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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur olika högstadieskolor utformar extra anpassningar för 

elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Vidare är syftet att undersöka hur de extra anpassningarna i text relateras sett utifrån ett 

inkluderingsperspektiv för elever i läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi. 

 

Studiens teoretiska utgångspunkt är det inkluderande perspektivet i språkfrämjande miljö. 

Centralt i detta perspektiv är intresset för hur individer och grupper tillägnar sig 

språkkunskaper och språkutveckling i samspelet mellan individ och kollektiv. Studien utgår 

från innehållsanalys. Innehållsanalys innebär att man på ett systematiskt sätt analyserar 

dokument utifrån kategorier vilka är utformade i förväg. Studien kombinerar kvantitativ och 

kvalitativ forskning där den kvantitativa aspekten berör systematiseringen av extra 

anpassningar och den kvalitativa aspekten belyser extra anpassningar i relation till 

specialpedagogiska perspektiv. Det empiriska materialet består av insamlad dokumentation av 

extra anpassningar för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi. I studien används 

Nilholms individ/kompensatoriska perspektiv (2007) respektive Ahlbergs relationella 

perspektiv (2013) på specialpedagogik som analysverktyg. 

 

Resultatet visar att dokumentationen av de extra anpassningarna omfattas såväl av både 

tekniska hjälpmedel som av elevnära insatser. Insatserna syftar till att stärka och kompensera 

läsförmåga för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi och därmed minska risken för 

utanförskap och negativa läs-och skrivutvecklingen. 

 

Vikten av lärare med kompetens kring läs-och skrivutvecklande arbete framgår tydligt av 

tidigare forskning. I resultatet framkommer vikten av lärarkompetens på så sätt att 

utformningen av extra anpassningar för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi faller på 

lärarens undervisning inom ramen för den ordinarie undervisningen. Läraren behöver därför 

ha kunskap om vilka anpassningar som är lämpliga för elever i läs-och skrivsvårigheter eller 

dyslexi för att kunna tillrättalägga undervisningen utifrån elevernas behov.  

 

Analysen visar att utformningen av de extra anpassningarna är av såväl kompensatorisk som 

elevnära art, vilka tillsammans fungerar väl som framgångsfaktorer för elever i läs-och 
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skrivsvårigheter eller dyslexi och kan leda till en gynnsam inkluderad läs-och 

skrivundervisning. 

 

Nyckelord: inkluderande undervisning, extra anpassningar, specialpedagogiska perspektiv, 

läs-och skrivsvårigheter, dyslexi, särskilt stöd.  
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1. Inledning  
I juni 2014 infördes en ändring i Skollagen som innebar att de elever som riskerar att inte 

utvecklas mot kunskapsmålen eller nå de kunskapskraven som minst ska nås i grundskolan, 

skyndsamt ska få extra anpassningar insatta inom ramen för ordinarie undervisning. De extra 

anpassningarna ska öka möjligheten för eleven att nå kunskapskraven: 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare 

(…) vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer av 8 §. (SFS 2014:456, kapitel 3, §5a) 

I samband med att bestämmelser om stödinsatser i skolan ändrades utarbetade Skolverket 

ett stödmaterial i avseende att vägleda rektorer, lärare och övrig skolpersonal i arbetet med 

stödinsatser. Stödmaterialet ger förslag på extra anpassningar och vad de kan innebära för 

eleven. Det kan handla om exempelvis ett särskilt schema, kompensatoriska hjälpmedel, 

stöd att sätta igång arbete och enstaka specialpedagogiska insatser. Stödmaterialet ger även 

exempel på hur dokumentation av extra anpassningar kan se ut. Skolverkets skrivningar 

om hur undervisningen praktiskt kan anpassas för elever i behov av stöd är den 

referensram som finns att tillgå i arbetet med extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. Då de extra anpassningarna inte omfattas av något formellt 

beslut eller specificerade krav i Skollagen på hur och var de ska dokumenteras är det upp 

till varje skola att utforma rutiner kring elever i skolsvårigheter (Skolverket, 2014a). Detta 

innebär även att rutinerna kring arbetet med extra anpassningar kan variera skolor emellan 

inom samma kommun, vilket i sin tur kan resultera i att elever inte får rätt stöd inom rätt 

tid för att kunna utvecklas mot målen. 

 

Skolans uppdrag innefattar att uppmärksamma och utreda elever i behov av stöd. 

Skolinspektionens granskningar av arbetet med extra anpassningar (2016) och stödinsatser 

för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi (2010) visar på skillnader mellan skolor. I 

rapporten gällande arbetet med extra anpassningar framkommer att lärare saknar kunskap 

kring hur extra anpassningar ska utformas och genomföras samt att skolorna har bristande 

rutiner i identifiering av stödinsatser. Även arbetet kring stödinsatser för elever i läs-och 

skrivsvårigheter eller dyslexi behöver utvecklas. Skolinspektionens granskning från 2010 
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fokuserar på hela kartläggningsprocessen kring läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi, från 

utredning till uppföljning. Skolinspektionen (2010) rekommenderar bland annat att 

skolorna utvecklar det ämnesövergripande arbete för att hjälpa elever i läs-och 

skrivsvårigheter eller dyslexi till högre måluppfyllelse.  

 

Forskning visar att inkluderad undervisning och rätt lärarkompetens är två viktiga faktorer 

som påverkar möjligheterna för ökad måluppfyllelse hos elever i läs-och skrivsvårigheter 

eller dyslexi. Claes Nilholm och Kerstin Göransson (2013) är av uppfattningen att 

inkluderad undervisning och ökad måluppfyllelse möjliggörs genom att höja lärarnas 

kompetens, stärka samarbetet samt det kollegiala lärandet. Skolans uppdrag är att bygga en 

undervisning utifrån den mångfald som råder bland eleverna och författarna anser att 

skolan ska anpassas efter eleverna och inte tvärtom. Caroline Tjernberg (2013) och Tarja 

Alatalo (2011) är av samma uppfattning och menar att lärarens uppdrag är att göra alla 

elever delaktiga i inlärningsprocessen och därmed skapa en inkluderande undervisning. 

Tjernberg och Alatalo lyfter även fram vikten av rätt stödinsatser och 

undervisningsmetoder för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi. Deras respektive 

forskning visar att varierande metoder och arbetssätt så som samtal, läsning och skrivning i 

ett språkutvecklande sammanhang är framgångsrika undervisningsmetoder för elever i läs-

och skrivutveckling.  

 

Vår studie tar sin utgångspunkt i den osäkerhet som råder kring hur extra anpassningarna 

inom ramen för den ordinarie undervisningen utformas på olika högstadieskolor samt om 

utformningen innebär en inkluderande lärmiljö för elever i skolsvårigheter. Då 

specialisering är riktad mot språk, läs-och skrivutveckling ligger fokus på elever i läs-och 

skrivsvårigheter eller dyslexi. Extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen innebär att eleverna i så stor utsträckning som möjligt ska inkluderas i 

klassrumsundervisningen. Studien syftar till att analysera hur extra anpassningar för elever 

i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi utformas i ett inkluderingsperspektiv. 

Inkluderingsperspektivet analyseras med hjälp av de specialpedagogiska perspektiv vilka 

Claes Nilholm (2007) och Ann Ahlberg (2014) beskriver som individ/kompensatoriska 

perspektivet och det relationella perspektivet. Det individ/kompensatoriska perspektivet 

utgår från att svårigheterna ligger hos individen medan det relationella perspektivet utgår 
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från svårigheterna ligger i hela skolmiljön. 

 

Uppdraget som speciallärare på högstadiet ställer krav på att kunna bemöta och vägleda 

lärare och arbetslag i frågor kring hur kollegiet praktiskt ska kunna genomföra extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen och hur dokumentationen 

utformas. Att identifiera och utforma anpassningarna utifrån individbehov samt utvärdera 

och följa upp anpassningarna är enligt Skolverket (2016) ännu inte är helt implementerat i 

den svenska skolan. Frågorna är många och viktiga att lyfta på kollegial nivå för att öka 

förståelsen och kompetensen i hela skolans verksamhet och här fyller speciallärarens 

kompetens en viktig roll. I relation till detta riktar vi syfte och frågeställningar mot 

utformningen av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen för 

elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur olika högstadieskolor utformar extra 

anpassningar för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi. Extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen syftar till att alla elever, trots olika förutsättningar, 

ska kunna ta del av utbildningen.  

 

För att uppnå syftet används följande frågeställningar: 

● Hur utformas extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen för 

elever i läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi?  

● Hur formuleras extra anpassningar utifrån ett inkluderingsperspektiv gällande elever i 

läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi? 

 

Studien utgår ifrån både kvalitativ och kvantitativ ansats i avseende att besvara ovanstående 

frågeställningar. 

1.2 Sökord 

I vårt arbete har vi använt oss av internationella vetenskapliga publikationer vilka vi har sökt 

via Örebro Universitets databaser. Databasen som vi främst har använt är ERIC (Ebsco). 

Sökorden har varit special education, dyslexia, inclusive special education och reading and 
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writing disabilities. Vi har också använt Skolinspektionen, Vetenskapsrådet och Skolverket 

för att söka vetenskapliga publikationer. Där har sökorden varit inkluderande undervisning, 

extra anpassningar, specialpedagogiska perspektiv, läs-och skrivsvårigheter, dyslexi, och 

särskilt stöd. 

 

1.3 Disposition 

Studien innehåller åtta kapitel där det första kapitlet utgörs av en inledning där syfte och 

frågeställning skrivs fram. I kapitel två presenteras bakgrunden till studien samt en 

redogörelse för begreppen extra anpassningar och läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi. I 

tredje kapitlet finns den tidigare forskningen genomgången med relevans för studiens 

inriktning. I kapitel fyra behandlas studiens teoretiska utgångspunkter. Det femte kapitlet 

redogör för studiens metod och där även urval, genomförande analysprocess, 

kvalitetsaspekter, tillförlitlighet samt forskningsetiska överväganden finns framskrivna. I det 

sjätte kapitlet presenteras studiens resultat och resultatanalyser kopplade till extra 

anpassningar samt de specialpedagogiska perspektiven. I kapitel nummer sju diskuteras 

metodval och resultatet av studien. I det åttonde och avslutande kapitlet presenteras förslag till 

vidare forskning. 

 

I studien används definitionen läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi som beskrivande begrepp 

för elevernas specifika inlärningssvårigheter för vilka anpassningarna utformas utefter. 

Gemensamt för läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi är problematik med att kunna 

tillgodogöra sig text i skrift eller produktion (SPMS 170214). Egen erfarenhet visar att 

utformningar av extra anpassningar för läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi ofta 

dokumenteras på likartat sätt samt att distinktionen mellan begreppen kan vara okänd för 

ämneslärare. Studiens frågeställningar skiljer dock inte på om anpassningarna gäller läs-och 

skrivsvårigheter eller dyslexi.  En utförligare beskrivning av läs-och skrivsvårigheter och 

dyslexi följer under rubrik 2.3. Läs - och skrivsvårigheter. 
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2. Bakgrund 
I följande kapitel ges först en historisk bakgrund av framväxten av En skola för alla och 

tanken på inkluderande undervisning. Därefter följer en definition av vad extra anpassningar 

inom ramen för ordinarie undervisning samt läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi innebär i 

syfte att klargöra vad begreppen betyder för den dagliga skolverksamheten samt för studiens 

resultat.  

2.1 En skola för alla 

Uttrycket En skola för alla har idag fått en annan betydelse än vad det hade vid folkskolans 

införande 1842. Då syftade det primärt på att alla barn oavsett samhällsklass fick möjlighet att 

gå i skola och bli delaktiga i utbildning. Enligt Ulla Gadler (2014) handlar det idag främst om 

alla elevers rätt till en likvärdig utbildning oavsett funktionshinder eller inlärningssvårigheter.  

 

I och med folkskolans införande erbjöds möjligheten för alla barn från 7-års ålder att gå i 

skolan. För de elever som hade svårigheter med skolgången innebar undervisningen att de 

fick sitta av skoltiden eftersom lärarna ofta inte hade lärarutbildning, klasserna var stora och 

ofta även åldersblandade (Groth, 2007). Trots folkskolans syfte att låta alla barn ta del av 

utbildning var skolan inte anpassad för elever i funktionsnedsättningar. Inte förrän 

grundskolans införande 1962 gällde skolplikt för alla barn från och med det år de fyllde 7 år. 

En konsekvens som följde skolplikten blev enligt Gadler (2014) att många barn med 

funktionsnedsättningar fick vistas på institutioner. Vid implementeringen av Läroplan för 

grundskolan 1980 (Lgr 80) och statens satsning av riktade resurser blev det möjligt för elever 

med funktionsnedsättningar att gå i vanlig skola.  

 

Vid införandet av 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), (Skolverket, 

1994) lades grunden att undervisningen styrs av elevernas förmågor och behov, vilket innebar 

ett steg närmare en inkluderande undervisning. I Lpo 94 förklarades att grunden för en 

likvärdig utbildning inte innebar att undervisningen ska bedrivas på samma sätt för alla elever 

men att elevernas olika förutsättningar och behov ska styra hur resurser fördelas. Eftersom 

skolan har ett särskilt ansvar för elever i skolsvårigheter kan undervisningen eller 

resursfördelningen aldrig utformas lika för alla elever. Rätten till likvärdig utbildning utifrån 

elevers olika behov och förutsättningar återfinns i den nuvarande läroplanen Läroplan för 
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grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) (Skolverket, 2011). Som tidigare 

nämnts infördes en ändring i Skollagen 2014 gällande elever som riskerar att inte utvecklas 

mot kunskapsmålen. Detta ledde till att Skolverket år 2014 kom med ytterligare 

förtydliganden angående extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014 a) där 

Skolverket ger tydliga direktiv om hur arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd bör 

bedrivas i den dagliga skolverksamheten. Lagändringen syftar till att eleverna i största mån 

ska få de anpassningar och stöd de behöver vilket ska ske inom ramen för den ordinarie 

undervisningen och att särskilt stöd i form av särskilda undervisningsgrupper inte ska sättas in 

förrän extra anpassningar har provats och utvärderats (Skolverket, 2014 a). För elever i läs-

och skrivsvårigheter eller dyslexi innebär lagändringen att den ordinarie undervisningen så 

långt som möjligt med hjälp av olika stödåtgärder, ska anpassas utifrån den enskilde elevens 

behov. I och med lagändringen har intentionerna i förordningstexter i den svenska skolan tagit 

ett nytt grepp om inkluderingstanken och En skola för alla. 

 

Flera utredningar gällande elevers rätt till likvärdig utbildning, bland annat Salamanca-

deklarationen (SOU 1997:108) uttrycker att elever med funktionsnedsättningar ska gå i 

inkluderad skola i så stor utsträckning som möjligt där de i första hand ska ges 

förutsättningar att utveckla sina färdigheter. Undervisningen ska vara utformad utifrån en 

pedagogik som är anpassad efter elevernas behov. Deklarationen betonar att eleverna i så 

stor utsträckning som möjligt ska ingå i ett inkluderat lärande och specialklasser för elever 

i funktionsnedsättningar ska undvikas och ”alternativa kurser som passar barn med olika 

förutsättningar och intressen” (SOU 1997:108 s. 471) ska erbjudas. Elever i svårigheter 

ska få stöttning som är utformad utifrån den ordinarie undervisningen om inte behovet är 

av den art att det kräver särskilt stöd av specialpedagogisk art. European Agency for 

Development in Special Needs Education (2003) beskriver i sin rapport kring inkluderad 

undervisning hur olika europeiska skolor arbetar med att inkludera elever i den ordinarie 

undervisningen och där resultaten har varit framgångsrika både gällande elevens personliga 

och sociala utveckling samt kunskapsutveckling. Fokus är att undersöka vilka 

tillvägagångssätt som visar sig framgångsrika för en fungerande inkluderad undervisning. 

Rapporten ger exempel på vilka faktorer som bidrar till en lyckad inkludering, såsom 

lärarnas attityd mot elever i behov av särskilt stöd, lärarnas kompetens, skolans ledning 

och organisation samt en flexibel användning av resurser. Fallstudier visar att anpassningar 
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och tydliga ramar för undervisningen ger positiva resultat, inte bara för elever i behov av 

särskilt stöd men gynnar även samtliga elever.  Den avgörande framgångsfaktorn för en 

inkluderad undervisning visar sig ändå vara lärarens arbete. 

