter 

och skillnader.  

 

För att kunna gå vidare i vår analys läste vi varje sammanfattning och de beskrivningar 

vi gjort. Jämförelser av kategorier gjordes för att finna ett övergripande mönster som 

kunde skapa teman. Vår läsning blev fördjupande där varje mening och grupper av 

meningar lästes i ett försök att få fram något ytterligare av fenomenet eller den 

beskrivna erfarenheten och utifrån detta föra in dem under respektive tema. Det 

kategoriserade materialet presenteras utifrån följande teman: Specialpedagogen i 
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klassrummet; Specialpedagogen utanför klassrummet. I sammanställningen av resultatet 

har specialpedagogerna som intervjuades fått fiktiva namn, Åsa, Lisa, Sara, Agneta, 

Lotta. Som intervjuare benämner vi oss med våra egna namn, Hanna och Emma. 

 

Då vi ville få fram och synliggöra det betydelsefulla och återkommande i det material vi 

nu hade bearbetat samt ur ett fenomenologiskt perspektiv synliggöra 

specialpedagogernas berättelse och erfarenhet sammanförde vi intervjuerna genom alla 

teman och jämförde dessa både med varandra och med originaldatan. Utifrån detta 

skapade vi en fiktiv specialpedagog och genom denne framställs en livsberättelse. 

Livsberättelsen är till för att öka kunskap kring mening och mönster och den berättelse 

som en person berättar om sitt liv eller valda delar av sitt liv, i detta fall som 

specialpedagog och dennes roll i arbetet med extra anpassningar. Livsberättelsen bör 

inte läsas som exakta händelser av det som skett utan läsaren bör anta att samma 

händelse kan representeras på en mängd olika sätt (Johansson, 2005). 

 

5.6. Etiska aspekter, trovärdighet och äkthet 

I studien utgick vi från vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002). De som blev intervjuade informerades genom både missivbrev och muntligt 

innan intervjustart om samtyckeskravet, att de hade rätt att själva bestämma över sin 

medverkan samt om informationskravet, vilket innebär att de intervjuade skulle vara 

medvetna om arbetets syfte och även om att deras medverkan var helt frivillig och att de 

kunde dra sig ur närhelst de ville. Vidare informerades de intervjuade om 

konfidentialitetskravet genom att vi i största möjliga mån garanterade anonymitet samt 

nyttjandekravet utifrån att de svar som vi får inte får användas till något annat än det 

som vi presenterat.  

 

Två grundläggande kriterier för bedömning av kvalitativ undersökning är trovärdighet 

och äkthet (Bryman, 2011). Vi strävade efter dess kriterium genom att vi utförde vår 

undersökning efter de regler som finns, gjorde val av teoretiska perspektiv som var 

relevanta för studiens syfte, använde oss av fylliga redogörelser av resultatet, hade en 

tydlig beskrivning av hur vi genomförde studien samt besvarade syfte och 

forskningsfråga och förde en diskussion kring dessa. Vi lät inte medvetet våra 
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personliga värderingar och teoretiska inriktning påverka utförandet och slutsatserna av 

undersökningen. Materialet bearbetades och granskades kritiskt där vi försökte ge en 

rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som fanns. Vårt syfte var inte att 

beskriva sanningen utan identifiera uppfattningar och beskriva dessa. Studien 

fokuserade på informanternas unika erfarenhet och uppfattning. 
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6. Resultat och analys 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om och synliggöra specialpedagogens 

specifika kompetens, med särskilt fokus på arbetet med extra anpassningar. Vår 

övergripande forskningsfråga är: Hur framträder specialpedagogens specifika 

kompetens i arbetet med extra anpassningar med fokus på arbetsuppgifter som 

genomförs i och utanför klassrummet? Resultatet av den empiriska studien som vi gjort 

(se kapitel 6.2–6.3) visar att specialpedagogen, i och utanför klassrummet, verkar som 

spindeln i nätet i arbetet med extra anpassningar dock skiljer sig rollen åt beroende på 

hur specialpedagogens specifika kompetens används på de olika skolorna. Det 

förekommer att specialpedagogen undervisar elever både enskilt och i grupp och att hen 

tillhandahåller kompensatoriska hjälpmedel som ett led i att anpassa. Specialpedagogen 

arbetar även som kvalificerad samtalspartner när det gäller extra anpassningar främst 

genom att då vara rådgivande eller utgå ifrån en frågeställning. För att specialpedagogen 

ska erhålla en helhetssyn kring elevers behov av insatser har denna också en 

observerande och kartläggande roll i klassrummet. Utanför klassrummet på 

organisationsnivå arbetar specialpedagogen med implementering, skapande av rutiner 

samt att verka för en helhetssyn. Specialpedagogen har även en del i dokumentation, 

uppföljning och utvärdering. Dock står inte specialpedagogen ensam i arbetet med extra 

anpassningar utan samarbete sker med både ledning, skolpersonal och till viss del även 

vårdnadshavare. Specialpedagogens specifika kompetens är alltså komplex och handlar 

om att specialpedagogen måste ha kompetens att hantera samtliga uppgifter som vi ovan 

beskrivit och då på olika sätt och i olika sammanhang. 

 

I denna del redovisas svaret på den forskningsfråga vi ställt, vilken berör 

specialpedagogens specifika kompetens i arbetet med extra anpassningar med fokus på 

arbetsuppgifter som genomförs i och utanför klassrummet. Inledningsvis möter vi den 

fiktiva specialpedagogen Anna som berättar om sina erfarenheter. Resultatdelen 

avslutas med en reflekterande sammanfattning och analys utifrån undersökningens syfte 

och forskningsfråga. 
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6.1.  Annas berättelse 

 

Jag vill göra skillnad för eleverna 

Jag heter Anna och jobbar på en F-9 skola sedan fem år tillbaka. Jag blev färdig 

specialpedagog i juni 2010 och är inne på min andra arbetsplats och jag måste säga att 

mycket har hänt under dessa år i mitt arbete och då tänker jag nog främst på de 

stödinsatser som elever har rätt till. Det är nog lite så i mitt yrke överhuvudtaget, att det 

händer väldigt många saker som jag måste sätta mig in i och sedan måste jag sälja 

konceptet till mina kollegor på skolan så att säga. Det gäller att jag är bra på det, sälja 

konceptet alltså, om jag ska lyckas i mitt uppdrag och faktiskt göra skillnad för tredje 

part- eleverna alltså! 

 

Sedan skollagen reviderades 2014, i juli om jag inte minns fel, så har jag arbetat en hel 

del kring extra anpassningar. Jag gillar förändringen för den har helt klart sparat rätt 

mycket administrativ arbetet, både för mig och för lärarna. Sen kan jag förstås tycka att 

extra anpassningar är något som alltid funnits och gjorts i skolan, men att arbetet kring 

dessa nu blivit mer synligt och de har nog även fått en annan tyngd eller vad man ska 

säga, med tanke på den specialpedagogiska kompetensen som nu ska involveras direkt i 

starten. Jag skulle nog säga att jag ser extra anpassningar som en brygga mellan den 

ordinarie undervisningen och stödundervisningen och dessutom så kan ju extra 

anpassningar gynna alla elever och inte bara de som har uttalat behov liksom. Jag kan 

tycka, precis som lärarna faktiskt också uttryckt till mig, att det är rätt knivigt med 

gränsen, alltså gränsen för vad som är extra anpassningar och vad som är särskilt stöd. 

 

När jag anställdes på denna skola så hade jag inte arbetat mer än drygt ett år, så jag var 

relativt nyutexaminerad ändå kan jag tycka, och jag brann verkligen för den 

handledande rollen. Jag måste nog vara ärlig och erkänna att min roll inte riktigt blev 

som jag hade tänkt mig utifrån examensordningen, då det på skolan fanns och även till 

viss del fortfarande finns en rätt traditionell syn på att jag som specialpedagog skulle 

plocka ut elever ur klassrummet. Det fanns ett “fixatänk” hos flera av lärarna, 

framförallt hos de lärare som hade flera klasser. Tror nog att de kände sig rätt stressade 

över att hinna med att arbeta mot alla kunskapskrav plus att de verkade vilja att jag 
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skulle lösa “problemet” så att de kunde sköta sitt arbete med att undervisa, som de 

själva uttryckte det. Jag anser nog att denna syn på min yrkesroll ändå har förändrats 

ganska mycket under åren även då det såklart finns en hel del kvar att arbeta med. 

 

Från början när jag anställdes här så var det inte meningen att jag skulle vara så mycket 

i själva klassrummen, men det har faktiskt blivit så ändå, det måste jag erkänna. Jag 

arbetar alltså rätt mycket i undervisningen, både i klassrummet och utanför och när jag 

plockat ut elever så har jag på ett konkret sätt haft möjlighet att arbeta med just extra 

anpassningar. Det har t.ex. handlat om intensivperioder i läsning med vissa elever, lära 

elever och lärare kompensatoriska hjälpmedel, inläsningstjänst och liknande. Jag tycker 

nog förstås att jag skulle haft störst chans att anpassa undervisningen om handledning 

med lärarna, för att vidga perspektiv, hade utnyttjats mer på skolan. Till viss del utför 

jag handledning, det gör jag, men egentligen handlar det faktiskt mest om rådgivande 

eller om samtal utifrån olika frågeställningar. Antagligen har det väl blivit så på grund 

av tidsbrist hos både mig själv och hos lärarna. Jag hade verkligen önskat att jag istället 

haft handledning som var likt ett reflekterande samtal, men nu blir det istället mer att 

lärarna frågar utifrån svårigheter som de upplever i klassrummet och jag ger dem råd 

eller att lärarna ber om hjälp och jag observerar läraren, klassen eller eleven för att 

sedan kunna lyfta och diskutera det jag sett i klassrummet med läraren så att denne i sin 

tur ska kunna anpassa undervisningen.  

