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Sammanfattning 

Att utveckla ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt i skolor är något som gynnar alla i 

verksamheten, framförallt elever som inte når skolans kunskapskrav. Den här studien handlar 

om lärares uppfattning om arbetet med extra anpassningar både på individnivå och i samverkan 

på skolorna. Den handlar också om hur lärarna uppfattar att extra anpassningar förändras samt 

hur lärarna uppfattar att elevernas förståelse av sitt eget lärande förändras av ett 

ämnesövergripande arbetssätt och om detta kan vara ett bidrag till att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande. 

Syftet har varit att undersöka hur skolor med ämnesövergripande inriktning arbetar med extra 

anpassningar i teoretiska och estetiska ämnen. För att undersöka detta har frågeställningarna 

handlat om hur lärare uppfattar sitt eget och skolans arbete med extra anpassningar, hur de 

uppfattar att de extra anpassningarna förändras i ett ämnesövergripande arbetssätt samt hur de 

uppfattar att arbetssättet förändrar elevernas förståelse av sitt eget lärande.   

Studien är en kvalitativ studie där empirin består av semistrukturerade intervjuer med lärare på 

två skolor med ämnesövergripande inriktning. Hermeneutiken har utgjort metodansats utifrån 

den hermeneutiska spiralens samspel mellan del och helhet för att utveckla ny förståelse och 

kunskap. Studiens teoretiska utgångspunkt har varit ett relationellt perspektiv. Relationer och 

relationellt perspektiv är centralt i ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt, alltså att 

både den psykiska och fysiska miljön hos individ och grupp är av vikt. 

Resultatet visar att i ämnesövergripande arbete uppfattar lärarna att de extra anpassningarna 

förändras, men även att elevernas förståelse av kunskapen förändras. Lärarna uttrycker att det är 

lättare för eleverna att visa sina förmågor och kunskaper när de får använda fler sinnen, men 

även att det underlättar för lärarna att se deras förmågor.  

Nyckelord 

Extra anpassningar, samverkan, ämnesövergripande arbetssätt, hälsofrämjande och 

förebyggande arbetssätt, estetiska lärprocesser, lärares uppfattning om elevers förståelse av sin 

kunskap, salutogent synsätt
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1. Inledning 

I aktuell samhällsdebatt har begreppet psykisk ohälsa blivit alltmer vanligt förekommande. 

Enligt Socialstyrelsen (2010) ökar risken för psykosociala problem längre fram i livet för de 

som lämnar grundskolan med låga eller ofullständiga betyg, oavsett socioekonomiska 

faktorer. Även Skolverket (2016) skriver att ”den viktigaste skyddsfaktorn för barn och 

ungdomar är att klara skolan” (Skolverket, 2016). Detta torde medföra att det är av vikt för 

skolan att konstruktivt arbeta med att utveckla arbetssätt som ger alla elever möjlighet att nå 

sin fulla kapacitet. Sedan den nya Skollagen (2010:800) trädde i kraft har vikten av att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande förtydligats i skolors arbete i strävan mot att alla elever ska 

nå målen. Ett sätt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande är att skapa goda och delaktiga 

lärmiljöer för eleverna i skolan. Ett annat sätt är att arbeta med extra anpassningar inom 

ramen för ordinarie undervisning (se Skolverket 2014b). Hos Bengt Persson (2007) är just 

kärnan i det specialpedagogiska arbetet att arbeta förebyggande. I Skolinspektionens (2016) 

granskning av extra anpassningar anges att elevhälsan och i synnerhet specialpedagogen, bör 

ha ett övergripande ansvar för skolans arbete med extra anpassningar. Detta innebär att för det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet i klassrummet bör elevhälsan vara delaktig i de 

extra anpassningarna för att tillgodose en delaktig lärmiljö för eleverna (Skolinspektionen, 

2016). Skolverket och Socialstyrelsen (2017) skriver att det hälsofrämjande arbetet kan vara 

riktat mot både individ – och gruppnivå och syftar mot att stärka och behålla människors 

välbefinnande. Det kan också innebära att stärka möjligheten till delaktighet och tilltro till sig 

själv och sin förmåga. Det förebyggande arbetet i sin tur är ett sätt att förhindra risken för 

ohälsa genom att minska riskfaktorerna och öka skyddsfaktorerna.   

Enligt Lars H Gustafsson (2009) handlar främjandet av hälsa om ”att lära eleverna att 

handskas med livet just så som det är” (s.7), alltså i alla de skolmiljöer eleverna i vardagen 

befinner sig i, vilket innebär att elevhälsoarbetet börjar i elevernas vardagssituationer där de 

som känner eleverna bäst har sin del av ansvaret. Dock stannar inte ansvaret hos dem, olika 

kompetenser tillför olika områden, där elevhälsans roll blir att tillföra det vardagliga 

elevhälsoarbetet ytterligare kunskap och stabilitet (Gustafsson, 2009).  

Skolinspektionen (2016)  tar upp ämnesövergripande arbete som ett sätt att utveckla arbetet 

med extra anpassningar. I 2011 års läroplan (Lgr 11) lyfts estetik fram i flertalet ämnen som 

del av processen för kunskapsinhämtning. Detta skulle kunna tolkas som att det krävs fler sätt 
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att lära för eleverna eller att utveckla elevernas kunskapsinhämtning genom att låta olika 

sinnen samarbeta. I de estetiska ämnenas kursplaner tydliggörs att även dessa ämnen har 

teoretiska och analytiska områden som undervisningen ska tillgodose. Det medför att de 

estetiska ämnena inte längre enbart är centrala som skapande moment i elevernas skolvardag.  

Med den här uppsatsen vill jag tydliggöra och skapa en förståelse för vikten av 

specialpedagogens uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Specialpedagogen, 

tillsammans med elevhälsan, behöver arbeta med att utveckla förståelsen för arbetet med extra 

anpassningar och tydliggöra vikten av samverkan mellan skolans olika kompetenser runt 

dessa. Detta för att utveckla arbetet till att bli ett gemensamt ansvar på skolan och inte något 

som reduceras till den enskilde pedagogens ansvar. I det förebyggande arbetet är samverkan 

mellan enskilda lärare, lärare – arbetslag och arbetslag - specialpedagog/elevhälsan av vikt för 

att de extra anpassningarna ska utvecklas mot ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. 

Detta för att visa på vikten av samtliga kompetensers gemensamma arbete för att utveckla 

delaktiga och goda lärmiljöer. Det torde finnas en kraft i arbetet med extra anpassningar samt 

estetiska aspekter som ett bidrag till att utveckla skolors hälsofrämjande och förebyggande 

arbete.  

2. Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur skolor som har en ämnesövergripande 

inriktning arbetar med extra anpassningar i teoretiska och estetiska ämnen samt om de extra 

anpassningarna kan bidra med att utveckla undervisningen mot ett hälsofrämjande och 

förebyggande arbetssätt. Detta görs genom att undersöka lärares uppfattningar i frågan. 

Följande frågeställningar har formulerats för att besvara syftet:   

- Hur beskriver lärare att de arbetar med extra anpassningar både individuellt och i 

samverkan på skolan? 

- Hur uppfattar lärarna att de på sina skolor arbetar med att utveckla extra anpassningar? 

- Hur uppfattar lärarna att extra anpassningar förändras i ett ämnesövergripande 

arbetssätt? 

- Hur uppfattar lärarna att det ämnesövergripande arbetssättet förändrar elevernas 

förståelse av sitt eget lärande? 
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2.1.  Avgränsningar 

En av studiens avgränsningar innebär att det som undersöks är extra anpassningar inom ramen 

för ordinarie undervisning, inte särskilt stöd som benämns i åtgärdsprogram eftersom dessa 

inte är hälsofrämjande och förebyggande utan snarare ett åtgärdande arbetssätt. Vad som är 

hälsofrämjande och förebyggande kan vara beroende av vilket perspektiv vi väljer att använda 

oss av. Särskilt stöd skulle i vissa sammanhang kunna vara hälsofrämjande och förebyggande, 

exempelvis för elever med stor ångestproblematik eller fysiska nedsättningar så som nedsatt 

syn eller hörsel. Vid sådana situationer kan särskilt stöd vara avgörande för att eleven kan gå i 

skola på likvärdigt sätt som andra elever. Studien är dock avgränsad till extra anpassningar 

inom ramen för ordinarie undervisning.  

Ytterligare en avgränsning gjordes genom en analys av hur estetik omnämns i teoretiska 

ämnens kursplaner i Lgr11. Detta för att tydliggöra för mig som intervjuare vad läroplanen 

skriver om estetik och ämnesövergripande arbete samt för att i intervjuerna med lärare i 

teoretiska ämnen närma mig deras uppfattning om huruvida extra anpassningar förändras när 

estetiska aspekter ingår som en del i teoretiska ämnen.  

2.2.  Litteraturavgränsningar 

För att ta del av tidigare forskning och bakgrund gjordes en allmän sökning på summon med 

orden estetiska lärprocesser, teori, estetik och specialpedagogik. Sökmotorn LIBRIS användes 

för att hitta litteratur som förklarar studiens begrepp. Via ERIC, PRIMO, SwePub, har vissa 

av studiens avhandlingar funnits. Dessa genererade i sin tur annan akademisk litteratur. 

Använda sökord har varit extra anpassningar, samverkan, specialpedagog, pupils with SEN, 

aesthetic, arts. 

3. Bakgrund  

Bakgrunden förklarar begrepp som förekommer i studien samt vilken relevans de har för 

studiens innehåll och resultat. Den syftar även till att belysa min förförståelse kring 

specialpedagogik, extra anpassningar och estetiska lärprocesser. 

3.1.  Extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning 

Extra anpassningar lyftes in i skollagen delvis med syftet att minska lärares administrativa 

arbete men också för att påskynda processen att sätta in stöd för elever i behov av detta (SFS 

2014:456). Till stöd för skolornas arbete finns Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014a) samt Stödinsatser i 
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utbildningen (Skolverket, 2014b). Båda dessa skrifter beskriver hur skolor kan arbeta med 

extra anpassningar och särskilt stöd. Skolverket (2014b) skriver om vikten av samverkan 

mellan pedagoger, den specialpedagogiska kompetensen och den samlade elevhälsan för att 

fördjupa lärarnas kunskap om särskilt stöd och extra anpassningar inom ramen för ordinarie 

undervisning.   

Arbetet med extra anpassningar innebär att stödet ska sättas in genast när läraren anser att en 

elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven (Skolverket, 2014a). Anpassningarna kan 

exempelvis handla om att hjälpa eleven planera och strukturera sina studier, särskilt schema 

över dagen, extra instruktioner eller stöd att komma igång med arbetet (Skolverket, 2014a). 

I en artikel i Lärarnas Tidning (2017) är Lisa Asp-Onsjö kritisk till lagförändringen (SFS 

2014:456), hon menar att den inte lett till mindre administration för lärarna samtidigt som ett 

verktyg för dokumentation och uppföljning av åtgärder har försvunnit. Vidare beskrivs lärarna 

inte heller få det stöd de behöver för att hjälpa eleverna i klassrummet och känner därmed 

osäkerhet på hur arbetet med eleverna de facto ska gå till. Asp-Onsjö (2017) menar att de 

elever som är i behov av stöd har försvunnit ur statistiken efter lagändringen trots att 

likvärdigheten sjunker och färre elever har godkända betyg i alla ämnen när de lämnar 

grundskolan. 

I augusti 2016 utkom Skolinspektionen (2016) med en kvalitetsgranskningsrapport om 

skolans arbete med extra anpassningar. Där framkom att på flera av de granskade skolorna 

råder osäkerhet om vad extra anpassningar är, det förekommer heller ingen samverkan mellan 

specialpedagog – lärare eller mellan lärare – elevhälsan. Skolinspektionen (2016) anser också 

att på en del av skolorna anses arbetet med extra anpassningar vara den enskilde lärarens 

ansvar, något som de menar, påverkar att arbetet med extra anpassningar inte leder framåt. 

Det finns heller inte en tillräckligt omfattande analys av elevernas behov och de riskerar 

därmed att inte få det stöd de har rätt till. Vidare sker ingen uppföljning av anpassningarna 

och därför förändras inte anpassningarna efter elevens behov. Därmed har ingen förenkling 

skett för lärarna, förutom att dokumentationen minskat. Skolinspektionen (2016) avslutar 

rapporten med att poängtera vikten av god undervisning för att minska behovet av extra 

anpassningar. 
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3.2.  Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Elevhälsan är enligt Skollagen (2010:800) något som alla elever i grundskolan har rätt till och 

skollagen formulerar att dess främsta uppgift är att vara hälsofrämjande och förebyggande 

samt att det är elevernas utveckling mot målen som ska stödjas. Även Skolverket (2016) 

poängterar vikten av att det hälsofrämjande arbetet står i relation till skolans resultat. Vidare 

lyfter de fram att: ”Den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar är att klara skolan. 

Därför är motivation, ett gott skolklimat, tillitsfulla relationer mellan elever och mellan lärare 

och elever en del av hälsofrämjande skolutveckling” (Skolverket, 2016). Som ett bidrag till att 

nå en sådan skolutveckling kan Gustafssons (2009) bok Elevhälsa börjar i klassrummet vara 

ett perspektiv. Hans definition innebär kortfattat att elevhälsa är ett gemensamt ansvar för alla 

på skolan och att det börjar i skolans vardagliga sammanhang som exempelvis i klassrummet, 

på rasten eller i matsalen. Lärare och mentorer har därför en roll av vikt att främja elevers 

hälsa genom en fungerande klassrumsmiljö, god undervisning och engagemang eftersom det i 

dessa situationer finns stor potential. Den samlade elevhälsan ska i sin tur tillföra ett större 

djup till skolans vardagliga elevhälsoarbete. Skolan bör utmärkas av helhetssyn och samarbete 

för att utveckla ett hälsofrämjande arbete för eleverna (Gustafsson, 2009). Även Skolverket 

och Socialstyrelsen (2017) poängterar detta genom att formulera elevhälsans arbete som 

dubbelriktat mellan elevernas hälsa och lärande.  

Elevhälsan ska fungera som en samlad elevhälsa där alla kompetenser samverkar för att alla 

elever ska utvecklas i riktning mot utbildningens mål, samt stöttar eleverna att utvecklas så 

långt som möjligt. I målen för specialpedagogexamen (SFS:2007:638) ingår bland annat att 

medverka i det förebyggande arbetet, undanröja hinder i lärmiljön, vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare men också ha insikt om samverkan mellan olika yrkesgrupper. 

Specialpedagogen blir via sin utbildning en länk av vikt i elevhälsan med ett förhållningssätt 

som kan bidra till en ökad mångfald av undervisningsformer. Persson (2007) framhåller att 

det förebyggande arbetet är centralt inom specialpedagogik och Skolverket och 

Socialstyrelsen (2017) uttrycker att det salutogena perspektivet är kännetecknande för det 

hälsofrämjande arbetet. Salutogent perspektiv innebär att arbetet ska fokusera på de friska 

faktorerna, eller de faktorer som främjar och bidrar till hälsa genom att exempelvis ”öka 

individens delaktighet och tilltro till den egna förmågan” (Skolverket och socialstyrelsen, 

2017, s. 36). Persson (2007) beskriver ett demokratiskt deltagarperspektiv som innebär att 

istället för att kompensera svårigheter som uppstår och på det viset normalisera det avvikande 

ska institutionen ge utrymme för variationer och därmed arbeta med heterogena elevgrupper 
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istället för homogenitet och enskild undervisning. Petri Partanen (2012) understryker att en 

elevhälsa som fokuserar på ett salutogent perspektiv växer fram i ett djupgående samarbete 

där alla medarbetare i verksamheten deltar.  

Partanen (2012)  framhåller vikten av att synliggöra lärprocesser istället för enskilda elever 

för att utveckla ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Då krävs, enligt författaren, 

möjlighet att iaktta det vardagliga arbetet utifrån och noggrant undersöka verksamheten över 

tid exempelvis via tidigare insatser och utvärderingar. Lärprocessernas betydelse tydliggörs i 

propositionen Hälsa, lärande och trygghet: 

Det är i lärprocesserna, i relationen mellan lärare och elever, som det mest betydelsefulla i skolan sker. 

Lärarnas förmåga att etablera goda relationer till eleverna och möjlighet att skapa utvecklande och kreativa 

lärandemiljöer i skolan är förutsättningar för att eleverna ska trivas och utvecklas och nå målen (Prop. 

2001/02:14 Hälsa, lärande och trygghet, s. 23). 

3.3. Värdet av olika sinnen 

I olika delar av Lgr 11 nämns estetiska aspekter som centrala sammanhang av skolans 

verksamhet. Enligt Märtha Andersson (2014) är Lgr 11 den läroplan som förstärker estetiska 

aspekter ”som nödvändiga för människan i ett modernt samhälle” (s. 11). Hennes studie visar 

hur ett estetiskt perspektiv genomsyrar alla ämnen i Lgr 11. I läroplanen uttrycks att både de 

intellektuella, praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna ska uppmärksammas. Under 

rubriken Skolans värdegrund och uppdrag nämns det i form av både skapande och kreativitet, 

vid lek och arbete. Därutöver står det även i texten att eleverna ska ha möjlighet att prova och 

utveckla olika former av uttryck som exempelvis dans, musicerande och drama, samt ges 

möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Mer specifikt återkommer estetiska aspekter under 

rubrikerna Kursplan och Ämnets syfte i Lgr 11 i olika form, exempelvis med begreppen 

kreativ och estetiska värden, estetiska uttrycksformer, estetiska valsituationer och estetik, 

samt skapande, estetiska uttrycksformer och estetiskt berättande. Trots detta visar ett flertal 

rapporter enligt Andersson (2014) att de estetiska uttrycksformerna många gånger får stå 

tillbaka i förhållande till muntliga och skriftliga uttryck. 