2.2 Ledning, stimulans och stödåtgärder 

Skolans uppgift är att utveckla och stödja alla elevers lärande så att de utvecklas så långt som 

möjligt utifrån sina egna förutsättningar (SFS 2014:456, kapitel 3, § 5a). Utbildningen ska 

utformas efter elevers olika behov. Genom stöd och stimulans ska eleverna nå så långt som 

möjligt enligt utbildningen mål. Elevers som lätt når de lägsta kunskapskraven ska få ledning 

och stimulans för att nå högre kunskapskrav (Skolverket, 2014a). Ledning och stimulans 

innebär att skolan ska organisera undervisningen på individ-, grupp-och organisationsnivå 

utifrån alla elevers olika förutsättningar. Elever som på grund av olika funktionsnedsättningar 

har svårt att nå kunskapskraven ska få stöd vilket ska uppväga funktionsnedsättningens 

följder, även om eleven når de lägst godtagbara kunskapskraven för ett resultat. Detta innebär 

att elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi ska få ytterligare stimulans för att utveckla 

begreppsuppfattning eller läsförmåga även om de når det lägsta kunskapskravet. Om elever 

trots ledning och stimulans inte når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska skolan sätta in 

adekvata stödinsatser. 

2.2.1 Att kompensera funktionsnedsättningars svårigheter 

Alla elever har rätt till likvärdig utbildning, vilket innebär att utbildningen inte kan utformas 

på samma sätt för alla elever eller att resurser ska fördelas helt lika. Skolan måste ta hänsyn 

till alla elevers olika förutsättningar och behov, vilket innebär att undervisningen måste 

utformas olika (Skolverket, 2011a). Enligt Skollagen ska skolan sträva efter att uppväga 

skillnader i elevernas förutsättningar i syfte att motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser hos de elever som är i någon form av funktionsnedsättning, oavsett om det är av 

fysisk eller neuropsykiatrisk art (Skollagen 3 kap §3, Skolverket, 2014b). Det innebär att 

skolan måste ta hänsyn till alla de olika behov som funktionsnedsättningarna innebär samt 

kompensera såväl lärmiljön som själva undervisningsprocessen (Skolverket, 2014b). 

Skolverket (2014a) poängterar att innan individinriktade stödinsatser sätts in ska skolan se 

över hur förändringar i pedagogiska metoder och organisation kan skapa nya förutsättningar 

för utveckling. 
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2.2.2 Extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen 

Extra anpassningar är en stödinsats där stödet ges inom ramen för den ordinarie 

undervisningen (Skolverket, 2014b). Undervisande lärare eller annan skolpersonal ansvarar 

för att utforma stödet. Extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen är den 

första åtgärd som skolan sätter in när en elev riskerar att inte utvecklas mot kunskapsmålen 

eller de kunskapskrav som minst ska uppnås (Skolverket, 2014b, Skollagen 3 kap 5a§).  

 

Skolan ska enligt lag informera elev och vårdnadshavare om elevens utveckling, vilket 

innebär att de extra anpassningar som behövs för att nå så långt som möjligt enligt 

kunskapskraven ska dokumenteras och även utvärderas (Skolverket, 2014b, Skollagen 3 kap, 

4 §). Det finns inget formellt krav på hur dokumentationen angående de extra anpassningarna 

inom ramen för den ordinarie undervisningen utformas men anpassningarna bör 

dokumenteras och följas upp. De extra anpassningarna kan dokumenteras i elevens IUP eller 

via andra blanketter. Det finns inga krav på formella beslut angående extra anpassningar eller 

hur ofta de ska utvärderas. Dokumentationen syftar till att säkra elevens stöd. Det bereder 

också möjlighet till att behovet av extra anpassningar kan delges de lärare och pedagoger som 

är inblandade i elevens undervisning. Dokumentationen fungerar även som 

utvärderingsverktyg för fortsatta extra anpassningar eller av fördjupat stöd (Skolverket, 

2014b). Det är rektors ansvarar att stödja lärarna i arbetet med att utveckla dokumentationen 

och den kan med fördel göras kort och enkel. Det är lärarens ansvar att ”använda sig av 

effektiva rutiner och former för dokumentation som väl återspeglar elevernas kunskaper och 

som ger en grund för kommunikation av bedömning och betygssättning med elever och 

vårdnadshavare” (Skolverket, 2011, s. 38). Om eleven trots anpassningar inte når önskade 

resultat är nästa steg att intensifiera dessa. Ytterligare stöd kan behövas såsom 

specialpedagogiska insatser. Visar det sig att anpassningarna, trots intensifiering, är 

otillräckliga ska anmälan om särskilt stöd göras till rektor.  

2.2.3 Funktionen av extra anpassningar i verksamheten 

Skolinspektionen genomförde 2016 en kvalitetsgranskning av 15 skolor i syfte att bedöma 

om elever i behov av extra anpassningar får det stöd de behöver i den ordinarie 

undervisningen samt bedöma om stödet är anpassat efter elevernas behov och att de når så 

långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Rapporten visar att skolorna fortfarande är i 

uppstartsfasen av implementeringsarbetet gällande extra anpassningar och flera skolor har 
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ännu inte klara riktlinjer över vad som avses med extra anpassningar och hur de ska 

genomföras. Ett flertal skolor har inte identifierat elevernas behov och endast var fjärde 

elev får rätt anpassningar i förhållande till det individuella behovet. Enligt rapporten är 

lärarna inledningsvis snabba att dokumentera arbetet med extra anpassningar. Dock saknar 

dokumentationen ofta individuell analys av elevernas behov. Anpassningarna beskrivs 

utifrån ett standardformulär eller uttrycker allmänna insatser och tips applicerbara på hela 

undervisningsgruppen. Skolinspektionen konstaterar att ”Konsekvensen för eleverna 

riskerar att bli att de inte får något stöd eller får helt fel insats” (Skolinspektionen 2016, 

s.19). Skolinspektionen fastslår även att de extra anpassningarna bör, förutom i IUP, 

dokumenteras i en bilaga eller annat dokument för att säkerställa tillgängligheten, till 

exempel vid flytt. Dokumentationen bör vara resonerande och endast sammanfattande i 

IUP. 

 

De skolor som inarbetat fungerande rutiner kring extra anpassningar visar på vikten av ett 

kompetent kollegie där undervisande lärare har regelbundna möten och då får möjlighet att 

lyfta och diskutera elevernas behov. Detta utvecklar ett kollegialt lärande och ger tillfällen 

att arbeta fram fungerande strategier och anpassningar.   

2. 3 Läs-och skrivsvårigheter och dyslexi 

Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM 170214) finns det olika förklaringar till 

vilka faktorer som orsakar att läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Forskare debatterar även 

vad som skiljer funktionsnedsättningarna från varandra (Myrberg, 2007), (Vetenskapsrådet, 

2007), (Lundberg, 2010). Gemensamt för läs-och skrivsvårigheter och dyslexi är problem att 

producera och ta in text. Läs-och skrivsvårigheter är vanligare än dyslexi (SPSM 170214).  

2.3.1 Begreppsförklaring av läs-och skrivsvårigheter samt dyslexi 

Begreppet läs-och skrivsvårigheter är en övergripande benämning som innebär en nedsättning 

eller begränsning gällande färdigheterna läsa och skriva, där dyslexi kan vara en förklaring till 

läs-och skrivsvårigheter (se bild 1). Enligt SPSM är läs- och skrivsvårigheter av generell 

karaktär avsevärt vanligare än dyslexi men den gemensamma faktorn är svårigheter att 

tillgodogöra sig skriven text (SPSM 170214). Läs-och skrivsvårigheter kan bero på flera 

faktorer såsom ”bristfällig undervisning, för lite övning, koncentrationssvårigheter, annat 

modersmål eller dyslexi. Dessutom kan medicinska, språkliga, sociala, emotionella eller 
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begåvningsfaktorer påverka” (SPMS 170214). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Hämtat från ”Hur ser vi på läs-och skrivsvårigheter” av Christer Jacobson, 2006. 

Läs-och skrivsvårigheter är enligt Mats Myrberg (2003) en problematik som kan uppstå på 

grund av otillräcklig undervisning och torftig språklig hemmiljö. Läs-och skrivsvårigheter 

förekommer i varierande omfattning där dyslexi kan vara en del av svårigheterna (se bild 1). 

Myrberg anser att skillnaden mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi ligger i kapacitet att 

hantera språkliga ljud. Elever i läs- och skrivsvårigheter kan uppfatta och testa olika 

språkljud, vilket inte elever i dyslektiska svårigheter förmår. 

Ingvar Lundberg (2010) menar att läs- och skrivsvårigheter beror på en fonologisk svaghet 

och kan inte kopplas till kognitiv förmåga. Läs-och skrivsvårigheter beror mer på problem 

med arbetsminnet, vilket leder till svårigheter att kunna ta till sig innehållet i en text samt att 

komma ihåg siffror och namn. Lundberg är av uppfattningen att dyslexi främst handlar om en 

nedsättning av de fonologiska funktionerna. Det visar sig genom svårigheter med 

automatiserad ordavkodning och stavning, vilket medför bristande läsförståelse. Dyslexi är 

ärftligt där svårigheterna består livet igenom. 
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Vetenskapsrådets dyslexiforskare är idag eniga i uppfattningen om att dyslexi beror på 

”hjärnans förmåga att bearbeta språket fonologiskt […] hur hjärnan uppfattar och behandlar 

språket” (Vetenskapsrådet, 2008, s.4). De vanligaste problemen är ordavkodning vilket kan 

bero på brister i fonologisk medvetenhet, fonologiskt arbetsminne och/eller fonologisk 

ordmobilisering. Det är av vikt att barn med läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi 

uppmärksammas tidigt så att de får hjälp med att träna sin språkliga förmåga att läs-och 

skrivutvecklingen ska få så god effekt som möjligt. Vilken hjälp en elev i dyslektiska 

svårigheter behöver är individuellt och därför rekommenderas kontakt med specialpedagog 

eller logoped för att få bäst anpassat stöd (Vetenskapsrådet, 2008). 

2.3.2 Främjande insatser för läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi 

Vetenskapsrådets dyslexiforskning visar att om inte stöd ges tidigt i läsutvecklingen hos barn 

som har svårigheter i läsinlärningen, kommer klyftan mellan dem och övriga klasskamrater 

växa och få följder i alla skolämnen (Vetenskapsrådet, 2007). Att kunna läsa ger eleven 

förmåga att tillägna sig mer och mer kunskap, ett resultat som brukar benämnas som 

Matteuseffekten (Reichenberg, 2006). Monica Reichenberg menar att ju duktigare läsare en 

elev blir, desto djupare kunskap kan eleven tillgodogöra sig. Elever med svag läsförmåga 

undviker ofta läsning medan starka läsare är positiva till läsning vilket leder till att svaga 

läsare blir ännu svagare och starka läsare blir ännu starkare. Detta medför att glappet mellan 

eleverna blir ännu större. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2007) visar studier att individuellt kontinuerligt stöd där eleverna får 

träna på grunderna i läsinlärning samt läsning för förståelse och läslust ger ett bättre resultat 

än den traditionella specialundervisningen i smågrupper där den förstnämnda kan vara både 

svår och kostnadskrävande att genomföra. Den starkaste faktorn för en positiv läs-och 

skrivutveckling är antalet träningstillfällen vilket är en metod som är lätthanterlig för de flesta 

skolor. 

 

Lärande sker i kommunikation med andra där kunskapsutveckling och social utveckling 

samspelar med varandra framhåller Barbro Bruce (2014). I dagens IT-samhälle finns det 

stora möjligheter till att kompensera läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi med hjälp av 

digitala hjälpmedel. Detta innebär att kompensatoriska hjälpmedel möjliggör att 

kunskapsutvecklingen inte halkar efter och eleven kan vara delaktig i en språkutvecklande 



 
Carina Andersson 
Annica Leffler 
PE 4208 

12 
 

lärmiljö. Bruce (2014) betonar att en engagerad och intresserad lärare är den viktigaste 

faktorn för att individanpassad undervisning för elever i läs-och skrivsvårigheter eller 

dyslexi ska kunna lyckas i den ordinarie undervisningen.  

 

Jane Brodin och Peg Lindstrand (2007) framhåller att digitala hjälpmedel ger elever i läs-

och skrivsvårigheter eller dyslexi möjligheten att få ta del av texter av lika hög 

svårighetsgrad som övriga klasskamrater. En annars vanlig anpassning för dessa elever är 

att få läsundervisningen genom lättlästa och anpassade böcker, vilket inte gynnar lästräning 

eller läsupplevelse. Av liknande åsikt är Stefan Samuelsson (2009) som påpekar att dagens 

teknik ska ge elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi möjlighet att använda, utveckla 

och visa sina kunskaper.  

 

Läsfrämjande åtgärder för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi diskuterar även 

Claes Nilholm och Åsa Wengelin (2013) och refererar till Konsensusprojektet1. 

Rapportens sammanfattning påvisar att de mest centrala komponenterna för att förebygga 

och möta läs-och skrivsvårigheter är: hög lärarkompetens, förståelse för elevers olika 

förmågor, meningsfull undervisning, kollektiva samtal om texter, varierade texter och 

skrivuppgifter, olika undervisningsmetoder, arbetssätt och material samt förmåga att 

anpassa undervisningen till elevernas utvecklingsnivå. Nilholm och Wengelin lyfter fram 

ytterligare studier där vikten av hög lärarkompetens framkommer som den största 

framgångsfaktorn för läs-och skrivutvecklande arbete. Att kompensera brister enbart via 

tekniska hjälpmedel är heller inte en tillräcklig åtgärd. Eleverna måste lära sig olika läs-och 

skrivstrategier för att utveckla sin språkliga medvetenhet menar författarna. Catharina 

Tjernberg (2013) påtalar att “de lässvårigheter en elev uppvisar alltid är ett resultat av 

interaktionen mellan elevens grundproblem och de stödinsatser som satts in” (Tjernberg 

2013, s. 43). Det är därför centralt att insatserna regelbundet utvärderas för att kontrollera 

hur effektiva de är för elevernas läs-och skrivutveckling. 

2.3.3 Inkluderad undervisning för elever i läs-och skrivsvårigheter 

Skolinspektionen genomförde 2010 en granskning av 21 grundskolor där fokus riktades 

mot att undersöka hur skolorna uppmärksammar, kartlägger och utreder läs-och 
                                                                 
1 Konsensusforskare anser att både avkodnings-/inkodningsproblem som läsförståelseproblem ingår i 
definitionen läs- och skrivsvårigheter. Elever kan uppvisa ett normalt talspråk men visa på stora svårigheter 
uttrycka sig i skrift. Dyslexi är en del av läs- och skrivsvårigheter. (Myrberg & Lange, 2005) 
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skrivsvårigheter eller dyslexi, hur undervisningen anpassas för eleverna, vilket stöd som 

sätts in, hur lärarna får tillgång till kompetensutveckling samt hur skolorna följer upp 

måluppfyllelsen. Skolinspektionen påvisar att de anpassningar som eleverna uppger att de 

får i särskilda undervisningsgrupper mycket väl kan ges inom den ordinarie 

undervisningen. Skolinspektionens granskning slår fast att möjligheten att redovisa 

uppgifter och uppvisa sina kunskaper muntligt finns i merparten av skolorna, men 

anpassningar med hjälp av alternativa eller kompensatoriska hjälpmedel behöver utvecklas 

i mer än hälften av skolorna. 

 

I ett par av de granskade skolorna var eleverna hänvisade till enklare texter med 

begränsade uppgifter i syfte att klara betyget Godkänt (Skolverket, 2010). Detta är enligt 

Skolinspektionen inte acceptabelt då all undervisning ska anpassas så att eleverna kan nå 

så långt i sin kunskapsutveckling som möjligt. Skolinspektionen (2010) rekommenderar att 

skolorna utvecklar det ämnesövergripande arbete för att jobba språkfrämjande då detta är 

ett arbetssätt som kan hjälpa elever i läs-och skrivsvårigheter till en högre måluppfyllelse.  

2.4 Sammanfattning 

Elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi ska få det stöd de behöver i avseende att 

kompensera för sina svårigheter och för att nå så långt de förmår i sin kunskapsutveckling. 

Kompensationen kan bestå av förändringar i lärmiljön och i undervisningsprocessen. Extra 

anpassningar är en stödinsats som ges inom ramen för den ordinarie undervisningen och 

elevens stödbehov ska framgå i IUP eller liknande dokument.  