 

Jag brukar nog ofta beskriva mig själv som “spindeln i nätet”, dvs. den som ska ha koll 

på arbetet kring extra anpassningar och även vara drivande. Hösten 2014 jobbade jag en 

hel del med att implementera de “nya” stödinsatserna. Jag la rätt mycket tid på att 

försöka skapa struktur och rutiner i arbetet med extra anpassningar som skulle vara 

hållbara och levande så att säga. Jag tycker inte jag lyckats fullt ut och jag tycker ännu 

inte att implementeringen är helt klar, då vi specialpedagoger förstår meningen och 

syftet av extra anpassningar men att det för lärarna ännu inte är lika klart och naturligt. 

Fokus i mitt arbete med extra anpassningar har nog blivit mycket att försöka underlätta 

för lärarna och skapa en tydlighet, vilket jag bland annat gjort genom att skapa en mall 

för dokumentation av extra anpassningar. Dokumentationen samlar jag sedan in för att 

jag ska veta vilka elever som har extra anpassningar. Sen kan jag ju egentligen anse att 

jag borde vara med ännu mer när extra anpassningarna följs upp och utvärderas, men 
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det fungerar tyvärr inte rent organisatoriskt så att säga, så min roll har helt enkelt främst 

riktat in sig på att driva på lärarna i själva arbetet. 

 

För mig är det viktigt att underlätta för lärarna och driva på dem i arbetet med extra 

anpassningar precis som jag redan berättat, men för att lyckas måste jag ha goda och 

fungerande relationer. Just relationsbygge är A och O i mitt yrke och utan goda 

relationer har jag endast liten eller ingen möjlighet alls att anpassa undervisningen. 

Varje dag samarbetar jag med speciallärare och lärare och det går då mycket ut på att 

stödja och underlätta men även att hjälpa lärarna med deras tankar. Jag kan faktiskt 

känna att det ibland finns ett “vi och dom” tänk och att vissa lärare är rent ut sagt 

motsträviga, dels de äldre lärarna men även lärare som arbetar på de högre stadierna och 

har flera klasser. Lärarna kan se det som att man gnäller och klagar på deras 

undervisning och därför är det så himla viktigt för mig att bygga goda relationer och 

faktiskt även ha förståelse för lärarnas arbetssituation. Sen kan jag ändå känna att 

lärarna har stort förtroende för både mig och mitt arbete, det har de verkligen, vilket 

naturligtvis känns både bra och viktigt. I min roll ingår självklart också ett nära 

samarbete med min rektor. Jag tycker nog att detta samarbete fungerar riktigt bra 

överlag och att jag har mandat för att uträtta mitt arbete gällande extra anpassningar. 

Det finns liksom ett stort förtroende för min specialpedagogiska kompetens från min 

rektor, även ifall jag ibland hade önskat att min kompetens blev ännu mer naturlig för 

rektorn att använda och att hon hade varit mer insatt och påläst i arbetet med extra 

anpassningar. Jag gillar verkligen mitt arbete, det gör jag, och jag anser att även ifall det 

inte riktigt blivit som jag förväntade mig så ser jag att jag gör skillnad, men det är ingen 

lätt uppgift och jag kan många gånger känna mig ganska ensam. 

 

6.2. Specialpedagogen i klassrummet  

Resultatet av vår studie visar att det förekommer att specialpedagogen undervisar elever 

både enskilt och i grupp och att hen tillhandahåller kompensatoriska hjälpmedel för att 

anpassa utifrån elevers olika behov. Specialpedagogen arbetar även som kvalificerad 

samtalspartner när det gäller extra anpassningar främst genom att då vara rådgivande 

eller utgå ifrån en frågeställning. För att specialpedagogen ska erhålla en helhetssyn 

kring elevers behov av insatser har denna också en observerande och kartläggande roll i 



 

33 

 

klassrummet.  Vårt resultat visar även på att specialpedagogen i arbetet med extra 

anpassningar samarbetar med både lärare och speciallärare i klassrummet.  

 

Ett återkommande mönster i specialpedagogens roll är att undervisning sker på 

schemalagd lektionstid, där elever både plockas ut samt undervisas inne i klassrummet. 

Mycket tid läggs med andra ord på direkt elevkontakt, som Sara och Lotta säger: 

  

Det blir mycket, elevfokusering (Sara). 

 

Varje vecka är jag 27 timmar med barn (Lotta). 

 

Arbetet med extra anpassningar sker, i den direkta elevkontakten, genom att 

specialpedagogerna ger eleverna de hjälpmedel de är i behov av samt gör dem trygga i 

dessa. Specialpedagogerna installerar även program i datorerna eller tar fram material 

som kan användas i helklass och därmed gynna fler elever i klassrummet än bara de 

som har extra anpassningar. Med Saras ord: 

 

Och då är ju det nåt som görs för alla eller för bara den, om den eleven behöver bilder så är ju 

inte det skadligt för någon annan att se samma bilder i klassrummet, då är det en anpassning som 

kommer alla till del (Sara). 

 

Rollen som specialpedagog innebär även att ha kunskap om de olika kompensatoriska 

hjälpmedel som finns samt vara insatt i vilka hjälpmedel som kan fungera utifrån de 

olika behov som finns hos elever. Specialpedagogen bör även till viss del kunna aktivt 

erbjuda kompensatoriska hjälpmedel som extra anpassning i klassrummet, vilket Agneta 

uttrycker:  

 

(....) jag är ju inte ute och kollar upp att dom gör några anpassningar däremot har jag ansvar för 

för lite kompensatoriska hjälpmedel som vi har i ett arkiv. Som dom kommer till mig och lånar 

och det är ju anpassningar, exempelvis så är det väldigt populärt här på skolan som jag har 

introducerat här och det är en form av en kudde som dom här barnen som har svårt att sitta stilla 

kan sitta på dom är noppiga på ena sidan och släta på andra sidan och så är det luft i dom då, 

sånna kuddar får dom låna via mig så jag har koll på det, det är sånt här saker hålla i händerna 

det är timstockar det är vad har vi mer för nåt, det är några datorer som jag har som står och 

(Agneta). 
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Tillhandahållande av kompensatoriska hjälpmedel samt även att bedriva 

utvecklingsprojekt som exempelvis läs- och skrivprojekt ingår också i rollen som 

specialpedagog. Dessa projekt kan i sin tur verka som förebyggande, men samtidigt som 

extra anpassning för de som behöver det lite extra i klassrummet. Projekt kan alltså 

användas i klassrummet för att på detta vis anpassa, men handledning av lärarna 

upplevs dock av specialpedagogen som störst möjlighet till anpassning av 

undervisningen. Handledning där lärarna får möjlighet att reflektera kring sin 

undervisning och vidga perspektiv. Tid för denna typ av planerad handledning saknas 

dock i specialpedagogens roll och den handledning som förekommer är i huvudsak 

rådgivande eller mer likt samtal kring en frågeställning. Som Sara, Agneta och Lotta 

berättar: 

 

Men jag vill hela tiden ha mer handledning av kollegor, för det är då jag kan anpassa (Sara). 

Ja alltså dom sitter och funderar kring åtgärdsprogram och utredningar och så får man ofta i 

handledningssituation så tar man ofta upp det här vad gör ni för nånting vad tänker ni att det 

vilka anpassningar gör ni i klassen så att dom tänker efter vilka skulle ni kunna göra och ge tips 

på anpassningar i handledningssituationen också (Agneta). 

Det blir ju så, när vi pratar om saker, men det är ingen eh, utpräglad handledning, alltså planerad 

(Lotta). 

 

I rollen som specialpedagog kan man även komma att handleda speciallärarna, för att de 

i sin tur ska kunna stödja lärarna i arbetet med extra anpassningar, då speciallärarna på 

vissa skolor finns mer naturligt i undervisningen och därmed har en vardaglig kontakt 

till både elever och lärare, som Åsa säger: 

 

Ja både gentemot speciallärarna men även direkt mot pedagogerna men speciallärarna blir ju 

som en min förlängda arm ut på skolorna i och med att de arbetar centralt på skolorna så gör ju 

dom ett bättre arbete gentemot barnen än vad jag gör som inte känner barnen egentligen tänker 

jag i vissa lägen (Åsa). 

 

Att som specialpedagog vara observatör innebär framförallt att arbeta med observation 

och kartläggning av undervisningssituationer för att göra det möjligt att anpassa utifrån 
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elevers olika behov. Detta sker både när specialpedagogerna är ute i klassrummen utan 

att lärarna kanske frågat specifikt efter det och så blir det samtal utifrån det 

specialpedagogen sett i direkt anslutning till lektionen, eller som i de flesta fall när 

lärarna bett specialpedagogerna om hjälp hur de ska kunna anpassa. Observationer kan 

självfallet se olika ut, beroende på vad lärarna och eleverna, som tredje part, behöver 

stöd och hjälp med. Med Åsas ord: 

  

(...) Eh och så är jag ute och observerar elever förstås utifrån olika uppdrag som man får det kan 

vara av olika anledningar, observerar elever i grupper eller mest observerar man ju pedagogen 

för att se hur man ska kunna handleda dom för att möta just dom elever som som har det svårt 

då, så att eh ja det är ju så (Åsa).  

 

En problematik som blir synlig i resultatet av vår studie är att lärare inte uttryckligen 

säger att de vill ha hjälp med extra anpassningar när de ber specialpedagogen observera 

även ifall det egentligen är det de menar. Oavsett användning av begrepp när lärare ber 

specialpedagogen om hjälp och stöd, så innebär rollen som specialpedagog ett 

samarbete med lärarna på ett eller annat sätt. Samarbetet går bland annat mycket ut på 

att stödja lärarna i att ta fram extra anpassningar samt att underlätta för lärarna i arbetet 

med extra anpassningar gällande bland annat arbetsgång, dokumentation och rutiner. 