Myndigheten för skolutveckling (2003) menar att det traditionellt sett finns en dikotomi 

mellan själen och tänkandet i förhållande till kroppen och dess aktiviteter. Som motsats till 

detta synsätt kan man hävda att allt står i relation till varandra, att del står i relation till helhet. 

Via ett sådant perspektiv, att teori och praktik står i förhållande till varandra, kan man bryta 
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motsättningen mellan kropp och medvetande genom att teori förlorar sin trovärdighet om inte 

de båda delarna, teori och praktik, hör ihop. 

Föreliggande studie undersöker möjligheten att ett ämnesövergripande arbetssätt, där 

kombinationen av teoretiska ämnen, estetik och kreativitet, skulle kunna vara ett sätt att 

använda olika metoder inom samma arbetsområde för att pröva olika arbetsformer. Detta för 

att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt som Skollagen (2010:800) 

föreskriver. På detta vis skulle eleverna också ges möjlighet att fördjupa sin förståelse, visa 

sina förmågor på flera olika sätt under arbetets gång samt att utökade antal 

bedömningstillfällen för lärarna skulle kunna uppstå. Dessa fördelar med att använda olika 

metoder och arbetssätt är också något som Skolinspektionen (2016) skriver i sin rapport om 

studiero i skolan. Den visar på vikten av varierad undervisning med individanpassning och 

utmaningar med elevaktiva arbetssätt för att motivera eleverna. På det viset gynnas studieron, 

men eleverna ges också möjlighet att förstå uppgifterna på flera sätt. Myndigheten för 

skolutveckling (2003) jämför med Dysthes begrepp flerstämmighet där både elever, lärare 

samt olika arbeten står i dialog med varandra. 

Kunskapskraven i estetiska ämnen innehåller även teoretiska och analytiska delar. Det innebär 

att estetiska ämnen inte enbart består av skapande utan innehåller även dokumentation, 

skriftlig reflektion av det arbete som utförts av eleven, samt analyser och teori om exempelvis 

nutida och historiska material, tekniker och tillvägagångssätt. Enligt Myndigheten för 

skolutveckling (2003) är det av vikt att estetiska lärprocesser även innehåller dessa delar för 

att inte ansluta sig till dikotomin mellan teori och praktik istället för att upphäva densamma. 

3.4.  Att skapa helhet 

Begreppet estetiska lärprocesser är omfattande och många gånger utan definition. Detta kan 

leda till osäkerhet och rädsla för att gripa sig an en metod som skulle kunna anamma estetiska 

uttrycksformer eller arbetssätt. I studien definieras och problematiseras begreppet estetiska 

lärprocesser som en aspekt av skolornas ämnesövergripande arbete. Begreppet ingår inte i 

dialogen med informanterna utan används istället som ett analysverktyg.  

Enligt Marie-Louise Stenhammar (2015) ses estetiska ämnen traditionellt som något 

förknippat med medfödd kunskap, alltså något som inte självklart är tillgängligt för alla, men 

det finns en tudelning i hur skolor arbetar med estetiska lärprocesser. Å ena sidan kan de 

användas som transfereffekt, alltså för att gynna kunskapande i andra ämnen genom att 
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tillföra skapande inslag. Å andra sidan är de knutna till de estetiska ämnena och därmed något 

som inte är tillgängligt för lärare i andra teoretiska ämnen, såvida inte läraren är intresserad av 

estetiska uttryckssätt. Alternativt sker arbetet i form av ämnesövergripande arbeten eller 

kulturprojekt med flera av skolans lärare inblandade, där samtliga bidrar med olika 

kunskapsdelar till projektet (Stenhammar, 2015). Myndigheten för skolutveckling (2003) 

framhåller att det vid ämnesövergripande arbeten är av vikt att kommunikationen mellan 

inblandade ämneslärare sker dialogiskt och horisontellt för att inte det estetiska ämnet 

används enbart som redovisningsmoment eller för att gynna det andra ämnet. 

Av ovanstående anledningar bör olika definitioner av begreppet undersökas. Stenhammar 

(2015) definierar estetiska lärprocesser som ett samlingsbegrepp för de olika estetiska 

uttrycksformer som kan användas som redskap för lärande och undervisning i andra ämnen än 

de estetiska. Andersson (2014) förstår begreppet ur ett utbildningssammanhang och menar att 

det är både ett förhållningssätt och en metod, som skapar ”en öppenhet för olika tolkningar av 

verkligheten” (s. 26). Hon menar vidare att skolan ska skapa arbetsformer där estetiska 

uttrycksmedel är verktyg för lärande, medan de estetiska lärprocesserna är en beskrivning för 

utrymmet mellan konstnärliga uttrycksformer och kognitiv utveckling. Estetiska 

uttrycksformer hjälper barn att se helhet vilket i sin tur leder till djupare förståelse för arbetet 

(Andersson, 2014). 

Myndigheten för skolutveckling (2003) definierar i sin tur estetiska lärprocesser på följande 

sätt: ”Estetiska läroprocesser är processer som är dialogiska, gör det bekanta främmande och 

är medierade och gestaltade på olika sätt. Estetiska läroprocesser gäller inte enbart görandet, 

produktionsfasen, utan innefattar också reception och reflektion” (s. 73). Även Tarja Häikiö 

(2007) tar upp innehållet av olika delar, men skriver att estetiska lärprocesser förenar två 

dimensioner genom att det estetiska bär en process av perception, reception, gestaltning och 

reflektion. Detta gynnar förståelse för kunskap och problematiserande, utvecklar fler 

perspektiv på hur man kan förstå världen och kan även skapa ny mening.  

Martin Göthberg (2015) preciserar begreppet till att målet inte är fastställt i förväg, till något 

oförutsägbart, som även kan utmana vårt vanliga perspektiv och därmed skapar egen 

förståelse. Stenhammar (2015) relaterar också till estetiska lärprocessers reflekterande 

funktion samt till möjligheten att använda fler uttrycksformer för sin kunskap än det teoretiska 

skrivandet eller verbal kommunikation.  
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Stenhammar (2015) problematiserar begreppet genom en åtskillnad mellan svag och stark 

estetik, där den svaga estetiken efterliknar det gestaltade, medan det i den starka estetiken 

finns utrymme för att utforska och problematisera och vidare kanske utveckla ett förändrat 

kunskapsinnehåll. ”Konstens främsta uppgift, enligt Sklovskij, är att avautomatisera vår 

varseblivning, att få oss att se med nya ögon på en företeelse” (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003, s. 81). På det viset beskriver författarna hur betydelsen för ett lärande 

kan samverka och skapa en dynamik mellan olika lärprocesser där både estetiska och 

instrumentella funktioner har betydelse oavsett ämne. Då ger det estetiska oss nya perspektiv. 

Författarna öppnar på det viset begreppet till att inte bara vara en motvikt till skolans 

teoretiska del utan något som existerar inom fler ämnesområden än de estetiska. Levin (2012)  

har följande definition på begreppet ”estetiska lärprocesser är när barnet använder olika språk 

som var och ett eller tillsammans frigör kunnandet från sitt vanliga sammanhang och 

därigenom gör det användbart i nya oväntade sammanhang, så att det för barnet tydliggörs 

vad det kan” (Levin, 2012, s. 80). 

Sammanfattningsvis blir det tydligt att estetiska lärprocesser är ett mångtydigt begrepp 

(Andersson, 2014; Göthberg, 2015; Stenhammar, 2015) något som i ett vardagligt 

sammanhang kan göra begreppet svårt att förstå. Det kan också medföra att det är något som 

är förbehållet en viss grupp människor, de estetiska, de konstnärliga. Detta skulle kunna leda 

till ett begränsande perspektiv för begreppet i sig, genom att människor som inte definierar sig 

som estetiska lämnas, och ställer sig själva, utanför och därmed överlämnar dessa processer 

till de som är betrodda eller förväntas behärska dessa områden. 

Definitionerna ovan kan dock även tolkas på ett annat sätt, nämligen att estetiska lärprocesser 

kan vara ett sätt att synliggöra olika perspektiv och att hjälpa eleverna att fördjupa sin 

förståelse av kunskapen, samtidigt som arbetet är både främjande för reflektion, utveckling av 

processen och står i dialog, eller kommunicerar med, omvärlden eller kontexten. (Andersson, 

2014; Göthberg, 2015; Häikiö, 20017; Levin, 2012; Myndigheten för skolutveckling 2003; 

Stenhammar, 2015).  

4. Tidigare forskning 

Under denna rubrik förklaras betydelsen av samverkan mellan olika kompetenser på skolan 

för att utveckla arbetet med extra anpassningar. Även tidigare forskning om estetiska 

lärprocesser kommer att presenteras.  
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4.1.  Samverkan och extra anpassningar 

”Den specialpedagogiska utmaningen är att utveckla lärandemiljön så att den har möjlighet att 

möta alla barn med respekt för olikheter inom den normala variationen utan hjälp av experter” 

(Lansheim, 2010, s. 35). För att åstadkomma detta, krävs ett samarbete mellan skolans olika 

kompetenser i dess vardagliga praktik för att lärandemiljön ska utvecklas till att möta allas 

olikheter. Denna samverkan bör baseras på att specialpedagogik ingår i alla lärares kunskap, 

vilket kan skapas via ett kollegialt lärande mellan lärare och specialpedagog (Lansheim, 

2010).  

I England har forskare studerat effekten av att specialpedagogers tid i större utsträckning 

läggs på kollegial samverkan och handledning av pedagoger än på enskilda elever. Då 

utvecklas en ökad kompetens på skolnivå för att stötta elever i behov av stöd (Griffiths & 

Dubsky, 2012). Marie Tanner och Héctor Pérez Prieto (2016) skriver att det finns en strävan 

bland specialpedagoger att skapa möjlighet för samverkan mellan arbetslag och elevhälsan för 

skolans arbete med stödinsatser. Deras informanter uttrycker en önskan om att utarbeta ett 

hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt för att på det viset reducera det åtgärdande 

arbetet och på längre sikt utveckla undervisningen till att möta olika behov. Att finna arenor 

för en samverkan som främjar en god lärmiljö i enlighet med skollagen (SOU 2010:800) och 

Skolverkets stödmaterial (Skolverket, 2014a, s. 10) är enligt Tanner och Prieto (2016) något 

som specialpedagogerna upplever en svårighet med. Detta kan även visa sig i utformandet av 

fungerande rutiner för kommunikationen. Ingemar Gerrbo (2012) uppmärksammar i sin 

studies resultat att samarbete mellan lärare och specialpedagoger bara uppstår när lärare 

efterfrågar stöd av specialpedagog.  

Tanner och Prieto (2016) menar att det i samverkan uppstår en aspekt av professionella 

gränsdragningar och ansvarsområden för inblandade kompetenser där specialpedagogerna 

menar att lärarnas utökade ansvar för arbetet med extra anpassningar skapar en situation där 

specialpedagogerna inte alltid har kontroll över hur anpassningarna genomförs. 

Gränsdragningsproblematiken och frågan om ansvarsområden är synlig långt tidigare i 

skolans historia (Backlund 2007). I en artikel av Cristina Devecchi och Martyn Rouse (2010) 

beskriver de hur samarbetet mellan lärare och lärarassistenter är avgörande för att stödet ska 

bli effektivt både vad gäller barnens lärande och välbefinnande. Deras studie i England visar 

att det måste finnas en tydlighet för alla inblandades roller och ansvar, men det är också av 

vikt att alla respekterar varandra och varandras kunskap, erfarenhet och kompetens. De 
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professionella gränsdragningar deltagarna är vana vid kan försvåra det arbetet menar 

författarna.  

Sofia Boo (2014) betonar att samverkansarbetet mellan olika kompetenser i skolan är av vikt 

för att lärarna ska kunna bygga relationer till eleverna och på det viset kunna individualisera 

arbetet utifrån hur eleven fungerar i olika sammanhang. Vidare förespråkar hon att 

individanpassning handlar om mer än att anpassa material och arbetssätt, det innebär vilken 

nivå av ansvar och medbestämmande som eleven bör ha samt anpassning av miljön.    

Tanner och Prieto (2016) anser att konkreta anpassningar på individnivå i klassrummet inte 

framstår som svåra att beskriva för specialpedagogerna, men sällan berörs anpassningar på 

grupp- eller skolnivå. Vidare visar studien att skillnaden i åtgärder som anpassning eller 

särskilt stöd framstår i relation till eventuellt åtgärdsprogram, inte i betydelsen av hur stödet 

påverkar enskilda individer eller som en problematisering av exempelvis exkluderande och 

inkluderande effekter. Här finns en risk för att frågor om dokumentationsformer för 

individanpassade åtgärder tar större plats än konkreta förändringar i undervisningen.  Även 

Lisa Asp-Onsjö (2006) visar i sin fallstudie att åtgärdsprogrammen sällan beskriver 

problemen till de faktiska sammanhang eleverna befinner sig i, ett förhållningssätt som kan 

spåras tillbaka i tiden enligt Backlund (2007) som också visar att redan från mitten av 70-talet 

fanns ett fokus på samarbete mellan lärare – arbetslag och samverkan mellan arbetslag - 

elevvård för att utveckla förståelsen av det som med tiden skulle bli ett förebyggande och 

relationellt perspektiv. Detta kan beskriva ett motsatsförhållande till att utveckla former för ett 

hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt som i sin tur påverkar huruvida undervisningen 

utformas till att innehålla proaktiva metoder som gynnar elevers lärande och deltagande i 

klassrummet. Till detta kan tillföras att Tanner och Prieto (2016) i sin studie visar att minskad 

administration för lärare inte är något självklart efter lagändringen (SFS 2014:456) utan något 

som lärare, specialpedagoger och rektorer (i form av ansvarig för skolans organisation) aktivt 

arbetar med. 

Enligt Maria Warne (2013) finns det få studier som har undersökt vad i skolan som är 

hälsofrämjande och förebyggande, istället har det centrala ofta legat på faktorer som skapar 

ohälsa. Genom att titta på ”hur skolans organisation, utbildning och aktiviteter påverkar 

elevers hälsa” (s. 27) kan man förflytta fokus från eleven som individ till skolan som 

organisation enligt författaren. Föreliggande studie är ett bidrag till detta perspektiv.  
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4.2.  Variationer av undervisning 

Traditionellt har skolan stöttat elever i svårigheter genom att träna mer på det som är svårt, 

eller nivågruppera, men enligt Ann Ahlberg (2001) har eleverna främst ett behov av att lära 

sig på ett annat sätt där processen är viktigare. Boo (2014) framhäver att varierade 

undervisningsmetoder är av vikt eftersom det leder till olika former av kunnande och i 

förlängningen till olika kompetenser. Lärare behöver nyanserad kunskap om elevers 

motivation, tidigare kunskap, hur enskilda individer bäst behandlar information etc., för att 

kunna skapa förutsättningar för alla att utvecklas i sin takt. I mötet mellan elever i en 

heterogen grupp sker utveckling av att de ser på kunskap ur sina olika perspektiv. Detta 

förutsätter att arbetet inte innebär att eleverna ska mötas på en gemensam nivå utan att det 

finns möjlighet att utvecklas så långt som möjligt på elevens individuella nivå. 

Andersson (2014) lyfter i sin avhandling fram forskning som visar att estetiska lärprocesser är 

positiv för kunskapsutveckling där eleverna kan använda sig av sin egen erfarenhetsvärld, sina 

känslor, upplevelser samt analys och via dessa olika delar skapa en helhet. Hon skriver vidare 

att i en god lärandemiljö ökar elevernas motivation för skolarbetet och att samverkan mellan 

olika sinnen, estetiska uttrycksformer och upplevelse kan ge ett stöd för att sortera, strukturera 

och kategorisera sina uttryck. Häikiö (2007) identifierar i sin undersökning att det estetiska 

skapandet även är ett stöd för att medvetandegöra barn om vad de känner och vet. Hon anser 

att kreativitet är en aspekt av kunskapande eftersom skapande både är ett självändamål samt 

ett sätt att förstå och bearbeta kunskap. Detta kan jämföras med Melanie Peter (1998) som 

argumenterar för att man inte bör särskilja konst från vetenskap eftersom konst ger barn 

möjlighet att förena kunskap, färdigheter och förståelse till en helhet. I arbetet med konst sker 

skapandet och upplevelsen i symbios med varandra hos barn vilket ger förutsättningar för att 

arbeta flerdimensionellt i ett motiverande sammanhang. 

Häikiö (2007) uppmärksammar att skolan bör se skapandets möjligheter till att fördjupa 

lärandet och därmed belysa processen som en metod för kunskapande. Detta förutsätter dock 

att läraren arbetar dialogiskt med estetiska lärprocesser och andra ämnen. Det skeende som är 

en del av arbetet med estetiska lärprocesser inkluderar ett identitetsskapande samtidigt som 

kunskapen fördjupas vilket Häikiö menar hjälper barn att förstå olika nivåer av medvetande. 

Detta torde synliggöra metoder där ett ämnesövergripande arbetssätt är centralt för lärandet 

enligt författaren.  
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Monica Lindgren (2006) menar att den dikotomi som estetisk kontra teoretisk verksamhet 

präglas av i skolan är ett sätt att skapa ordning för den estetiska verksamheten. Det medför 

även en polariserad syn på barn, där de framställs som bra på det ena, men sämre på det andra. 