 

Tidiga insatser är centralt och även att rätt stöd sätts in, så som kompensatoriska hjälpmedel 

och meningsfull undervisning där samtal om texter och begrepp medvetet förs. Det är även av 

vikt att läraren har rätt kompetens i läs-och skrivfrämjande undervisning så att eleverna får 

lära sig olika läs-och skrivstrategier för att utveckla sin språkliga medvetenhet. 
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3. Tidigare forskning 
I kapitlet presenteras inledningsvis tidigare forskning rörande inkluderad undervisning då 

detta ligger till grund för elevers rätt till delaktighet för lärande i ett socialt sammanhang, 

oavsett funktionsnedsättningar eller diagnoser. Avsikten är att ge en djupare förståelse för vad 

begreppet inkluderad undervisning innebär. Därefter redovisas forskning gällande vilka 

framgångsfaktorer som möjliggör en inkluderad undervisning för elever i läs-och 

skrivsvårigheter och dyslexi. 

3.1 Inkluderande undervisning  

Under 1980-talet blev inkludering ett begrepp inom specialpedagogisk forskning och praktik 

då fokus skiftades från ett synsätt där elever i funktionsnedsättningar skulle anpassas till 

skolans verksamhet till att skolan skulle utformas för att passa dem (Nilholm & Göransson, 

2013). Claes Nilholm och Kerstin Göransson (2013) visar på två karakteristiska drag för 

inkluderande undervisning vilka beskriver vikten av att “minska skillnaden mellan de dubbla 

systemen och att olikheter ska ses som berikande” (Nilholm & Göransson, 2013, s. 25). De 

dubbla systemen innefattar tanken på olika utbildningssystem för “normala” och 

“avvikande” elever och att olikheter bör ses som tillgångar istället för ett problem. 

Inkludering är en form av delaktighet såsom i sociala sammanhang eller i ett lärande. En 

pedagogisk delaktighet innebär att eleven ska ha möjlighet att utvecklas så långt som möjligt 

utifrån sina förutsättningar i en lärande gemenskap. Nilholm och Göransson (2013) pekar ut 

Essunga kommun som ett lyckat exempel på framgångsrik inkludering. En av 

framgångsfaktorerna som ökade elevernas skolresultat var inkludering av elever som gått i 

särskild undervisningsgrupp in i den ordinarie undervisningen där de erbjöds stöd av 

speciallärare i klassrummen. Nilholm och Göransson visar på vikten av acceptans för att 

möjliggöra inkludering. Genom att höja lärarnas kompetens och stärka samarbetet och det 

kollegiala lärandet ökade elevernas resultat. Detta medförde att lärarna insåg vinsterna av en 

inkluderande undervisning. 

 

Nilholm och Göransson (2013) anser även att skolans uppdrag är att utforma en undervisning 

och lärmiljö som är anpassad efter naturlig variation av elever i olika behov, istället för att 

anpassas endast för de elever som är i behov av särskilt stöd. De framhäver att skolans 

uppdrag är att bygga en undervisning utifrån den mångfald som råder bland eleverna och 
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menar att skolan ska anpassas efter eleverna och inte tvärtom. Författarna betonar även att det 

är av vikt att skilja begreppet inkludering från integrering. Integrering kan innebära en 

negativ bild av elever där fokus läggs på svårigheterna. En inkluderande undervisningsmiljö 

utgår istället från elevernas naturliga variationer vilket anses vara en positiv tillgång. Detta 

förhållningssätt skiljer sig från integration. Integration kan innebära en fysisk placering av en 

elev in i ett befintligt system där verksamheten inte är anpassad till eleven. Nilholm och 

Göransson (2013) förtydligar att inkludering innebär arbetsformer där elever involveras i ett 

lärande med varandra och där alla elevers gemensamma arbete bidrar till ett resultat. 

Integrering innebär därmed att eleverna är inkluderade i ett gemensamt lärande utformat efter 

deras respektive behov. Segregation eller exkludering uppstår när elever är placerade i 

särskilda undervisningsgrupper, i särskola eller på annat sätt blir uteslutna och inte deltar i den 

ordinarie undervisningen. 

 

Att lärarens uppfattningar om inkluderingsarbete präglar hur framgångsrikt inkluderingen blir 

i verksamheten visar Jonathan Glazzards studie från Storbritannien (2011). Glazzard 

undersöker grundskollärares uppfattningar och erfarenheter kring inkluderande undervisning. 

Resultatet pekar på delade åsikter bland lärare om hur inkludering ska omsättas i praktiken. 

Lärare vill hellre satsa på elever som kan nå högre kunskapskrav än elever som befinner sig i 

behov av stöd och inte visar goda resultat. Goda resultat kan enligt Gizzard ligga till grund för 

att enskilda lärare får en bättre löneutveckling och möjlighet att välja mer studiemotiverade 

elevgrupper i högre årskurser. De lärare som förespråkar inkludering menar att elever i behov 

av särskilt stöd ska inkluderas i den ordinarie undervisningen och det är lärarens ansvar att 

planera och anpassa undervisningen efter elevernas behov. Inkluderingsarbetet måste börja 

hos lärarna själva där reflektion över undervisning och metod samt flexibilitet är centralt för 

att nå ut till alla elever.   

 

Dennis Groth (2007) beskriver i sin avhandling hur utbildning och sociala processer hör ihop 

utifrån en progressiv samhällssyn. Groth undersöker elevers och speciallärares uppfattningar 

om stödinsatser inom specialundervisningen kopplat till ett interaktionistiskt perspektiv. Detta 

perspektiv innebär att människans självbild är ett resultat av social interaktion. Av studien 

framgår att eleverna till stor del är positiva till stödinsatser där speciallärarens uppfattning om 

elevernas problematik är avgörande för ett gynnsamt resultat, men att specialundervisningen i 
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förlängningen kan leda till en stigmatisering och ett utanförskap. Detta visar på hur komplex 

specialundervisning för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi kan vara. Eleverna 

behöver få extra färdighetsträning av speciallärare i mindre grupper, men om 

specialundervisningen fortsätter under längre tid kan det leda till exkludering och negativ 

självkänsla hos eleverna. För att undvika utanförskap menar Groth att mindre studiegrupper 

som arbetar flexibelt utifrån undervisningsområde bidrar till att reducera uppfattningen att 

avvikelser är något negativt och dåligt. Groth poängterar att individers olikheter och mångfald 

är nödvändiga ingredienser för att utveckling ska ske. Skolverksamheten ska bidra till en 

längtan efter växande hos eleven samt erbjuda de verktyg som behövs för att kunna växa. 

Eleven bör få möjlighet att utifrån egen förmåga delta i gemensamma aktiviteter för att kunna 

utveckla social medvetenhet. Därmed kan eleven även bli medveten om vilka konsekvenser, 

positiva eller negativa, som följer av ett visst handlande. Detta utvecklar den sociala 

kompetens samtidigt som framgångar och erfarenheter kan tas med in i nya lärandesituationer. 

 

Barbro Johansson (2015) är av samma uppfattning som Groth (2007)  och slår fast att 

grundförutsättningen för social inkluderande undervisning är att läraren kan få eleven att tro 

på sin egen förmåga att lära. Johanssons studie syftar till att beskriva hur tonårsflickor som är 

i behov av stöd upplever sina möjligheter till delaktighet och inflytande över sin utbildning. 

Det övergripande syftet är ”att belysa hur skolan i samband med elevers behov av särskilt 

stöd tillvaratar barns åsikter i enlighet med Barnkonventionens artikel 12” (Johansson, 2015 

s. 30). Johanssons studie lyfter även fram specifika frågeställningar som behandlar flickornas 

upplevelser av lärares bemötande samt hur skolan tar tillvara deras erfarenheter från både 

skola och fritid för att påverka lärandestrategier. Frågeställningarna berör också vilket 

inflytande flickorna har över sin lärandesituation samt hur deras kunskapsutveckling 

utvärderas i åtgärdsprogram och IUP-dokument.  

 

Förutom kontinuerliga intervjuer med flickorna använde sig Johansson också av observationer 

i skolmiljön, vilket Johansson menar är en förutsättning för att få ett bredare perspektiv av 

eleverna i olika situationer. Resultatet av studien visar på vikten av att det särskilda stödet ges 

i ett inkluderande socialt sammanhang oavsett undervisningsgrupp för att flickorna skulle 

tillgodogöra sig stödet. Att pendla mellan ordinarie undervisningsgrupp och 

specialundervisning skapar en osäkerhet i sociala sammanhang vilket får effekt på 
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inlärningsprocessen. Förutsättningarna för att vara delaktig i ett lärande är att förstå uppgiften, 

vilket fungerade bättre i mindre undervisningsgrupper. Möjligheter att påverka 

lärandesituationerna var i stort sett obefintliga. Johansson (2015) påtalar att framgångsrika 

skolor visar på vikten av ett nära samarbete mellan lärare, elever och elevernas familjer. 

Skolorna behöver därför noga uppmärksamma hinder i verksamheten för att kunna 

vidareutveckla metoder för inkludering. Studier av elevlärande undervisning där eleverna fick 

agera lärare har visat sig framgångsrika för både elever som agerar som extralärare och för de 

som blev undervisande. 

3.2 Inkludering eller delaktighet i sociala processer 

Begreppet inkluderad undervisning innebär en vidgad förståelse för vad inkludering i själva 

verket är. Gary Thomas och Andrew Loxley (2001) framhåller att inkludering inte bara 

handlar om en fysisk delaktighet i ett klassrum. Det handlar om att vara inkluderad i ett 

lärande, eller i en praktik som kan se ut på många olika sätt. Författarna hänvisar till 

Vygotskys grundläggande teorier om lärande där grundsynen är att barns lärande är socialt 

betingat. Detta innebär att elever behöver utmanas för att lära sig, vilket sker bäst i en 

heterogen grupp där olikheter utgör grunden för ett utbyte av kunskap. 

 

Jorun Buli-Holmberg och Sujathamalini Jeyaprathaban (2016) har i sin observationsstudie 

undersökt vilken undervisningspraktik som är mest gynnsam för elever i behov av stöd och 

vad som krävs för att de ska lyckas i ett inkluderande klassrum. Forskarnas syfte var att 

närmare undersöka vilka faktorer som bidrar till delaktighet och inkludering där det blir 

möjligt för elever i behov av stöd att utvecklas och lyckas i ett större sammanhang. Studien 

genomfördes i Norge där tre skolor undersöktes och totalt 83 observationer genomfördes. 

Undersökningens tre övergripande analyskategorier utgjordes av interaktion, delaktighet och 

anpassning av klassrumspraktikerna. Till analyskategorierna fanns ett antal kriterier kopplade. 

Kriterierna tillhörande interaktion handlade om hur lärare interagerar och samarbetar med 

andra lärare samt hur de interagerar med elever. Kriterierna kopplade till stödkategorin var 

stöd från undervisande lärare och stöd från speciallärare. De sista kriterierna behandlade 

lärmiljön, undervisningsmaterialet samt hur lektionerna utformades med genomgångar och 

instruktioner. Resultatet av studien visar att gemensam planering och ett arbetssätt där 

ordinarie undervisande lärare och speciallärare arbetar tillsammans i ett klassrum där elever i 

behov av stöd är inkluderade. Gemensam planering och ett arbetssätt där det nödvändigtvis 
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inte alltid är specialläraren som arbetar med elever i behov av stöd. Rollerna kan med fördel 

vara omvända och på det sättet utnyttjas lärarnas kompetens effektivt och eleverna får stöd 

som gör det möjligt att lyckas i en inkluderande undervisningspraktik (Buli-Holmberg och 

Jeyaprathaban, 2016).  

 

Vygotskys teori om att elevens delaktighet i ett socialt sammanhang är grunden för att 

utveckling ska ske lyfter även Joanna Giota (2013) fram i sin forskningsrapport om 

inkluderad undervisning. Giota fastställer att lärarnas förhållningssätt till eleverna är grunden 

till att de ska känna sig delaktiga. Genom att ge eleverna möjlighet till inflytande över sin 

skolvardag utifrån behov och intressen sätts de i centrum för sitt eget lärande. Det gör eleven 

delaktig i ett sociokulturellt perspektiv. Detta innebär även ett dilemma för lärare. Samtidigt 

som de ska utforma undervisningen mot kunskapskraven ska de upprätthålla ordning i 

klassrummet. Detta kan få till följd att elevernas inflytande blir begränsat. Samma 

uppfattningar återfinns hos Nilholm och Göransson (2013) som också anser att elevers 

delaktighet i skolan är begränsad. Delaktighet kan både betyda delaktighet i sin egen 

utveckling men även att lära tillsammans med andra. Detta är två faktorer som är nödvändiga 

för att möjliggöra progression.  

3.3 Inkluderad undervisning för läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi  

Läs-och skrivinlärning ingår i en social process vilket inte är ett nytt synsätt. En av de främsta 

forskarna inom barns läs-och skrivutveckling, Caroline Liberg, beskrev redan 1990 i sin 

avhandling att barn lär sig läsa och skriva i en meningsfull social kontext. Liberg (1990) anser 

att en allmän syn på läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi är att problemet ligger hos 

individen. Synsättet ställer i förlängningen eleven i ett utanförskap i det skriftliga samhället på 

grund av att eleven inte utsätts för läsning eller skrivning i ett socialt sammanhang. Det 

sociala sammanhanget väcker längtan till delaktighet vilket uteblir om läsning och skrivning 

anses som ett individuellt problem. En annan följd av det individuella synsättet är att eleven 

anses vara omogen och där en vanlig lösning är att ”vänta-och se” i stället för att tidigt sätta in 

rätt läs-och skrivträning. Liberg framhåller även att läs-och skrivinlärning är en 

lärandeprocess som sker tillsammans med andra i ett socialt meningsskapande. Läsförståelse 

är inte bara att kunna läsa texter mekaniskt och svara på slutna frågor men också förmågan att 

kunna jämföra olika texters innehåll och att dra slutsatser där budskapet inte alltid är 

uppenbart. Eleverna måste därför få möjlighet att diskutera och samtala kring texter 
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tillsammans i en språkutvecklande miljö. 

 

Även Stacy Blackmans studie (2011) om läs-och skrivfrämjande undervisning utgår från det 

sociokulturella perspektivet där inkludering i den ordinarie undervisningen är ett centralt 

begrepp. Blackman undersöker hur digitala hjälpmedel kan hjälpa elever i läs-och 

skrivsvårigheter eller dyslexi. Genom att kompensera elevens funktionsnedsättning blir det 

möjligt för eleven att delta i undervisningen utifrån samma villkor som övriga klasskamrater. 

Blackman framhåller dock att digitala hjälpmedel inte är tillräcklig kompensation och påpekar 

att lärarens kompetens kring att använda digitala hjälpmedel i undervisningen är av vikt. 

Digitala hjälpmedel möjliggör att eleven ges förutsättningar att delta i samspel och 

kommunikation. Enligt Blackman behöver inte läraren ha specialutbildning i att hantera läs-

och skrivsvårigheter men de behöver ha kunskap om vilka strategier och anpassningar som 

underlättar för läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi. Blackmans studie visar att strukturerad 

undervisning med tydliga instruktioner där lärare instruerar i flera steg är framgångsfaktorer. 

Att använda bildstöd och dramatisering samt förtydliga begrepp vid genomgångar ger 

eleverna förutsättningar att genomföra uppgifter på egen hand. Eleverna uppskattar när 

läraren ställer frågor, ger ledtrådar och visar intresse för deras resultat. 

 

3.3.1 Framgångsfaktorer för inkludering i språkutvecklande miljö 

Vetenskapsrådet sammanställde 2007 på uppdrag av Skolverket en forskningsöversikt 

gällande läs-och skrivsvårigheter. Forskningsöversikten upprättades i syfte att vägleda skolans 

insatser av stödåtgärder för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi. 

Forskningsöversikten visade på vikten av att upptäcka läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi i 

tidig ålder för att kunna förebygga att svårigheterna förvärras vid högre ålder. Även andra 

neurologiska funktionsnedsättningar som ADHD och autism påverkar också en försenad 

språkutveckling, vilket kan innebära risk för feldiagnosticering. Många elever har 

dubbeldiagnoser där läs-och skrivproblematik är en del. Vetenskapsrådet (2007) påvisar att 

framgångsrika metoder för att fånga upp barns språkmedvetenhet är lek med rim och ramsor 

där mötet med ordens fonologiska uppbyggnad är en viktig komponent. Ett exempel är 

Bornholmsmodellen vilken hjälper barn att utveckla fonologisk medvetenhet genom 

språklekar. Detta ledde till en normal läs-och skrivutveckling hos fyra av fem barn som 

befann sig i riskzonen för läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi. 
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Enligt Vetenskapsrådet (2007) kan kompensatoriska hjälpmedel stötta elever i läs-och 

skrivsvårigheter eller dyslexi att visa sina kunskaper på ett rättvist sätt. Det får dock inte 

hämma det språkliga samspelet mellan eleverna. Kompensatoriska hjälpmedel kan också vara 

svåra att hantera och ska användas i ett pedagogiskt sammanhang så att eleven uppfattar de 

positiva effekterna. Tangentbordsträning har inte lika positiv effekt för elever i läs-och 

skrivsvårigheter eller dyslexi som för övriga elever vilket innebär att datorn inte alltid är ett 

effektivt hjälpmedel i skrivmoment. Fördelen med datorstöd är att eleverna får möjlighet att 

visa sina faktiska kunskaper utifrån sina svårigheter. Andra stödinsatser vilka har visat sig 

effektiva är undervisning som utvecklar den fonologiska medvetenheten samt lässtrategier. 

