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Sammanfattning	  
En av de vanligaste orsakerna till att elever exkluderas ur ordinarie klassrumsundervisning är 

att de har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (Skolverket, 2011b). Bakomliggande orsaker anses 

vara att lärare saknar kunskap om hur de kan stimulera dessa elevers lärande med olika 

undervisningsmetoder och extra anpassningar (Skolinspektionen, 2011:8). Forskning 

(Glazzard, 2011) gällande grundskolelärares upplevelser av att utforma inkluderande miljöer 

visar att det råder en oenighet kring hur detta ska gå till. Därtill framkommer att lärare önskar 

information om olika funktionsnedsättningar och fortbildning om lärandestrategier samt 

anpassningar som de kan använda sig av för att till exempel stödja elever i läs- och 

skrivsvårigheter/ dyslexi i ordinarie undervisning (Kamens, Loprete & Slostad, 2012). En av 

de yrkeskategorier som efterfrågas i dessa sammanhang är speciallärare, eftersom de har 

kunskap om språk-, läs- och skrivutveckling (SFS 2011:186).  

 

Mot ovanstående är det angeläget att lärare och speciallärare får tid att samtala och samverka 

för att öka tillgängligheten och delaktigheten för elever i läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi i 

ordinarie undervisning. I denna studie är syftet att undersöka lärares erfarenheter och 

upplevelser av att organisera, planera och genomföra extra anpassningar för att möta elever i 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i ordinarie klassrumsundervisning på högstadiet. Sex 

kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med inspiration av livsvärldsfenomenologisk ansats 

genomfördes.  

 

Vid analysen av det empiriska materialet användes nyss nämnda forskningsansats i 

kombination med fyra specialpedagogiska perspektiv. Resultatet visar att lärarna upplever att 

extra anpassningar är en naturlig del i deras undervisning. Dessutom framkommer att extra 

anpassningar är en integrerad, men inte inkluderad del av skolans praktik. Avslutningsvis 

påvisar studiens resultat tre områden som behöver vidareutvecklas, för att elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi ska kunna inkluderas i ordinarie undervisning. Dessa områden berör 

information, kollegialt stöd och fortbildning.  

 

Nyckelord: extra anpassningar, upplevelser, intervjustudie, livsvärld, inkludering, högstadiet, 

speciallärare, språk-, läs- och skrivutveckling 
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Inledning	  
För att kunna tillägna sig skolans undervisning, tillika delta i dagens samhälle krävs att elever 

kan använda sin läs- och skrivförmåga som ett verktyg i olika vardagssituationer (Unesco, 

2001:11). Vetenskapsrådet (2007) benämner denna förmåga som ”medborgarkörkort”, vilket 

innebär att samhällsmedborgare har uppnått en sådan läs- och skrivförmåga att de till exempel 

kan läsa, förstå och tolka innehållet i samhällsinformation, recept, facktexter och skönlitterära 

böcker. Senaste PISA undersökningen (Skolverket, 2013) visar att svenska 15-åringars 

läsförmåga har försämrats gentemot övriga OECD länder. Detta gäller framförallt den 

traditionella läsningen, där 23 procent av elevernas resultat var på en sådan låg nivå, att de 

anses ha stora läs- och skrivsvårigheter.  

 

I arbetet med att utforma en inkluderande undervisning för grundskoleelever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi, behöver lärare ha erfarenhet och kunskap om elevers språk-

utveckling och olika undervisningsmetoder (Myrberg, 2003). Skolverket (2011b) visar i en 

undersökning att många lärare anser att de har kompetens för att urskilja de elever som är i 

behov av särskilt stöd, men de saknar kunskap om hur de ska undervisa dem. De lärare som 

anser sig ha kunskap om att undervisa elever i behov av särskilt stöd, har arbetet mellan 15 – 

30 år. Vad gäller elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi skriver Skolinspektionen (2011:8) 

att lärare känner till de anpassningar som dessa elever behöver ha för att tillgodogöra sig 

ordinarie undervisning, men de genomför dem inte. Detta gäller framförallt alternativa 

verktyg som till exempel inlästa läromedel, talsyntes och stavningsprogram. Således är det 

vanligt förekommande att elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi exkluderas från ordinarie 

undervisning till specialpedagogisk verksamhet, när de behöver få tillgång till lärverktyg.  