I denna diskussion finns enligt Lindgren en tendens att se estetiska ämnen som terapeutiska 

för elever i svårigheter. Hennes studie visar att estetiska ämnen kan kategoriseras som en 

specialpedagogisk funktion av lärarna själva vilket kan få som effekt att befästa den 

dikotomin som redan finns, både i synen på barn och på skolans ordning för estetiska kontra 

teoretiska ämnen. Enligt författaren generar detta också en syn på det estetiska som något 

lustfyllt för att barnen ska orka hela skoldagen. En väg att gå, som Lindgren tar upp är ett 

ämnesintegrerat arbetssätt där olika perspektiv blir synliggjorda. Risken med detta är att 

estetiska ämnens hantverksdimension förminskas.  

Tidigare forskning av extra anpassningar undersöker hur arbetet med extra anpassningar 

utvecklats sedan lagändringen (2014:456), och vilka svårigheter som uppstått i detta arbete. 

Vidare visare tidigare forskning om estetiska lärprocesser på svårigheter att definiera 

begreppet till att bli något som inte exkluderar lärare utan tidigare kunskap och erfarenhet av 

estetiska lärprocesser. Genomgången av forskning om estetiska lärprocesser visar också på 

möjligheten att utveckla en djupare förståelse av kunskap hos eleverna via arbetet med olika 

sinnen samt arbetssätt som inkluderar ett helhetsperspektiv på hela människans olika 

förmågor. Föreliggande studie är ett försök att sammanfoga det specialpedagogiska arbetet 

kring extra anpassningar med estetiska aspekter som ett hälsofrämjande och förebyggande 

arbetssätt. Det skulle kunna vara ett sätt att synliggöra elevers styrkor i skolarbetet där de ges 

möjlighet att visa sin kunskap och sina förmågor på fler sätt.  

5. Teoretiska utgångspunkter 

Studien utgår ifrån ett relationellt perspektiv, vilket innebär att kunskap uppstår i relation med 

andra människor och miljön man befinner sig i. Utifrån ett sådant synsätt uppstår även elevers 

svårigheter i ett sammanhang, inte hos eleven själv. Ann Ahlberg (2013) vidareutvecklar 

beskrivningen till att både arbetslag och specialpedagog har ett gemensamt ansvar för 

svårigheterna. Hon menar att många faktorer spelar in när man ser elevers svårigheter i ett 

relationellt perspektiv. Exempelvis kan det vara hur väl fungerande samarbetet inom 

arbetslaget är, att förståelse utvecklas för elever i behov av särskilt stöd, hur 

samverkansarbetet med andra kompetenser på skolan fungerar eller hur skolkulturen ser ut 

(Ahlberg, 2013). Ahlberg (2001) betraktar svårighet som en social konstruktion. Hon menar 
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vidare att ”Enligt mitt synsätt är kommunikationen och relationen mellan skolans styrning och 

organisation, undervisningens innehåll och organisering samt elevens möjligheter att lära 

avgörande för hur en elevs skolsituation kommer att gestalta sig.” (s. 12). För att arbeta med 

relationen menar författaren att via reflekterande samtal finns möjlighet för lärarna att förhålla 

sig kritisk till sin egen undervisning genom att ges möjlighet att uttrycka tankar och 

erfarenheter och utifrån det kunna förändra och utveckla innehållet (Ahlberg, 2001). Persson 

(2007) visar på ett motsatt förhållande i det kategoriska perspektivet som innebär att 

svårigheterna finns hos eleven, som då blir problembärare. 

Persson (2007) skriver att specialpedagogik i skolan bör ske i interaktion med den 

pedagogiska verksamheten, alltså relationellt istället för kategoriskt. I det relationella 

perspektivet blir det av vikt att titta på vad som sker i samspelet mellan olika aktörer, på det 

viset blir inte eleven problembärare och istället kan man problematisera omständigheten, 

miljön eller de anpassningar man arbetar med. Persson menar vidare att det relationella 

perspektivet förändrar hur vi ser på våra olika kompetenser inom skolan. På det viset blir 

samverkansarbetet runt de extra anpassningarna avgörande för elevens möjlighet att 

tillgodogöra sig kunskap. Här förändras även uppfattningen av specialpedagogik till att vara 

ett stöd i hur arbetet med att differentiera undervisningen och dess innehåll istället för att vara 

riktad till en enskild elev. Han menar även att i ett relationellt perspektiv behöver lärare ha 

kunskap om hur hen kan anpassa undervisningen för att passa olika elevers förutsättningar i 

klassrummet. I ett sådant arbete är specialpedagogens kompetens viktig för att stötta lärare i 

hur de kan åstadkomma skillnader i undervisningen. Det arbetet underlättas även av att 

arbetslaget tillsammans har förståelse för elevers olikheter och att det är ett gemensamt arbete 

att lösa de problem som uppstår (Persson, 2007). Ahlberg (2013) menar att mötet mellan 

elevers olikheter utvecklar lärandet och förståelsen för varandra när olika perspektiv blir 

synliga. Då blir elevers skilda erfarenheter resurser i skolan. För att arbetet med elever i behov 

av stöd ska ha framgång krävs att skolan har ett samverkansarbete mellan olika kompetenser 

samt inom arbetslaget. I detta arbete är relationer en viktig byggsten.   

Det relationella perspektivet i föreliggande studie används utifrån två synsätt. Dels hur lärare i 

teoretiska och estetiska ämnen uppfattar vikten av att skapa relationer på olika sätt och ibland 

med olika förutsättningar i sina respektive ämnen. Arbetet med extra anpassningar bör 

underlättas av goda relationer till eleverna i skolan. Dels används perspektivet för att få syn på 

huruvida lärare beskriver elevers behov av extra anpassningar som en del av den fysiska och 
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psykiska miljö eleverna befinner sig i. Båda dessa synsätt är centrala för att utveckla ett 

hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. 

6. Metod 

Här redogörs för valet av metodansats för studiens genomförande. Studien har en 

hermeneutisk ansats då undersökningen handlar om att förstå och förmedla hur man på skolor 

med ett ämnesövergripande arbetssätt arbetar med extra anpassningar.  

6.1. Hermeneutik 

Hermeneutik grundar sig i att förstå, tolka och förmedla enligt både Per-Johan Ödman (2007) 

och Ingrid Westlund (2015). Ödman (2007) jämför den hermeneutiska ansatsen med att lägga 

ett pussel då man också bygger en helhet genom att studera detaljer. Westlund (2015) 

poängterar vikten av att detaljerna hänger ihop och styrker varandra. Arbetet går dock åt båda 

håll, en dialektisk pendelrörelse mellan del och helhet för att ny förståelse ska uppstå. Detta 

samspel mellan del och helhet kallas hermeneutisk cirkel eller hermeneutisk spiral och 

beskriver hur vår förståelse förändras när förförståelse möter ny kunskap som bearbetas i 

kontexten. Tillsammans bildar delarna ny kunskap eller utvidgar vår förståelse för det 

betraktade. Mötet med de olika delarna, eller förståelsehorisonter som Gadamer beskriver 

dem (Ödman, 2007), bör präglas av nyfikenhet och öppen inställning (Westlund, 2015) dels 

för att som forskare upptäcka nya riktningar, men också för att inte fastna i ”en sluten – eller 

cirkulär – förståelsehorisont” (Ödman, 2007, s. 104). Steinar Kvale och Svend Brinkmann 

(2014) jämför relationen mellan del och helhet med en melodi. ”helheten skapas av de 

enskilda ljuden, men dessa får sina egenskaper (som harmonier eller vad det nu kan vara) 

genom att vara en del av helhetens musikaliska struktur” (s. 119).    

Westlund (2015) skriver att hermeneutik förutsätter att vi är medvetna om och redogör för den 

förförståelse vi förfogar över inom området. Enligt Ödman (2007) innebär detta att vi blir en 

del av vår egen forskning och vi befinner oss aldrig helt utanför studien. Därav är det av vikt 

för forskaren att tydligt skriva fram sin egen livserfarenhet av undersökningsområdet, men 

också att uppmärksamma vilka omständigheter som påverkar svaren i intervjuerna samt i 

vilken kontext de uppstår. Fortsättningsvis är kontexten betydelsebärande för förståelsen, 

tolkningen, men även för hur uppsatsens resultat förmedlas. 

Genom att låta extra anpassningar stå i dialog med begreppet estetiska lärprocesser i studiens 

analys finns en närhet till hermeneutiken i relation till att Ödman (2007) skriver att 
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dialektiken är en del av vikt för hermeneutiken, samt Heidegger som menar att det är en väg 

för hur vi kan förstå vår tolkning och därmed vår förståelse av världen. Gadamer i sin tur 

menar att förståelse uppstår i mötet med den situation vi befinner oss i och beskriver 

tolkningsprocessen som att ”man låter en värld öppna sig” (Ödman, 2007, s. 30). Med ett 

sådant synsätt kan dialogen och mötet mellan dessa begrepp även uppstå i undersökningens 

intervjuer och på det viset leda till nya tankar även för undersökningens informanter. I 

undersökningen blir extra anpassningar och estetiska lärprocesser olika delar som tillsammans 

kan bidra till en utökad förståelse för helheten som i sin tur handlar om hur skolors 

hälsofrämjande och förebyggande arbete kan se ut. Hermeneutiken kan skapa möjlighet att 

identifiera fler delar som påverkar helheten. Dessa delar kan synliggöras i det relationella 

perspektivet, men också i den kollegiala samverkan som är av vikt att utveckla på skolor för 

att kunna göra extra anpassningar till något som utvecklar undervisningen i det vardagliga 

skolarbetet. Utifrån ovanstående är hermeneutik användbart på denna studie eftersom syftet är 

att tolka och förstå det arbete som utförs i form av extra anpassningar. Den hermeneutiska 

ansatsen torde även vara en väg att förmedla möjligheterna med att använda estetiska 

lärprocesser som ett sätt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Ytterligare en pusselbit 

är att belysa det kollegiala samverkansarbetet som en del av vikt för att utveckla elevernas 

lärande samt förståelse av sin egen kunskap. 

Som nämndes i inledningen undersöks i studien lärarnas arbete med extra anpassningar i olika 

ämnen samt i ett ämnesövergripande arbete. Detta för att kunna synliggöra eventuella 

skillnader i hur anpassningar genomförs inom estetiska respektive teoretiska ämnen. Genom 

den hermeneutiska ansatsen torde en förståelse för vikten av att arbeta med olika former av 

lärprocesser i klassrummet utvecklas. 

I arbetet med att utveckla förståelse för hermeneutik förändrades min egen förståelse för 

informanternas kommande svar, för resultatet och för analysen. En ökad ödmjukhet för att 

placera resultaten i en större helhet, där fler olika röster skulle komma att höras och på det 

viset ge fler perspektiv på svarens innehåll. Detta kan ses som en hermeneutisk utveckling 

under arbetets gång, inte bara i studien utan även på ett personligt plan, vilket i sin tur 

utvecklar min förståelse av skolors arbete med extra anpassningar och andra 

specialpedagogiska frågor.  
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6.2.  Intervju 

Metoden i uppsatsen är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver den kvalitativa intervjun som ett professionellt samtal ”där kunskap 

konstrueras i inter-aktionen mellan intervjuaren och den intervjuade” (s. 18). Detta innebär att 

intervjuerna kan ses som samtal där deltagarna tillsammans skapar en bild av de ämnen som 

intervjun handlar om, samt även innehåller den intervjuades yttranden om sin verklighet. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att man som intervjuande person har förberett ämnen 

och frågor som är intressanta för studien. Dessa ämnen och frågor ska behandlas under 

intervjun, men som författare av studien är det av vikt att förhålla sig flexibel till 

ordningsföljd och ge informanterna möjlighet att utveckla sina tankar och idéer (Denscombe, 

2014). Detta innebär vidare att intervjuaren kan förändra frågorna under studiens gång för att 

ha möjlighet att vara följsam i förhållande till de upplysningar som informanterna kan 

utveckla, men det ger även möjlighet att ställa följdfrågor, ställa klargörande frågor eller be 

om exempel. Kvale och Brinkmann (2014) framställer det som att intervjuformen består av 

teman och förslag till frågor, samt möjlighet att förändra frågorna till form och ordningsföljd 

för att följa upp informanternas utsagor. Vidare beskriver Denscombe (2014) att 

semistrukturerade intervjuer kan användas för att undersöka åsikter och uppfattningar hos 

informanterna. Studiens syfte är att belysa hur extra anpassningar kan se ut i teoretiska och 

estetiska ämnen samt lärarnas uppfattning av huruvida de extra anpassningarna påverkas av 

estetiska lärprocesser. För att kunna förstå detta behöver jag som intervjuare ha möjlighet att 

ställa följdfrågor och fördjupa mig i vissa områden under intervjuerna. Därför användes 

intervjuguiden som grund men där jag sedan valde att fördjupa frågor om exempelvis 

elevernas förståelse av sitt lärande och extra anpassningar i olika delar av intervjun.  

Magdalene Thomassen (2007) beskriver begreppet distansering som det avstånd som gör 

texten självständig och kan förstås eller tolkas på andra sätt än författarens ursprungliga 

mening. Genom distansering tydliggörs att tolkningen inte har som mål att exponera världen 

bakom texten, utan istället ”förstå världen framför” (s. 189). Kvale och Brinkmann (2014) 

preciserar detta med att intervjun inte bara består av att förmedla svar på frågor utan även en 

analys av det samtal som förts i den kontext det befunnit sig i. Förhoppningsvis föder studien 

nya tankar och perspektiv i olika sammanhang. 
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6.3.  Urval 

Denscombe (2014) skriver om explorativt urval som användbart för kvalitativa data. 

Explorativt urval används när man vill utforska nya områden och finna ovanliga exempel. 

Ytterligare ett urval är icke-sannolikhetsurval där urvalet i viss mån är påverkat av forskaren. 

Vid ett icke-sannolikhetsurval kan man vidare göra ett subjektivt urval vilket innebär att man 

vänder sig till personer (eller i denna studie skolor) som har kunskap om ämnet.  

För att skapa en bild av hur arbetet med extra anpassningar ser ut på skolor med ett uttalat 

ämnesövergripande arbete gjordes valet att intervjua lärare från både teoretiska och estetiska 

ämnen. Skolorna i undersökningen är två skolor i norra Sverige. Eftersom studien undersöker 

extra anpassningar inom estetiska ämnen, teoretiska ämnen och ämnesövergripande arbete 

gjordes ovanstående urval utifrån skolor som arbetar ämnesövergripande. Urvalet är alltså 

baserat på explorativt urval – för att ha möjlighet att finna ovanliga exempel samt ett 

subjektivt urval utifrån aspekten att tillfråga skolor som arbetar ämnesövergripande. Den ena 

skolan har en inriktning med ett fördjupat ämnesövergripande arbete och den andra skolan har 

en lång tradition av ämnesövergripande arbete. Den första skolan, A, är en F-9 skola, där jag 

valt att intervjua lärare som undervisar i år 7-9. Den andra skolan, B, är en 7-9 skola. Lärarna 

på båda skolorna arbetar i arbetslag som består av både estetiska och teoretiska ämneslärare.  

Grindvakt är ett begrepp från etnografin som innebär att forskaren får tillträde genom en 

nyckelperson på skolan (Denscombe, 2014). I denna studies fall blev det rektorn på skola A 

som blev grindvakt. Vid skola B fanns ingen ordinarie rektor på plats vid första kontakten 

med skolan, istället blev skolhandläggaren den första grindvakten som hjälpte mig att 

kontakta lärare på skolan. Dock tillträdde en ny rektor veckan efter vilket medförde att innan 

intervjuerna var inbokade informerades han om studien och han fick godkände intervjuerna.  

Studien innebar ett urval av informanter från både teoretiska och estetiska ämnen. Eftersom 

jag själv har undervisat i musik valdes musiklärarna bort för att undvika att mina erfarenheter 

skulle komma att påverka resultatet. Önskemål fanns om en blandning även bland teoretiska 

ämneslärare och ville i första hand intervjua utbildade lärare i matematik/no samt utbildade 

lärare i språk. Detta för att skapa förutsättningar för ett bredare spektra på svaren och på det 

viset ges möjlighet att undersöka arbetet med extra anpassningar i olika ämnen.   

På skola A valde rektorn i samråd med mig ut de lärare som sedan kontaktades. Att rektor fick 

delta i urvalsprocessen kan enligt Denscombe (2014) innebära en risk för snedvridning av 

urvalet eller urvalsfel eftersom det kan påverka vilka informanter som blir aktuella för 
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intervjun. Urvalet gjordes gemensamt utifrån mina önskemål om ämnen och i övrigt 

tillgängliga lärare vid tillfället då intervjuerna genomfördes. På skola B kontaktades alla lärare 

i estetiska ämnen (ej musik) och ett antal lärare i språk och matematik/no eftersom det ej 

fanns någon rektor vid första kontakten med skolan att föra dialogen med, dock informerades 

den nyanställde rektorn innan intervjuerna påbörjades. Sammanlagt deltog tre lärare i 

estetiska ämnen och fem lärare i teoretiska ämnen i intervjuerna. I resultatet benämns lärarna 

som lärare i estetiskt ämne respektive lärare i teoretiskt ämne, detta för att anonymisera 

informanterna i studien.  

6.4.  Intervjuguide 

Kvale och Brinkmann (2014) benämner intervjuaren som ett forskningsverktyg, där de syftar 

på intervjuarens förmåga att under samtalet fånga upp betydelser i svaren är väsentligt för 

intervjun. Detta förutsätter, enligt författarna insikt om intervjuns övergripande ämne, 

kunskap om intervjutekniker men även förståelse för hur den mänskliga interaktionen 

påverkar situationen. 

I enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) skrevs en intervjuguide inför intervjuerna. 