Vetenskapsrådet framför kritik mot brister i samordningen mellan specialundervisningen och 

den ordinarie undervisningen samt mot att stödinsatserna hos speciallärare är för utspridda 

och inte tillräckligt intensiva för att bidra till utveckling av läs-och skrivförmågan. Samtal 

kring texter där eleven tillsammans med läraren ska försöka besvara frågor och summera 

innehållet har visat sig vara en framgångsrik strategi. En-till-en-undervisning har också visat 

sig ha goda effekter för läsinlärningen men ska användas som ett stöd och inte ersätta den 

ordinarie undervisningen.  

 

Bairbre Tiernan och Thérèse Day (2012) lyfter liksom Liberg (1990) i sin forskning fram 

vikten av socialt sammanhang för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi (Tiernan och 

Day, 2012). Studien har bedrivits på Irland och undersöker hur inkluderad läsinlärning för 

elever i grava lässvårigheter utformades. Författarna är kritiska till att lyfta ut elever i läs-och 

skrivsvårigheter eller dyslexi ur den ordinarie undervisningen i syfte att få 

specialundervisning. Avseendet med specialundervisningen är att elever i läs-och 

skrivsvårigheter eller dyslexi ska få hjälp att hitta strategier för att i möjligaste mån kunna 

inkluderas i den ordinarie undervisningen. Även Tiernan och Day menar att de strategier 

eleverna fått i specialundervisningen inte används på ett fungerande sätt i 

klassrumsundervisningen samt att detta förfarande innebär att eleverna missar den ordinarie 

läsundervisningen. Studien visar också att speciallärare och lärare i den ordinarie 

undervisningen inte hade något samarbete samt att de använder olika metoder att träna läsning 

och skrivning. 

3.3.2 Vikten av lärares kompetens 

Tjernberg (2013) påtalar i sin avhandling vikten av inkluderande undervisning för elever i läs-
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och skrivsvårigheter eller dyslexi. Undersökningen visar på vilka framgångsfaktorer som 

bidrar till elevers läs-och skrivutveckling. I studien analyserades lärares undervisning och 

vilka förutsättningar för läs-och skrivutveckling som fanns i den pedagogiska lärmiljön. 

Studien är både kvantitativ och kvalitativ där såväl klassrumsobservationer som samtal med 

lärare ingår. Resultatet visar att en lyckad läs-och skrivundervisning bygger på att lärarna 

använder sig av varierande metoder och arbetssätt för ett aktivt lärande. Genom samtal, 

läsning och skrivning får eleverna möjlighet att närma sig textens innehåll i en social kontext. 

För elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi visar sig detta arbetssätt vara framgångsrikt 

då eleverna ingår i ett språkutvecklande sammanhang. Tjernberg menar att läsfärdighet 

bygger på processerna samtal, läsning och skrivning vilka interagerar med varandra. För att 

bygga upp ett funktionsdugligt språk krävs en kommunikation mellan två personer där ett 

innehåll ska förmedlas och vara begripligt för mottagaren. Tjernberg framhåller att det mest 

betydelsefulla för elevers läs-och skrivutveckling är lärarens kompetens och förmåga att 

undervisa, en utveckling som är “processorienterad och sker i sociala sammanhang” 

(Tjernberg 2013, s. 28). En intressant aspekt i studien slår Tjernberg (2013) fast, är att 

specialundervisning ofta bedrivs av lärare med lägst utbildning, trots att specialundervisning 

ställer höga krav på lärares kompetens. Tjernberg finner att lärarens uppdrag är att göra alla 

elever delaktiga i inlärningsprocessen och därmed skapa en inkluderande undervisning utifrån 

ett holistiskt perspektiv. Samtidigt påtalas att de viktigaste främjande insatserna för elever i 

läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi är korta och intensiva pass i en till en-undervisning, 

kombinerat med hög lärarkompetens. 

 

Vikten av kompetenta lärare belyser även Tarja Alatalo (2011) i sin avhandling vilken lyfter 

fram att den viktigaste faktorn för elevers lärande är lärarens pedagogiska och didaktiska 

undervisning samt vikten av att ha rätt ämneskunskaper om undervisningens innehåll. Syftet 

med studien är att förstå och beskriva vad som kännetecknar god läs-och skrivundervisning, 

möjligheter att tidigt identifiera svårigheter samt undersöka vilka insatser som sätts in. 

Alatalos forskning grundar sig på lärares egna utsagor och enkätsvar. Studien visar på att det 

finns elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi i nästa alla klasser, vilket ställer höga krav 

på lärarens kompetens. Alatalo (2011) ansluter sig till Tjernberg (2013) och betonar det 

holistiska perspektivet. Läraren behöver fördjupade kunskaper om läsinlärning och 

utveckling. Lärarna behöver också behärska olika undervisningssätt samt förmåga att anpassa 
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läromedel och material i syfte att möta alla elevers olika behov. Alatalo (2011) konstaterar 

också att ett flertal lärare inte vet vilka färdigheter elever i läs-och skrivsvårigheter eller 

dyslexi tränar när de har specialundervisning. Detta kan leda till att de strategier och 

färdigheter som eleverna tränar i specialundervisningen inte fullt ut används i den ordinarie 

undervisningen. Alatalo poängterar att barn behöver träna på olika lässtrategier och utveckla 

sin språkliga medvetenhet även efter det att läskoden knäckts. Förutom lärarens kompetens i 

läs-och skrivundervisning är stora elevgrupper ett hinder för att kunna hjälpa elever i ett tidigt 

skede. Utöver högläsning och samtal kring texter behöver eleverna få möjlighet att träna 

ordförråd och att utveckla strategier för att kunna tillgodogöra sig texternas innehåll.  

 

Sammanfattningsvis framgår det av den redovisade forskningen kring inkluderande 

undervisning för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi vikten av att eleven utmanas i 

ett socialt sammanhang. Inkludering innebär inte bara ett fysiskt sammanhang men också att 

vara inkluderad i ett lärande. Lärarens kompetens och inställning är också avgörande för en 

framgångsrik inkluderad undervisning. 
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4. Teoretiska perspektiv 
Kapitlet inleds med en redogörelse över hur kunskap om skolan skapas genom 

innehållsanalys som ansats. Därefter presenteras de teoretiska perspektiv som studien har sin 

utgångspunkt i. De teoretiska perspektiven syftar till att placera de extra anpassningarna inom 

ramen för den ordinarie undervisningen i ett teoretiskt sammanhang samt belysa vilka 

konsekvenser som uppstår för eleven beroende på vilka perspektiv på läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi som anläggs. De beskrivna perspektiven skiljer sig i synen på 

grundantaganden gällande normalitet, avvikelse och differentiering kopplat till elever i behov 

av stöd. 

4.1 Innehållsanalys som kunskapande ansats 

Ett sätt att söka efter kunskap är enligt Staffan Stúkat (2011) att göra en innehållsanalys av 

dokument. I utbildningssammanhang är det möjligt att undersöka olika texttyper som är 

kopplade till skola och undervisning. Det kan enligt författaren handla om läroplaner, 

kursplaner, läroböcker eller lokala arbetsplaner. Göran Bergström och Kristina Boréus (2012) 

påtalar vikten av att sätta texter i relation till de människor eller grupper som har skapat 

texterna samt relatera texterna till vilket syfte de är skrivna. Martyn Denscombe (2009) pekar 

på en förankring i datamaterialet och analysen i kvalitativ innehållsanalys genom att påtala 

sambandet mellan den verklighet dokumenten är förankrade i och de beskrivningar och teorier 

studien genererar. Det finns en stark koppling till en verklighet i form av en social kontext där 

de undersökta dokumenten har sina rötter. 

 

Studien tar sin utgångspunkt i dokument som hanterar extra anpassningar för elever i läs-och 

skrivsvårigheter eller dyslexi. Den här kategorin av dokument är relativt ny då den har sin 

uppkomst i lagändringen från halvårsskiftet 2014. Lagändringen innebär att de elever som 

riskerar att inte utvecklas mot kunskapsmålen eller nå de kunskapskraven som minst ska nås i 

grundskolan, skyndsamt ska få extra anpassningar insatta inom ramen för ordinarie 

undervisning. Det betyder att alla elever ska inkluderas och utvecklas tillsammans med sina 

kamrater. Historiskt sett har detta inte varit fallet. Först vid införandet av 1994-års läroplan 

för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) (Skolverket 1994) styrdes undervisningen till att 

utgå från elevernas förmåga för att i dagsläget, nu framskrivet i lagändringen från juni 2014, 

fokusera på den enskilda elevens behov av stöd samt i ett inkluderat sammanhang.  
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De insamlade dokumenten säger något om hur ett antal högstadieskolor utformar de extra 

anpassningarna för elever i läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi samt hur de förhåller sig till 

ett inkluderingsperspektiv. Genom att studera dokumenten kan kunskap skapas i syfte att sätta 

elevens behov av stöd i fokus vilket möjliggör ett deltagande i ordinarie undervisning.  

4.2 Specialpedagogiska perspektiv 

Forskare har under lång tid diskuterat olika specialpedagogiska perspektiv för att synliggöra 

och definiera behov av stöd hos elever i skolsvårigheter. Ann Ahlberg (2013) definierar 

begreppet perspektiv som forskarens utblick vilken styr den teoretisk utgångspunkt eller 

position forskaren tar vid genomförandet av forskningen. Claes Nilholm (2007) förenklar 

begreppet och menar att det på ett mer vardagligt sätt kan uttryckas som att ”det alltid finns 

olika sätt att se på saken” (Nilholm, 2007 s. 16). Ahlberg (2013) menar att de olika 

specialpedagogiska perspektiven syftar till att tydliggöra forskning samt skapa nya perspektiv. 

Hon lyfter fram fyra olika specialpedagogiska perspektiv: individperspektiv, organisations – 

och systemperspektiv, samhälls – och strukturperspektiv samt relationella perspektiv. Bengt 

Persson (2007) beskriver två specialpedagogiska perspektiv, det kategoriska perspektivet och 

det relationella perspektivet, vilka anses vara avgörande för hur forskare väljer att se på vilket 

stöd som behövs för elever i skolsvårigheter. Persson anser att de olika specialpedagogiska 

perspektiven inte behöver utesluta varandra utan kan även komplettera varandra.   

 

Vår studie utgår från det individ/kompensatoriska perspektivet och det relationella 

perspektivet i syfte att analysera hur extra anpassningar för elever i läs-och skrivsvårigheter 

eller dyslexi formuleras utifrån ett inkluderingsperspektiv. Undervisning av elever i läs-och 

skrivsvårigheter eller dyslexi behöver ses utifrån båda perspektiven då det handlar å ena sidan 

om att kompensera elevens individuella svårigheter och å andra sidan om att tillrättalägga en 

god skolmiljö för eleverna.  

4.2.1 Individperspektivet/kompensatoriskt perspektiv 

Individperspektivet innebär att det är individen i svårigheter som är bärare av problemet. För 

att undersöka orsakerna till skolsvårigheter söks orsakerna hos individen och kan ta 

utgångspunkt i elevens egenskaper, skolsituation eller skolbakgrund för att söka svaren till 

varför en elev hamnar i skolsvårigheter (Ahlberg, 2013). Enligt Ahlberg är diagnoser en 

vanlig åtgärd för att förklara orsaker till elevens svårigheter. Nilholm (2007) väljer istället att 
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benämna individperspektivet som det kompensatoriska perspektivet där den grundläggande 

idén är att kompensera individen för problemet. För att kompensering ska kunna möjliggöras 

måste olika typer av problemgrupper identifieras där de grundläggande orsakerna till 

skolproblem utgörs av neurologiska eller psykologiska orsaker. När detta är utrett kan 

metoder för att kompensera för inlärningssvårigheterna initieras. 

4.2.2 Det relationella perspektivet 

Det relationella perspektivet har koppling till individperspektivet. Det relationella perspektivet 

lägger tonvikten på relationer och interaktion när orsaken till skolsvårigheter undersöks. 

Förklaringar till varför eleven är i skolproblem söks till mötet mellan den miljö som omger 

eleven och eleven själv (Ahlberg, 2013). Ahlberg lyfter fram fyra nivåer på vilka orsaken till 

skolproblem sett ur detta specialpedagogiska perspektiv kan undersökas. Det handlar om att 

undersöka relationer och samspel mellan individ, grupp, skola och samhälle men betoningen 

ligger på att det är i relationen mellan individen och omgivningens krav som problem uppstår. 

Persson (2007) menar att utifrån det relationella perspektivet förläggs ansvaret för den 

specialpedagogiska verksamheten till hela skolmiljön, alltifrån ledning och organisation till 

arbetslag och den enskilde läraren, för att möjliggöra en individanpassad undervisning. 

Ingemar Emanuelsson (2001) diskuterar det relationella perspektivet utifrån dess möjligheter 

att genom förändringar och anpassningar av skolmiljön kompensera för elever i 

skolsvårigheter, vilket ömsesidigt påverkar den pedagogiska verksamheten. 
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5. Metod 
Studiens övergripande syfte är att undersöka hur olika högstadieskolor utformar extra 

anpassningar för elever i läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi. Den första frågeställningen 

undersöker hur de extra anpassningarna inom ramen för den ordinarie undervisningen 

utformas för elever i läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi. Den andra frågeställningen 

belyser hur de extra anpassningarna formuleras utifrån ett inkluderande perspektiv gällande 

elever i läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi. Studiens empiri utgörs av 17 insamlade 

dokument vilka hanterar extra anpassningar för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi. 

Skolverkets kategorier (Skolverket 2014b) är de enda officiella skrivningar som finns att tillgå 

gällande utformningar av extra anpassningar och därför valdes Skolverkets kategorier över 

extra anpassningar som sorteringsraster för den kvantitativa ansatsen av studien. För den 

kvalitativa forskningsansatsen har vi satt de extra anpassningarna i relation till det 

individ/kompensatoriska perspektivet samt det relationella perspektivet. Inledningsvis i 

följande kapitel redovisas metoden för undersökningen. Det empiriska materialet utgörs av 

dokument och den valda metoden för studien är innehållsanalys. Den insamlade datan 

kommer att tolkas kvantitativt och kvalitativt i syfte att besvara forskningsfrågorna. Vidare 

kommer urval, beskrivning av dokumenten genomförande, analysprocess, kvalitetsaspekter, 

tillförlitlighet, samt forskningsetiska överväganden att lyftas fram. 

5.1 Innehållsanalys 

Enligt Alan Bryman (2011) är innehållsanalys en metod som på ett systematiskt sätt 

analyserar dokument utifrån kategorier vilka är utformade i förväg. Boréus och Bergström 

(2012) samt Stúkat (2011) definierar innehållsanalys som en metod där tillvägagångssättet 

består i att kvantifiera företeelser i en text där analysens syfte är att beskriva ett textinnehåll 

på ett systematiskt sätt. Boréus och Bergström (2012) förtydligar analysmetoden och menar 

att det är det manifesta innehållet i en text som undersöks vilket betyder att det är det explicit 

uttryckta som undersöks. Merete Watt Boolsen (2007) ställer sig i definitionen av 

innehållsanalys enig med samtliga författare. För att resultatet ska bli överblickbart och inte 

riskera att fragmenteras förespråkar Watt Boolsen att resultaten redovisas genom matriser, 

tabeller och/eller diagram. Det bakomliggande syftet är att själva kodningsprocessen lätt kan 

splittra en text men genom tydlig illustrativ redovisning bibehålls sammanhanget och 

överblicken.  
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Användningen av innehållsanalys som en metod för dataanalys har både för - och nackdelar. 