Specialpedagogen behöver vara tydlig med sitt uppdrag till lärarna för att erhålla ett 

fungerande samarbete. Åsa berättar följande: 

 

Jag tror just att det här dokumentet som jag prata om det här kryssgrejset underlättar ju mycket 

för dom alltså eh så att jag tror att dom känner att vi försöker göra det så enkelt som möjligt. Vi 

talar om vad vi är ålagda att göra och det kommer vi ju inte ifrån det är ju inget hokuspokus som 

vi har hittat på utan det är ju faktiskt skolverket men att vi försöker att underlätta så mycket som 

möjlig det bara går för att det ska bli så enkelt som möjligt för dom att göra det här men asså det 

där är ju ständigt återkommande och jag vet inte det är ju mycket dokumentation det är ju det 

men samtidigt så så kommer man inte så är det ju inte så jäkla farligt då ne ne (Åsa). 

 

I arbetet med extra anpassningar har specialpedagogen ibland stött på och stöter 

fortfarande på motstånd i arbetet med lärare. Det försvårar samarbetet gällande extra 

anpassningar när vissa lärare inte vill släppa in specialpedagogen i klassrummet utan 

endast vill att eleverna ska plockas ut. Som specialpedagog är tydlighet kring 
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arbetsgång och rutiner av stor vikt för att lärarna ska få ökad förståelse för syftet och 

användningen av extra anpassningar. Som Åsa uttrycker: 

 

Ja alltså det är lite olika på skolorna skulle jag vilja säga. För hos de mindre barnen så är det 

liksom en stab av lärare som är gamla i gården som (Åsa). 

Mindre barn, alltså F-3? (Hanna). 

Ja F-3. Och dom är ju lite mer ifrågasättande. Nu jobbar jag inte direkt mot den skolan utan det 

är en av mina specialpedagogkollegor med där vet jag att hon har det lite tuffare att hon att de 

ifrågasätter att dom undrar va det ska vara bra för och såna grejer och då kan man få vara väldigt 

tydlig och då vill det ju till också att man har ett tydligt sätt att jobba som dom förstår och det ser 

jag faktiskt som vår specialpedagogroll att underlätta det här arbetet för pedagogerna alltså att 

det ska bli tydligt hur gör vi i den här kommunen eh hur ser det ut rent praktiskt hur gör vi när vi 

möter en elev i behov av särskilt stöd eh som vi inser är i behov av extra anpassningar vad har vi 

för möjlighet vem kan vi kontakta hur är gången liksom (Åsa). 

 

I rollen som specialpedagog är det viktigt att ha i åtanke att inte alla lärare vet exakt vad 

som menas när specialpedagogen pratar om olika extra anpassningar, och det kan finnas 

behov av att även här vara tydlig. Att som specialpedagog ha en förståelse för lärarna 

och deras situation samt försöka underlätta för dem är av stor betydelse. Med Lisas ord: 

 

Ja vi införde ju vi skulle ju jobba med det veckans extra anpassning jag menar att även om man 

som specialpedagog tycker att den här eleven ska ha bildstöd så tycker man att det är självklart 

att alla vet vad bildstöd är, men så inser man att ne dom flesta lärare vet kanske inte vad bildstöd 

är och tycker kanske att det är pinsamt att inte veta det eh eller tycker inte att de har tid eller det 

står något konstigt ord som dom inte vet och så struntar dom i det jag vet inte så man ska, ja 

veckans anpassning man kan visa lärare på ett lagmöte till exempel (....) (Lisa). 

 

Specialpedagogen samarbetar mycket med lärarna utifrån att tänka högt tillsammans 

kring extra anpassningar. Det blir många gånger som ett samtal utifrån en frågeställning 

eller utifrån en problematik som läraren upplever i undervisningen. Med Saras ord: 

 

Och att där är det bättre att man är fler kollegor, som kan hjälpas åt att tänka så att man inte 

fastnar i sitt eget spår (Sara).  
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För att som specialpedagog ha möjlighet att anpassa undervisningen i så stor mån som 

möjligt och på detta vis göra skillnad för eleverna behöver specialpedagogen ha en väl 

fungerande relation till lärarna. Med Lottas ord: 

  

(...) Jag har tyckt det varit viktigt med här och nu och att fånga barnen, och så har jag klurat på 

hur jag jag ska kunna hjälpa barnen, och jag tror ju inte jag kan hjälpa barnen om jag inte har en 

god relation med dem liksom, och jag tror inte jag kan hjälpa lärarna heller om jag inte har en 

god relation med dem, så det är tillit, det är så otroligt viktigt, så jag har inte samma funktion i 

alla klasser (Lotta). 

6.2.1.  Synliggörandet av specialpedagogens specifika kompetens i 

klassrummet  

I vår studie framkommer det att specialpedagogens specifika kompetens blir synlig i 

klassrummet. Hur de olika specialpedagogernas specifika kompetens blir synlig samt 

används på skolorna skiljer sig dock till viss del, men gemensamt är att de undanröjer 

hinder och anpassar undervisningen för eleverna. Detta kan ske i klassrummet genom 

handledning, som förvisso mest liknar ett samtal utifrån en frågeställning eller är mer av 

rådgivande karaktär, observationer, kartläggning, kunskap om och bidragande med 

kompensatoriska hjälpmedel. Specialpedagogens specifika kompetens blir också synlig 

i samarbetet med lärarna genom att samtliga specialpedagoger bidrar med struktur och 

tydlighet, verkar som stöd, har en förståelse för lärarnas uppdrag och en förmåga att 

underlätta för dem.  

6.3. Specialpedagogen utanför klassrummet 

Resultatet av vår studie visar att specialpedagogen arbetar med extra anpassningar 

utanför klassrummet, på organisationsnivå, genom implementering, skapande av rutiner 

samt vara den som har helhetssyn. Specialpedagogen har även en del i arbetet med att 

dokumentera samt följa upp och utvärdera extra anpassningar. Vårt resultat visar även 

på att specialpedagogen i arbetet med extra anpassningar samarbetar med ledning, övrig 

skolpersonal samt till viss del även med vårdnadshavare utanför klassrummet. 

 

Rollen som specialpedagog, i arbetet med extra anpassningar, är många gånger att vara 

drivande i arbetet, den som ska ha koll på bland annat skolverkets allmänna råd gällande 
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arbetet med extra anpassningar samt den som, i mångt och mycket, förväntas ha ett 

helikopterperspektiv. Agneta berättar följande: 

   

Eh alltså man det är väldigt det som det handlar om mycket idag är att det behövs nån som 

behöver vara spindeln i nätet för att hålla reda på allt och ha överblicken och det är väl den 

rollen jag tycker att jag har då här (...)(Agneta). 

 

Specialpedagogen ska inte bara vara den som håller sig ajour med nya bestämmelser 

och lagar, har kunskap om och vara insatt i bland annat skolverkets allmänna råd och 

liknande, utan även många gånger informera och vägleda rektor i arbetet med extra 

anpassningar. Specialpedagogen blir därmed ett viktigt stöd för sina rektorer samt 

verkar även till viss del som avlastning av rektorernas arbetsbörda. Med Agnetas ord: 

 

(...) hålla mig ajuor med det som är nytt å införa det och implementera det och vara ett stöd för 

rektorerna när det är så mycket så därför går ju jag på den typen av föreläsningar eller så läser 

jag in mig på det så här eh (Agneta).  

 

Specialpedagogen har haft och har en fortsatt viktig roll i själva implementeringsarbetet 

av extra anpassningar och är med andra ord den som informerat lärare och övrig 

personal om själva förändringen samt vad denna förändring innebär rent konkret. Som 

Agneta säger: 

 

Ja nu ska vi se det var ju förra hösten de då var jag ju ute det är ju jag det som brukar jobbar med 

arbetslagen med det här då så det är ju jag som föreläser för dem. Jag håller ju koll på det här 

nya när det kommer. Går ut och informerar dem och så, så det var ju jag som gjorde det så 

(Agneta). 

 

I rollen som den som informerat, om den nya bestämmelsen kring arbetet med extra 

anpassningar till lärare, har specialpedagogen gjort detta genom både föreläsningar och 

eller arbetslagsträffar. Rollen som specialpedagog kan även innebära att denne i sin tur 

deltar i extern utbildning gällande arbetet med extra anpassningar för att där få mer 

information om hur arbetet ska gå till och i sin tur föra detta vidare till kollegorna. En 

problematik som framkommit i vår studie är dock att utbildningen, i vilken 
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specialpedagogen deltagit, inte gjort begreppet och arbetet runt extra anpassningar 

tydligare utan snarare tvärtom. Gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt 

stöd är fortsatt otydlig, vilket i sin tur påverkar och kanske även försvårar 

specialpedagogens arbete med extra anpassningar. Med Åsas ord: 

 

Hmmm vet inte, asså jag kan säga ja den här biten som vi har diskuterat mycket bland 

speciallärarna då för dom dom blir frustrerade över att det inte finns några tydliga gränser. Och 

det fick jag klart för mig för jag gick en utbildning i Stockholm förra våren kring det här med 

extra anpassningar och särskilt stöd. Det var ett antal gånger som jag skulle åka upp dit eh men 

det gav ju inte speciellt mycket (skrattar) för att man jag hade förväntat mig att det skulle bli lite 

klarare dom bitarna men vad som blev klart liksom är att det är oklart liksom (skratt) (Åsa). 