Författarna beskriver olika former av intervjuguider. Det kan vara ett manus över ämnen som 

ska behandlas eller detaljerade frågor, detta för att ge intervjuaren utrymme att följa upp svar 

med följdfrågor. Jag valde att göra en detaljerad intervjuguide (se Bilaga 2) med många 

frågor, för att ha något att förhålla mig till om intervjun inte utvecklades till det samtal som 

förväntades. Intervjuguiden fungerade som katalysator, eller startpunkt, för att sätta igång 

lärarna, sedan gavs lärarna utrymme att prata och beskriva sitt arbete. Under intervjun har jag 

som intervjuare kontrollerat att de områden som varit intressanta för studien funnits med i 

informanternas svar, alternativt har följdfrågor ställts. Intervjuguiden innehöll dock de teman 

som var av intresse för studien. Intervjuerna är inriktade mot arbetet med extra anpassningar 

ur ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv samt om dessa två delar förändras i 

ämnesövergripande arbete där både estetiska och teoretiska ämnen blir delar i en gemensam 

helhet. Detta i enlighet med ett hermeneutiskt angreppssätt där flera olika delar bildar en 

helhet. I arbetet med extra anpassningar på skolorna är en del av intervjuerna ett försök att 

synliggöra hur samverkan ser ut mellan olika kompetenser samt hur elevernas förståelse 

förändras av det ämnesövergripande arbetet. Studiens syfte är dock att se om eller hur dessa 

teman genererar ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt på skolan. Intervjuernas 

teman är följande: extra anpassningar, samverkan, ämnesövergripande arbete samt hur lärare 
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uppfattar att elevernas förståelse av sin egen kunskap förändras i ett ämnesövergripande 

arbete. Temanas inbördes relation gör att de samtidigt ingår och sammanfogas i varandra. 

Temana extra anpassningar och samverkan påverkar varandra till en helhet och samma sak 

sker med ämnesövergripande arbete och hur lärarna uppfattar elevernas förståelse av sin 

kunskap. Detta blir tydligt i analysen där dessa teman vävts samman utifrån deras inbördes 

relation. 

6.5.  Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på respektive skola i rum där vi fick sitta ostört under samtalen, 

lärarna var informerade om att intervjuerna skulle pågå i 30-60 minuter. Innan intervjuerna 

påbörjades poängterades återigen att intervjuerna spelas in men att de bara är för mig att 

lyssna på och att informanternas svar avidentifieras i studien. En erinran till deltagarna om 

möjligheten att avbryta sitt deltagande och att innehållet endast kommer att publiceras i form 

av föreliggande uppsats gjordes också. Denscombe (2014) tydliggör att det är av vikt att skapa 

en avslappnad, ostörd atmosfär och att påbörja med en presentation av mig själv och av dem, 

samt en beskrivning av det övergripande ämnet för studien. Intervjuguiden användes under 

intervjuerna som stöd att använda om intervjuerna stannade av och för att ha uppsikt över att 

intervjuns teman täcktes in i informanternas svar, dock användes frågorna bara som en start 

där sedan informanterna pratade på utifrån deras uppfattning av sitt arbete med extra 

anpassningar i skolarbetet.  

Vid en av skolorna gjorde arbetslagen i samarbete med specialpedagogen en sammanställning 

av de tio vanligaste extra anpassningarna som de själva anser att de använder sig av. Denna 

sammanställning användes under intervjuerna som en genomgång över vilka anpassningar de 

använder och hur de använder dem. Den andra skolan hade inte möjlighet att sammanställa en 

sådan lista, där jag istället valde att sufflera (se Denscombe, 2014), alltså ge några exempel på 

extra anpassningar som kan återfinnas i Stödinsaster i utbildningen (Skolverket, 2014b). Detta 

för att stötta informanterna i deras tankar runt arbetet med extra anpassningar. Detta gjordes 

dock en bit in i intervjun för att ge lärarna möjlighet att först utveckla sina egna tankar om 

anpassningar.    

6.6.  Bearbetning och analys 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av ljudbandspelaren på datorn. Från detta material har 

sedan transkribering skett. Allt material har inte transkriberats, exempelvis har inte 

inledningen av intervjun skrivits ner ordagrant, bara en sammanfattning av information om 
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informanten, även hälsningsfraser har reducerats. De delar av intervjuerna som är intressanta 

för studien har skrivits ut. Det vill säga, delar där studiens teman varit tydliga i samtalet, 

exempelvis ämnesövergripande arbete eller samverkansarbetet på skolan. Vissa delar där 

samtalet behandlar ämnen som hamnar utanför studiens teman har valts bort, det kan ha 

handlat om exempelvis skolans byte av rektorer. Att välja bort delar av intervjuerna bör dock 

göras med försiktighet för att inte delar av vikt för studien går förlorade. Av denna anledning 

har genomlyssning av intervjuerna skett ett flertal gånger innan transkriberingen påbörjats för 

att utifrån detta underlätta transkriberingen av de valda delarna. Dock har övervägande del av 

intervjuerna transkriberats. Motivet till detta har varit att synliggöra de områden studien haft 

som avsikt att undersöka. Ett sådant val kan bero på syftet med undersökningen (se Kvale och 

Brinkmann, 2014). Transkriberingen har utförts ordagrant men skriftspråkligt. Däremot är 

hmm-anden, korta ord för att visa att jag lyssnar samt upprepanden borttagna för att underlätta 

läsningen. Utöver detta har även namn på elever, klasser eller eventuellt omnämnda kollegor 

avidentifierats för att behålla anonymiteten. 

 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare beskriver att de arbetar med extra anpassningar i 

olika ämnen och om anpassningarna utvecklar undervisningen mot ett hälsofrämjande och 

förebyggande arbetssätt. Det har också funnits intresse av att undersöka om estetiska 

lärprocesser via ämnesövergripande arbeten kan bidra till ett hälsofrämjande och 

förebyggande arbetssätt. Även samverkan mellan olika kompetenser i skolan har haft en 

betydande roll i studien. Utvalda informanter kommer från både estetiska och teoretiska 

ämnen och ett antal teman har framträtt som centrala i studien.  

- Extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning genomsyrar alla delarna i 

undersökningen. Av intresse är även hur lärarna beskriver arbetet med dessa i sina 

respektive ämnen. 

- Samverkan runt arbetet med extra anpassningar och hur den ser ut på skolorna  

- Ämnesövergripande arbete och hur det påverkar arbetet med extra anpassningar och 

elevernas förståelse av sin kunskap 

- Hur lärare uppfattar elevernas förståelse av sin kunskap i relation till det 

ämnesövergripande arbetet 

Dessa teman har utvecklats via min förförståelse om studien och mitt val av fokus på 

uppsatsarbetet. De har också tagit form under arbetet med tidigare forskning, bakgrund, 

transkriberingarna av intervjuerna och den kunskap jag under uppsatsarbetet har tillägnat mig. 

Den hermeneutiska ansatsen nyanserade förståelsen av informanternas svar och analys av 
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desamma. Mitt eget perspektiv på studien, men även på utformandet av undervisning för att 

skapa delaktiga lärmiljöer, har under arbetets gång förändrats, vilket också är del av den 

hermeneutiska ansatsen. 

 

Estetiska lärprocesser har använts som analysverktyg för att se extra anpassningar ur ett annat 

perspektiv där avsikten har varit att granska arbetet med extra anpassningar som ett sätt att 

arbeta hälsofrämjande och förebyggande, men även att undersöka om ämnesövergripande 

arbete kan vara ett tillvägagångssätt för att gynna elevernas förståelse av skolarbetet. I det 

arbetet har även informanternas syn på relationer samt relationellt perspektiv synliggjorts 

utifrån deras svar i intervjuerna. Det relationella perspektivet, samt synen på relationer till 

eleverna påverkar arbetet med extra anpassningar och hur detta stöd till eleverna utvecklas. 

 

Analysen har skett genom att färgmarkera de olika temana i transkriptionerna för att sedan 

kunna ställa dem i relation till varandra. Det har varit nödvändigt med en tydlig överblick för 

att separera temana från varandra till enskilda områden och samtidigt kunna sammanfoga dem 

igen utifrån de områden där de sammanfogas och är en del av varandras helhet. Detta i 

enlighet med en hermeneutisk ansats där olika delar ses som pusselbitar som sammanfogas till 

en helhet (Ödman, 2007).  

 

6.7  Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet innebär, enligt Kvale och Brinkmann (2014) att den genomförda studien, samt dess 

metoder, undersöker det avsedda undersökningsområdet. I en intervjustudie kan detta ske i 

form av att jag som forskare är tydlig med vilka metoder som använts i de olika delarna av 

studien samt under studiens gång återkommande kontrollerar och tolkar resultaten av 

intervjufrågorna och informanternas svar. Det innebär att alla delar av studien relateras till 

varandra. Enligt Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015) innebär det också att undersöka 

om resultatet besvarar studiens syfte och forskningsfrågor. Under hela arbetets gång har 

förhållningssättet varit att återkomma till syftet och forskningsfrågorna i relation till delarna 

som arbetats med. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är av vikt att förhålla sig kritisk 

till sin analys och vara tydlig med sin förförståelse. Syftet och frågeställningarna samt 

datainsamlings- och analysmetoder måste passa varandra (Thornberg och Fejes, 2015).  

Reliabilitet, enligt Kvale och Brinkmann (2014) visar på forskningens tillförlitlighet och 

beskriver hur arbetet har gått tillväga. Detta för att redogöra för möjligheten att studiens 
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resultat kan göras om vid andra tillfällen, av andra personer och i andra sammanhang. För att 

det ska gå att genomföra bör studien ha en tydlig beskrivning av hur alla delar genomförts 

under studiens gång. Eller som Denscombe (2014) uttrycker det; att forskningen speglar 

beslut och processer så att det är tydligt för utomstående att följa dessa i studien och på det 

viset skapa en förståelse av och granska processen.  

Generaliserbarhet visar i vilken omfattning resultatet kan användas på sammanhang som inte 

ingått i studien enligt Thornberg och Fejes (2015). Kvale och Brinkmann (2014) definierar en 

form av generalisering som kallas naturalistisk generalisering vilket innebär att den vilar på 

personlig erfarenhet. Det innebär att generaliseringen utvecklas utifrån erfarenheten och en 

tyst kunskap. Dock kan den verbaliseras och bli explicit. Denscombe (2014) menar att läsaren 

behöver studiens bakgrundsinformation för att överväga studiens överförbarhet till ett annat 

sammanhang. Thornberg och Fejes (2015) skriver att vid användandet av hermeneutik kan 

studien generera ett nytt sätt för läsaren att förstå sig själv eller sitt sammanhang. Då 

generaliseras tolkningen till att gälla individens egen situation.  

För att nå dessa tre sätt att kvalitetsgranska studien har jag försökt vara tydlig med de val och 

beslut som tagits under arbetets gång. För att synliggöra för läsaren i vilken kontext och med 

vilken förförståelse studien genomförts har målet varit att vara tydlig med vad och hur studien 

genomförts.  

6.8 Etiskt förfarande 

Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt fyra huvudkrav att ta ställning till i den etiska 

aspekten i en kvalitativ intervju. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Dessa riktlinjer, menar Kvale och Brinkmann (2014), bör betraktas som 

redskap att använda sig av i arbetet. 

Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om forskningens syfte, att deras 

insatser är frivilliga och att de har rätt att avbryta sin medverkan, vidare ska det framgå att 

deras uppgifter ej kommer att användas i annat syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtyckeskravet betyder att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Enligt Denscombe (2014) är det därför av vikt att tydliggöra 

frivilligheten samt vad som förväntas av informanterna och att informera om innehållet i 

forskningen.  
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Konfidentialitetskravet medför att informanterna är underrättade om att deras medverkan är 

konfidentiell och att deras personuppgifter skyddas. Detta innebär vidare att deras svar 

avidentifieras i rapporten (Vetenskapsrådet, 2002). 

Nyttjandekravet konkretiserar ett tydliggörande av att de uppgifter informanterna bidrar med 

endast används i forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002).  

För att tillmötesgå dessa etiska krav skickades ett missivbrev (bilaga 1) till rektorer och lärare 

på skolorna, vidare påbörjades varje intervju med en påminnelse om detsamma för att återigen 

tillgå bekräftelse på att informanterna var införstådda med informationen. Kvale och 

Brinkmann (2014) redogör för olika sätt att förhålla sig etiskt även i uppsatsens övriga delar, 

detta i form av att exempelvis förhålla sig objektiv, beskriva kontexter och tillföra exempel, 

men även att ta i beaktande vilka konsekvenser deltagandet kan få för de personer som är 

inblandade i studien. Detta är något jag förhållit mig till i arbetet med uppsatsen. 

7. Resultat 

I detta kapitel redogörs studiens resultat. Sammanställningen är gjord utifrån studiens fyra 

teman: 

- Extra anpassningar 

- Samverkan 

- Ämnesövergripande arbetssätt  

- Elevernas förståelse 

Varje tema har en egen rubrik som sedan är uppdelad i två underrubriker med svar från lärare 

i estetiska respektive teoretiska ämnen. Detta för att skapa en överblick över svaren men 

också för att tydligare kunna se eventuella skillnader som kan påverka senare analys av 

resultatet.  

7.1. Extra anpassningar 

De extra anpassningarna genomsyrar resultatet och är en bärande del av studiens syfte, men 

här inledningsvis presenteras de som ett eget tema för att stå i relation till övriga teman. I 

intervjuerna får vi följa hur lärarna berättar om arbetet med extra anpassningar. 

 7.1.1 Lärare i estetiska ämnen 

De intervjuade lärarna i estetiska ämnen säger att de ser extra anpassningar för sina elever 

som arbete med extra tid, placering i rummet, hjälpa eleverna att välja, enskilda och 
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individuella genomgångar, hjälplista på tavlan, strukturera arbetet i kortare delar, skrivna 

instruktioner – både på tavlan och individuellt, muntliga kompletteringar.  

På en av skolorna försöker man ha långa arbetspass, en av lärarna i ett estetiskt ämne 

beskriver detta som en anpassning eftersom eleverna har möjlighet att komma in i ett arbete 

utan att bli avbruten. Hen menar att vid ett långt arbetspass ges eleverna möjlighet att arbeta 

länge om de vill, har eleverna svårt att göra det kan man anpassa genom att göra annat arbete. 

Detta ser hen av vikt i en skapande process eftersom man där måste prova sig fram och göra 

om, då behöver eleverna ha möjlighet att göra saker flera gånger. Samma lärare anser att ordet 

struktur är missvisande för skolans värld eftersom skolan är väldigt strukturerad, hen 

beskriver vidare: ”[m]an har ju sin egen struktur också, men det är som om man tror att det 

finns någon allmängiltigt för alla, men det är ju också en anpassning och de behöver inte alltid 

det strukturerade för allting utan det är ju vissa saker” (lärare i estetiskt ämne) 

En lärare i ett estetiskt ämne berättar att hen bygger sina lektioner med tydlig struktur från 

lektionens start till dess slut. Hen samlar eleverna på led utanför klassrummet tills det är stilla 

och de är redo att gå in, ger individuella genomgångar i klassrummet för att se vad de ska 

arbeta med under lektionen. Varje lektion avslutas med städning och skriftlig dokumentation 

som hen sedan ger respons på inför nästa tillfälle de träffas. Denna lärare gör också 

individuella arbets- och tidsplaneringar som innehåller en struktur för vad de ska göra på varje 

lektion, samt om de behöver extra tid för att hinna göra arbetet klart innan terminen är slut.  

Lärarna beskriver dialogen med eleverna i deras arbete som något som kan leda till 

anpassningar. Detta kan exempelvis ske genom en muntlig komplettering för att hinna bli klar 

med uppgiften. Det kan innebära att eleven beskriver för läraren hur eleven har tänkt att 

verket ska kommunicera med betraktaren. Det kan även vara skriftliga, teoretiska uppgifter i 

ämnet som får göras muntligt. Ett annat sätt kan vara att, via en dialog, arbeta med elevernas 

förståelse för var deras förmåga befinner sig just nu och hur de ska utvecklas. Där kan de 

prata om vilka uppgifter eleven ska göra, hur de ska arbeta med den för att få högre betyg 

eller hur de ska begränsa för att göra sitt arbete klart. En av lärarna beskriver det så här:  

Då kan ju jag säga kanske till nån som är riktigt duktig, du måste nog lägga till nåt mer som 

tillför om du ska ha ett högre betyg. Eller att det blir för mycket, det måste du plocka bort, den 

här gången måste du begränsa dig så att du blir klar med ditt arbete (lärare i estetiskt ämne). 

För att kunna föra en dialog eller för att kunna stötta eleverna i deras skapande arbete 

beskriver två av lärarna att relationen är central, en av dem säger vidare: 
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[j]ag tror att man bygger relationerna på ett annat sätt när man jobbar så här. Och det är lättare 

att hitta personen i ett sånt här jobb än ett där man ska sitta och skriva. Producera. Om det är det 

värsta den här ungen vet. Då är det inte så lätt. Men via annat kan det ju gå bra (lärare i estetiskt 

ämne) 

De ser resultat av sina anpassningar för att det blir ett lugn i klassrummet, men en av 

informanterna beskriver också: ” [d]et skulle vara jättelätt att tappa bort en del av de här 

barnen, de skulle inte komma hit och då skulle de inte heller ha betyg”(lärare i estetiskt 

ämne). Hen menar vidare att utan anpassningar skulle arbetet inte fungera för de elever som 

behöver det.  

Samma lärare skildrar gruppens påverkan på hur anpassningarna skiljer sig åt. Hen menar att 

man alltid måste arbeta med gruppen. I vissa grupper kan det bero på hur långt de har kommit 

i sin utveckling och att hen vill utveckla deras förmåga att ta olika vägar i sitt arbete. Andra 

grupper kan vara tysta och inte våga uttrycka någonting och då måste man arbeta med det, 

något som kan ta lång tid enligt lärarens beskrivning. Motsatsen till detta är grupper som kan 

vara röriga och oroliga, men kreativa och med mycket tolerans och respekt efter att lärarna 

arbetat med gruppen. Hen uttrycker det på följande vis: ”Gruppen är otroligt viktig och man 

måste jobba med gruppen, alltid” (lärare i estetiskt ämne). 