Fördelarna är enligt Bryman (2012) att det är en öppen och objektiv metod. Genomförandet är 

enligt författaren relativt enkelt att beskriva vilket möjliggör att studien kan upprepas vid ett 

annat tillfälle. Objektivitetsaspekten förklaras av Bryman att det är text som analyseras 

snarare än aktiviteter kopplade till mänskliga interaktioner såsom intervjuer eller 

observationer. Bryman listar även ett antal nackdelar med att använda innehållsanalysen som 

metod. Det faktum att text utgör datamaterialet är både en för - och nackdel. En nackdel kan 

vara att textmaterial har en begränsning så till vida att all text för det undersökta området inte 

kan undersökas. Det medför en osäkerhetsfaktor i fråga om hur representativt datamaterialet 

är. Detta genererar följdfrågan fråga om huruvida resultatet är generaliserbart. I den här 

studien undersöks ett begränsat antal dokument i relation till Skolverkets (2014b) kategorier 

över extra anpassningar. Resultatet i den här undersökningen uttrycker något om hur just 

dessa extra anpassningar har utformats men resultatet är inte generaliserbart för all utformning 

av extra anpassningar. Ytterligare en nackdel med innehållsanalys som metod, enligt 

författaren, är att det är omöjligt att få svar på frågor av typen varför. Genom analys av 

materialet går det att ta reda på att något är på ett specifikt sätt men inte varför. Bryman 

(2012) ger då förslaget att genomföra uppföljningsstudier med kompletterande data i syfte att 

få svar på varför-frågor. 

5.1.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Målet för innehållsanalysen är att komma fram till kvantitativa beskrivningar av råmaterialet 

kopplade till de kategorier och regler som tidigare har specificerats och i inledningen av 

studien slagits fast (Bryman, 2011). Bryman lyfter fram två grundläggande drag vilka är 

objektivitet och systematik. Till detta läggs kravet på kvantifiering samt att forskaren håller 

ett neutralt förhållningssätt vilket bidrar till att analysprocessens resultat inte präglas av 

personliga värderingar (Bryman, 2011). I vår studie används Skolverkets kategorier över extra 

anpassningar i arbetet med att systematisera undersökningsmaterialet. Dessa kategorier är 

utformade i förväg och bidrar även till att objektiviteten stärks genom att vi måste förhålla oss 

till det redan skrivna. Detta är vad Bryman kallar för deduktiv ansats. Skolverkets skrivningar 

och kategoriseringar (2014b) av extra anpassningar är den referensram som finns att tillgå i 

arbetet med extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Watt Boolsen 

(2007), Boréus och Bergström (2012) samt Stúkat (2011) är alla av åsikten att innehållsanalys 

är en metod där ett textinnehåll kvantifieras och analyseras på ett systematiskt sätt. Därför 
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fann vi kategorierna intressanta att använda i arbetet med att systematisera och analysera 

resultatet. Skolverkets kategorier kommer att presenteras utförligt under rubriken Resultat 

men de omnämns i kapitlet som redogör för studiens Genomförande. 

5.1.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen är troligtvis det vanligaste tillvägagångssättet när det 

handlar om kvalitativ analys av dokument och den inbegriper ett sökande efter teman som 

ligger bakom i det material som undersöks (Bryman (2011). Vidare konstaterar Bryman att 

tillvägagångssättet för hur detta ska kunna ske sällan är något som beskrivs närmare. Den 

kvalitativa aspekten av vår studie fokuserar på inkluderingsperspektivet av de extra 

anpassningarna samt de relationella - och kompensatoriska (specialpedagogiska) 

perspektiven. Utmärkande för kvalitativ forskning enligt Simon Lindgren (2014) är att det 

empiriska materialet utgörs av ord snarare än siffror. Den kvalitativa analysen är alltid iterativ 

vilket betyder att det empiriska materialet gås igenom flertal gånger i syfte att stabilisera 

resultatet och att underbygga det väl och låta delarna bilda helheten. I det kvalitativa 

analysarbetet söks bakomliggande teman i den data som samlats in (Bryman, 2011).  

5.2 Urval 

Via mejl tog vi kontakt med speciallärare alternativt specialpedagoger på 20 skolor i regionen 

samt med kontakter vi har fått under vår studieperiod. 15 skolor svarade och ville bidra med 

dokumentation till vår undersökning. Totalt har 17 dokument insamlats. Det totala antalet 

extra anpassningar som finns noterade i dokumenten är sammanlagt 106 till antalet. Studien 

fokuserar på dokument som uttrycker hur extra anpassningar utformas för den enskilde eleven 

i läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi. Vi har gjort bedömningen att hantera samtliga extra 

anpassningar som de insamlade dokumenten skriver fram. Alla dokumenten rör elever i läs-

och skrivsvårigheter eller dyslexi men i dokumentationen framkommer det inte om eleven har 

behov av ytterligare anpassningar som inte är relaterade till läs-och skrivsvårigheter eller 

dyslexi. Det är inte ovanligt att elever i läs-och skrivsvårigheter även har ytterligare diagnos, 

som till exempel elever i koncentrationssvårigheter eller autism. Detta innebär att de 

insamlade dokumenten kan innehålla anpassningar som primärt inte nödvändigtvis är 

kopplade till läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi. I de flesta fall sker dokumentationen 

digitalt och då har en utskrift gjorts för att få tillgång till dokumentet. I de fall där 

dokumentation sker på blankett har vi genom kopior fått ta del av det materialet. Materialet 
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var avidentifierat av respektive skola när vi tog emot det så att det varken gick att urskilja 

namn eller klass. 

5.3 Beskrivning av dokumenten 

Skolinspektionen (2016) rekommenderar att identifieringen av extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen kan dokumenteras i elevens IUP eller i elevakten. 

Sker dokumentationen digitalt bör anpassningarna även noteras i en bilaga eller annat 

dokument för att säkerställa tillgängligheten. Skolinspektionen poängterar att 

dokumentationen bör vara resonerande och framåtsyftande.  

 

Vår studie riktar sig mot högstadiet, årskurs 7-9. Det empiriska materialet utgörs av 17 

dokument varav 9 stycken digitalt och 8 stycken i pappersform. I det digitala materialet 

återfinns 7 dokument från lärplattformer, såsom Unikum och Fronter och 2 dokument från 

åtgärdsprogram. I de digitala dokumenten formuleras de extra anpassningarna fritt i text. I 

den dokumentation som skett pappersvis återfinns 4 stycken dokument som är fritt 

formulerade i text och 4 stycken dokument där anpassningarna anges via kryssformulär 

utifrån Skolverkets kategorier (Skolverket, 2014b). 

5.4 Genomförande 

Studien utgår från Skolverkets (2014b) formuleringar över hur olika former av extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen kan utformas. I vårt arbete som 

speciallärare möter vi kollegor som dagligen frågar om extra anpassningar. Frågorna uttrycker 

ofta hur de extra anpassningarna kan utformas och vad som ligger i uppdraget som 

undervisande lärare att anpassa undervisningen för elever i behov av stöd. Skolverkets 

skrivningar är de riktlinjer som finns att förhålla sig till i utformningen av de extra 

anpassningarna och därför utgår vår undersökning därifrån. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur olika skolor utformar extra anpassningar för elever i 

läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi sett ur ett inkluderande perspektiv med koppling till det 

individ/kompensatoriska - och relationella perspektivet. Studiens frågeställning handlar hur 

extra anpassningar utformas för dessa elever i förhållande till Skolverkets (2014b) kategorier. 

Kategorierna har vi använt som ram i den kvantitativa analysen av dokumenten där de extra 

anpassningarna har systematiserats. När vi tillsammans läste igenom de insamlade 
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dokumenten tillsammans fann vi att majoriteten av anpassningarna inte passade in under de 

givna rubrikerna. Därför skapades rubriken Övrigt efter första genomläsningen av den 

insamlade datan. Den kvalitativa analysaspekten av undersökningen kommer att redovisas och 

diskuteras utifrån ett inkluderingsperspektiv samt i relation till det relationella och 

individuella/kompensatoriska (specialpedagogiska) perspektiven. För att ytterligare tydliggöra 

kopplingen till de extra anpassningarna gjordes ställningstagandet att koda de extra 

anpassningarna i kategorierna tekniska hjälpmedel respektive elevnära insatser. Tekniska 

hjälpmedel bedömdes höra ihop med det individuella/kompensatoriska/ perspektivet och de 

elevnära insatserna med det relationella perspektivet. 

 

Som tidigare nämnts beskriver Lindgren (2014) att i en kvalitativ analys gås det empiriska 

materialet igenom flertal gånger för att säkerställa och underbygga resultatet. I det kvalitativa 

analysarbetet söks bakomliggande teman i den data som samlats in (Bryman, 2011). Vårt 

arbete att tolka de extra anpassningarna i relation till inkluderande undervisning samt till det 

relationella och individuella/kompensatoriska perspektivet startade i samma stund det första 

dokumentet hanterades. Tillsammans läste vi igenom de insamlade dokumenten upprepade 

gånger i syfte att finna beröringspunkter mellan formuleringarna i det empiriska materialet 

och studiens syfte. I avseende att koppla samman studiens frågeställningar och att göra 

analysprocessen transparent var Skolverkets kategorier (2014b) vår utgångspunkt i arbetet 

med att koda de extra anpassningarna i det empiriska materialet i relation till hur extra 

anpassningar utformas inom ramen för den ordinarie undervisningen samt hur de extra 

anpassningarna formuleras utifrån ett inkluderingsperspektiv för elever i läs - och 

skrivsvårigheter eller dyslexi.  

5.5 Analysprocess 

Den insamlade datan har analyserats kvantitativt och kvalitativt. Analysarbetets inledande 

steg var att läsa igenom dokumenten i syfte att skaffa oss en uppfattning om hur de extra 

anpassningarna har utformats. Nästa steg handlade om att gruppera de extra anpassningarna 

och sedan koda dem utifrån Skolverkets (2014b) förslag över hur de kan utformas. Detta har 

skett i flera steg och omgångar i syfte att nå ett stabilt resultat. Den kvantitativa 

innehållsanalysens resultat visas i frekvenstabell och i stapeldiagram. Den kvalitativa 

innehållsanalysens resultat har vuxit fram genom att sätta de extra anpassningarna i relation 

till det inkluderande specialpedagogiska perspektivet och det individuella/kompensatoriska 
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specialpedagogiska perspektivet. Resultatet presenteras i löpande text. I det avslutandet 

analysarbetet diskuteras resultatet i relation till bakgrund och tidigare forskning. 

 5.6 Kvalitetsaspekter 

Kvantitativa och kvalitativa data ligger till grund för undersökningen. Kvantitativa data består 

av siffror och förknippas mest med undersökningsformer som grundar sig på enkäter, 

frågeformulär eller observationer. En av fördelarna med den kvantitativa analysen är att det 

går att göra redovisningar av ett omfattande undersökningsmaterial på ett relativt enkelt sätt 

genom illustrativa tabeller och diagram. Samtidigt är det en av nackdelarna. Blir 

dataunderlaget för stort kommer alltför många variabler in i bilden vilket leder till att det blir 

svårtolkat och obegripligt (Denscombe, 2009). 

 

Studiens frågeställningar handlar om att systematisera och granska innehållet i dokument 

rörande extra anpassningar för elever i läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi. Enligt Peter 

Esaiasson (2007) kan frågeställningar i kvalitativ textanalys kategoriseras utifrån två olika 

typer, att systematisera eller kritiskt granska innehållet i texter. Frågeställningarna i denna 

studie består av båda kategorierna där systematiseringen syftar till att klassificera innehållet i 

dokumenten i relation till Skolverkets (2014b) kategorier samt att åskådliggöra resultatet 

tydligt. Granskningen bygger på att ta ställning till hur de extra anpassningarna lever upp till 

inkluderingsperspektivet för elever i läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi. Den metod som 

ligger till grund för studien är innehållsanalys där datan bearbetas både kvalitativt och 

kvantitativt för att kunna besvara studiens frågeställningar.  

 
Denscombe (2009) lyfter fram fyra vägledande principer på vilka analysen av kvalitativa data 

grundar sig. Den första principen behandlar forskningsresultatet och författaren betonar vikten 

av att det ska vara tydligt förankrat i forskningsdatan som har använts i studiens 

utgångspunkt. Den andra principen poängterar vikten av att forskaren bygger sina förklaringar 

på mycket noggrann läsning av forskningsmaterialet. Denscombe (2009) menar att den 

empiriska datan på intet sätt kan tala för sig själv eller lägga ansvaret på läsaren att tolka 

textens innebörd som självklar. Forskarens yttersta uppgift i det kvalitativa analysarbetet är att 

skapa en tolkning ur rådata och därigenom kunna skriva fram förklaringar ur den empiriska 

data som har samlats in. Princip nummer tre handlar om forskarens förhållningssätt till 

materialet och vikten av att tolkningsprocessen inte påverkas av å ena sidan fördomar eller å 
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andra sidan, forskarens förkunskaper i ämnet. Den fjärde och sista principen behandlar den 

repetitiva process analysarbetet består av. I arbetet med att utveckla teorier, begrepp, 

hypoteser och generaliseringar ska det ske i en ständigt böljande rörelse mellan jämförandet 

av empirisk data och de koder, begrepp och kategorier som används (Denscombe, 2009). 

Lindgren (2014) tar upp samma principer men ifrågasätter att det mellan varje fas går att dra 

en tydlig gräns. Istället handlar det om att analyserna av materialet startar redan då det samlas 

in eller ännu tidigare, det vill säga, när forskaren gör sig bekant med området för studien. Det 

slutliga analysmålet uppnås när materialet är mättat. Det uttrycker den punkt när det 

empiriska materialet inte längre leder till att nya kategorier eller mönster skapas. 

 
För ett trovärdigt resultat krävs att delarna styrker varandra för att bilda en trovärdig och 

logisk helhetsbild vilken ska kommuniceras till läsaren (Lindgren, 2014). Gemensamt för 

både kvalitativ och kvantitativ forskning är att transparens måste råda i syfte att vara tydlig 

med tillvägagångssätt och analys.  

5.7 Tillförlitlighet 

Vid all forskning som tar sin utgångspunkt i olika typer av dokument är det av största vikt att 

aldrig acceptera dokumentkällan som den är. Validiteten måste fastställas och inte tas för 

given (Denscombe, 2009). Denscombe resonerar kring vikten av att utvärdera dokumentens 

innehåll i förhållande till fyra grundläggande kriterier. Det handlar om autenticitet, 

trovärdighet, representativitet och innebörd. I fråga om autenticitet handlar det om 

dokumentets äkthet och ursprung. Utger sig dokumentet för att vara det vi uppfattar eller finns 

det förfalskningar eller omskrivningar i texten? Genom att undersöka trovärdigheten 

undersöks också innehållets äkthet och neutralitet. Denscombe lyfter fram ett antal 

kontrollfrågor som kan tillämpas i syfte att ta reda på dokumentets trovärdighet. Det handlar 

om att ta reda på av vem och i vilket syfte dokumentet skrevs. Vidare ska frågan om 

författarens status beaktas och om det kan finnas spår av författarens särskilda övertygelser 

eller åsikter som kan ha färgat av sig på framställningen av dokumentet. Den sociala 

kontexten ska också finnas med i bedömningen av dokumentets validitet. När skrevs 

dokumentet samt i vilken social kontext och atmosfär ägde det rum? Den tredje 

validitetsfrågan handlar om representativitet och belyser det typiska för dokument i samma 

slag. Är dokumentet typiskt för den företeelse som skildras? Är det fullständigt eller har det 

redigerats? Behandlas innehållet i relation till dokumentets kontext? Den fjärde och sista 
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validitetsfrågan berör innebörden av den skrivna texten. Kontrollfrågor att tillämpa ska 

uttrycka om innebörden i den skrivna texten är tydlig och entydig. Det handlar om att kritiskt 

granska texten och utläsa om det finns outtalade budskap, vilket kräver att läsaren läser 

mellan raderna för att nå budskapet (Denscombe, 2009). 

 
För att säkerställa studiens tillförlitlighet är det nödvändigt att koppla de insamlade 

dokumenten till de ovan nämnda kriterierna. Skolverket (2014 a) förordar att de extra 

anpassningarna dokumenteras och utformas av respektive ämneslärare och/eller i samråd med 

speciallärare eller specialpedagog. Dokumentationen ska innefatta elevens behov och hur de 

kan tillgodoses i den ordinarie undervisningen. Genom kontakt med specialpedagogisk 

personal på skolorna tar vi för givet att utformningen av de extra anpassningarna på de för 

studien aktuella skolorna har skett enligt Skolverkets rekommendationer och därför kan 

trovärdighet i dokumenten fastställas. 