 

Som specialpedagog kan man verka som ett aktivt stöd gentemot rektor gällande 

förändringen i skollagen och även vara den som arbetat och arbetar fram rutiner och 

själva strukturen för hur arbetet med extra anpassningar ska se ut utifrån de allmänna 

råden samt fokus på organisations- och gruppnivå. Agneta berättar: 

 

Ja precis eh och tog fram en rutin kring hur man tar fram extra anpassningar och försökte 

formalisera det här när man ser ett problem vad gör man då och sen så här ta man fram extra 

anpassningar med mall så här allmänna råden hur jobbar vi med det så att det som 

implementerades under min tid var ju just det den här vi kallade behovsanalys där man skulle gå 

in och titta på hur ja utifrån gruppnivå och organisationsnivå väldigt mycket så att man inte 

fastna på individnivå(...)(Agneta). 

 

Arbetet med att skapa fungerande rutiner kring extra anpassningar kan även innebära att 

upprätta en hemsida som i sin tur kan underlätta för lärarna gällande vilka rutiner och 

anpassningar som förekommer i kommunen. Utöver att skapa fungerande rutiner ingår 

det även annat administrativt arbete som är kopplat till arbetet med extra anpassningar. 

Dokumentation av extra anpassningarna sker på något sätt även om det ser olika ut 

gällande vilka dokument som används på de olika skolorna. Dokumentation kan ske 

med hjälp av en mall och specialpedagogen är då den som i sin tur beslutar vilken mall 

som ska användas och därmed faktiskt underlättar för lärarna genom att använda enkla 

och lättillgängliga dokument. Som Agneta och Åsa säger: 
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Ja det är ju den här i vi tar ju den här checklistan vi använder den och det tycker dom inte alls är 

svårt, det tycker dom är helt okej att fylla i den och så kan den följas upp vid olika tillfällen vad 

dom gör och så eh så att här får dom ju tips vad är det så de slipper fundera vad gör jag 

egentligen, här får dom tips ja ha men så skulle jag kunna göra också (Agneta). 

 

Det är nog det vanligaste idag att dom gör så vi har som en mall kan man säga med extra 

anpassningar  ett blad med massa förslag på extra anpassningar som man kan använda sig av 

med lite kryssystem sådär det blir lite överskådligt, lite lathund för dom så och den kan man 

använda och kryssa i och lägga i IUPn vad man har gjort. Vi gört enkelt för dom slippa skriva 

massa brötext så kring det är. Andra väljer att skriva direkt i IUPn, men ja (Åsa). 

 

Rollen som specialpedagog innebär att ha en del i dokumentationsarbetet. Det föreligger 

dock skillnader i specialpedagogens delaktighet gällande att vara med och ta fram extra 

anpassningar, dokumentations ansvarig samt  ta del av själva dokumentationen. Sara 

och Lotta berättar följande: 

 

Ja, jag samlar allting i klasspärmar och sen när jag lämnar klasserna så lämnar jag pärmarna till 

nästa specialpedagog och alla dokument jag har lägger jag i akten, elevakten (Sara). 

 

Kopieras dokumenten så att du har kopia? Så att du vet? (Emma). 

Nä, det är läraren som har det ansvaret (Lotta). 

 

I arbetet med extra anpassningar ser uppföljning och utvärdering olika ut för 

specialpedagogen. Det kan innebära att specialpedagogen är delaktig under samtliga 

klasskonferenser för att kontinuerligt följa upp och utvärdera extra anpassningar, men 

det kan även innebära att utvärdering sker spontant mellan specialpedagog och lärare. 

Specialpedagogen kan, genom att vara delaktig i uppföljning och utvärdering, bli ett 

stöd för läraren i det fortsatta arbetet gällande hur man ska gå vidare med elevernas 

olika extra anpassningar.  Med Saras ord: 

 

Sen tycker jag att jag utvärderar det kontinuerligt, för jag märker att funkar det inte så, har inte 

läraren använt det i klassrummet så kan den inte det när den kommer till mig och då får jag ju 
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säga till läraren att hur mycket har ni använt Ipad till exempel, nä, det blir inte så ofta, nähä, hur 

ska vi få in det mer (Sara). 

 

Det framkommer dock i vår studie att specialpedagogen inte per automatik är med vid 

uppföljning och utvärdering av extra anpassningar, då det inte fungerar rent 

organisatoriskt. En problematik som då blir synlig är att lärarna visar lite eller inget driv 

i uppföljnings- och utvärderingsarbetet och att specialpedagogens roll som den drivande 

därmed blir betydelsefull. Lisa berättar följande: 

 

(...) tanken var att efter en fyra veckor efter man hade bestämt sig för vilka extra anpassningar 

som skulle göras så skulle man utvärdera dom i en utvärdering som fanns. Arbetet var ganska 

trögt så om inte jag drev det så hände inte så mycket (Lisa). 

 

Som specialpedagog kan det även förekomma att man får en mer indirekt drivande roll 

genom att backa upp och stödja speciallärarna som är med och följer upp och utvärderar 

extra anpassningar tillsammans med lärarna. Specialpedagogen samarbetar alltså med 

speciallärare och rollen som specialpedagog blir då att göra speciallärarna trygga med 

arbetet kring extra anpassningar för att de i sin tur ska få lärarnas förtroende samt kunna 

stödja dem i arbetet. Med Åsas ord: 

 

Det har ju sett ut så att jag har ju informerat eh speciallärarna och min tanke har ju varit för jag 

vill ju liksom höja deras status på skolorna just för att dom ska få lite mandat att att hjälpa till 

och diskutera eh extra anpassningar med pedagogerna på skolan för det är så lätt för på nån skola 

är det föredetta lärare som är speciallärare ickeutbildade och då är det så lätt gjort att det är svårt 

för dom att få mandat och prata i det här så därför måste man lyfta dom tycker jag så därför kan 

ju dom det här nu och det har ju vart en tanke (Åsa). 

 

Samarbete kan också ske med övriga specialpedagoger, i de fall de finns tillgängliga på 

skolan eller i kommunen, gällande arbetet med extra anpassningar. Som specialpedagog 
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finns det en fördel i detta samarbete, då det förekommer en annan förståelse, kunskap 

och samsyn. Sara berättar: 

 

Där är en brist, vi specialpedagoger är samkörda, men inte samkörda med övrig personal, vilket 

gör att det blir kommunikationssvårigheter, och det förväntas saker av mig som egentligen inte 

är mina arbetsuppgifter (Sara).  

 

Rollen som specialpedagog innebär även att man sitter med i ett elevhälsoteam på den 

skolan där man är verksam. I arbetet med extra anpassningar sker oftast först samarbete 

mellan specialpedagog och lärare innan specialpedagogen lyfter detta i elevhälsan för 

ett samarbete där, vilket i sin tur oftast utgår ifrån en problematik/frågeställning som 

behövs diskuteras tillsammans i teamet så att nya lösningar kan hittas. Som 

specialpedagog kan det ibland även vara möjligt att kontakta ett centralt resursteam då 

det finns behov av att utreda vidare eller då skolan är i behov av extern hjälp. Samarbete 

kring extra anpassningar sker dock i de flesta fall i skolornas egna elevhälsoteam och 

där kring vad eleven är i behov av utifrån elevhälsans olika professioner. Åsa säger: 

 

Okej, men alltså om man tänker för att vi kommer ju lite in på hur man ni arbetar på skolorna 

kring det här med extra anpassningar och då är det alltså man börjar med att man gör en 

kartläggning i arbetslaget? (Hanna). 

Ja i samarbete med elevhälsan, och jag menar utifrån behov som eleven har. Det kan va att man 

bara har behov av att att kommunicera med kuratorn eller sjuksköterskan eller mig som 

specialpedagog. Eller att att ta upp det i elevhälsoteamet liksom, det beror ju på hur 

problematiken ser ut men men det har den möjligheten definitivt och med speciallärarna 

naturligtvis tänker jag (Åsa). 

 

Det framgår i vår studie att förutom speciallärare, andra specialpedagoger och övriga 

professioner som ingår i skolans elevhälsa så är samarbetet med rektor betydelsefullt. 

Det visar sig dock att specialpedagogernas rektorer inte är tillräckligt insatta och aktiva i 

arbetet med extra anpassningar. Framförallt saknas överblick gällande riktlinjer och 

rutiner, vilket bidrar till att specialpedagogen kan stå ganska ensam i arbetet. Det blir 

dessutom problematiskt om specialpedagogen inte har tillräckligt med mandat från 



 

43 

 

rektor i arbetet med extra anpassningar samt om rektor inte är tydlig i sin 

kommunikation till specialpedagog och lärare. Med Lisas ord: 

 

Mm rektor var ganska passiv (Lisa). 

På vilket sätt då? (Hanna). 

Det är utan det var mer så här att ja gör det du eh och sen var det inte så mycket mer jag fick 

driva det jobbet ganska mycket själv å ibland att till den graden var tvungen att gå till rektorn 

och säga så här ska vi fortfarande jobba med det här eller hur hon kunde ibland säga lite 

kontraproduktiva saker till som gjorde att lärarna tyckte att den här behovsanalysen behövs inte 

vi behöver inte göra det steget vi skriver ner det vi gör bara så är vi klara så kunde få sånna 

signaler från rektor vilket var väldigt frustrerande för mig för här försökte jag få in en rutin och 

sen så gensköt hon den ibland genom att säga nåt som verkade som hon inte hade koll så (Lisa). 

 

Samarbete genom att samma budskap ska komma från både rektor och specialpedagog, 

till övrig skolpersonal i arbetet med extra anpasningar tycks inte alltid fungera. Som 

Åsa uttrycker: 

 

Ja alltså jo visst absolut man blir ju inte motarbetad på nåt sätt absolut inte. Men samtidigt ibland 

så kan man känna att det skulle bli lite extra stunds i jobbet om man hade rektor bakom sig eh 

helt naturligt hela tiden, det spelar ingen roll om du prata med mig eller rektor liksom så så går 

vi i enad front liksom lite som att jag känner att jag och speciallärarna ska va som en (Åsa) 

 

Ett återkommande problem i specialpedagogernas beskrivningar är att den 

specialpedagogiska kompetensen inte används naturligt i alla frågor och ärenden. Med 

Åsas ord: 

 

(...)jag önskar att det vore naturligt för rektorerna att ta in våran specialpedagogiska kompetens 

när det är sånna frågor som kommer på bordet för deras del. Att då ska man prata med nån av 

oss, anser jag för det är ju vi som besitter den kompetensen eller bör göra i alla fall. Eh så så att 

det skulle jag känna själv skulle kännas bra. Det händer lite för ofta att frågor som man borde 

vara en naturlig del av som man bara aaa (Åsa). 