Något som lärarna i ett estetiskt ämne gemensamt uttrycker är att det finns en valfrihet i deras 

ämnen, det finns olika vägar att gå i ämnet eftersom alla elever inte arbetar likadant hela 

tiden. En av dem berättar på detta vis:  

[n]är jag bygger upp uppgifterna så finns det ju en valfrihet att använda vilket material som 

passar bäst. Och då har jag haft elever som är väldigt då… med autism till exempel, finns 

autismspektra, då kan det va så att en elev trivs allra bäst med att sitta med sin padda och ha 

hörlurar och jobba digitalt, och då blir det ju ett eget rum och då kan man välja det. Men det 

betyder inte att de andra inte kan välja det också. Så på det sättet är det ju, kan man säga, 

inbyggt i ämnet, att det finns en valfrihet utan att man pekar ut en elev ”du ska bara arbeta 

digitalt” medans de andra tecknar eller så. Så ser uppgifterna oftast ut (lärare i estetiskt ämne) 

En annan av informanterna berättar att möjligheten att arbeta på olika sätt gör att eleven inte 

känner sig lika dålig. ”Om alla gör exakt samma så…jämförelsen blir en…blir hämmande” 

(lärare i estetiskt ämne). Samma informant uttrycker vidare att: 

[d]et är inte lika mycket facit i de här ämnena. Det finns inte facitkultur och det är inte samma 

syn på ämnet utifrån sett…det är inte lika noga. Men det är lite bra att det är så ibland. Därför att 
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de har inte själva nån…hämmas inte av det. Sen är det precis lika noga, men det är en annan sak 

(lärare i estetiskt ämne). 

En av lärarna i ett estetiskt ämne anser att hen dokumenterar mer än någonsin på grund av de 

individuella planeringarna hen gör samt dokumentationen med hens respons efter varje 

lektion, men hyser en åsikt att det är av vikt för att eleven på det viset får syn på sig själv 

tydligare. Ytterligare en av de andra lärarna i ett estetiskt ämne menar att dokumentationen 

minskat, trots att de redan tidigare försökte skriva få åtgärdsprogram och istället stävja saker 

innan det kommit dit. 

7.1.2 Lärare i teoretiska ämnen 

De lärare som intervjuats i teoretiska ämnen beskriver sina anpassningar som att; anpassa 

texten, lyssna på texter, kopiera ut text så att eleverna kan stryka under och göra anteckningar, 

dela upp områden, repetera grunder, tydlig struktur för dagens mål, repetera/fördjupa, rita, ge 

eleverna förutsättningar att kunna prata och diskutera med varandra, arbeta med 

grundläggande nivå och faktafrågor, enskilda genomgångar, använda olika material, tydlig 

struktur på tavlan, utgå ifrån intresse, se film, extra tid, starta upp med början av en berättelse 

eller ge dem slutet på en berättelse, jobba mycket gemensamt i helklass, skriftligt stöd när de 

arbetar muntligt, de som inte vill prata enskilt inför klassen får göra det i mindre grupp eller 

bara för läraren. 

En lärare startar med att säga: ”[j]ag ser inte det som att jag gör det här bara för de som har 

svårigheter utan för att det är bra för alla” (lärare i teoretiskt ämne).  En av informanterna 

brukar göra ordlistor över olika begrepp för att underlätta för eleverna. En annan försöker 

arbeta med förståelsen av begrepp genom att rita och använda bilder. Hen beskriver det på 

följande vis: ”Jag tror ju på att man ska använda så många sinnen som möjligt när man lär sig 

saker för då finns det kvar” (lärare i teoretiskt ämne). Hen använder även läslogg när de 

arbetar med läsförståelse och läsning så att eleverna stannar upp och reflekterar över vad de 

läst med hjälp av frågor, antingen genom att skriva eller använda tankekartor.  

Intervjuerna påbörjas med att informanterna ges möjlighet att tänka efter och berätta om vilka 

anpassningar de gör. Därefter tittar vi tillsammans på den lista deras arbetslag satt samman 

alternativt att jag sufflerar några olika förslag på vanliga anpassningar. Till att börja med 

nämner flera informanter de anpassningar som tagits upp i början av detta avsnitt, inte de som 

står på listan. När vi tittar på listan visar det sig att de använder mer eller mindre alla av de 

anpassningarna. En av lärarna i teoretiska ämnen beskriver micropauser på följande vis:  



  Åsa Trankell 
 

30 
 

[o]ch det kan handla om att gå på toa fram och tillbaka eller nåt sånt. Det var en elev som sprang 

ett varv runt skolan, för hen behövde få lite syre till hjärnan. Bara dom säger till, när man vet att 

vissa elever har det här behovet av att röra sig så får dom göra det (lärare i teoretiskt ämne) 

Samme informant skildrar även att hen sällan nivåanpassar uppgifter, däremot vid prov:  

[o]fta när det gäller prov, att vissa har fått lättare prov. Om de har nog med att klara E-nivå så är 

det ingen ide att ge dem extra ångest genom att ge A och C-frågor och misslyckas och måste 

göra om. Kan också handla om att ge svårare uppgifter till dom som behöver utmaning. Ibland 

delar jag ut gymnasieböcker till elever som är jätteduktiga i matte som behöver mer (lärare i 

teoretiskt ämne) 

Lärarna är till övervägande del överens om att anpassningarna ger resultat, men har lite olika 

åsikter om varför. En av informanterna menar att det krävs att eleverna har en egen motor och 

drivkraft medan en annan uttrycker att anpassningarna är avgörande: ”[j]ag har ju jobbat på 

skolor där man inte haft samma förståelse för det här, där, då går det ju inte. Dom blir ju 

korridorsittare eller skolkar” (lärare i teoretiskt ämne). Ytterligare en annan ser att intresset 

vaknar och då fungerar det att arbeta med läsförståelse eller att diskutera det de läst. En 

informant beskriver hur hen arbetat med kortare delmål för en elev. Där gjorde 

anpassningarna skillnad eftersom de gjorde att eleven hängde med vid genomgångar och hann 

göra det hen skulle, annars menar läraren att det är svårt att avgöra resultatet eftersom det är 

individuellt. Hen beskrev arbetet på detta vis:  

Ja, som ifjol till exempel, hade jag en elev som är ett väldigt tydligt exempel på just den där att 

dela upp uppgifter i kortare moment. Då gällde det matte, hen var väldigt långsam om man 

jämför med andra, jobbade långsamt så hen behövde väldigt god tid på sig. Hen hade också 

dyslexi så för den eleven så tittade vi på matteboken och det är ju väldigt mycket uppgifter i en 

mattebok, så det jag gjorde åt eleven var att jag ringade in ”den här lektionen kan du göra den 

uppgiften, den och den, den här kan du hoppa över för här blir det bara upprepning så här 

onödigt utan du gör kanske...” Hen kanske gjorde hälften så många uppgifter som 

klasskamraterna, men hen hann ändå med i samma tempo om man så säger och det gjorde stor 

skillnad för eleven (lärare i teoretiskt ämne) 

När det kommer till att uppfatta skillnader i anpassningarna mellan olika klasser, salar eller tid 

på dagen är det olika uppfattningar. En informant ser ingen skillnad alls, en annan ser skillnad 

mellan olika klasser eftersom de har olika behov men även att gruppen påverkar och hur de är 

vana att arbeta sedan tidigare. Den informanten får medhåll av en annan som också ser 

skillnad i grupperna, hen säger:  
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Ja, det är ju, alltså det här är ju så fascinerande, jag har ingen aning än, fast jag har jobbat i 20 år, 

vad det är som gör liksom den här, dynamiken, varför det blir som det blir i olika grupper, men 

det är ju jättestor skillnad, och det är ju klart att det är ju ett samspel mellan olika faktorer, men 

…jo och det finns ju klasser där dom är 25 stycken och det kan finnas dom med jättestora 

problem, men det är, det märks inte ens (lärare i teoretiskt ämne) 

Ytterligare en informant ser skillnad på anpassningar utifrån tid på dagen:  

Vi har ju dom här tisdageftermiddagarna som är jobbiga för många elever, då är det ju lite så 

här. Då förbereder vi, vi har frukt innan. Då får dom frukt och sen det passet är ofta att dom 

sitter och läser och reflekterar över läsningen (lärare i teoretiskt ämne) 

När en informant kan variera arbetet med mindre grupper, exempelvis med boksamtal, anser 

hen att det är skillnad: ”När vi är en liten grupp, då vill alla. Man vill vara med och helt 

plötsligt vill man så otroligt”(lärare i teoretiskt ämne) 

Övervägande del av informanterna säger att dokumentationen minskat trots att de fortfarande 

dokumenterar, men inte i samma utsträckning. En av dem är av uppfattningen att det delvis 

hänger på chefen vilken mängd av dokumentation som ska skrivas.  

7.2  Samverkan 

I denna del av resultatet beskriver lärarna hur de ser på skolans samverkan runt arbetet med 

extra anpassningar. Studiens syfte är att undersöka hur lärarna uppfattar arbetet med extra 

anpassningar både individuellt och i samverkan inom skolan.  

7.2.1 Lärare i estetiska ämnen 

Informanterna är överens om att man i respektive arbetslag pratar mycket om extra 

anpassningar för eleverna och försöker hjälpa varandra genom att utbyta kunskap med 

varandra. En av informanterna beskriver att de i arbetslagen även pratar om relationerna till 

eleverna. En annan säger: ”Men vi hjälps ju åt mycket här överhuvudtaget. Pratar om elever, 

försöker hitta alla, klara alla” (lärare i estetiskt ämne). Vidare har en informant intryck av att 

de i arbetslagen ser olika saker i elevernas tillägnande av kunskap eller lärande som de delger 

och diskuterar med varandra. En informant uttrycker att samverkan i arbetslaget bidrar till att 

det underlättar att gemensamt stödja eleverna i deras lärande och att det leder till positiva 

effekter. Informanterna är överens om att arbetslaget har stöd av specialpedagog i arbetet med 

elever och extra anpassningar, men att det är riktat mot arbetslaget som helhet. Lärarna i 

estetiska ämnen anser inte att de själva har något stöd kopplat direkt till sin egen 

undervisning, vare sig av arbetslaget eller specialpedagog men att de heller inte har något 
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behov av det. En av dem beskriver att de diskuterar i arbetslaget vad som kan vara lämpligt att 

anpassa i undervisningen, men vad gäller hens ämne: ”[d]et kan ju inte dom andra säga 

nånting om” (lärare i estetiskt ämne). Hen tror att det finns ett förtroende från andra lärare att 

hen kan sitt ämne och dess anpassningar. Samme informant ser sin erfarenhet som en 

anledning till att inte vara i behov av stöd från specialpedagog, hen ser vad eleverna är i 

behov av. En av de andra lärarna i ett estetiskt ämne tror att det beror på att kollegor inte anser 

sig kunna stötta i hens ämne. En informant har ett utbyte med specialpedagog angående sina 

mentorselever, inte undervisningen i hens ämne.  

Samverkan i arbetslaget ses som en betydelsefull del i arbetet, en av informanterna säger att 

det ger en annan syn på eleverna. Denne informant beskriver att specialpedagog bidrar med 

sina speciella kunskaper, diskuterar med dem, handleder dem och att de arbetar ihop. Hen 

säger även att de på skolan försöker förstå och arbeta med problemen när de är små. Även 

studievägledaren ingår i samverkansarbetet på skolan. På det viset försöker de tillsammans 

anpassa, förändra och åtgärda tidigt. En av lärarna i estetiska ämnen säger: ”Vi är ju hela 

människor och om jag bara ska ta en bit ur den här kroppen och nån annan ska ta en annan bit. 

Det kommer aldrig att gå att få ihop”. Informanten anser att de pratar mycket om elever, 

grupper och lärandet. De diskuterar även betygssättning med varandra eftersom de ser olika 

sidor av eleverna. Eftersom de arbetar ämnesövergripande ser även lärare i ett estetiskt ämne 

vad de kan i andra ämnen säger informanten: ”[m]an får ju en bättre samlad bild. Och det blir 

mer rättvist” (lärare i estetiskt ämne). Vidare berättar hen att de har arbetat mycket med att 

förstå varandras kursplaner för det ämnesövergripande arbetet så att de kan prata och resonera 

om varandras ämnen med eleverna. 

 7.2.2 Lärare i teoretiska ämnen 

Alla informanter är överens om att det finns ett samverkansarbete på skolorna. De är även 

överens om att det vardagliga stödet sker i arbetslaget, med kollegor. ”Vi ger ju varandra tips 

och råd hela tiden och varje vecka sitter vi ner och pratar om just elever” (lärare i teoretiskt 

ämne). Hen ser det som ett kollegialt lärande och beskriver att det ger dem många 

infallsvinklar på eleverna, att de lär av varandra. Hen anser även att de måste ha 

kommunikation med varandra eftersom de inte träffar sina elever så många timmar i veckan 

och det tar längre tid att lära känna dem. Samtalen i arbetslaget beskrivs som ett samarbete 

runt eleverna där de kan stötta varandra i hur de kan förändra runt eleverna och hitta 

gemensamma strategier för elevernas skull. Ytterligare en informant tänker att arbetslagets 

diskussioner om eleverna är jätteviktiga, då kan de hjälpa varandra i arbetet med 
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anpassningar. Hen uppskattar att det finns både teoretiska och estetiska lärare i arbetslaget för 

att få syn på elevens lärande, något som flertalet av informanterna håller med om. De ser 

eleverna på olika sätt och med olika styrkor, lärarna i de teoretiska ämnena kan lyfta estetiska 

styrkor i sina ämnen när de fått den kunskapen från sina kollegor i estetiska ämnen. 

[v]i måste ju prata om vi ska kunna förenkla för eleven, kör man en egen väg som lärare, det blir 

jättetungt och det är ju bättre att ha en samlad bild för att kunna…vi samarbetar väldigt mycket 

här (lärare i teoretiskt ämne)   

Utöver stödet i arbetslaget är informanterna överens om att de har stöd i specialpedagogen på 

skolorna. Specialpedagogen kan delge olika utredningar eller vara rådgivande och 

handledande: ”[o]fta kan specialpedagogen komma med saker som inte vi visste om” (lärare i 

teoretiskt ämne). Ibland kan specialpedagogen komma med tips på olika hjälpmedel. Hen 

kommer till hela arbetslaget, men träffar även lärare enskilt. Båda skolornas informanter är 

nöjda med respektive skolors specialpedagoger och att de fyller på med sin kunskap till de 

frågor arbetslagen har.  

En informant beskriver hur hen brukar göra en handlingsplan för elever som kanske inte 

kommer att nå målen, sen sätter hen sig med specialpedagog och kollar igenom den, så kan 

specialpedagogen lägga till eventuella utredningar. Specialpedagog har ju sin specialitet. De 

anser även att möjligheten finns att söka upp specialpedagogens stöd vid behov. En av 

informanterna ger en beskrivning av skolans samverkan:  

Den vardagliga samverkan är ju i arbetslaget för vi träffas ju ofta, sen mindre ofta blir ju då med 

specialpedagog och kanske ibland kurator eller skolsköterska för dom har ju andra 

arbetsuppgifter, de kan inte hänga med oss hela dagarna. Och i det tredje fallet är det ju då med 

rektor och så där när vi har våra elevvårds, eller vad ska man kalla det för, 

mitterminskonferenser, där vi går igenom alla elever och hur går det, vilka elever måste vi sätta 

utropstecken på, går det bra eller dåligt eller så? Då vi rapporterar om vi oroar oss för betyg 

eller… (lärare i teoretiskt ämne). 

Det finns en tendens hos vissa informanter att känna ensamhet i arbetet med extra 

anpassningar trots det stöd de upplever sig ha av arbetslaget och specialpedagogen. En av dem 

uttrycker att det ligger mycket hos hen själv: ”Men till viss del ligger det ju i mina ämnen 

också, att jag kanske är den som har den kompetensen som man inte kan bolla lika mycket 

med andra” (lärare i teoretiskt ämne). Hen anser inte alltid att de anpassningar som finns i 

hens ämne idag passar alla elever. En annan informant har uppfattningen att anpassningarna 

är olika i olika ämnen: ” [e]n kollega har idrott och hen har ju…anpassningarna är ju helt 
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olika, men där finns ju också många anpassningar” (lärare i teoretiskt ämne). I en intervju 

beskriver läraren mötet mellan specialpedagog och lärare så här: ”[v]i möts i den praktiska 

erfarenheten. Det är där vi bollar” (lärare i teoretiskt ämne). Hen säger att i verksamheten 

handlar det om att eleven ska må bra och utvecklas och att det är det de tillsammans tittar på. 

7.3 Ämnesövergripande arbete 

Båda skolorna arbetar ämnesövergripande sedan lång tid tillbaka. Det ämnesövergripande 

arbetet kan se olika ut. Inte bara mellan skolorna utan även beroende på vad temat för arbetet 

är. Ibland är många ämnen inblandade, ibland förre, ofta både teoretiska och estetiska ämnen, 

men ibland kan estetiska ämnen välja att inte delta i det ämnesövergripande arbetet. I denna 

resultatdel redogörs för det arbetet och hur lärarna uppfattar att det påverkar skolans arbete 

med extra anpassningar. 