5.8 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska en god studie säkerställa att kravet på individskydd 

uppfylls. I vår studie utgörs det insamlade datamaterialet av avidentifierade dokument vilka 

belyser dokumentationen av hur extra anpassningar för elever i läs - och skrivsvårigheter eller 

dyslexi utformas på olika högstadieskolor skolor. God forskningssed innebär enligt 

Vetenskapsrådet (2011) att dokument är avidentifierade i syfte att kapa kopplingen mellan 

individ och dokument vilket bland annat kan lösas genom att material samlas in utan att en 

individs identitet antecknas. 

 
Lagen om extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen trädde i kraft i 

juni 2014 och är således relativt ny. Forskning som tar utgångspunkt i den här förändringen i 

skollagen är därför begränsad. Vårt syfte med att önska bidra till ökad kunskap inom fältet 

ställs mot elevernas utsatthet vilket innebär ett etiskt dilemma. Därför ombad vi de 

speciallärare och specialpedagoger vi kontaktade att söka ett godkännande från sina 

respektive rektorer för att delta i studien. All empiri som har legat till grund för studien 

kommer att förstöras efter avslutad kurs. 
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6. Resultat 
I följande kapitel redovisas resultatet av systematiseringen samt granskningen av 

undersökningsmaterialet. Förtydligande av hur den extra anpassningen inom respektive 

kategori kan se ut kommer att redovisas. I anslutning till att varje kategori förklaras kommer 

exempel på hur den extra anpassningen har utformats genom citat från de insamlade 

dokumenten. Syfte är att explicit belysa innebörden. Detta gäller kodningen utifrån 

Skolverkets kategorier (2014b). Kategorin Övrigt, vilken kommer att presenteras närmare 

under rubrik 6.2 Resultat av hur de extra anpassningarna har utformats, innehåller inga 

exempel då det är den skrivna dokumenttexten som utgör underrubrikerna. Totalt har 106 

extra anpassningar hanterats fördelat på 17 dokument. 

6.1 Kodning utifrån Skolverkets kategorier  

Skolverket (2014b) beskriver tio olika kategorier av extra anpassningar som ska göra den 

ordinarie undervisningen mer tillgänglig för elever i behov av stöd. Nedanstående kategorier 

är alla hämtade från Skolverkets stödmaterial (2014b). Stödmaterialet utarbetades i syfte att 

underlätta implementeringsarbetet för landets skolor i utformningen av de extra 

anpassningarna. 

● Ett särskilt schema över skoldagen 

● Ett undervisningsområde förklarat på annat sätt 

● Extra tydliga instruktioner 

● Stöd att sätta igång arbetet 

● Hjälp att förstå texter 

● Digital teknik med anpassade programvaror 

● Anpassade läromedel 

● Utrustning 

● Extra färdighetsträning 

● Enstaka specialpedagogiska insatser 

 
De ovan beskrivna kategorierna är enligt Skolverket ett verktyg för lärare att använda sig av i 

arbetet med extra anpassningar. Skolverket baserar kategorierna på exempel hämtade från 

grundskolan och de är tänkta att kunna generaliseras och användas i undervisningen 

(Skolverket, 2014b). Dessa formuleringar är den enda referensram för extra anpassningar som 
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finns att tillgå och därför tar undersökningen sin utgångspunkt därifrån. Tidigt i vårt 

analysarbete kunde vi konstatera att stora delar av de extra anpassningarna inom ramen för 

den ordinarie undervisningen inte kunde kategoriseras efter Skolverkets (2014b) förslag.  

Därför skapades ytterligare en kategori vilken vi har rubriksatt till Övrigt med egen 

underklassificering baserad på hur de extra anpassningarna har utformats i de insamlade 

dokumenten. Under rubrik 6.2 Resultat av utformningen av extra anpassningar har 

Skolverkets förslag på kategorier ordnats från A-J och kategori Övrigt har numrerats från 1-12 

och där siffrorna inom parentes anger frekvensen i undersökningsmaterialet. 

6.2 Resultat av utformningen av extra anpassningar 

För att öka tillgängligheten i den ordinarie undervisningen kan stöd i form av extra 

anpassningar göras. De extra anpassningarna kan enligt Skolverkets rekommendationer 

(Skolverket, 2014b) innebära att eleven på olika sätt får stöd i sin lärandesituation utifrån 

behov. De dokument som ligger till grund för kodningen utgår från Skolverkets förslag eller 

rekommendationer. Samtliga dokument gäller för elever i läs-och skrivsvårigheter eller 

dyslexi.  

A. Ett särskilt schema över dagen 

Ett särskilt schema kan innebära att skoldagen beskrivs med bilder och/eller korta 

instruktioner om var eleven ska befinna sig och vilket material som ska tas med (Skolverket, 

2014b). Denna anpassning återfanns inte i något av de insamlade dokumenten.  

 

B. Ett undervisningsområde förklarat på ett annat sätt 

Undervisningsområdet kan förklaras ytterligare med hjälp av bilder eller kortare 

filmer/animeringar kopplat till elevnära situationer eller elevens erfarenheter. Det kan även 

innefatta studiebesök, drama eller teaterövningar, att eleven praktiskt jobbar med 

undervisningsområdet eller behöver förförståelse inför ett nytt arbetsområde (Skolverket, 

2014b). Under denna kategori återfinns även svåra ord och begrepp som kan behöva 

ytterligare förklaring. I den här anpassningen återfinns stöd på modersmålet för elever som 

behöver få arbetsområdet förklarat på sitt hemspråk. Denna anpassning fanns med i 6 

dokument. 

● X ska arbeta med bildstöd när det är möjligt. Använda appen där X kan ta bilder och 
skriva till dem. 

● Använd gärna tankekartor och skriv upp alla viktiga begrepp inom arbetsområdet. 
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● Plocka upp viktiga begrepp.  

Exemplen visar hur elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi kan få ytterligare stöd i att 

producera eller förstå texter med hjälp av bilder eller annat visuellt stöd, såsom tankekartor. 

Exemplen visar också på betydelsen av att få hjälp med begreppsförståelse via samtal eller 

bilder. 

 

C. Extra tydliga instruktioner 
Eleven kan få ett tydligt och kortfattat individuellt arbetsschema eller instruktioner om vilket 

arbete som förväntas hinnas med under arbetspasset via numrering, punkter eller bilder 

(Skolverket, 2014b). I 9 dokument fanns förslag på anpassningar som kunde sorteras in i 

denna kategori. 

● Ge enskild instruktion till X om vad X ska göra. 
● Förstärk muntlig instruktion med skriftlig numrerad punktlista. 
● Håll instruktionerna korta och upprepa vid behov. 

Gemensamt för samtliga exempel är att anpassningarna är riktade till den enskilda eleven i 

syfte att efter egna förutsättningar kunna delta i undervisningen. Anpassningarna utformas 

både muntligt och skriftligt. 

 

D. Stöd i att sätta igång arbetet 

Eleven behöver individuellt få extra genomgång eller ytterligare instruktioner för att vara klar 

över vad som förväntas göras. Läraren kan även behöva göra ytterligare återkopplingar eller 

upprepningar under lektionens gång för att vara säker på att eleven inte stannar av om han/hon 

blir osäker eller inte förstår nästa steg i arbetet (Skolverket, 2014b). Här sorterade vi även in 

de anpassningar som beskriver att eleven behöver positiv bekräftelse och återkoppling, vilket 

kan ske både upprepade gånger under lektionen eller vid lektionens slut. Dessa extra 

anpassningar fanns med i 11 dokument. 

● Se till att X kommer igång med sina uppgifter och att X fortsätter att arbeta. 
● Positiv bekräftelse. 
● X behöver snabb återkoppling om X har klarat provet. 

Ovanstående anpassningar belyser lärarens betydelse för utformningen av de extra 

anpassningarna då eleven behöver stöd i komma igång och upprätthålla arbetet under 

lektionerna. 
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E. Hjälp att förstå texter 

Elever kan behöva få ytterligare förklaring på texter, till exempel på modersmålet av 

studiehandledare eller uppläst via talsyntes. Även lexikon, bilder och samtal kring texters 

innehåll och obekanta ord och begrepp kan vara en hjälp till ytterligare förståelse (Skolverket, 

2014b). I 3 dokument fanns förslag på anpassningar som kunde sorteras in i denna kategori. 

Samtliga 3 dokument hade den extra anpassningen utformats på det sätt som exemplet 

belyser. 

● Samtala om textens innehåll. 

Exemplet visar vikten av att samtala kring texter i syfte att ge eleven verktyg till att förstå 

innehåll och budskap. 

 

F. Digital teknik 

Eleven kan få hjälp med läsning, skrivning och redovisningar eller prov genom digitala 

hjälpmedel såsom dator, läsplatta eller smartphones. Olika datorprogram fungerar som 

kompensation för elevens svårigheter (Skolverket, 2014b). Detta var den kategori som 

återfanns i flest dokument, 21 stycken. 

● Digitalt läromedel. 
● Tillgång till Chromebook när X skriver och lyssnar. 
● X har en I-pad till sin hjälp för att kunna lyssna på texter och läroböcker i 

Inläsningstjänst. 
 

Ovanstående exempel visar att eleven svårigheter kompenseras via digitala hjälpmedel såsom 

hjälpmedel såsom dator eller läsplatta. På detta vis kan eleven öka sin läs-och skrivförmåga. 

 

G. Anpassade läromedel 

Eleven kan behöva få läromedlet i en annan form än vanlig bokform. Det kan även vara att få 

läromedlet inläst eller få begränsad information, ett lättare språk eller lättare kunskapsnivå 

(Skolverket, 2014b).  Denna anpassning var också välrepresenterad och återfanns i 13 

dokument. 

● Tillgång till light-bok i NO. 
● Väl avgränsade uppgifter. 
● Anpassat material. 
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Anpassningarna innebär att eleven får begränsat stoff att bearbeta och kan på så sätt delta i 

undervisningen utifrån samma förutsättningar som övriga klasskamrater. Tillgång till lightbok 

i NO ger inte eleven inte samma möjligheter att utvecklas och nå högre kunskapskrav. 

 

H. Utrustning 

Eleven kan behöva ytterligare teknisk utrustning relaterad till tid och tidsuppfattning. Det kan 

handla om timglas eller visuella klockor som räknar ner hur lång tid som är kvar under en 

lektion eller arbetspass. Här kan även olika funktioner på mobiltelefoner vara ett hjälpmedel 

(Skolverket, 2014b). Denna anpassning fanns endast med i ett dokument. 

● Använda sig av “pillboll” för att kunna hålla koncentrationen under korta arbetspass. 

Anpassningen innebär både att hjälpa eleven att upprätthålla koncentration samt tar hänsyn till 

att eleven har begränsad uthållighet. 

 

I. Extra färdighetsträning 

Eleven kan behöva träna vissa moment på andra sätt och vid andra tillfällen än sina 

klasskamrater. Den extra färdighetsträningen kan ske i schemalagda läs - eller språkgrupper 

eller matematikverkstäder (Skolverket, 2014b). Den här anpassningen fanns med i 4 

dokument. 

● X har fått ett övningshäfte med facit i engelsk grammatik som X kan arbeta med på 
Studiestöd/hemma. 

● X deltar i Studietimmen som elevens val två gånger i veckan för att få stöd främst i 
matematik, fysik, kemi och so. 

● Lästräning en gång i veckan + varje dag. 

Anpassningarna är styrda utifrån elevernas specifika behov där eleverna tränar på olika 

moment utöver den ordinarie undervisningen. 

 

J. Enstaka specialpedagogiska insatser 

Eleven kan under kortare tid på max två månader behöva få hjälp av speciallärare eller 

specialpedagog, till exempel att intensivträna vissa moment, få hjälp med strategier eller 

studieteknik eller få undervisning i mindre grupp (Skolverket, 2014b). Under denna kategori 

sorterades även anpassningar som beskriver att eleven behöver få studiestöd eller studiehjälp 

samt strategier för att be om hjälp, vilket totalt blev 7 dokument. 
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● Studiehjälp måndag och onsdag. 
● X delar dokument på Google Drive som han vill ha stöd i med specialpedagog. 
● Strategier för att be om hjälp (t.ex. genom seriesamtal). 

 

Anpassningarna visar på elevernas behov av ytterligare stöd än vad de kan få i den ordinarie 

undervisningen. Anpassningarna är tidsbegränsade med syfte att stärka elevernas förmågor.  

 

I syfte att redovisa undersökningsmaterialet åskådligt kommer den ovan insamlade datan att 

illustreras tabell - och diagramform. 

 

 

 

 

Den vanligaste anpassningen var den som Skolverket benämner Digital teknik, F (21) och 

som nummer två Anpassade läromedel, G (13). De två anpassningarna hör ihop såtillvida att 

eleven i behov av stöd kan få det anpassade läromedlet via Digital teknik, F. På samma sätt 

går det att relatera den tredje största kategorin Stöd att sätta igång arbetet, D(11) med 

efterföljande Extra tydliga instruktioner, C (9). 
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Övrigt 

I de insamlade dokumenten fanns även anpassningar som inte passar in under någon av 

Skolverkets förslag. Dessa anpassningar har vi kategoriserat på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

Den vanligaste anpassningen under rubriken Övrigt är 5) Längre provtid (7) tätt följt av 1) 

Muntliga prov (6). Även under rubriken Övrigt finns det en relation mellan den vanligaste 

respektive den näst vanligaste utformningen på extra anpassningar. Siffran framför kategorin 

anger koden för den extra anpassningen som omnämns. Anpassningarna är av varierande 

karaktär och syftar till att ge eleven extra stöd genom att få visa sina kunskaper muntligt samt 

genom utökad tid vid provsituationer. Utformningen av samtliga anpassningar i kategori 

Övrigt, förutom 9) Halvklass och 11) Lärare mailar läxor till föräldrar, är exempel på hur 

anpassningarna tar hänsyn till elevernas specifika behov.  
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6.2.1 Analys av systematiseringen 

I mer än hälften av de dokumenterade anpassningarna (74 st) för elever i läs-och 

skrivsvårigheter/dyslexi fanns matchande beskrivning av vad anpassningen innebar utifrån 

Skolverkets (2014b) rekommendationer. I vissa dokument fanns beskrivningar som inte helt 

stämde överens med Skolverkets rekommendationer, såsom studiestöd, strategier för att be 

om hjälp och positiv bekräftelse eller återkoppling. Vid första systematiseringen hamnade de 

under kategorin Övrigt men vid närmare analys framträdde likheterna med Skolverkets 

beskrivningar tydligare och bedömning gjordes att de låg nära i beskrivningarna att de 

passade in i dessa kategorier. Kategori Övrigt var också den enskilda kategori som var mest 

representerad bland anpassningarna, totalt 31 stycken. 

 

I kategori A, Ett särskilt schema över dagen, fanns ingen dokumentation av extra 

anpassningar för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi. En anledning kan vara att 

elever på högre stadier som denna studie undersöker redan har utvecklat strategier för att klara 

skoldagen. En annan orsak kan vara att anpassningen mer är riktad till elever med stora 

koncentrationssvårigheter, svårigheter med arbetsminnet eller elever inom autismspektrat. En 

liknande förklaring kan ligga bakom att det i kategorin H Utrustning endast fanns en 

dokumenterad anpassning samt att den utrustning som exemplifieras i form av tidshjälpmedel 

på mobiltelefoner eller läsplatta är en anpassning som kan ingå under F Digital teknik. Att 

använda mobiler till att ställa larm eller att använda påminnelsefunktionen är en relativt enkel 

anpassning att den kan göras automatiskt av eleven utan att läraren är medveten om det eller 

tolkar det som en extra anpassning. 

 

Att få Ett undervisningsområde förklarat på ett annat sätt (B) med hjälp av till exempel 

drama, bilder/filmer eller att få förförståelse för ett nytt arbetsområde är en anpassning som 

finns med i 6 dokument. Detta kan förklaras genom att lärare kan lägga in denna typ av 

anpassningen under F Digital teknik samt att det i vissa fall kan vara en mer tidskrävande 

anpassning. I det undersökta materialet återfinns inga anpassningar som innefattar 

studiebesök, drama eller teaterövningar. 

 

Kategori C, Extra tydliga instruktioner och kategori D, Stöd i att sätta igång arbetet ligger 

nära varandra i frekvens. De båda kategorierna går ihop vilket gör att det kan bli fråga om hur 



 
Carina Andersson 
Annica Leffler 
PE 4208 

42 
 

undervisande lärare har tolkat innebörden av den extra anpassningens utformning. Beroende 

på hur undervisande lärare planerar och genomför sin undervisning kan extra genomgångar 

och ytterligare instruktioner vara ett naturligt inslag. Det är en vana som finns och den 

undervisande läraren reflekterar inte över att extra anpassningar utformas i den ordinarie 

undervisningen. Ytterligare en förklaring kan vara att högstadieelever i läs - och 

skrivsvårigheter eller dyslexi har själva utarbetat strategier så att lektionsarbetet fungerar. 