I arbetet med extra anpassningar förefaller rektors roll inte lika tydlig och synlig som 

när det kommer till arbetet med särskilt stöd, dock förekommer det ett stort förtroende 
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och tillit för specialpedagogen i arbetet med extra anpassningar. Att i rollen som 

specialpedagog uppleva både mandat och förtroende från sin rektor i arbetet med extra 

anpassningar, underlättar samarbetet dem emellan. Agneta och Lotta berättar följande: 

 

Ja verkligen, jag har verkligen mandat från rektorerna att jobba med det här så dom ber ju mig 

om hjälp om det är något dom vill ha utav det det här med dokument. Behöver vi skicka ansökan 

till resursskola eller till en annan skolform eller nåt annat så får ju jag hjälpa till att plocka fram 

dokument eller se till att dom blir gjorda så, så dom litar väldigt mycket på att vi gör det här 

(Agneta). 

 

Ja det beror på men ja det tycker jag definitivt. Rektor har väldigt stor tilltro till att vi  klarar vårt 

jobb och vi har stora mandat att klura fram lösningar och så som vi tycker är bra och sen så fort 

det är någonting särskilt och då menar jag från åtgärdsprogram och uppåt så är rektor alltid med. 

Så det är en närvarande rektor så (Lotta). 

 

I arbetet med extra anpassningar sker det till viss del även ett samarbete mellan 

specialpedagog och vårdnadshavare, men vanligast förekommande är dock att 

kontakten gällande extra anpassningar sker mellan lärare och hem vid 

utvecklingssamtalen som erbjuds två gånger per år. I rollen som specialpedagog kan det 

dock vara svårt att få en helhetsbild om inte föräldrar och elever görs delaktiga och 

dessutom kan de bidra med viktig kunskap i arbetet med extra anpassningar. Åsa 

berättar: 

 

Jag jobbar ju åt två håll kan man ju säga. Dels försöker jag hjälpa pedagogen att att möta eleven 

men då måste jag ju även förstå hur eleven fungerar och då kan det ju va så att jag är tvungen att 

göra utredningar ibland eller observera eleven eller prata med eleven. Jag är mycket för föräldra 

och elevsamarbete så att man liksom eh. Ja alltså man kan ju inte göra ett bra arbete utan att 

prata med dom som det gäller (Åsa). 
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6.3.1.  Synliggörandet av specialpedagogens specifika kompetens utanför 

klassrummet 

Det framkommer i vår studie att specialpedagogens specifika kompetens blir synlig 

utanför klassrummet. Samtliga specialpedagoger har arbetat och arbetar med 

implementering av extra anpassningar, rutinskapande, dokumentation, uppföljning och 

utvärdering men i olika grad beroende av arbetsbeskrivning samt möjlighet i 

organisationen där de verkar. Gemensamt för samtliga är även att de är drivande i 

arbetet med extra anpassningar samt väl insatta i vad skolans styrkontext säger. 

Specialpedagogernas specifika kompetens blir också synlig i samarbetet med 

speciallärare och andra specialpedagoger i de fall som dessa finns tillgängliga på 

skolorna. Detta sker främst genom att specialpedagogerna använder specialläraren som 

sin så kallade förlängda arm utifrån att handleda och stödja dem då de arbetar elevnära i 

arbetet med extra anpassningar. I samarbetet med andra specialpedagoger används den 

specifika kompetensen genom att det finns och utbyts en annan reflektion, samsyn samt 

djupare förståelse. Specialpedagogens specifika kompetens synliggörs även i samarbetet 

med rektor genom att verka som stöd, informera och uppdatera, ha förståelse för 

rektorernas uppdrag och även förmåga att underlätta för dem. Till viss del används även 

specialpedagogens specifika kompetens i kontakten med vårdnadshavare, även ifall 

kontakten oftast sker genom läraren.  

 

6.4. Åter till forskningsfältet 

Ett dominerande resultat från vår studie visar att specialpedagogen verkar som stöd i 

klassrummet för eleverna och för lärarna genom att främst undanröja hinder och 

anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov. Specialpedagogens stödjande utanför 

klassrummet handlar om att vara den som driver arbetet med extra anpassningar framåt 

samt verka som stöd för rektorn genom att vara uppdaterad gällande lagar och riktlinjer 

samt underlätta och avlasta. Specialpedagogens specifika kompetens används med 

andra ord på organisations-, grupp- och individnivå i verksamheten.  

 

Resultatet av vår studie visar att det för specialpedagogen, i det direkta arbetet med att 

stödja eleverna, främst handlar om att stödja eleverna genom att ha kunskap om 
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hjälpmedel samt tillhandahålla kompensatoriska hjälpmedel och göra eleverna trygga i 

dessa. Lindqvist och Rodell (2015) menar att specialpedagogen ska ha kunskap om 

olika extra anpassningar för att på detta vis göra undervisningen mer tillgänglig för alla 

elever och Gerland (2014) understryker att hjälpmedel innebär medel till hjälp och att 

dessa kan vara anpassat material, strategier, kunskap men även attityder och relationer. 

Stödjandet av läraren innebär att specialpedagogen använder sin specifika kompetens 

till att handleda, även då detta inte sker i den utsträckning och på det vis som 

specialpedagogerna i vår studie anser tillfredsställande. Handledningen blir mer ett 

samtal utifrån en problematik eller handledning av mer rådgivande karaktär. 

Handledning ingår enligt Ahlberg (2013) i specialpedagogens kompetens, vilken 

används för att anpassa de stödinsatser som elevernas olika behov kräver. Lindqvist och 

Rodell (2015) hävdar dessutom att det idag finns ett allt större behov från lärare att få 

handledning för att ha förmågan att undervisa samtliga elever i klassrummet. I vår 

studie framkommer det att lärarna gärna lyfter problematik utifrån en frågeställning med 

specialpedagogerna för att kunna tänka högt tillsammans och enligt Helldin (2010) är 

reflektion och granskning av egna och andras tankar av central betydelse för att kunna 

utgå från olika perspektiv.  Specialpedagogens specifika kompetens används även för 

att observera och kartlägga vilka behov som finns i klassrummet antingen för att läraren 

ber om att få stöd med detta eller utifrån sådant som specialpedagogen ser i 

klassrummet och lyfter i ett samtal med läraren. Genom att utföra observation och 

kartläggning i klassrummet menar Lindqvist och Rodell (2015) att specialpedagogen 

kan verka för det förebyggande arbetet och handleda lärare utifrån gjorda observationer 

för att kunna anpassa. Specialpedagogen har alltså förmåga att observera och kartlägga 

elevers olika behov i klassrummet och det finns enligt Aneer (2010) inga enkla svar på 

varför svårigheter uppstår utan det gäller att som specialpedagog vara öppen, nyfiken 

samt se de svårigheter som finns i klassrummet ur olika perspektiv. Genom att 

specialpedagogen utför observationer i klassrummet så kan de bland annat, enligt 

Idbohrn (2012), inta ett relationellt perspektiv för att få syn på vad eleven och 

resterande personer i klassrummet gör och hur dessa i sin tur påverkar varandra. 

 

I vår studie framgår det att specialpedagogerna också använder sin specifika kompetens 

i samarbetet med andra professioner och personer främst genom att verka som stöd, ha 
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förståelse för andra professioners uppdrag samt att underlätta i den mån det är möjligt. 

Enligt Lindqvist och Rodell (2015) är samverkan och en välfungerande kommunikation 

mellan specialpedagogen och övriga som verkar i skolan avhängigt för verksamhetens 

organisering och interaktion. Det framkommer dessutom att samtliga specialpedagoger i 

vår studie bidrar med struktur och tydlighet i arbetet med extra anpassningar i 

samarbetet med övriga professioner, även i fall detta sker på olika vis på skolorna. 

Specialpedagogerna har alla, i arbetet med extra anpassningar, dessutom ett mer eller 

mindre nära samarbete med lärarna genom att i stort arbeta för att undanröja hinder och 

anpassa efter varje elevs behov. Enligt Göransson et al. (2015) och Lindqvist och Rodell 

(2015) kan specialpedagogen och arbetslaget stödja läraren utifrån ett relationellt 

perspektiv i att möta samtliga elevers behov i klassrummet. Samarbetet fungerar dock 

ibland mindre tillfredsställande, då en del lärare anser sig själv besitta den kunskap som 

behövs eller vill ha bort problematiken från klassrummet så att säga. Den samverkan 

som sker med speciallärarna är mycket utifrån att lära ut olika hjälpmedel och 

anpassningar, informera om i detta fall extra anpassningar och stödja dem i det elevnära 

arbetet så att de ska kunna verka som förlängd arm till specialpedagogen. Det 

förekommer även samarbete med andra specialpedagoger, vilka det framkommer att 

specialpedagogerna känner en annan samsyn, en ytterligare reflektion och djupare 

förståelse tillsammans med.  