7.3.1 Lärare i estetiska ämnen 

Alla lärarna beskriver att det ämnesövergripande arbetet kan se olika ut bland annat beroende 

på vilka ämnen och årskurser som deltar. En av informanterna väver in en del av sitt ämnes 

teoretiska mål i det ämnesövergripande arbetet. Till arbetet ska en estetisk gestaltning göras 

där eleverna är fria att välja hur de ska arbeta. På skola A ska även en skriftlig rapport skrivas 

till det fördjupade ämnesövergripande arbetet. Informanterna uppfattar att det är bra med det 

ämnesövergripande arbetet, en av dem är dock tydlig med att det måste vara planerat annars 

kan det vara svårt att nå det egna ämnets kunskapskrav.   

Alla informanterna har svårt att avgöra om de extra anpassningarna förändras i ett 

ämnesövergripande arbete.  På skola B beskriver en lärare att det ämnesövergripande arbetet 

tydliggör att vi är olika och lär oss på olika sätt. Det blir andra sorters anpassningar i arbetet 

än om du gör en teoretisk anpassning: ”Också tror jag mycket på det att alla jobbar med det 

estetiska och praktiska. Man blir inte så udda fågel att man behöver göra annat” (lärare i 

estetiskt ämne).  

Det fördjupade ämnesövergripande arbetet på skola A kan enligt en informant vara svårt för 

vissa elever som behöver det avskalade och inramade. Hen tror det är lättare för eleverna att 

hålla ihop ett mindre ämnesövergripande arbete där inte valfriheten blir så stor och det är 

mindre antal ämnen som är delaktiga. Lärarna i estetiska ämnen ser att eleverna tar med sig 

det teoretiska in i det estetiska ämnet och arbetar utifrån det. Det är tydligt under arbetets 

gång, men det blir extra tydligt vid redovisning när de, utifrån sin estetiska gestaltning 
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berättar om teorin som är kopplad till gestaltningen. Lärarna arbetar mycket med att stötta 

dem i att gestaltningen ska synliggöra deras diskussionsdel: ”Det ska ju kommunicera” (lärare 

i estetiskt ämne). En annan informant beskriver att när de arbetar ämnesövergripande samtalar 

hen med eleverna om den teori de arbetar med i andra ämnen och att det ska synas i den 

estetiska gestaltningen för att utveckla arbetet i både teoretiska och estetiska ämnen. På skola 

B berättar en informant att när skolan startade bestämde de att de skulle arbeta 

ämnesövergripande och mot läroplanens alla delar. När de arbetar med exempelvis celler i 

både estetiska och teoretiska ämnen blir det ett sätt att söka kunskap. ” [d]e kan inte göra 

mitokondrier om de inte vet att de finns eller inte vet hur de ser ut” (lärare i estetiskt ämne). 

Informanten beskriver att det tar tid att förstå och att de får bearbeta det i huvudet innan de 

kommer tillbaka och fortsätter. Detta anser informanten kan vara en grund för många barn. 

När eleverna redovisar sina arbeten ska de kunna använda båda delarna i redovisningen. 

Skola B har ambitionen att alltid arbeta ämnesövergripande, hitta gemensamma delar, men 

inte om det känns krystat. En av lärarna anser att det är en tidsvinst när de kan kombinera 

olika ämnen. Lärarna på skola B försöker planera kunskapsområden gemensamt, en del är 

ganska långa, men de behöver inte alltid delta hela tiden i arbetet. Denne lärare, som 

undervisar i ett estetiskt ämne, försöker koppla ihop det med vad eleverna arbetar med i andra 

ämnen. Lärarna på båda skolorna sambedömer i det ämnesövergripande arbetet, vilket de 

säger ger andra bilder av elevernas kunskap. 

7.3.2 Lärare i teoretiska ämnen 

I det fördjupade ämnesövergripande arbetet på skola A säger flera lärare att det inte alltid är 

så lätt att motivera eleverna till arbetet på högstadiet. Eleverna menar att de har vuxit ifrån 

det, trots detta säger en del av informanterna att eleverna gillar att arbeta praktiskt eller 

estetiskt. En informant tar som exempel när de arbetar med modeller i ett av hens ämnen då 

anser eleverna att det praktiska momentet gör arbetet spännande. Denne informant försöker i 

viss mån använda sig av estetiska aspekter i sina ämnen, men anser att de skulle kunna 

användas ännu mer. Övriga lärare i teoretiska ämnen som intervjuades på skola A är överens 

om att det är viktigt med estetiska aspekter i teoretiska ämnen och försöker arbeta med det i 

sina egna ämnen, men att det framförallt får utrymme i de ämnesövergripande arbeten som 

sker på skolan. En av dem tänker det ger en annan motivation i arbetet och att det är av vikt 

att eleverna får vara i något de är trygga med. Hen säger så här: ”[m]ånga är ju trygga med att 

spela teater eller sjunga eller måla och då har man den biten man är trygg med så då kan det 

bli lättare” (lärare i teoretiskt ämne). 
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På skola B försöker de arbeta ämnesövergripande så ofta som möjligt, där säger en informant 

att läroplanens estetiska aspekter får mest utrymme i det ämnesövergripande arbetet. Trots det 

försöker denne lärare alltid hitta olika variationer i sin undervisning för att den ska passa olika 

elever. Vidare försöker hen integrera sina egna ämnen eftersom det är samma förmågor de 

arbetar mot och det underlättar för eleverna när olika ämnen sammanfaller. En annan 

informant på samma skola försöker alltid ha estetiska delar i sina ämnen för att eleverna ska 

få möjlighet att uttrycka sig på fler sätt. Informanten upplever att eleverna har behov av att 

visa sina mottagare någonting av det de lärt sig. I sina egna ämnen (som även hen för det 

mesta integrerar med varandra) kan hen ibland låta elever som har svårt att uttrycka sig 

estetiskt eller arbeta i grupp få göra individuella arbeten istället och har alternativa uppgifter 

för de som behöver göra annat: 

Jag tycker det ska vara lustfyllt att lära och man ska försöka hitta nånting och ofta är det ju 

tacksamt att ta estetiska ämnen för att alla brukar vara intresserade av nån, musik, dans, bild 

(lärare i teoretiskt ämne). 

Att skola B arbetar ämnesövergripande i så stor utsträckning som möjligt anser en annan av 

lärarna är tydligt. Det kan vara olika långa arbetsområden men något är alltid igång. Arbetet 

startar med ett förarbete i de teoretiska ämnena därefter är kommunikationen mellan de 

estetiska och teoretiska ämnena av vikt för att lärarna i de estetiska ämnena ska veta var 

eleverna befinner sig.  

Alla informanterna i de teoretiska ämnena på skola A uppfattar det behövs mindre extra 

anpassningar i ämnesövergripande arbete och tror att det beror på att eleven själv bestämmer 

innehållet i arbetet. ”[e]leven själv som är styrande i arbetet” (lärare i teoretiskt ämne).  En   

tror att de minskar för att eleverna får visa sina kunskaper på andra sätt:  

[h]ar man det lite jobbigt teoretiskt eller läs – och skriv eller nåt så finns det en annan 

förväntning, det finns en annan kunskap eller kreativitet som får visas där och även om man inte 

är estetiskt jättebegåvad så är det ändå så mycket mer tillåtande (lärare i teoretiskt ämne).  

Den vanligaste extra anpassningen i ämnesövergripande arbete, menar en informant, är att 

stötta eleven i att komma igång genom att exempelvis hjälpa eleven att välja och hur hen ska 

gå tillväga i arbetet. ”De är vilsna, dom vet inte, dom behöver hjälp i att komma igång” (lärare 

i teoretiskt ämne). En annan informant anser att de extra anpassningarna förändras: ”[d]et är 

lättare att se fler förmågor hos eleven om eleven får visa det på många olika sätt och får 

använda många olika sinnen” (lärare i teoretiskt ämne). De elever som behöver mycket 
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struktur försöker hen stötta med det. En informant ser mer lust hos eleverna när de arbetar 

ämnesövergripande. Mer kreativitet och att eleverna delar med sig mer av varandra. När 

ämnen slås ihop kan de gå mer över gränserna ”[d]et inte bara är rätt och fel” (lärare i 

teoretiskt ämne). Hen tror att de extra anpassningarna på det stora hela är desamma: 

[n]är man ämnesintegrerar blir det ju oftare mindre grupparbeten. Och då kan styrkor och 

svagheter liksom…och då behövs det kanske inga anpassningar utan, du tar det och jag tar det 

och sen gör vi tillsammans och det är ju också en så himla bra grej för det blir så fint då. För då 

märks det inte att de behövs de här anpassningarna (lärare i teoretiskt ämne). 

Att eleverna får mer tid, mer möjlighet att fördjupa sig och få olika perspektiv på 

arbetsområdet ses av en informant som anledningar till att de extra anpassningarna minskar, 

trots att en del elever ledsnar på det ämnesövergripande arbetet och behöver stöttning med 

strukturen. Som motvikt anser en av de andra informanterna att de extra anpassningarna 

behövs även i det ämnesövergripande och att det ofta är samma elever som behöver extra 

anpassningar. Däremot säger denne informant att de olika arbetssätten kompletterar varandra: 

”Alla delar behövs, eftersom de delarna används som komplement för att förstå det andra” 

(lärare i teoretiskt ämne).   

En informant anser även att ett ämnesövergripande arbete sparar tid, eftersom eleverna gör ett 

arbete i flera ämnen och blir bedömd i flera ämnen. Hen säger även att arbetet blir roligare när 

man blandar in fler ämnen. Dock är det en utmaning för lärarna att hitta tid för att planera det 

ämnesövergripande arbetet. En annan informant anser att samarbetet lärarna emellan 

resulterar i att de ger varandra idéer. Samma lärare säger också att hen försöker sambedöma 

så mycket som möjligt även om de inte pratat om det. Det är även något som andra 

informanter är överens om. En av informanterna anser också att lärarna får in mer omfattande 

arbeten eftersom eleverna har mer tid. Tiden begränsar inte eleverna när de arbetar 

ämnesövergripande. En del elever menar att det är svårt med att det blir för mycket tid och de 

behöver kortare moment och tydliga ramar. 

Andra fördelar med ämnesövergripande arbete – även i mindre omfattning – är att det kan ge 

möjlighet till fler övningstillfällen, men också större bedömningsunderlag för alla lärare som 

är inblandade i arbetet. Dessutom säger en informant att hen försöker använda sig av det hen 

ser i det ämnesövergripande i sina egna ämnen, såsom elevers styrkor eller andra egenskaper 

eller förmågor. En informant ser det som positivt att lärarna kan få närma sig arbetsområden 

från samma håll som eleverna, att de inte alltid kan, att de får ta reda på tillsammans. 
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7.4 Lärarnas uppfattning om elevernas förståelse 

Resultatet nedan speglar hur lärarna uppfattar att elevernas förståelse av deras kunskap 

förändras av det ämnesövergripande arbetet som skolorna bedriver. Undersökningen utgår 

endast från intervjuer med lärare därav är det deras uppfattningar om elevernas förståelse som 

beskrivs.   

7.4.1 Lärare i estetiska ämnen 

Alla lärare i estetiska ämnen är överens om att elevernas förståelse av sitt eget lärande 

förändras av ett ämnesövergripande arbete.  

Efter varje lektion hos en av informanterna dokumenterar eleverna vad de gjort och hur de ska 

arbeta vidare nästa gång, som läraren också ger respons på. När de är färdiga med ett arbete 

skriver de även en utvärdering om processen samt får betygssätta sig och motivera sitt betyg, 

sedan ger läraren respons även här. Hen anser att det gör eleverna medvetna och får kunskap 

om vad de gör. I det ämnesövergripande arbetet upplever hen att eleverna utvecklar en annan 

förståelse för arbetet, speciellt på högstadiet. Hen beskriver att det är spännande att följa deras 

arbeten och hur de själva tänker runt arbetet.  

En elev hen har rörelseenergi också gör hen en klänning, svart, den är klockad, också lägger hen 

en röd klockad kjol under också är det svarta stripes som hänger som våder uppe på så när 

eleven börjar snurra så händer det nåt, det blir en rörelse och det har hen ju tänkt ut själv. Och 

det är ju jättespännande (lärare i estetiskt ämne). 

En annan informant beskriver hur elevernas förståelse för arbetet utvecklas i det 

ämnesövergripande arbetet för att eleverna kan lägga in ett eget, personligt värde i det 

estetiska arbetet de gör. Informanten menar att det gör att de utvecklar en förståelse för hur de 

egentligen uppfattar teorin. Det arbetar hen mycket med tillsammans med eleverna:  

[d]eras diskussionsdel som blir synlig i verket, vilket jag nästan pushar dem, att tänka så. Gör 

inte en väderkvarn, alla vet hur en väderkvarn ser ut. Eh, få in liksom, hur var det att leva under 

den tiden man hade väderkvarnar liksom, får du med det och kanske det positiva, det är ju 

miljövänligt. Ok du får in det i den här väderkvarnen, vad tycker du om det. Och sådär, då blir 

det ett konstnärligt arbete också. Det ska ju kommunicera (lärare i estetiskt ämne).  

Hen tänker att det ämnesövergripande arbetet hjälper eleverna att förstå sin tillvaro bättre. 

Ytterligare en informant är överens med övriga informanter om att det ämnesövergripande 

arbetet förändrar elevernas förståelse.  
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Det finns väl de som kanske inte behöver det, men ibland de där som man kanske inte tror, de 

som är teoretiskt, de har inte alltid förstått, de har knäckt en kod ibland och de har lätt för att 

repetera och upprepa det som står, men det är inte säkert att de har förstått. Det är ju därför vi 

jobbar mycket mot bild och slöjd. Integrering. För att det ger andra verktyg, det blir andra sätt att 

förhålla sig till vad man gör (lärare i estetiskt ämne). 

Samma informant anser vidare att när eleverna arbetat länge med en estetisk gestaltning av ett 

ämnesövergripande arbete så uppstår andra frågor, det är processen som är viktig. 

När man har jobbat länge, vi brukar bygga atomer i kemi, då håller man på länge och trillar 

elektroner, så kommer det ju till slut andra frågor ”hur kan det vara så här hårt om det är mest 

tomrum?” Det blir såna frågor som små barn ställer innan de lärt sig att man inte ska fråga dumt. 

Och det där händer ju väldigt mycket när man håller på länge med saker (lärare i estetiskt ämne).  

Informanten tror att förståelsen förändras för att eleverna ser fler sidor i fler sammanhang och 

vi är hela sammansatta varelser, inte motsatser som kropp – själ, händer – huvud.  

7.4.2 Lärare i teoretiska ämnen 

Alla informanter i teoretiska ämnen är överens om att förståelsen av lärandet förändras hos 

eleverna när de får använda fler sinnen såsom de gör i ett ämnesövergripande arbete eller när 

de tar in estetiska aspekter i teoretiska ämnen. De uttrycker dock hur förståelsen förändras på 

lite olika sätt.  

En av informanterna säger att eleverna själva inser att de har nytta av arbetet de gör i andra 

ämnen. Framförallt i det skrivande och läsande arbetet, de har igen det de gör i svenskan i 

andra ämnen. Hen säger vidare att det är lättare att komma ihåg: ”[j]ag tror att om man 

använder båda hjärnhalvorna när man jobbar så lär du dig bättre” (lärare i teoretiskt ämne). 

Läraren uppfattar att eleverna trots detta har olika uppfattningar om att arbeta 

ämnesövergripande. En del tycker det är spännande och intressant, en välsignelse när de får 

fria händer. Andra tycker det är jättejobbigt. En av de andra informanterna säger att elevernas 

förståelse av kunskapsinhämtningen underlättas när de får en bild av det de arbetar med, när 

de kan visualisera arbetet. Då uppstår även en koppling till förståelsen av andra 

ämnesområden. När eleverna arbetar visuellt eller praktiskt underlättar det för dem att komma 

ihåg det menar samma informant och fortsätter att förklara att de som har det tungt med 

skolarbete får lättare att bygga en förståelse när de får göra arbetet på fler olika sätt. ”Och ju 

mer de har jobbat eller byggt på så, ju längre upp i årskurser de kommer desto mer börjar de 

se helhet, hur allting hänger ihop” (lärare i teoretiskt ämne). Hen säger också att eleverna får 

en annan aha-upplevelse när vi kopplar det till andra perspektiv. När eleverna ser en tydlig 
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röd tråd mellan arbetet i olika ämnen får de en större helhetsbild av sina kunskaper. Ibland 

tror dock informanten att hen och hens kollegor behöver utveckla den röda tråden för 

eleverna. I det ämnesövergripande arbetet hinner eleverna fördjupa sig och arbeta längre med 

olika saker, då kommer de ihåg det bättre. Hen försöker själv arbeta med variationer även i 

sina egna ämnen för att det ska passa olika och ge variation och för att de ska få olika vis att 

komma ihåg det, att de får lära sig på fler sätt.  

En tredje lärare tror att en del elever (eller människor) har lättare att uttrycka sig när de får 

använda fler sinnen. Hen berättar om en grupp som arbetat med etik och moral. De ville 

dramatisera olika etiska modeller istället för att skriva om dem. 

[e]n av de här eleverna har svårt att uttrycka sig i skrift, men när hen fick visa det här genom 

teater så… det var jättekul och det var jättebra att de gjorde det för då kunde jag se att hen  hade 

koll på det här. Eleven hade lärt sig med kroppen, de hade skrivit manus, de hade tillverkat 

rekvisita, valt kläder, de hade ju verkligen gått in i det här så jag tror att hen fick mer med sig 

genom att GÖRA de etiska modellerna än att skriva dom, jag kunde se djupet själv (lärare i 

teoretiskt ämne) 

Informanten tror att elevernas förståelse förändras i ämnesövergripande arbete eftersom de får 

använda hela kroppen, men uppfattar också att en del elever anser det är jobbigt med det 

estetiska och att för vissa elever tar längre tid att förstå hur de ska arbeta med estetiska 

aspekter. En av de andra intervjuade lärarna tycker elevernas förståelse blir mer nyanserat av 

det ämnesövergripande arbetet, hen beskriver det på följande vis: ” Man får in fler delar som 

annars kan te sig hyfsat fyrkantigt så här och ganska individuellt, men i det här… det blir 

större och rundare och…” (lärare i teoretiskt ämne). Samma informant ser även att det 

ämnesövergripande arbetet leder till att hen som lärare ser andra styrkor hos eleverna och kan 

ta till vara på de styrkorna i andra sammanhang. 