 

Hjälp att förstå texter på olika sätt (E), till exempel genom talsyntes eller på modersmålet 

fanns endast med i 3 dokument. Den låga siffran beror troligtvis på att anpassningar via 

Digital teknik (F) eller Anpassade läromedel (G) går in i varandra och kan vara svåra att skilja 

åt då de alla innefattar kompensatoriska anpassningar i form av tekniska hjälpmedel. Digital 

teknik (F) och Anpassade läromedel (G) var de kategorier som var mest representerade av 

Skolverkets (2014b) rekommendationer. Det är också anpassningar som relativt enkelt kan 

genomföras i den ordinarie undervisningen och kräver förutom viss IT-kunskap men inga 

extra resurser. Dessa anpassningar är också de som är mest användbara för elever i läs-och 

skrivsvårigheter eller dyslexi. 

 

Extra färdighetsträning (I) i form av extra tid att jobba med olika arbetsområden fanns 

representerad i 4 dokument där eleverna skulle använda tid på elevens val för att få mer stöd. 

Det framkommer inte av dokumenten om detta är en anpassning som sker under ett par veckor 

eller under längre tid. Om elevens val tas bort helt till förmån för extra färdighetsträning 

innebär anpassningen ett rektorsbeslut om anpassad studiegång och med det följer upprättande 

av åtgärdsprogram. Då är den extra anpassningen inte enlig med definitionen och det är 

istället frågan om särskilt stöd. 

 

I kategorin Övrigt fanns det flera anpassningar av vikt för elever i läs-och skrivsvårigheter 

eller dyslexi som Skolverket (2014b) inte ger som förslag i sina rekommendationer. Det 

handlar om 1) Muntliga prov eller möjlighet att komplettera prov muntligt, 3) Läshjälp, 4) 

Anteckningsstöd eller skrivstöd av pedagog eller assistent samt 5) Längre tid vid 

provtillfällen. För elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi är detta anpassningar som 

kompenserar för funktionsnedsättningen och är ett nödvändigt stöd för att kunna visa 

kunskaper på ett rättvist sätt.  
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Gällande några av de dokumenterade anpassningarna finns det anledning att diskutera om de 

verkligen är extra anpassningar för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi eller om de 

gagnar hela klassen. 6) Placering i klassrummet kan vara en central aspekt men som 

anpassning finns det troligtvis fler orsaker än läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi. Samma 

tankar väcker anpassningen att 11) Lärare mailar hem läxor. Åtgärden är ett stöd för eleven i 

och kring sin skolsituation men troligtvis har eleven svårigheter som inte är enbart kopplade 

till läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi. Möjlighet att jobba i halvklass samt möjligheter att 

repetera är ett stöd som alla elever, oavsett funktionshinder eller ej, har nytta av i sin 

kunskapsutveckling. Dessa anpassningar hör mer ihop med Ledning och stimulans, än extra 

anpassningar. Omprov vid behov är en naturlig del i alla elevers kunskapsutveckling och 

lärande borde vara alla elevers rättighet. 12) Att få anpassad undervisning är en dokumenterad 

anpassning som väcker fler frågor än svar. Det är oklart vad anpassningen innebär.  

 

Dokumentationen av extra anpassningar som ligger till grund för granskningen visar att de 

deltagande skolorna till stor del formulerar anpassningarna i relation till Skolverkets (2014b) 

rekommendationer. Bland de anpassningar som sorterades under kategorin Övrigt fanns det 

anpassningar som mycket väl har en kompensatorisk funktion för elever i läs-och 

skrivsvårigheter eller dyslexi men en del av de dokumenterade anpassningarna väcker frågor 

kring om de är extra anpassningar, särskilt stöd eller om de tillhör ledning och stimulans. 

Extra anpassningar som fyller en funktion för hela undervisningsgruppen genom pedagogiska 

metoder och organisatoriska är inte individinriktade utan faller under Ledning och stimulans 

(Skolverket, 2014 a).   

6.3 Resultat av extra anpassningar kopplat till specialpedagogiska perspektiv 

De kategorier av extra anpassningar som Skolverket (2014b) föreslår kodades in antingen i 

det individ/kompensatoriska perspektivet eller i det relationella perspektivet. Skolverkets 

förslag på anpassningar analyserades utifrån om de möjliggör ett deltagande i den ordinarie 

undervisningen där elevens svårigheter kompenseras med hjälp av tekniska hjälpmedel eller 

om anpassningarna är av elevnära karaktär där lärare eller annan pedagog stöttar eleven i 

undervisningen. De anpassningar som innebär någon form av tekniska hjälpmedel sorterades 

in under individ/kompensatoriska perspektivet vars grundläggande idé är att kompensera 

individen för inlärningssvårigheter. Individ/kompensatoriska perspektivet utgår från 

diagnostisering av funktionsnedsättningar för att kunna sätta in rätt insatser. 
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De anpassningar som innebar någon form av elevnära karaktär sorterades under det 

relationella perspektivet. Anpassningarna består i någon extra insats från lärare eller annan 

pedagog och syftar till att anpassa skolmiljön eller undervisningsmiljö för att möjliggöra en 

individanpassad undervisning och kompensera för skolsvårigheter. Förändringar i 

organisationen som påverkar den pedagogiska verksamheten kan vara att lärare får extra tid 

till att genomföra muntliga prov eller extra färdighetsträning.  

6.3.1. Resultat utifrån det individ/kompensatoriska perspektivet 

Digital teknik (F) och Utrustning (H) innefattar alla ett kompensatoriskt stöd för elever i läs-

och skrivsvårigheter eller dyslexi via någon form av anpassning i undervisningen där 

svårigheterna ligger hos eleven. Utifrån kodningen av Skolverkets kategorier var Digital 

teknik (F) den enskilt största kategorin (21). I kategori Övrigt återfanns anpassningen 11) 

Lärare mailar hem läxor till föräldrar (2). De kompensatoriska hjälpmedlen är anpassade 

efter elevens problemområde och syftar till att kompensera de brister i förmågor som uppstår i 

undervisningssituationen. Utifrån individ/kompensatoriskt perspektiv ger de ovannämnda 

anpassningarna eleven möjligheter att vara inkluderad i den ordinarie undervisningen. Att 

anpassa undervisningen och kompensera elevens svårigheter med hjälp av tekniska 

hjälpmedel kräver att läraren är väl insatt i hur olika program eller appar fungerar för att i sin 

tur kunna visa eleven. När eleven sedan är införstådd i hur tekniken fungerar ska det vara 

möjligt att arbeta självständigt och vara inkluderad i den ordinarie undervisningen.  

6.3.2. Resultat utifrån det relationella perspektivet 

Anpassade läromedel(G), Stöd i att sätta igång arbetet (D) och Extra tydliga instruktioner 

(C), är de extra anpassningarna som förekommer mest frekvent i kodningen utifrån 

Skolverkets förslag (2014 b). I kategorin Övrigt är det anpassningar som är relaterade till 

provsituationer som står för de högsta frekvenserna. Det handlar om 5) Längre provtid och 1) 

Muntliga prov. Den tredje största anpassningen inom kategorin handlar om 4) 

Anteckningsstöd/Skrivstöd. Samtliga anpassningar är elevnära insatser där undervisande lärare 

eller annan pedagog är en faktor av vikt för att anpassningen ska fungera. I vissa fall får 

eleven hjälp utöver den ordinarie undervisningen, enskilt eller i liten grupp. Dessa 

anpassningar syftar till att stärka relationen mellan elevens miljö och eleven som individ 

eftersom det är i relationen mellan individen och omgivningens krav som problem uppstår. 

Att ge strategier och extra färdighetsträning minskar klyftan mellan elevens svårigheter och 

skolans krav Dessa anpassningar utvecklar färdigheter och möjligheter att förstå vari 



 
Carina Andersson 
Annica Leffler 
PE 4208 

45 
 

svårigheterna ligger samt hitta andra styrkor som kompenserar svårigheterna. Det relationella 

perspektivet lyfter här fram samspelet mellan elev och omgivning. Vissa anpassningar är av 

mindre inkluderande art då de innebär att eleven får stöd på annat sätt än i den ordinarie 

undervisningen, som till exempel 5) Längre provtid eller 1) Muntliga prov men syftet med 

anpassningen är att förlängningen möjliggöra en inkluderad undervisning.  

6.3.3 Analys av extra anpassningar utifrån specialpedagogiska perspektiv 

Utifrån det empiriska materialet framgår att samtliga extra anpassningar för elever i läs-och 

skrivsvårigheter eller dyslexi innebär ett steg närmare mot att anpassa skolan efter elevernas 

behov och förutsättningar och därmed även närma sig en inkluderad undervisning i en 

meningsfull lärandemiljö. De specialpedagogiska perspektiven är båda centrala för att 

anpassningarna ska fungera i ett inkluderingsperspektiv. Det individ/kompensatoriska 

perspektivet och de digitala hjälpmedlen kan ses som funktionella och syftar till att få 

skoldagens olika lektioner att fungera så att eleven kan tillgodogöra sig undervisningen på 

samma kunskapsnivå som övriga klassen. Det relationella perspektivet och de elevnära 

anpassningarna kan anses vara av mer långsiktig art då de syftar till att förmedla olika 

strategier och ge extra färdighetsträning som ska underlätta inlärningsförmåga utifrån 

individuella behov. 

 

Av resultatet framgår vikten av lärarkompetens på så sätt att utformningen av extra 

anpassningar för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi ingår i lärarens 

undervisningsuppdrag. I resultatet framkommer även att de extra anpassningarna, utifrån det 

relationella perspektivet, sätter elevens specifika behov i centrum och kan inte enbart 

kompenseras med digital teknik som i det individ/kompensatoriska perspektivet. Detta visar 

på lärarens kunskap om vilka anpassningar som är lämpliga för elever i läs-och 

skrivsvårigheter eller dyslexi i tillrättaläggandet av undervisningen utifrån elevernas behov.  
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7. Diskussion 
Följande kapitel inleds med en metoddiskussion följt av resultatdiskussion där studiens 

resultat knyts samman med studiens bakgrund och tidigare forskning. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattande slutsats av resultaten. 

7.1 Metoddiskussion 

Studien innehåller både en kvantitativ och kvalitativ undersökning. Den kvantitativa 

undersökningen ligger till grund för den kvalitativa i det avseende att systematiseringen av de 

extra anpassningarna lyfter fram den kvalitativa aspekten vilken är relaterad till inkluderande 

undervisning samt de specialpedagogiska perspektiven studien tar sin utgångspunkt i. 

Kombinationen av undersökningsmetoderna bidrar till att resultatet fördjupas genom att 

studiens frågeställningar kopplas ihop och problematiseras. 

 

I vår förfrågan till andra skolor uttryckte vi önskan om att få ta del av dokument vilka 

uttrycker extra anpassningar för elever i läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi. I vår förfrågan 

till mottagande specialpedagoger/speciallärare uttrycktes det inte att läs - och skrivsvårigheter 

eller dyslexi skulle vara isolerade vilket betyder att dokumenten även kan innehålla 

skrivningar om extra anpassningar för elever i andra behov. Det kan handla om extra 

anpassningar för att möta koncentrationssvårigheter eller elever i autismproblematik. Det 

medför att vi i studiens resultat inte kan läsa ut om läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi är 

de primära orsakerna till de extra anpassningarna eller om det finns bakomliggande orsaker 

som medverkar till att eleven hamnar i läs - och skrivsvårigheter. 

 

Utifrån våra frågeställningar föll vårt val på att göra en innehållsanalys av dokumenten. I 

analysarbetet av dokumenten fick vi svar på de forskningsfrågor vi ställt beträffande den 

kvantitativa aspekten av undersökningen. Vi fann också svar på den kvalitativa 

forskningsfrågan men eftersom forskningsfältet kring frågor som berör extra anpassningar är 

relativt nytt finns begränsade studier att ta del av. Den största delen forskning inom det här 

fältet undersöker åtgärdsprogram och elever i behov av särskilt stöd. Ett brett utbud av 

forskning finns också att tillgå rörande läs - och skrivsvårigheter samt inkluderande 

undervisning. För att fördjupa den kvalitativa aspekten av studien hade vi behövt en 

kompletterande metod i form av intervjuer eller fokusgrupper. Det hade medfört att de extra 
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anpassningarna för elever i läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi hade kunnat diskuteras och 

problematiserats ytterligare.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Vår studie syftar till att undersöka hur olika högstadieskolor utformar extra anpassningar för 

elever i läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi. Den första frågeställningen som ligger till 

grund för studien är hur extra anpassningar utformas för elever i läs - och skrivsvårigheter 

eller dyslexi inom ramen för den ordinarie undervisningen. Den andra frågeställningen 

behandlar hur de extra anpassningarna i text relateras sett utifrån ett inkluderingsperspektiv 

för elever i läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi. Studien utgår från innehållsanalys som 

teoretisk ansats. Genom att studera hur anpassningarna utformas i dokument kan kunskap 

skapas i syfte att sätta elevens behov av stöd i fokus vilket möjliggör ett deltagande i ordinarie 

undervisning. Studien kombinerar kvantitativ och kvalitativ forskning där den kvantitativa 

aspekten berör systematiseringen av extra anpassningar och den kvalitativa aspekten belyser 

extra anpassningar i relation till inkluderande undervisning och två specialpedagogiska 

perspektiv; det individ/kompensatoriska perspektivet samt det relationella perspektivet.  

7.2.1 Innehållsanalys som kunskapande ansats 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur olika högstadieskolor utformar extra 

anpassningar för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi. Extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen syftar till att alla elever, trots olika förutsättningar, 

ska kunna ta del av utbildningen. Studien tar sin utgångspunkt i dokument vilka belyser 

hur extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen utformas för elever i 

läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi.  Den genomförda studien har både kvantitativ och 

kvalitativ ansats där den kvalitativa ansatsen utgörs av innehållsanalys av de insamlade 

dokumenten. Denscombe (2009) påtalar sambandet mellan den sociala kontext 

dokumenten är förankrade i och de beskrivningar eller teorier som genereras.  

 

I resultatet och analysen går att utläsa att dokumenten som utgör det empiriska materialet 

ser olika ut. Av de totalt 17 insamlade dokumenten rörande extra anpassningar utgjordes 4 

av färdiga krysslistor medan resten fritt formulerade i löpande text. Krysslistorna är fasta 

till sin form medan de i text formulerade extra anpassningarna kan innehålla fler nyanser 

och ger utrymme till än mer individanpassade lösningar såsom 1) Muntliga prov och 5) 
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Längre provtid. Samtidigt sänder detta också signaler om att utbildningen inte är likvärdig. 

Skolverkets kategorier (Skolverket, 2014) är de enda officiella skrivningarna som finns 

förutom lagtexten och därmed skapas ett tolkningsutrymme, vilket framkommer i studiens 

empiriska material. Skolinspektionen (2016) rekommenderar att anpassningarna beskrivs i 

fri resonerande text. I de insamlade dokumenten förekommer ingen resonerande 

beskrivning av anpassningarnas utformning, utan endast korta beskrivningar av det stöd 

som sätts in. För att säkerställa en nationell likvärdig utbildning och minimera risken för 

individuella tolkningar behövs tydligare riktlinjer i kvalitetssäker dokumentation av extra 

anpassningar.  