 

Specialpedagogerna i vår studie upplever att deras rektorer inte är så aktiva eller insatta 

i arbetet med extra anpassningar, utan att de blir mer synliga först när det krävs särskilt 

stöd. Samarbetet dem emellan blir att specialpedagogen använder sin specifika 

kompetens genom att verka som stöd, informera, ha förståelse för samt underlätta för 

rektorerna som faktiskt har huvudansvaret. Persson (2013) menar att specialpedagogen i 

samarbete med rektor ska se till att verksamheten fungerar för alla elever och rektor ska 

se till att specialpedagogens kompetens används utifrån de behov som finns så att 

skolan kan erbjuda en god lärmiljö, detta i sin tur kräver att specialpedagogen har 

rektors mandat. Resultatet av vår studie visar att specialpedagogerna överlag känner att 

de har rektors mandat samt att det finns ett förtroende för deras kompetens även ifall 

specialpedagogerna önskat att deras kompetens använts mer naturligt i verksamheten. 

Samarbete sker även mellan specialpedagogerna och hemmet, dock sker denna kontakt 
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till största del av lärarna. Gerrbo (2013) lyfter att framgångsrika faktorer i 

inkluderingsarbete i skolan bland annat handlar om att det finns en samsyn och en 

välfungerande kommunikation mellan alla som verkar i skolan och såklart 

vårdnadshavare samt individuell anpassning och gruppstärkande i klassrummet. 

 

Ett dominerande resultat av vår studie visar att samtliga specialpedagoger även fungerar 

som genomförare i den bemärkelsen att de är väl insatta i skolans styrkontext och att de 

använder sin specifika kompetens vid skapandet av fungerande rutiner samt driver 

arbetet med extra anpassningar framåt. Resultatet i vår studie visar också att 

specialpedagogerna är en del i dokumentations-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet 

kring extra anpassningar även då det här förekommer en del skillnader på grund av både 

specialpedagogernas faktiska arbetsbeskrivning samt möjlighet rent organisatoriskt. 

Specialpedagogerna lyfter att uppföljning och utvärdering inte alltid sker helt 

tillfredsställande utan att det här finns utvecklingsmöjligheter för att eventuellt öka, 

förändra eller anpassa ytterligare. Enligt Skolverket (2014b) ska olikheterna i en klass 

ses som naturligt och även som en tillgång att lära utifrån och undervisningen måste 

därför anpassas utifrån elevernas skilda behov. Ett annat framträdande resultat i vår 

studie visar också att samtliga specialpedagoger har haft en betydelsefull roll i arbetet 

med att implementera extra anpassningar, även då någon lyfter att 

implementeringsarbetet bör fortgå.  Arbetet som genomförare kan verka förebyggande i 

skolan och Persson (2013) menar att inom den specialpedagogiska verksamheten så bör 

det förebyggande arbetet vara centralt så att inte de svårigheter som finns i skolan växer 

sig för stora. Ahlén (2015) betonar även han att arbetet på skolor i allt större grad måste 

vara förebyggande och att det då faktiskt handlar om förmågan till anpassning. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel sammanfattar vi och för en diskussion om vårt arbete utifrån studiens 

resultat, metodval, specialpedagogiska implikationer och fortsatt forskning. Syftet med 

studien var att bidra med kunskap om och synliggöra specialpedagogens specifika 

kompetens i arbetet med extra anpassningar. 

 

I resultatet av vår studie framkommer det att specialpedagogen verkar som spindeln i 

nätet i arbetet med extra anpassningar. Det innebär att specialpedagogens specifika 

kompetens visar på komplexitet då specialpedagogen måste ha kompetens att hantera 

samtliga uppgifter genom att vara den som äger en viss kunskap, samarbetar och 

genomför och då på olika sätt och i olika sammanhang. 

 

7.1. Metoddiskussion 

Att få möta specialpedagoger och få ta dela av deras berättelser och erfarenhet har varit 

mycket intressant och givande. Specialpedagogerna har haft mycket att berätta och de 

kvalitativa intervjuerna har bidragit till att vi fått en inblick i deras perspektiv. Då vi 

ville fånga upp det oförutsedda och upplevelser som specialpedagogerna kunde komma 

att förmedla samt kunna ställa följdfrågor, föll valet på att utgå från semistrukturerade 

intervjuer med stöd av en intervjuguide. Intervjuguiden bidrog till att grunden var den 

samma för samtliga intervjuer men följdfrågorna blev olika. Det kändes tryggt att ha en 

intervjuguide att utgå ifrån då vi delade upp intervjuerna mellan oss. Innan vi 

genomförde intervjuerna övervägde vi om bara en av oss skulle utföra intervjuerna för 

att de skulle bli likvärdiga men då vi ville fokusera på specialpedagogernas berättelse 

ansåg vi att det inte var avgörande för studiens syfte. Vår tanke var att försöka få till ett 

samtal snarare än en ren intervju, vilket var svårare än vi först trott. Enligt Stukát (2011) 

krävs det förmåga, färdighet, goda kunskaper och psykologisk förmåga hos den som 

intervjuar för att en intervju ska bli bra. Samtalen kändes dock avslappnade vilket kan 

ha berott på att vi innan intervjuerna passade på att observera och småprata med våra 

informanter, vilket Repstad (2007) menar kan vara ett sätt för att skapa en positiv och 

god relation till informanterna. 
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Det var specialpedagogerna själva som valde tid och plats för intervjun vilket Stukát 

(2011) menar är viktigt för att skapa trygghet och lugn under själva intervjun. Vår 

ambition var att intervjua sex stycken specialpedagoger. Vi upplevde dock att det var 

mycket svårt att få tag i informanter till vår studie men tillslut fick vi tag i fem stycken 

specialpedagoger som ville och kunde delta. Val av informanter till vår studie skedde 

genom ett icke-sannolikhetsurval dvs. det var inte ett slumpmässigt urval. Icke-

sannolikhetsurval kan ske genom bekvämlighetsurval där informanter består av 

personer som finns tillgängliga för forskaren (Bryman, 2011). Det var tack vare tidigare 

upprättade kontakter som vi kunde genomföra studien.  

 

I anslutning till intervjutillfället transkriberade vi våra intervjuer. Intervjuerna 

transkriberades i sin helhet, vilket tog tid men vi ansåg att detta var en förutsättning för 

att kunna kategorisera vårt material. Enligt Bell (2011) handlar kategorisering om att 

leta efter likheter, skillnader och mönster och utifrån det se om det finns några 

återkommande teman. Vi har lagt mycket tid på att kategorisera vårt empiriska material 

och vårt resultat har bearbetats och analyserats utifrån en fenomenologisk 

tolkningsansats. Till en början kändes det som en lätt uppgift att kategorisera men vi 

insåg snart att det krävdes ett stort arbete från vår sida för att kunna närma oss det 

empiriska materialets tematiska uttryck. Tillsammans har vi tolkat och resonerat oss 

fram till det redovisade resultatet i vår uppsats. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) 

är vår tolkning och kunskap av stor vikt då ett och samma objekt kan framträda på 

många olika sätt. Vi anser att redovisningen av vårt resultat har stärkts av att vi varit två 

stycken genom denna process med tanke på att finna det betydelsefulla och 

återkommande. 

 

Innan studiens genomförande övervägde vi olika metoder noga men ser vi till studiens 

syfte anser vi att vårt val av metod har lämpat sig mycket bra, däremot kunde studien ha 

kompletterats med exempelvis uppföljande interjuver för att få ytterligare djup i de 

berättelser som informanterna hade att förmedla. Vi hade även kunnat utföra 

observationer under en längre tid än vi gjorde för att likt Stukát (2011) få en bild av vad 

specialpedagogerna faktiskt gör och inte bara förmedlar via ord. Trots att urvalet av 
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informanter var litet i studien anser vi att vi fått svar på vår forskningsfråga och därmed 

uppnått vårt syfte med studien. 

 

I Bryman (2011) presenteras två kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar, 

nämligen trovärdighet och äkthet, vilket vi har arbetat efter att uppnå. Vi har ställt oss 

frågan om undersökningens resultat representerar den verklighet som den har sitt 

ursprung i. Ett steg i att säkerhetsställa detta har varit att utföra studien i enlighet med 

de regler som finns. Vi har även tillfrågat våra informanter om de vill ta del av resultatet 

och vår uppsats när den är färdig. Vi har under arbetets gång strävat efter att vara 

neutrala och inte färgas av vår egen förståelse och vår erfarenhet från våra respektive 

skolor under det gångna året, dock finns ingen garanti för det, då vi kan ha påverkat det 

omedvetet. Viktigt att poängtera är att vårt resultat gäller endast ett begränsat urval dvs. 

fem verksamma specialpedagoger. Vårt syfte har inte varit att dra några generella 

slutsatser utan det är upp till läsaren att avgöra generaliserbarheten. Ett kriterium för 

validitet när det gäller kvalitativa studier handlar om hur pass representativ och 

igenkännande den är (Justesen & Mik-Meyer, 2011) vi menar att det inte behöver 

betyda att de specialpedagoger som tar del av vår studie måste exakt känna igen allting, 

men att de bedömer resultatet och Annas berättelse som rimlig, dvs. Anna skulle kunna 

finnas i verkligheten. Vi anser att vi genom resultatet skapat en relativ rättvisande bild 

av hur specialpedagogens specifika kompetens används i arbetet med extra 

anpassningar, utifrån specialpedagogernas erfarenheter och berättelser. Vi anser även att 

vi genom denna studie bidragit med kunskap om vikten av specialpedagogens specifika 

kompetens i arbetet med extra anpassningar. 

 

7.2.  Resultatdiskussion  

Vår resultatdiskussion utgår från ett fenomenologiskt perspektiv, då vi haft ett 

forskningsintresse för människors berättelse och erfarenhet kring ett visst fenomen, i detta fall 

specialpedagogens specifika kompetens i arbetet med extra anpassningar i och utanför 

klassrummet.  
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Trots att Svenska Unescorådet (2006) lyfter att det i Salamancadeklarationen stod klart att en 

inkluderande skola ska kunna ge alla elever lika förutsättningar, så har vi enligt Hjörne och 

Säljö (2008) aldrig haft en skola där samtliga elever har gått. Vi upplever dock att skolan 

ständigt arbetar efter att ge alla elever lika förutsättningar samt ge dem det stöd de är i behov av. 