En informant anser att det undersökande arbetssättet i ämnesövergripande arbete ger eleverna 

kunskap om hur de kan låta det estetiska spegla arbetet, men eleverna är inte alltid medvetna 

om det själva. Hen säger att det är något de, som lärare, måste arbeta med att förädla ännu 

mer. Avslutningsvis säger en informant att de vill arbeta ämnesövergripande för att underlätta 

för eleverna och: ”[s]kapa nån, lite mer helhetsbild av kunskaper och att eleverna får nåt 

sammanhang, så att det inte blir bara isolerade öar” (lärare i teoretiskt ämne). När eleverna 

arbetar både teoretiskt och estetiskt anser hen att de behåller kunskapen längre, den går 

djupare ”Då har man ju tänkt och … vridit och vänt på saker” (lärare i teoretiskt ämne). 
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8. Analys 

Analysen består av resultatets fyra teman; extra anpassningar, samverkan, ämnesövergripande 

arbete och lärares uppfattning av elevers förståelse av sitt eget lärande i ett 

ämnesövergripande arbete. Dock kommer resultatets fyra teman att sammanställas till två 

delar i analysen eftersom de alla på olika sätt är integrerade i varandra. En del är en 

sammansättning av extra anpassningar och samverkan, den andra delen är en kombination av 

ämnesövergripande arbete och hur lärare uppfattar elevernas förståelse av sitt eget lärande. 

Denna uppdelning gjordes för att det finns en tydlig koppling i informanternas svar mellan de 

kombinerade temana. Det finns även spår som binder samman alla fyra teman med varandra 

vilket framgår i diskussionen. I analysen belyses temana i relation till uppsatsens tidigare 

forskning, bakgrund samt utifrån studiens teoretiska utgångspunkt, det relationella 

perspektivet. Estetiska lärprocesser är ett analysverktyg. I hermeneutisk anda kommer 

resultatet studeras som mindre delar i relation till helheten för uppsatsen samt skapa ökad 

kunskap om extra anpassningar på skolor med ett ämnesövergripande arbetssätt.  

8.1 Extra anpassningar och samverkan i skolorna 

Studiens informanter, både lärare i estetiska och teoretiska ämnen ger en relativt samlad bild 

av sina extra anpassningar. Det finns vissa skillnader mellan lärare i teoretiska och estetiska 

ämnen, men dessa består i stor utsträckning av att lärare i teoretiska ämnen nämner fler extra 

anpassningar till antalet. De verkar ha en större bredd av anpassningar som de använder. När 

informanterna beskriver de extra anpassningar som de arbetar med handlar de om tydlig 

struktur, lyssna på material, förkorta texter, extra tid samt möjlighet att komplettera muntligt. 

Dessa extra anpassningar är även de som man kan läsa om i Skolverket (2014b). Ett fåtal 

informanter tog upp gruppens betydelse för behovet av extra anpassningar samt skillnad i 

miljö. Ur ett relationellt perspektiv kan detta bero på att lärarna främst definierar relationer till 

elever som ett relationellt perspektiv, inte aspekten att elevers behov av extra anpassningar 

uppstår i relation till kontexten hen befinner sig i. Detta kan även jämföras med Tanner och 

Prieto (2016) vars artikel beskriver samma sak i intervjuer med specialpedagoger. De 

konkreta anpassningarna på individnivå är de extra anpassningar som lärarna beskriver, men 

anpassningar på grupp- och skolnivå är sällan representerade i studien. Om man däremot 

väljer att belysa lärare i estetiska ämnen och deras uppfattningar av extra anpassningar finns 

en mer nyanserad bild. Gemensamt för dem är att alla såg möjlighet till variation av arbetssätt 

som ett naturligt inslag i deras ämnen, något de också använder sig av som ett sätt att ge hela 

gruppen förutsättning att visa sina kunskaper ur flera olika perspektiv. Redan i planeringen av 
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ett nytt arbete ges eleverna möjlighet att välja exempelvis material. Det innebär (som en av 

informanterna berättade) att jämförelsen mellan eleverna själva minskar, vilket kan innebära 

att det finns ett annat utrymme för elevernas utveckling. Denna variation i arbetssätt kan ses 

som ett sätt att anpassa på gruppnivå, men det kan också vara ett sätt att variera 

undervisningen, som både Ahlberg (2001) och Boo (2014) framhåller är av vikt för elevernas 

behov av att utveckla kunskap. Variation av undervisning och att skapa förutsättningar för 

extra anpassningar på gruppnivån innebär en möjlighet för ett relationellt perspektiv där man, 

via ämnets struktur ger eleverna möjlighet att visa sina kunskaper utifrån ens eget arbetssätt.  

Att variera undervisningen är också något som Skolinspektionen (2016) lyfter i sin rapport om 

studiero. För lärarna i estetiska ämnen fanns det framförallt behov av tydlig struktur i arbetet 

och enskilda samtal med eleverna. I det ämnesövergripande arbetet finns ett utrymme att 

variera undervisningen även i relation till teoretiska ämnen eftersom arbetet i större 

utsträckning utgår från eleverna själva enligt lärare i teoretiska ämnens uppfattning.  

Något som alla informanterna pratade om i intervjuerna i studien är vikten av att ha en god 

relation till eleverna, där en del är att föra dialog med eleven. Dialogen kan handla om 

skolarbete generellt, extra anpassningar, men även andra händelser eller situationer i elevernas 

vardag. En av lärarna i ett estetiskt ämne uttrycker att i ett skapande arbetet uppstår en annan 

slags relation till eleven eftersom processen är centralt i arbetet.  

Lärarna gavs möjlighet i intervjuerna att först berätta om de extra anpassningar de gör innan 

vi tittade på den lista lärarna på skola A sammanställt till mig inför intervjuerna (se bilaga 3). 

När vi sedan tillsammans tittade på listan var min uppfattning att de extra anpassningarna som 

de delgivit mig via listan var extra anpassningar som de ansåg vara en naturlig del i deras 

undervisning. De extra anpassningar de valde att berätta för mig var sådant de arbetade fram 

tillsammans med eleverna själva i anknytning till undervisningen. Detta gemensamma arbete 

mellan elev och lärare torde vara beroende av den relation de lyckats skapa till eleven. 

Relationsbygge är något som ingår i det relationella perspektiv (Ahlberg, 2001) som är 

studiens teoretiska utgångspunkt. Perspektivet är ett sätt att studera samspelet mellan eleven 

samt den fysiska och psykiska miljö eleven befinner sig i och där skapa förutsättningar för att 

elevens svårigheter ska reduceras.  

I enlighet med studiens tidigare forskning är samverkan mellan olika kompetenser avgörande 

för att utveckla lärmiljöerna runt eleverna, inklusive arbetet med extra anpassningar 

(Backlund, 2007; Devecchi &Rouse 2010; Griffiths & Dubsky, 2012; Lansheim, 2010,  
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Tanner & Perez Prieto, 2016). Samverkan behöver ingå i skolans vardagliga praktik för att 

möta alla elevers olikheter (Lansheim, 2010). Gemensamt för alla informanter är att den 

vardagliga samverkan är den som sker i arbetslaget och med kollegor. Utöver detta uttrycker 

samtliga en tilltro till specialpedagogen på respektive skola som bidrar med råd och stöd till 

hur de förhåller sig till extra anpassningar för elever som är i behov av det. Synen på stödet 

från specialpedagog skiljer sig dock åt mellan lärarna. Stödet är riktat till hela arbetslaget, 

men även enskilda ämneslärare förutom lärarna i estetiska ämnen. Lärare i estetiska ämnen är 

överens om att de ej har stöd av specialpedagog i sin undervisning. Detsamma gäller 

diskussionen i arbetslaget, den gäller framförallt eleverna i teoretiska ämnen, väldigt sällan 

råd och tankar för estetiska ämnen. Dessa lärare uttrycker att de känner förtroende från övriga 

lärare att de inte heller är i behov av stöd i sin undervisning. Däremot lägger lärare i teoretiska 

ämnen stor vikt vid estetiska ämneslärares bild av elevens styrkor samt andra kvaliteter som 

kanske inte alltid är synliga i de teoretiska delarna. De teoretiska ämneslärarna tar gärna emot 

den bilden för att kunna använda sig av det i sitt eget arbete runt eleverna. På samma vis 

tillför specialpedagog, enligt lärarna, information och synsätt till arbetslaget som breddar 

synen på eleven och ger andra perspektiv som kan underlätta arbetet runt eleven.  

Lansheim (2010) menar att samverkansarbetet behöver utvecklas till att gälla ett vardagligt 

arbete på skolan för alla kompetenser på skolan som skulle kunna skapas av ett kollegialt 

lärande mellan lärare och specialpedagog för att utveckla lärares specialpedagogiska kunskap. 

Detta framstår i linje med Asp-Onsjö (2017) som menar att många lärare inte har kunskap för 

hur de ska hjälpa eleverna i klassrummet, samt med Skolinspektionen (2016) som visar att 

arbetet med extra anpassningar inte leder framåt när samverkan inte är inbyggd i skolans 

organisation.  

En av informanterna uppfattar det som att arbetet med extra anpassningar ligger mycket på 

enskilda lärare och hen själv. Hen är medveten om att stödet finns både hos arbetslag och 

specialpedagog men återkommer ändå till att ansvaret är undervisande lärares. Hen efterlyser 

mer samtal med specialpedagog samt andra ämneslärare (i sina egna ämnen) för att kunna 

utveckla det specifika ämnesarbetet i relation till extra anpassningar. Ytterligare en informant 

tangerar detta att anpassningar ser olika ut i olika ämnen. Detta tenderar att vara något som 

Tanner och Prieto (2016) beskriver att lärarnas ansvar för arbetet leder till att 

specialpedagogerna inte vet hur arbetet i klassrummet de facto går till. Mötet mellan olika 

kompetenser är inte uttalat möten mellan vetenskaplighet utan snarare ett möte i en praktisk 

erfarenhet för vad som fungerar för varje enskild elev enligt lärares uppfattning.  
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Tanner och Prieto (2016) menar att den minskade administrationen inte varit självklar. 

Specialpedagoger och andra ansvariga behöver aktivt arbeta med att hitta former för hur detta 

ska ske. Dock är detta inte något som framkommer i föreliggande studie där nästan alla 

intervjuade lärare anser att administrationen har minskat, med undantag för två, varav en gör 

egen ganska omfattande dokumentation och en annan som anser att dokumentationen bara 

ändrat blankett.  

8.2 Ämnesövergripande arbete och elevers förändrade förståelse 

Båda skolorna har ett uttalat, ämnesövergripande arbetssätt som präglar skolornas arbete. Alla 

lärare arbetar med att det teoretiska och det estetiska ska mötas och bilda en gemensam helhet 

genom att eleverna ska ges möjlighet att använda hela kroppen och fler sinnen i arbetet. Man 

skulle kunna säga att ett ämnesövergripande arbetssätt försöker motarbeta den rådande 

dikotomi mellan kropp och själ som historiskt funnits (jfr Myndigheten för skolutveckling, 

2003) och istället skapa ett samarbete där eleverna ges möjlighet att använda hela sin 

potential. Detta arbete bidrar, enligt Ahlberg (2001) till att hitta fler variationer i 

undervisningen, men också att låta processen vara central.  

Framförallt ser lärarna i teoretiska ämnen att de extra anpassningarna förändras i ett 

ämnesövergripande arbete, detta är inte lika tydligt för lärare i estetiska ämnen vilket torde 

vara ganska naturlig utifrån att det enligt resultatet är så att lärare i estetiska ämnen har 

mindre behov av att anpassa individuellt för eleverna. Lärare i teoretiska ämnen har dock 

olika bilder av hur de extra anpassningarna förändras. De ser att elever i behov av struktur 

behöver samma, och kanske ännu mer, struktur i ett ämnesövergripande arbete. Detta sker då i 

form av hjälp att välja arbetsområde, hjälp med frågeställningar eller att anpassa tiden i 

relation till arbetsmängd. Till skillnad från detta upplever de att andra anpassningar minskar, 

elever i svårigheter med exempelvis läsning eller skrivning har lättare att visa sina förmågor 

när de får använda fler sinnen i arbetet. Elever som är trygga i ett estetiskt uttryck blir trygga i 

andra ämnen när de får möjlighet att visa förmågor utifrån sina styrkor, eleverna får själva 

bestämma innehållet i arbetet och blir därmed delaktiga i sin egen kunskapsprocess. En annan 

lärare tycker det är lättare att se fler och djupare förmågor när eleverna får visa sin kunskap på 

fler sätt (jfr Boo, 2014; Andersson, 2014; Göthberg, 2015; Levin, 2012; Skolinspektionen, 

2016; Stenhammar, 2015). En lärare uppfattar att det blir mindre rätt och fel i arbetet när 

eleverna går utanför ämnesgränserna vilket också gör att de delar med sig mer av varandra, 

hen menar även att deras styrkor blir viktigare än deras svagheter vilket kan jämföras med ett 
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salutogent perspektiv (Partanen, 2012, Skolverket & Socialstyrelsen, 2017). Olika arbetssätt 

kompletterar varandra och möjligheten att lärare och elev får mötas i arbetet från olika håll 

ökar vid ett ämnesövergripande arbetssätt (jfr Ahlberg, 2013). 

Lärarna i estetiska ämnen stöttar eleverna i stor utsträckning i att den teoretiska delen av 

arbetet kommunicerar med den estetiska, att båda delarna ska finnas med i den estetiska 

gestaltning som blir en del av slutprodukten. Även detta kan jämföras med Ahlberg (2013) 

som menar att kunskap uppstår i relation till andra människor eller den miljö man befinner sig 

i.  

Att eleverna får mer tid till sitt arbete i ett ämnesövergripande arbete underlättar också för 

eleverna att visa sina förmågor. Alla lärare som är inblandade i det ämnesövergripande arbetet 

försöker sambedöma resultatet. På skola B för man även samtal om elevernas betyg där man 

hjälper varandra i betygssättningen genom att tillföra varandras bild av elevens utveckling i 

det ämnesövergripande arbetet. Eftersom en elev kan arbeta med exempelvis biologi i ett 

estetiskt ämne kan det vara av vikt att samtal förs med estetiska ämneslärare som kan visa på 

en förståelse av kunskapskrav även i biologin. Då blir det av vikt att lärarna försöker hitta 

möjlighet att sambedöma även betygssättning. Att sambedöma kan påverka extra 

anpassningarna på ett indirekt sätt ur ett salutogent perspektiv eftersom elevernas styrkor bör 

bli mer synliggjorda när lärarna för samtal där deras olika förståelse för eleverna påverkar 

slutbedömningen (Skolverket & Socialstyrelsen, 2017; Partanen, 2012). 

Informanter i både estetiska och teoretiska ämnen är överens om att de uppfattar att elevernas 

förståelse för kunskap förändras i ett ämnesövergripande arbete alternativt när man tillför 

estetiska aspekter i ett teoretiskt ämne (jfr Andersson 2014). Dock uttrycker lärarna skillnad i 

hur förståelsen förändras. Det kan finnas två aspekter på detta; de är inte vana att reflektera 

över det eller för att deras egen förförståelse påverkar att de ser olika saker och har olika 

perspektiv både på miljö, elever, undervisning och extra anpassningar. Att informanterna är 

överens kan jämföras med Anderssons (2014) forskning om att barns förståelse förändras av 

att arbeta med estetiska lärprocesser där de tillåts använda sin egen erfarenhetsvärld.  

När eleverna sätter sig själva och den gestaltning de skapar i relation till teorin de arbetar med 

utvecklar de även en förståelse för hur de uppfattar teorin de arbetar med, säger en av lärarna. 

Lärarna i estetiska ämnen är noggranna med att prata med eleverna om hur deras arbeten 

kommunicerar med teorin, dialogen tydliggör elevernas förståelse av sitt lärande eftersom de 

utvecklar sina arbeten utifrån samtalen med lärarna. En annan informant ser också att i ett 



  Åsa Trankell 
 

46 
 

arbete med estetiska processer uppstår andra frågor kopplat till den teori de arbetar med. De 

teoretiska ämneslärarna uttrycker att eleverna utvecklar en djupare förståelse som visar sig 

genom de skriftliga inlämningar som görs, samt att de kommer ihåg kunskapen längre något 

som Häikiö (2007) framhåller i sin avhandling att skapandet ger möjlighet att fördjupa 

lärandet. Det visuella och praktiska arbetet underlättar också förståelsen av uppgiften. Flera 

av lärarna säger att eleverna ser ett större helhetsperspektiv av sina kunskaper när de får 

arbeta med alla sinnen och på flera olika sätt. Arbetet blir mer nyanserat och vissa elever får 

lättare att uttrycka sin förståelse genom att kunna visa förmågor på fler sätt. Andersson (2014) 

skriver om flera av de vinster som kan uppstå för elevers motivation och förmåga att 

strukturera arbetet när de ges möjlighet att använda estetiska lärprocesser. En informant 

uppfattar det som att det är tydligt hos elever som är bra teoretiskt, de får en ”aha-upplevelse” 

när de arbetar estetiskt, hos dem blir det väldigt tydligt att deras förståelse ökat eller att de sett 

kunskapen från ett annat perspektiv.  