 

Bakomliggande orsaker till att lärare inte genomför vissa anpassningar är dels att de anser att 

klasserna är för stora, dels att det tar tid att boka upp sig på datorer (Skolinspektionen, 

2011:8). Andra orsaker anses vara brist på tid och kompetens. Det vill säga lärare saknar 

kunskap om på vilket sätt lärverktyg kan användas i ordinarie undervisning. Ur ett elev-

perspektiv framkommer att elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får för lite tid för att lära 

sig hantera dessa verktyg, vilket medför att de inte använder dem i ordinarie undervisning 

(a.a). Tydligt är att arbetet med att utforma undervisningen för att möta alla elever i 

klassrummet är en utmaning men också ett krav, då det finns inskrivet i rådande skollag. 
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Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från 
lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 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 (SFS 2010:800 3 kap.§5a) 

För att stödja lärare i arbetet med att undervisa elever i behov av särskilt stöd, har Skolverket 

(2014) gett ut allmänna råd om arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärds-

program. I detta material beskriver Skolverket hur lärare kan och bör arbeta för att alla elever 

ska kunna delta i ordinarie klassrumsundervisning. Några av de exempel på extra 

anpassningar som beskrivs i de allmänna råden är: tydliga instruktioner, särskilda läromedel, 

förtydligande av en uppgift, färdighetsträning, tillgång till dataprogram och periodvis stöd av 

speciallärare. Dessa anpassningar ska erbjudas de elever som riskerar att inte nå de 

kunskapskrav som minst ska nås.  

 

I utformandet av extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram rekommenderar 

Skolverket (2014) att rektorer tar hjälp av den specialpedagogiska kompetens som finns inom 

elevhälsan, för att anpassa den pedagogiska verksamheten efter elevers individuella behov 

och förutsättningar. En av de yrkesgrupper som ibland glöms bort i detta sammanhang, men 

som har kompetens att stödja och driva ett inkluderande arbetssätt, är speciallärare. Enligt 

Desiree von Ahlefeld Nisser (2014) visar studier gällande speciallärarrollen, att lärare och 

rektorer troligen är ovetande om den förändring som skett av yrket under de senaste åren. I 

motsats till den traditionella speciallärarrollen, där uppdraget var att fokusera på enbart de 

elever som var i behov av särskilt stöd, förväntas dagens speciallärare att hjälpa alla elever att 

nå sin fulla potential i skolan. Därtill framgår i examensförordningen (SFS 2011:186) att 

speciallärare ska vara drivande i ämnesutveckling, genom att till exempel vara en kvalificerad 

samtalspartner för lärare och elever. 

 

Ovanstående beskrivning visar att det är svårt för skolans praktiker att genomföra det 

inkluderingsarbete som skollagen (SFS 2010:800) kräver. Bakomliggande orsaker är att de 

saknar kunskap om hur de kan stimulera lärandet för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

i ordinarie undervisning i grundskolan. En av de yrkesgrupper som har kunskap om detta är 

speciallärare (Nisser von Ahlefeld, 2014). De har kunskaper om elevers språkutveckling och 

kan därför handleda lärare i hur de kan stimulera och vidareutveckla elevers läs- och 

skrivutveckling. Mot denna bakgrund är det enligt Persson (2008) angeläget att lärare och 

speciallärare får tid att samtala med varandra om hur de tillsammans kan arbeta för att skapa 
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en inkluderande lärandemiljö för alla elever, oavsett behov. Min förhoppning är således att 

denna intervjustudie ska bidra till fördjupade kunskaper om hur lärare och speciallärare kan 

samverka för att organisera, planera och genomföra extra anpassningar som främjar 

delaktighet och tillgänglighet för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i ordinarie 

klassrumsundervisning. 

Syfte	  

Syftet med denna studie är att undersöka lärares erfarenheter och upplevelser av att 

organisera, planera och genomföra extra anpassningar i skolans praktik, för att möta elever i 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i ordinarie klassrumsundervisning på högstadiet.   

Frågeställningar	  

För att precisera syftet används följande frågeställningar: 

1. Hur upplever lärare arbetet med att planera och genomföra extra anpassningar för 

elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i ordinarie klassrumsundervisning? 