Enligt Skolverket (2014a) bör skolan först se över och göra ändringar i organisationen, men om 

detta inte är tillräckligt kan det istället komma att krävas stödinsatser riktade till individen. 

Stödinsatserna i sin tur är indelade i extra anpassningar och särskilt stöd och extra anpassningar 

är de anpassningar för eleven som till största del kan ske i själva klassrummet och i arbetet med 

dessa ska specialpedagogisk kompetens användas redan i tidigt skede. Dock står det just 

specialpedagogisk kompetens i vår styrkontext och behöver egentligen enligt oss inte betyda 

specialpedagog utan skulle lika gärna kunna innebära lärare som tillgodogjort sig enstaka kurser 

inom specialpedagogik. Detta trots att specialpedagogens specifika kompetens enligt 

examensordningen (SFS 2007:638) grundar sig på en fördjupad kunskap och förståelse inom 

kunskapsområdet specialpedagogik . Utifrån de faktum att det i vår skola krävs stödinsatser för 

att ge alla elever lika förutsättningar samt att specialpedagogisk kompetens ska användas i tidigt 

skede blev vi intresserade av hur just specialpedagogens specifika kompetens visar sig i arbetet 

med extra anpassningar. Vi har genom vår erfarenhet samt under arbetets gång blivit medvetna 

om att anpassningar alltid gjorts mer eller mindre av lärare och att den stora skillnaden faktiskt 

är just att den specialpedagogiska kompetensen ska användas i tidigt skede, anpassningarna ska 

dokumenteras samt att de faktiskt fått ett namn- extra anpassningar.  

 

Extra anpassningar kan, enligt oss, bidra med ett inkluderande syn- och arbetssätt samt att fler 

elever får lyckas. Enligt Gerrbo (2013) är individuell anpassning en av de faktorer som visat sig 

framgångsrik i inkluderingsarbete och Ahlén (2015) menar att goda resultat i skolan är en stark 

skyddsfaktor och det är därför angeläget att fler får chansen att lyckas. Dessutom anser vi att 

extra anpassningar även kan få elever att känna större delaktighet, då dessa anpassningar i 

största mån ska ske i klassrummet och enligt Persson (2013) ska alla elever få chans att uppleva 

både delaktighet och gemenskap. Vi anser att det är här vår blivande profession kommer in då 

specialpedagogutbildningen enligt Lindqvist och Rodell (2015) bland annat kom till för att ge 

lärarna stöd i att anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov. Vi kan genom resultatet av 

vår studie se att specialpedagogens specifika kompetens blir betydelsefull i arbetet med extra 

anpassningar och samtidigt komplex utifrån att specialpedagogen är den så kallade spindeln i 

nätet som ska hantera samtliga uppgifter som åligger professionen på olika sätt och på olika 

plan. Specialpedagogen blir i arbetet med extra anpassningar enligt oss viktig utifrån både 

inkludering och skolframgång och Haug (1998) menar att specialpedagogens betydande 
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samhällsuppdrag är att forma en jämlik skola, vilken stöds av allas lika värde samt allas rätt att 

få delta i en gemenskap.  

 

Enligt Lindqvist och Rodell (2015) ska det i en inkluderande skola riktas fokus mot anpassning 

av skolans organisation, lärmiljöer och undervisningssätt och inte på barn och elevers 

“misslyckande”. Vårt resultat visar att specialpedagogens specifika kompetens används när det 

gäller att undanröja hinder och anpassa undervisningen för elever men hur den specifika 

kompetensen synliggörs och används på de olika skolorna skiljer sig dock till viss del, vilket vi 

tänker kan ha att göra med vilket perspektiv respektive skola intar. Göransson et al. (2015) 

menar att specialpedagogens arbete med stödinsatser gällande förebyggande och åtgärdande av 

skolsvårigheter, är beroende av vilket perspektiv som intas. Om vi t.ex. enligt Ahlén (2015) 

utgår från att tala om elever i svårigheter och de i sin tur inte utvecklas i riktning mot 

kunskapsmålen eller står stilla i sin utveckling beror det på skolans misslyckande att möta 

eleven och inte på individuella brister hos eleven. 

 

Det framkommer i vår studie att specialpedagogens specifika kompetens utifrån att besitta viss 

kunskap yttrar sig genom att specialpedagogen är den som har kunskap om samt tillhandahåller 

kompensatoriska hjälpmedel för att på detta vis anpassa undervisningen efter varje elevs behov. 

Lindqvist och Rodell (2015) menar att specialpedagogen ska ha kännedom om olika extra 

anpassningar för att tillgängliggöra undervisningen för alla elever. På detta vis ser vi att 

specialpedagogen verkar som stöd för både lärare och elever och vi ser även att 

specialpedagogen behöver vara tydlig och inte utgå från att samtliga lärare vet vad som menas 

med de olika stöd som erbjuds. I arbetet med att stödja läraren ingår det i specialpedagogens 

specifika kompetens även att kunna observera och handleda. Lansheim (2010) och Lindqvist 

och Rodell (2015) menar att handledning och stöd till lärarna för att de själva ska kunna hantera 

och möta elevers olika behov i klassrummet är ett av syftena till den specialpedagogiska 

yrkesrollen. Vårt resultat visar att den handledning som utförs främst är av rådgivande karaktär 

eller att handledningen utgår från en specifik frågeställning eller problematik. Utifrån resultatet 

av vår studie drar vi slutsatsen att specialpedagogens specifika kompetens, när det gäller 

handledning, bör användas och utnyttjas i allt större utsträckning än den gör, då vi i likhet med 

specialpedagogerna som ingår i vår studie anser att anpassning verkligen kan ske genom 

handledning. Vi tror att handledning utifrån gjord observation i klassrummet, en specifik 

frågeställning eller problematik för att vidga perspektiv kan få lärare att reflektera över sin 

undervisning. Helldin (2010) anser att reflektion och granskning av egna och andras tankar får 

en central betydelse och här menar vi att specialpedagogens specifika kompetens när det 
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kommer till handledning skulle kunna vara ett sätt att synliggöra detta. Enligt Ahlberg (2013) är 

det viktigt att som lärare analysera och reflektera kring sina undervisningsmetoder för att 

specialpedagogiken ska få stor effekt. Om specialpedagogens specifika kompetens i att 

handleda används rätt och i större omfattning menar vi att begrepp som extra anpassningar inte 

ens skulle behövas i svensk skola. 

 

Enligt Skolverket (2014b) ingår det i den specialpedagogiska kompetensen att stödja lärarna och 

att vara aktiv i det förebyggande arbetet gällande undanröjning av hinder och svårigheter i 

skolans lärmiljöer. Här menar vi att rektor har ett stort ansvar för att ge tid och utrymme för 

detta i den pedagogiska verksamheten, då det kan vara ett sätt att förebygga.  Persson (2013) 

anser att fokus inom den specialpedagogiska verksamheten bör ligga på det förebyggande 

arbetet så att inte de svårigheter som finns i skolan växer sig för stora.  

 

Lindqvist och Rodell (2015) menar att specialpedagogen inte står ensam i arbetet med extra 

anpassningar utan en välfungerande kommunikation och samverkan mellan de som verkar i 

skolan, har visat sig vara avhängigt för hur verksamheten organiseras. I vår studie framgår det 

att specialpedagogen i arbetet med extra anpassningar använder sin specifika kompetens i 

samarbetet med andra professioner och personer såsom lärare, rektorer, speciallärare, 

specialpedagoger och till viss del även vårdnadshavare. Enligt examensordningen (SFS 

2007:638) ska specialpedagogen samarbeta med ledning, skolpersonal och vårdnadshavare. 

Samarbetet utgår mycket ifrån att specialpedagogen är den som besitter kunskap, informerar, 

stödjer, bidrar med struktur och tydlighet, har förståelse samt även verkar för att underlätta.  

 

Samtliga specialpedagoger som ingår i vår studie har ett mer eller mindre fungerande samarbete 

med lärarna på respektive skola. Det förekommer dock motstånd från vissa lärare gällande att 

släppa in specialpedagogen i klassrummet samt ta till sig av den kunskap som specialpedagogen 

förmedlar. Vi menar att vår studie visar på att det är av stor vikt att specialpedagogen har och 

visar förståelse för lärarnas arbetssituation samt skapar välfungerande relationer, som bygger på 

tillit och förtroende. Dessa relationer bör byggas med både lärare och elever för att 

specialpedagogen på detta vis ska kunna anpassa, leda och faktiskt göra varaktiga förändringar 

för tredje part dvs. eleverna. Enligt Göransson et al (2015) ska specialpedagogen dessutom, 

under utbildningen, tillägna sig sådana kunskaper och förmågor att leda för att i sitt arbete 

kunna möta alla barns och elevers behov.  

 

Rektor är den som har huvudansvaret för den specialpedagogiska verksamheten och 

specialpedagogen fungerar i samarbetet som ett viktigt stöd genom att informera ha förståelse 
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för att kunna leda samt även till viss del avlasta rektors arbetsbörda. Resultatet av vår studie 

visar att specialpedagogerna överlag känner att de har rektors mandat och Persson (2013) menar 

att en förutsättning för att specialpedagogen ska kunna använda sin kompetens faktiskt är att 

specialpedagogen har rektors mandat. Det finns ett förtroende för specialpedagogernas 

kompetens även ifall de skulle önska att deras kompetens skulle användas mer naturligt i 

verksamheten. Vi anser att rektor har ett ansvar att tillvara ta specialpedagogens specifika 

kompetens och ett led i det arbetet är att ge specialpedagogen ett tydligt mandat gentemot lärare 

och övrig personal på skolan i arbetet med extra anpassningar. Enligt Persson (2013) ska 

specialpedagogen tillsammans med rektor se till att verksamheten är till för samtliga elever och 

specialpedagogens kompetens ska användas på ett sådant sätt att alla elever kan erbjudas en så 

god lärmiljö som möjligt. Vi anser att ett nära och gott samarbete med rektor är av stor vikt för 

att specialpedagogen ska få möjlighet att redan tidigt använda sig av sin specifika kompetens i 

arbetet med extra anpassningar. Enligt skolverket (2014a, 2014b) bör rektor se till att den 

specialpedagogiska kompetensen tillvaratas tidigt i arbetet med att bland annat stödja lärare och 

elever.  