7.2.2 Resultatdiskussion; extra anpassningar utifrån individ/kompensatoriskt perspektiv 

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag där alla elever ska stimuleras att nå så långt som 

möjligt i sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2014b). I vår studie över vilka extra 

anpassningar som responderande högstadieskolor dokumenterat för elever i läs - och 

skrivsvårigheter/dyslexi fann vi i resultatet att kategorin Digital teknik (F) var den anpassning 

som dominerade med kategorin Anpassade läromedel(G) på andra plats. Kategorierna är 

breda till sitt innehåll och ställer krav på att den undervisande läraren har den kunskap som 

krävs för att kunna stötta eleven i läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi i en inkluderande 

undervisning och därmed sörja för att eleven utvecklas så långt det är möjligt. Digital teknik 

(F) och Anpassade läromedel (G) kompenserar eleven för problemet men det ersätter för den 

skull inte pedagogen. Anpassningarna kan direkt knytas till det kompensatoriska perspektivet 

som möjliggör ett inkluderande lärande. Flera forskare (Alatalo, 2011; Tjernberg, 2013; 

Tiernan & Day, 2012) lyfter samtliga fram betydelsen av att lärare har ämneskompetens men 

också att de har kunskap om elevers läs - och skrivutveckling i ett inkluderande lärande där 

dessa elever kan delta utifrån sina egna förutsättningar. Andra forskare (Hornby, 2015; Buli-

Holmberg & Jeyaprathaban, 2016) pekar på vikten av samarbete mellan lärare genom 

kollegialt lärande och att speciallärare och ordinarie lärare arbetar sida vid sida för att möta 

elevernas behov. Undervisande lärare behöver bred kompetens för att kunna möta upp alla 

elevers behov. Blackman (2011) är av uppfattningen att lärare inte behöver ha 

specialkompetens för att undervisa elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi men behöver 

ha kunskaper kring arbete med digitala hjälpmedel och ett intresse för elevernas problematik.  

 

Studiens resultat visar på vissa problemområden. Av det empiriska materialet framgår att 
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utformningar av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen kan vara 

svåra att skilja från Ledning och stimulans samt Särskilt stöd. Detta kan bero på att arbetet 

med extra anpassningar ännu är i en implementeringsfas. Det kan även vara svårt för lärare att 

avgöra vilka insatser som är individuella och vilka insatser som görs för hela klassen utifrån 

Ledning och stimulans, såsom att ha tillgång till Inläsningstjänst eller att arbeta i halvklass 

(Skolverket, 2014 a). Samma problematik framkommer i Skolinspektionens rapport (2016) 

som visar att flera skolor ännu inte har klara riktlinjer över vad som avses med extra 

anpassningar eller hur de ska genomföras. I rapporten framkommer även svårigheter i arbetet 

med identifiering av elevernas behov. Här kan lärarens kompetens spela en viktig roll för att 

eleverna ska få adekvat hjälp utifrån sina svårigheter (Tjernberg, 2013) (Alatalo, 2012). Enligt 

Tjernberg och Alatalo behöver läraren ha kunskaper om läs-och skrivutvecklande 

undervisning samt behärska olika undervisningssätt.  

 

Bruce (2014) påtalar att det med dagens moderna teknik finns det stora möjligheter att 

kompensera läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi med hjälp av digitala hjälpmedel. 

Kompensatoriska hjälpmedel möjliggör att kunskapsutvecklingen inte halkar efter och eleven 

kan vara delaktig i en språkutvecklande lärmiljö. Brodin och Lindstrand (2007) samt 

Samuelsson (2009) är av samma åsikt. Enligt författarna kan elever i läs-och skrivsvårigheter 

eller dyslexi genom tekniska hjälpmedel få möjlighet att ta del av texter av lika hög 

svårighetsgrad som övriga klasskamrater och inte enbart vara hänvisade till lättläst och 

förenklad litteratur.  En annars vanlig anpassning för dessa elever är att få läsundervisningen 

genom böcker, vilket inte gynnar lästräning eller läsupplevelse. 

 

Resultatet av vår undersökning visar att tekniska hjälpmedel är en framgångsfaktor för 

inkluderad läs - och skrivutveckling. Undersökningens resultat visar att Digitala hjälpmedel 

(F) är den extra anpassning som enskild är främst representerad utifrån Skolverkets (2014b) 

kategorier. En rimlig förklaring kan vara att det på många skolor idag förekommer en-till-en 

datorer eller läsplattor. Enligt Vetenskapsrådet (2007) ger kompensatoriska hjälpmedel elever 

i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi möjlighet att visa sina kunskaper på ett rättvist sätt. 

Kompensatoriska hjälpmedel bör användas i ett pedagogiskt sammanhang så att eleven 

uppfattar de positiva effekterna.  
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I kategori Övrigt återfanns anpassningen 11) Lärare mailar hem läxor till föräldrar som ett 

tekniskt hjälpmedel. Anpassningen säger ingenting om elevens läs - och skrivutveckling eller 

om det möjliggör inkludering i undervisningen. Det är heller inget konkret tekniskt 

hjälpmedel i undervisningen såsom dator eller läsplatta. Anpassningen går via teknisk 

kommunikation mellan skola och hem som tillsammans utformar den extra anpassningen för 

eleven och som i förlängningen bidrar till att eleven lyckas i sitt lärande. 

 

Det individ/kompensatoriska perspektivet utgår ifrån elevens skolsvårigheter där den 

grundläggande tanken är att kompensera individen för problemet och på så vis möjliggöra 

en inkluderad undervisning. Nilholm och Göransson (2013) är av den uppfattningen att 

inkludering innebär möjlighet att utifrån förmåga använda hela sin potential i en social 

gemenskap för att utvecklas i sitt lärande. Groth (2007), Blackman (2011) och Johansson 

(2015) är av samma åsikt och samtliga författare konstaterar att elevens tro på sin egen 

förmåga att lära bygger på en social inkluderad undervisning. Thomas och Loxley (2001) 

instämmer med ovan nämnda författare då de utgår från Vygotskys tankar om att barns 

lärande är socialt betingat. Inkludering innebär inte att enbart ingå en fysisk delaktighet 

utan handlar om att vara inkluderad i ett lärande. Extra anpassningar i form av digitala 

hjälpmedel gör det möjligt för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi att delta i den 

ordinarie undervisningen. Utifrån ett individ/kompensatoriskt perspektiv innebär det att 

eleven deltar i en inkluderad undervisning trots skolsvårigheter.  

7.2.3 Resultatdiskussion; extra anpassningar utifrån relationellt perspektiv 

Att kompensera brister enbart via tekniska hjälpmedel är inte en tillräcklig åtgärd anser 

Nilholm och Wengelin (2013) och påtalar vikten av hög lärarkompetens som den största 

framgångsfaktorn för läs-och skrivutvecklande arbete. Även Bruce (2014) anser att en 

engagerad och intresserad lärare är en framgångsfaktor av vikt för att elever i läs-och 

skrivsvårigheter eller dyslexi ska lyckas i den ordinarie undervisningen. Författarna 

framhäver vikten av kompetenta lärare som kan förmedla olika läs-och skrivstrategier. För 

att eleverna ska kunna utveckla sin språkliga medvetenhet behöver läraren ha förståelse för 

elevernas olika förmågor och anpassa undervisningen efter behoven. Konkret handlar det 

om att kunna bedriva meningsfull undervisning, genomföra kollektiva samtal om texter, 

arbeta med varierade texter och skrivuppgifter samt använda olika undervisningsmetoder, 

arbetssätt och material. I kodningen av det empiriska materialet, inklusive kategorin 
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Övrigt, framgår tydligt att de kategorier som är mest representerade är relaterade till 

elevnära undervisning och därmed lärarens kompetens. Anpassningarna Stöd i att sätta 

igång arbetet (D), Extra tydliga instruktioner (C) och Extra hjälp att förstå texter (E) 

belyser lärarens kompetens att utföra anpassningarna i verksamheten och kan inte initialt 

ersättas av Digital teknik (F) eftersom anpassningarna sker i dialog med eleven. Detta kan 

också utläsas i kategori Övrigt där 3) Läshjälp och 4) Anteckningsstöd utgör elevnära 

anpassningar där pedagogisk kompetens krävs.  

 

Giota (2013) poängterar att lärarnas förhållningssätt till elevers olikheter är en 

förutsättning för att känna delaktighet. Även Buli-Holmberg och Jeyaprathabans studie 

(2016) visar på vikten av lärares kompetens i det gemensamma arbetet med planering och 

arbetssätt. Speciallärare arbetar tillsammans med undervisande lärare för att ge eleverna 

det stöd som behövs för att hitta inlärningsstrategier och anpassa lärmiljön, vilket kan 

tillskrivas det relationella perspektivet. Det relationella perspektivet uttrycker att det är i 

samspelet mellan individ och skolmiljö som problem kan uppstå. 

 

I det empiriska materialet framgår det av Skolverkets rekommendationer (2014) att 8 av 10 

kategorier bygger på elevnära insatser där lärarens förhållningssätt och kompetens utgör den 

extra anpassningen. Det sker praktiskt genom att eleven till exempel kan få ett 

undervisningsområde förklarat på ett annat sätt, extra tydliga instruktioner, stöd att sätt igång 

arbetet eller enstaka specialpedagogiska insatser. Att plocka upp viktiga begrepp, ge enskild 

instruktion till X om vad X ska göra, se till att X kommer igång med arbetet och strategier för 

att be om hjälp är alla exempel hämtade från Skolverkets förslag på hur extra anpassningar 

kan utformas. Detta är exempel på elevnära insatser som i sitt sammanhang kräver stöd av 

lärare eller pedagog. De elevnära insatserna innebär att elevens specifika behov tillgodoses 

genom lärarens individuella utformning av stödet i undervisningen. Detta kan ställas emot 

digital teknik och utrustning då de kan riktas mot en hel undervisningsgrupp. Blackman 

(2011) påpekar att utöver digitala hjälpmedel är strukturerad undervisning med tydliga 

instruktioner en framgångsfaktor. Att få arbetsområden och begrepp förklarat med hjälp av 

bildstöd och dramatisering ger eleverna möjlighet att genomföra uppgifter på egen hand och 

nå ökad måluppfyllelse.  
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De två vanligaste anpassningarna under kategorin Övrigt är (5) Längre provtid och (1) 

Muntliga prov. Båda anpassningarna går att kategoriseras som elevnära och kan knytas till det 

relationella specialpedagogiska perspektivet då det är skolans krav som skapar problemen. 

För att bereda eleverna möjligheter att lyckas i en provsituation behövs anpassningen att få 

utsträckt provtid eller att få redovisa sin kunskap muntligt. En provsituation är speciell och 

även om eleverna ingår i ett sammanhang är det ändå individuella prestationer som mäts och 

därför är det diskutabelt huruvida det är möjligt att problematisera detta utifrån ett 

inkluderingsperspektiv. Samtidigt är muntliga redovisningar eller prov inte bara en 

anpassning som gynnar dessa elever utan kan även med fördel användas för att alla elever ska 

nå högre måluppfyllelse. Anpassningar som görs för elever i skolsvårigheter är till nytta för 

alla elever i klassrummet. Glazzards studie (2011) lyfter vikten av att lärare är flexibla i 

undervisning för att möta alla elevers behov i klassrummet, inte bara elever i skolsvårigheter. 

 

Nilholm och Göransson (2013) framhåller att skolans uppdrag är att utforma inte bara 

undervisningen efter en naturlig variation av elever i olika behov men också att anpassa för 

elever i behov av särskilt stöd. Det betyder med andra ord att skolan ska anpassas efter 

elevernas behov och inte att eleverna ska anpassa sig till skolan.  

7.3 Sammanfattning 

Oavsett om de extra anpassningarna omfattas av tekniska hjälpmedel eller elevnära insatser 

syftar insatserna till att stärka och kompensera läsförmåga för elever i läs-och skrivsvårigheter 

eller dyslexi och därmed minska den negativa utvecklingen som den tidigare nämnda 

Matteuseffekten innebär (Reichenberg, 2006). Både Reichenberg (2006) och Vetenskapsrådet 

(2007) påpekar vikten av tidiga insatser för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi för 

att förhindra att svaga läsare blir ännu svagare och starka läsare blir ännu starkare. Detta kan 

leda till en ökad stigmatisering och innebära att glappet mellan eleverna blir ännu större, 

vilket på sikt får följder i alla skolämnen. Även Liberg (1990) pekar på faran med att ”vänta-

och se” i stället för att tidigt sätta in rätt läs-och skrivträning.  

 

Extra anpassningar för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi syftar till att inkludera 

eleverna i en språkutvecklande miljö. Alatalo (2011), Liberg (1990) och Tjernberg (2013) är 

alla eniga i att läsförståelse inte bara handlar om att kunna läsa texter mekaniskt och svara på 

slutna frågor. Eleverna måste även få möjlighet att diskutera och samtala kring texter samt att 
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tillsammans jämföra olika texters innehåll och att dra slutsatser. De flesta av de extra 

anpassningarna i studiens empiriska material ger eleverna verktyg att ta del i en 

språkfrämjande miljö och på så sätt bidra till en ökad läsförståelse.   

 

Att främja en god läs-och skrivutveckling kan inte ske enbart genom extra anpassningar i 

form av digitala hjälpmedel eller anpassade läromedel. Skolinspektionen (2011:8), Alatalo 

(2011), Tjernberg (2013) samt Nilholm och Wengelin (2013) är alla eniga om vikten av att 

undervisningen bedrivs av kompetenta lärare med fördjupade kunskaper om läsinlärning och 

utveckling. De behöver också behärska olika undervisningssätt för att möta alla elevers olika 

behov. Vissa av de elevnära insatserna inom ramen för den ordinarie undervisningen utgår 

från elevens individuella behov där lärarkompetens är viktig men får inte förväxlas med 

specialundervisning då det faller under särskilt stöd.  

 

Trots frågetecken kring utformningen av vissa extra anpassningarna, framgår det utifrån 

analysen att anpassningarna är av såväl kompensatorisk som av elevnära art, vilka 

tillsammans fungerar väl som framgångsfaktorer för elever i läs-och skrivsvårigheter eller 

dyslexi och kan leda till en gynnsam inkluderad läs-och skrivundervisning.   
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8. Vidare forskning  
I uppstarten av arbetet var tanken att rutiner kring extra anpassningar skulle vara 

utgångsfrågan för vår studie. I begreppet rutiner hade vi lagt in ett ärendes gång vilket syftar 

till att undersöka hur de extra anpassningarna identifieras, hur anpassningarna utformas och 

slutligen utvärderas. Vi fann att arbetet blev för stort och vi insåg att vi måste begränsa 

forskningsfrågan. Den kvarstår och ett förslag till vidare forskning är just att undersöka 

rutinerna. I och med att vi har fått tillgång till dokument som visar utformningen av extra 

anpassningar och själva arbetar med extra anpassningar och dokumentation dagligen vet vi att 

detta ser olika ut på olika skolor och därför intressant att undersöka vidare. 

 

I vår studie har vi funnit att samarbete lärare emellan är gynnsamt för att elever i läs - och 

skrivsvårigheter eller dyslexi (Johansson, 2015, Buli-Holmberg och Jeyaprathaban, 2016). 

Som blivande specialläraren kan vi komma att ha en handledande roll i arbetet med hur de 

extra anpassningarna kan utformas inom ramen för den ordinarie undervisningen. Därför kan 

det vara intressant att genom en intervjustudie undersöka klasslärares uppfattningar om 

speciallärarens roll i detta arbete. Samarbetet gör det möjligt för eleverna att lyckas i sitt 

lärande i en inkluderad undervisning. Vidare forskning skulle även kunna handla om att 

undersöka hur de extra anpassningarna och lärarnas samarbete realiseras i klassrummet. Detta 

kan ske genom observationsstudier och/eller genom intervjuer.  

 

Buli-Holmberg och Jeyaprathaban (2016) har i sin observationsstudie undersökt vilken 

undervisningspraktik som är mest gynnsam för elever i behov av stöd och vad som krävs för 

att de ska lyckas i ett inkluderande klassrum. Syftet med forskningen var att närmare 

undersöka vilka faktorer som bidrar till delaktighet och inkludering där det blir möjligt för 

elever i behov av stöd att utvecklas och lyckas i ett större sammanhang. Ett förslag till vidare 

forskning är att undersöka om och i så fall hur de extra anpassningarna förändras över tid för 

elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi.  
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Bilaga 1. 
 
Hej 
Vi är två snart utexaminerade speciallärare från Carl-Johanskolan i Karlsborg och vi undrar 
om ni på XX-skolan vill delta i studien i vårt examensarbete. Vi kommer att undersöka hur 
extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen för elever i läs-och 
skrivsvårigheter eller dyslexi utformas på olika skolor. Studien riktar sig mot årskurs 7-9 
främst inom närområdet Skaraborg, men skolor från övriga landet kommer även att delat. 
Givetvis är alla skolor och elever avidentifierade men ni får gärna ta del av studiens resultat. 
 
Det vi önskar få ta del av är avidentifierade dokument där det framgår vilka extra 
anpassningar som eleven har, i pappersform eller annan digital dokumentation, till exempel en 
printscreen från elevens IUP via Unikum eller annan lärplattform. Samråd gärna med rektor 
om lämpligheten i dokumenten. Vi hoppas att ni vill delta i studien.  
 
Tack på förhand. 
Med vänlig hälsning 
 
Carina Andersson och Annica Leffler  
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