När den röda tråden mellan ämnen i ett ämnesövergripande arbete är tydligt tror en informant 

att det är lättare för eleverna att relatera kunskapen mellan olika ämnen och menar att hen 

uppfattar att det leder till ny förståelse av sitt lärande.  

9. Diskussion  

I diskussionen problematiseras studiens resultat genom att granska det ur fler perspektiv. Som 

första steg sker det i metoddiskussionen där vissa val gjorda under arbetet problematiseras. 

Vidare kommer olika perspektiv synliggöras i resultatdiskussionen. 

9.1 Metoddiskussion 

I en uppsats där den specialpedagogiska relevansen är av vikt kan man ifrågasätta valet att 

intervjua lärare istället för specialpedagoger. Det är lärarnas perspektiv på hur de arbetar 

stödjande med elevers lärande (i form av extra anpassningar) som har varit av intresse att 

studera; likaså hur de på skolan samverkar kring detta i arbetslag och med elevhälsan. En 

fråga som jag skulle ha lagt till i intervjuguiden är den om samverkan med elevhälsan. Nu 

ställdes frågan indirekt och med avsikt att lärarna ”av sig själva” skulle ange samverkan med 

elevhälsan. Det gjorde de i väldigt liten utsträckning. I en hermeneutisk metod är 

förförståelsen av vikt för studiens resultat och i den situationen var min förförståelse som 

specialpedagog att samtalen hade landat i samverkan med elevhälsan eller andra kompetenser 

i verksamheten. Dock är inte lärares förförståelse likvärdig med specialpedagogers. Att de 

inte tog upp detta med elevhälsan skulle kunna bero på att min förförståelse som 
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specialpedagog skiljer sig från lärares i frågorna om samverkan och hälsofrämjande och 

förebyggande arbetssätt. 

Intressant för studien har också varit att undersöka om och i sådana fall hur skolor arbetar 

hälsofrämjande och förebyggande, detta har gjorts i form av kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer med lärare. För att få en större dynamik i resultatet hade en kombination av 

observationer och intervjuer varit värdefull. Via en sådan metod hade fler detaljer kunnat 

synliggöras, både i arbetet med extra anpassningar på skolorna men också i det övergripande 

arbetet på skolorna mot ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt, dock hade det lett till 

en annan förförståelse som i sin tur hade påverkat resultatet i en annan riktning. 

Vid arbetet med resultatet av intervjuerna är det tydligt att jag som student utvecklat min 

intervjuteknik under arbetets gång. I enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) kan det 

påverka de första intervjuerna i relation till de sista. Detta tillhör dock en del av utvecklingen 

hos mig själv under arbetet med uppsatsen och något som vid transkribering av intervjuerna 

framträdde tydligt. Vissa frågor i intervjun förändrades eftersom att min intervjuteknik 

utvecklades, av den anledningen valde jag att frånse vissa svar i mitt resultat där det fanns en 

tendens att samtalet styrdes av de frågor som ställdes i de första intervjuerna, men även där 

frågorna inte heller genererade de djupgående svar som eftersöktes i undersökningen.  

9.2 Resultatdiskussion 

I hermeneutiken utvecklas förståelse via en pendelrörelse mellan del och helhet (Ödman, 

2007). I denna studie består delarna av extra anpassningar, samverkan och ämnesövergripande 

arbete och helheten av att utveckla ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt utifrån 

delarna tillsammans, vilket tillsammans skapar specialpedagogisk relevans. 

Elevhälsan börjar i klassrummet heter Gustafssons (2009) bok om elevhälsoarbete i skolan. 

Ur hans perspektiv börjar elevhälsoarbete i klassrummet med de lärare eleverna träffar i 

vardagen. Detta är en anledning till att lärares uppfattning om extra anpassningar är av 

intresse. Dock hävdar Asp-Onsjö (2017) att lärarna lämnas för ensamma i arbetet med extra 

anpassningar i klassrummet, något som leder till att eleverna inte alltid får det stöd de har rätt 

till. 

För att extra anpassningar ska utvecklas till ett stöd för eleverna behöver skolor ha ett väl 

fungerande samverkansarbete mellan alla kompetenser på skolan för att arbetet ska leda till ett 

hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Enligt Skolinspektionen (2016) är det många 
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skolor som ännu inte skapat förutsättningar för att arbetet med extra anpassningar ska ge alla 

elever det stöd de behöver. Tanner och Prieto (2016) skriver att många lärare inte vet hur de 

ska hantera extra anpassningar i klassrummet, hur de ska kunna ge eleverna det stöd de 

behöver. Enligt Persson (2007) är det centrala ansvaret för specialpedagoger att arbeta 

övergripande för att utveckla lärmiljön till att gynna alla. Kompetensen färgar på det viset av 

sig på hela skolan istället för att hamna hos specialpedagogen riktad mot enskilda elever. Här 

har specialpedagog en roll av vikt för att skapa dessa förutsättningar och förmedla sin 

kunskap vidare till alla på skolan via handledning och genom att stötta och utveckla arbetet 

till ett gemensamt ansvar på skolan. Intervjuerna i studien visar att lärarna ser den vardagliga 

samverkan som de samtal de har med sina kollegor i arbetslaget, därutöver har de kontakt 

med specialpedagog både enskilt och i arbetslaget för ytterligare hjälp och stöd. Övervägande 

del av lärarna i denna studie uttrycker dock inte att de får för lite hjälp. Endast en informant 

säger explicit att hen anser att det finns behov och önskemål om annat stöd, exempelvis via 

samtal med ämneskollegor och specialpedagog tillsammans för att utveckla fler sätt att 

förhålla sig till extra anpassningar specifikt för sitt eget ämne. I resultatet syns även tendenser 

till liknande önskemål hos andra, dock implicit uttalat av informanter. Lärarna generellt på 

skolorna i denna studie ger därmed inte explicit uttryck för den osäkerhet i arbetet med extra 

anpassningar som Asp-Onsjö (2017), Tanner och Prieto (2016) samt Skolinspektionen (2016) 

beskriver. Oaktat detta tolkar jag informanternas svar som att det finns ett avstånd mellan 

skolornas olika kompetenser, detta utifrån att största andelen av de intervjuade lärarna 

spontant uttrycker att det mesta stödet finns i arbetslaget och emellan kollegor. Det skulle 

kunna innebära att det finns två sätt att betrakta resultatet. Dels kan det innebära att skolans 

samverkan mellan elevhälsa och lärare inte är tillräckligt tydliggjord för lärarna, alternativt 

kan det också innebära att den specialpedagogiska kunskapen i viss mån redan finns hos 

lärarna. Detta är dock inget som denna studie undersöker.  

För utvecklandet av arbetet med extra anpassningar är det önskvärt att elevhälsan banar väg 

för detta i verksamheten exempelvis genom en tydlig gång av att återkommande arbeta för att 

utveckla extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. Det skulle kunna vara en 

tydlig linje i ett arbete som börjar med implementering av vad extra anpassningar är, innebär 

och hur de ska arbetas med. Arbetet bör inte ta slut vid detta, istället bör uppföljning ske med 

hjälp av specialpedagog och/eller elevhälsan. Utifrån uppföljande observationer kan sedan 

lärare och specialpedagoger tillsammans utveckla arbetet genom en framåtsyftande dialog på 
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hur arbetet ska fortskrida. Detta skulle kunna vara ett sätt att minska avståndet mellan 

elevhälsa och arbetslag. 

Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med lärare på två skolor som arbetar 

ämnesövergripande. Detta innebär att lärare i flera olika ämnen samarbetar runt samma tema 

för att ge eleverna möjlighet att använda olika sinnen vid inlärning av kunskap. Lärarnas 

uppfattning om detta är att arbetssättet minskar extra anpassningar, det förändrar elevernas 

förståelse av sitt eget lärande och de själva har lättare att utgå ifrån elevernas styrkor i sin 

bedömning av deras kunskaper. Att utgå från styrkor kallas att inta ett salutogent perspektiv 

(jfr Skolverket & Socialstyrelsen 2017; Partanen, 2012) något som ingår i ett hälsofrämjande 

och förebyggande förhållningsätt. Genom att variera undervisningen med hjälp av estetiska 

lärprocesser i ett ämnesövergripande arbete uppfattar lärarna att elevernas förmåga att förstå 

sitt eget lärande utvecklas (jfr Andersson, 2014; Göthberg, 2015; Häikiö, 20017; Levin, 2012; 

Myndigheten för skolutveckling 2003; Stenhammar, 2015). Lärarna uppfattar att minskningen 

av extra anpassningar beror på att eleverna inte måste visa sina kunskaper genom att 

exempelvis läsa och skriva om det är det de har svårt för, istället kan de bygga modeller, göra 

en pjäs eller skapa någonting. I det arbetet har de samtidigt utrymme för att både förstå och 

förklara de teorier de arbetar med. En aspekt av vikt är att eleverna får möjlighet att visa sina 

kunskaper och därmed sin förståelse av lärande på flera olika sätt. På det viset blir deras 

styrkor i fokus, vilket leder till att lärarna får en annan bild av deras kunskaper. Detta kan 

utveckla ett annat perspektiv på elevernas förmågor hos lärarna.  

Den specialpedagogiska relevansen i denna studie visar sig i huruvida extra anpassningar, 

samverkan och ämnesövergripande arbete kan vara ett bidrag till att utveckla ett 

hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt.  Skolverket (2014b, 2016); Skolinspektionen 

(2016); Skolverket och Socialstyrelsen (2017) samt Skollagen (2010:800) poängterar att 

elevhälsans arbete ska vara hälsofrämjande och förebyggande. Resultatet visar att skolornas 

ämnesövergripande arbete, enligt lärarnas uppfattningar, leder till ett minskat behov av extra 

anpassningar och att elevernas förståelse av sin kunskap förändras mot en djupare förmåga att 

analysera och förstå kunskap ur flera olika perspektiv. Både teoretiskt och estetiskt. De 

estetiska aspekterna i det ämnesövergripande arbetssättet ger också möjlighet till större 

variation av undervisningsmetoder där fler val finns för eleverna att visa sina förmågor (jfr 

Ahlberg, 2001; Ahlberg, 2013; Skolverket & Socialstyrelsen, 2017 m fl). I detta arbetssätt blir 

alla kompetenser på skolorna ansvariga, delaktiga och bidragande till elevhälsoarbetet. Enligt 

min tolkning av lärarnas uppfattning är alla dessa delar ett bidrag till att arbeta hälsofrämjande 
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och förebyggande delvis utifrån ovanstående men också utifrån att det relationella 

perspektivet utvecklas i den skapande process som uppstår när estetiska lärprocesser och ett 

teoretiskt lärande integreras med varandra. Då ges eleverna möjlighet att i större utsträckning 

arbeta utifrån sina styrkor vilket bör minska riskerna för psykisk ohälsa samtidigt som de ges 

möjlighet att nå utbildningens mål.  

 

9.3 Vidare forskning 

Vidare forskning av detta område är av vikt för att finna fler möjligheter att möta eleverna i 

deras värld och där de befinner sig. Estetiska lärprocesser är ett bidrag till detta för att mötet i 

viss mån finns inbyggt i estetiska ämnens grund. I en skapande process uppstår en dialog 

mellan eleven, läraren samt verket i sig. Lärarna som undervisar i estetiska ämnen i denna 

studie bekräftar detta när de beskriver dialogen som förs i processen och de lärare som 

undervisar i teoretiska ämnen bekräftar det genom att framhålla vinsterna de ser i sina 

teoretiska ämnen när eleverna får använda fler sinnen i skolarbetet. Intressant vore att studera 

ovanstående ur elevers uppfattning av sin förståelse för lärande i det ämnesövergripande 

arbetssättet. Ett annat perspektiv vore att ur elevhälsans synvinkel studera om ovanstående är 

ett sett att arbeta som leder till variation av undervisning som gynnar anpassningar på grupp – 

och skolnivå samt hur det bidrar till ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Av vikt 

vore även att jämföra det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet med andra skolors 

arbetssätt.  
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Bilaga 1 

Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap 

Specialpedagogiska programmet, PE4212 

Hej,  

jag heter Åsa Trankell och läser till specialpedagog på Specialpedagogprogrammet vid Örebro 

Universitet samtidigt som jag arbetar som specialpedagog i XXkommun. Under innestående 

termin skriver jag min examinationsuppgift i vilken jag undersöker skolors genomförande av 

extra anpassningar i olika ämnen. För att kunna genomföra detta kontaktar jag skolor i 

XXkommun, med förhoppning om att finna lärare som är intresserade av att delta som 

informanter.  

Jag söker informanter som är utbildade lärare och arbetar med år 7-9. Jag ser gärna att det 

finns en blandning av lärare från estetiska och teoretiska ämnen eftersom jag kommer att 

undersöka om/hur extra anpassningar ser olika ut i olika ämnen.  

Inför intervjuerna skulle det underlätta om jag har tillgång till en sammanställning av skolans 

vanligaste anpassningar i årskurs 7-9.  

Jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska regler, vilket innebär att Er medverkan är 

konfidentiell, varken skolans eller kommunens namn kommer att nämnas i uppsatsen, all 

information rörande lämnade uppgifter eller om Er som informanter kommer att vara 

avidentifierat och förvaras så att det bara är jag och eventuellt min handledare som har 

tillgång till dem. Resultatet kommer bara att användas till min uppsats.  

Intervjuerna kommer att ske enskilt under v 13 och 14 och varje intervju beräknas ta mellan 

30-60 minuter. Jag kommer inte att filma intervjuerna men de kommer att spelas in för att 

sedan transkriberas och bearbetas som resultat i uppsatsen.   

Ert deltagande är frivilligt och ni kan avbryta er medverkan när ni vill, men jag hoppas att ni 

har lust att delta eftersom det är viktigt och avgörande för mitt arbete med ert deltagande i 

undersökningen. Ni har möjlighet att ta del av uppsatsen när den är klar. 

Vid frågor eller funderingar når ni mig via telefon eller mejl.  

Med förhoppning om att ni kontaktar mig inom kort med intresse för att delta i 

undersökningen. 
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Vänligen, 

Åsa Trankell 

Tel nr: XXXXXXXXXX 

Mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i olika ämnen arbetar med extra 

anpassningar och hur det kan utvecklas mot ett hälsofrämjande och förebyggande 

arbetssätt.  

Kan du börja med att berätta vad du heter, vad du undervisar i och hur länge du har 

undervisat? 

Extra anpassningar 

1. Vad tycker du är det svåraste i undervisningen av dina ämnen för eleverna?  

2. Vilka extra anpassningar använder du dig mest av i ditt/dina ämnen?  

3. Vilket resultat ser du av att använda dessa extra anpassningar?  

4. Skiljer sig dina extra anpassningar åt mellan 

- Olika klasser 

- Olika salar (om informanten undervisar i olika salar) 

- Olika ämnen (om informanten undervisar i olika ämnen) 

- Hur skiljer de sig åt och vad tror du det beror på? 

5. Ta upp exempel från listorna de gett mig. 

6. Finns det extra anpassningar som du tycker har övergått till att vara en del av din 

ordinarie undervisning? Som du inte ser som en extra anpassning längre? 

-  Skulle man då kunna säga att det utvecklats till ett hälsofrämjande och 

förebyggande arbetssätt? 

7. Extra anpassningar tillkom för att minska lärares dokumentationskrav, tycker ni att det 

har blivit så? 

Samverkan 

8. På vilket sätt samverkar ni på din skola om bedömningar av vilka anpassningar som 

behöver göras och hur de genomförs? 

9. Arbetar du hälsofrämjande och förebyggande? På vilket sätt? Vems ansvar är det att 

arbeta hälsofrämjande och förebyggande?   

10. Vi pratar ju ibland om att skolan ska utgå från ett relationellt perspektiv, alltså att 

svårigheter uppstår i relation till omgivningen, kan du (i samtal med dina kollegor) 

märka att det är så? Hur märker du det?  
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Ämnesövergripande arbete 

11. I många ämnens kursplaner står det att arbetet ska innehålla skapande/kreativitet eller 

med estetiska värden, uttryck eller uttrycksformer. Hur bemöter du det i dina ämnen?  

- Hur kan det vara ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt? 

12. Hur arbetar ni ämnesövergripande på skolan eller i arbetslaget? 

13. På vilka sätt tar eleverna med sig teorier till de estetiska ämnena/tar eleverna med sig 

det estetiska till de teoretiska ämnena? Hur märker ni det? 

14. På vilka sätt förändras extra anpassningar av det ämnesövergripande arbetet?  

15. Hur förändrar det arbetssättet din egen undervisning?  

16. På vilka sätt färgar det ämnesövregripande arbetssättet av sig på ämnena även i andra 

sammanhang? Finns det för-och nackdelar med det?  

17. Sambedömer ni resultat? 

Elevernas förståelse av arbetet 

18. På vilka sätt förändras elevernas förståelse för skolarbetet av det ämnesövergripande 

arbetssättet? 

- Skulle det kunna vara ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt? 
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Bilaga 3 

Vanliga anpassningar som lärarna och deras kollegor i arbetslagen skrivit till mig inför 

intervjuerna. 

- Lektionens moment på tavlan vid start (vad vi ska göra och varför) 

- Instruktioner på tavlan  

- Placering i rummet (t ex nära läraren/tavlan, ”fri sikt” osv) 

- Dela upp uppgifter i kortare moment 

- Till gång till att lyssna på texter 

- Möjlighet att visa sina kunskaper muntligt som komplement till skriftligt 

- Tillgång till uppgifter och genomgångar på google classroom 

- Ok att ta ”micropauser” 

- Olika hjälpmedel som t ex Oribi Writer, Legimus osv 

- Möjlighet att gå ut och arbeta i liten grupp 

- Individanpassade uppgifter i fråga om svårighetsgrad 

 