 

I vår studie framgår det att specialpedagogens specifika kompetens används på organisations-, 

grupp- och individnivå i verksamheten då specialpedagogen bland annat är den som håller sig 

ajour med nya bestämmelser och lagar, har kunskap om och är väl insatt i skolans styrkontext. 

Specialpedagogerna fungerar även som genomförare i den bemärkelsen att de använder sin 

specifika kompetens vid skapandet av fungerande rutiner samt driver arbetet med extra 

anpassningar framåt. Här anser vi att specialpedagogen har möjlighet att lägga grunden för en 

välfungerande och tydlig arbetsgång i arbetet med extra anpassningar, där specialpedagogen i 

ett tidigt skede kan verka förebyggande. Enligt Persson (2013) är ett förebyggande arbete viktigt 

för att inte svårigheterna ska växa sig för stora och Ahlén (2015) menar även han att arbetet på 

skolor i allt högre grad ska vara förebyggande och att det i stort faktiskt handlar om förmågan 

till anpassning. 

 

Det framgår också i vår studie att specialpedagogerna har en del i arbetet med dokumentation, 

utvärdering och uppföljning, men att det här skiljer sig en del. Enligt Skolverket (2014a) ska 

extra anpassningar dokumenteras i elevens individuella utvecklingsplan. Dock dokumenteras 

extra anpassningarna både i elevernas individuella utvecklingsplaner, men även i andra 

dokument som specialpedagogen tagit fram på skolan. Vi anser dock att oavsett var 

dokumentation sker, så måste denna dokumentation vara levande så att säga för att extra 

anpassningarna ska användas så naturligt som möjligt för samtliga inblandade lärare. Det skiljer 

sig också åt på skolorna gällande utvärdering och uppföljning och anledningen tycks vara 
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specialpedagogernas arbetsbeskrivning samt hur organisationen med rektorn i spetsen faktiskt 

gör det möjligt för specialpedagogen att delta. Vi anser att det här finns utvecklingsmöjligheter 

för rektorn genom att se till så att specialpedagogen får möjlighet att delta under utvärdering och 

uppföljning för att specialpedagogen på detta sätt ska kunna driva arbetet och ta beslut 

tillsammans med lärarna om extra anpassningarna ska ökas eller förändras. Enligt Skolverket 

(2014a) ska extra anpassningar följas upp och utvärderas samt även eventuellt förändras. 

Samtliga specialpedagoger har haft eller har en nyckelroll när det gäller implementeringsarbetet 

av extra anpassningar då specialpedagogen varit och är den som informerar lärare och övrig 

personal om själva förändringen samt vad förändringen innebär rent konkret. Dock har det 

funnits en otydlighet mellan gränsen för extra anpassningar och särskilt stöd, som inte ens 

kurser som erbjudits från Skolverket har bringat klarhet i. Det framgår i vår studie att 

specialpedagogerna själva inte är helt tillfredsställda med den implementering som gjorts och de 

har även upplevt att de varit ensamma i arbetet då rektorerna inte varit tillräckligt insatta.  

 

7.3. Specialpedagogiska implikationer 

Vi vill genom denna studie bidra med kunskap om och synliggöra specialpedagogens specifika 

kompetens i arbetet med extra anpassningar. Extra anpassningar hade inte behövts om 

anpassningsförmågan hade varit större samt om olikheterna i klassen enligt Skolverket (2014a) 

setts som naturliga och även som en tillgång att lära utifrån. Det som dock förefaller 

problematiskt är att det enligt Skollagen (SFS 2010:800) inte ens uttrycks att det ska finnas en 

specialpedagog på skolan, utan istället att det i varje skolas elevhälsa ska finnas personal med 

sådan specialpedagogisk kompetens att alla elever ska få det stöd de är i behov av. Den 

specialpedagogiska kompetensen kan enligt oss i princip vara en lärare som endast gått 

fristående kurser även då Göranson et al (2015) menar att specialpedagogen under sin 

utbildning förvärvat sig specifika förmågor, kunskaper och förhållningssätt och har med andra 

ord fått en bredare och djupare kompetens. Ett dominerande resultat i vår studie är att 

specialpedagogen faktiskt verkar som spindeln i nätet i arbetet med extra anpassningar genom 

sin specifika kompetens, vilken blir synlig utifrån hens specifika kunskaper, förmåga till 

samarbete samt att vara den som driver och genomför arbetet på olika vis både i och utanför 

klassrummet. Specialpedagogrollen är med andra ord komplex. 
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7.4. Förslag till fortsatt forskning 

En ingång till fortsatt forskning kan vara att komplettera och genomföra en mer kvantitativ 

studie med utgångspunkt i denna studies syfte för att se hur många specialpedagoger som är 

aktiva i arbetet med extra anpassningar och på vilket sätt. Ett annat sätt att jobba vidare med 

denna studie och fördjupa den kan vara att genomföra en intervjustudie med 

specialpedagogernas rektorer för att undersöka hur de ser på användningen av 

specialpedagogens specifika kompetens i arbetet med extra anpassningar med tanke på att det är 

rektor som ansvarar för den specialpedagogiska verksamheten på skolan. Ytterligare ett förslag 

som kan vara intressant är att se hur specialpedagogens specifika kompetens används i arbetet 

med särskilt stöd och då eventuellt göra en jämförelse med hur den specifika kompetensen 

används i arbetet med extra anpassningar. Det skulle även vara intressant att om ett par år göra 

om studien för att se om specialpedagogens specifika kompetens används och utnyttjas på 

samma sätt eller om det skett en förändring, med tanke på att implementeringsarbetet och 

rutiner borde ha satt sig. 
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Bilaga A 

Hej! 

Vi är två specialpedagogstudenter, Hanna Larsson och Emma Götulf, som läser sista 

terminen på specialpedagogprogrammet vid Kristianstad Högskola. Vi har olika 

utbildning i grunden, Hanna som grundskollärare F-6 och Emma som förskollärare och 

vi arbetar för tillfället som specialpedagoger på våra respektive skolor. Vi avslutar vår 

utbildning med att skriva ett examensarbete och pga. de arbetsuppgifter vi har på våra 

skolor har vi kommit att särskilt intressera oss för arbetet med extra anpassningar. Syftet 

med vårt arbete och undersökning är att vi vill få kunskap om och synliggöra 

specialpedagogens roll i arbetet med extra anpassningar och därav kontaktar vi dig då vi 

undrar om du skulle vilja träffa en av oss för en intervju? Vi har nämligen bestämt oss 

för att intervjua sex specialpedagoger som är verksamma på olika skolor. Under 

intervjun vill vi bl.a. samtala om hur din kompetens används i arbetet med extra 

anpassningar, hur du kan stödja lärarna och hur din rektor gör detta möjligt.  Vi vill 

alltså erbjuda dig som specialpedagog att delta i undersökningen, vilket innebär att du 

kommer att få svara på några frågor vilket uppskattningsvis kan ta ca 30-60 minuter. 

Intervjuerna kommer att dokumenteras med hjälp av Iphone och eventuella 

anteckningar. Är du intresserad kan du bekräfta detta genom telefon eller mail senast 

fredagen den 12/2. Vi ser helst att intervjuerna utförs under vecka 7, men även vecka 8 

om det skulle fungera för dig? Tid och plats bestämmer du.  

  

Avslutningsvis vill vi även meddela att om du bestämmer dig för att delta så hoppas vi 

att du känner att vi tydligt förklarat varför vi vill träffa dig samt att du själv får 

bestämma gällande ditt deltagande. Du bör också veta att ditt deltagande i vår 

undersökning är frivillig och du kan därför avbryta när som om du önskar det även efter 

att intervjun är gjord. Vi kommer att skriva på ett sådant sätt att det kommer vara svårt 

för andra att förstå att det är din skola och dig vi skriver om och det vi samtalar om 

kommer endast användas av oss till vårt arbete samt i det syfte som vi förklarat tidigare. 

Intervjufrågorna kommer att skickas till dig några dagar innan intervju, så att du har 

möjlighet att förbereda dig. Vi vill även poängtera att om du är intresserad av att ta del 

av det färdiga arbetet, så kan detta mailas ut när det är klart och godkänt. 
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Vi hoppas att du blivit nyfiken och att du väljer att delta i en intervju med en av oss och 

önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella studien får du gärna kontakta oss! 

 

Vänliga hälsningar 

Hanna Larsson   Emma Götulf 

Tel: 076-2116609   Tel: 073-2627905 

Mail: larssonhanna84@gmail.com         Mail: emmagot100@gmail.com 

 

Handledare: Marianne Öberg Tuleus 

Tel: 044- 203 288 

Mail:marianne.oberg_tuleus@hkr.se 
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     Bilaga B 

Intervjuguide 

 

*Hur tänker du kring din roll på skolan/ arbetsbeskrivning? 

 

*Hur tänker du kring begreppet extra anpassningar?  

 

*Hur har implementeringen av extra anpassningar sett ut på skolan?  

 

*Hur arbetar ni på skolan med extra anpassningar?  

 

*Hur ser din rektors roll ut i arbetet med extra anpassningar?  

 

*Hur dokumenteras extra anpassningarna samt hur följer du upp arbetet med dessa?  

 

*Hur används din kompetens i arbetet med extra anpassningar? 
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