2. Hur upplever lärare att begreppet extra anpassningar tillämpas i skolans praktik?  

3. Vad behöver vidareutvecklas i skolans praktik, utifrån lärares erfarenheter, för att 

elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ska få de extra anpassningar som de har rätt 

till i ordinarie klassrumsundervisning?  

Disposition	  
Studien innehåller sju avsnitt. Det inledande avsnittet består av ovan presenterad inledning, 

följt av syfte och frågeställningar. I det andra avsnittet redovisas bakgrunden till och 

avgränsning av studien. Därtill definieras också relevanta begrepp följt av exempel på läs- och 

skrivstimulerande undervisning och extra anpassningar med fokus på högstadiet och 

gymnasiet. I det tredje avsnittet presenteras tidigare forskning inom studiens område med 

avslutande sammanfattning. I avsnitt fyra redogörs för de teoretiska utgångspunkter och dess 

tillhörande begrepp. I femte avsnittet redogörs för metod, forskningsetiska överväganden och 

studiens tillförlitlighet. I avsnitt sex presenteras resultatet av det empiriska materialet med 

sammanfattande reflektion av studiens resultat. Avslutningsvis diskuteras, i avsnitt sju, 

metodval och resultat samt tankar kring vidare forskning.  
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Bakgrund	  
I detta avsnitt kommer jag att först definiera extra anpassningar, särskilt stöd, ledning och 

stimulans, tillika redogöra för anledningen till att jag valt att enbart skriva om extra 

anpassningar. Därefter följer en historisk förklaring till framväxten av en skola för alla. 

Utgångspunkten är att beskriva det komplexa arbete som dagens lärare ställs inför, då de 

förväntas möta och anpassa sin undervisning efter elevers individuella behov och 

förutsättningar. Vanligt förekommande begrepp i dessa sammanhang är integrering och 

inkludering, vilka beskrivs och definieras i detta kapitel. Efter att ha redogjort för ovanstående 

kommer jag att redogöra för bakomliggande orsaker till att läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

kan uppstå. Avslutningsvis beskriver jag hur jag valt att definiera läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi samt hur jag har sökt efter pedagogiskt litteratur gällande 

undervisningsmetoder och anpassningar, som anses lämpliga för högstadieelever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. 

Avgränsningar	  av	  studien	  

I denna studie har jag valt att undersöka hur lärare upplever arbetet med att organisera, 

planera och genomföra extra anpassningar för att möta elever i läs- och skrivsvårigheter-

/dyslexi i ordinarie klassrumsundervisning, vilket gör att jag inte kommer att diskutera 

särskilt stöd. Anledningen till att jag inte valt att studera lärarnas upplevelse av särskilt stöd, 

är att rådande styrdokument (Skolverket 2011, SFS 2010:800) betonar vikten av att skolans 

praktik präglas av ett inkluderande förhållningssätt, där elever ges ledning och stimulans för 

att nå sin fulla potential. Vidare betonas att i de fall en elev riskerar att inte nå 

kunskapskraven för lägsta betyg, ska individuella extra anpassningar av mindre ingripande 

karaktär, ges inom klassens ram (Skolverket, 2014). Mot denna bakgrund vill jag lyfta fram 

områden där lärare och speciallärare kan hitta samarbetsformer för att vidareutveckla 

lärmiljön i skolans praktik och skapa en skola för alla. Ett sätt att göra detta på är att samverka 

kring extra anpassningar med fokus på elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

 

Orsaken till att jag valt att skriva ihop läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som ett begrepp, är att 

jag följer Vetenskapsrådets (2007) benämning. Enligt Vetenskapsrådet visar forskning att det 

inte finns någon distinkt gräns mellan dessa begrepp. Det finns således olika förklaringar till 

varför dessa svårigheter uppstår och vad som skiljer dem åt. Därav har Vetenskapsrådet valt 

att sätta ihop de båda begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi till ett. 
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En	  skola	  för	  alla	  

Tanken om en skola för alla påbörjades i Sverige 1842 i och med införandet av folkskole-

stadgan, vilket innebar att alla barn oavsett bakgrund skulle undervisas tillsammans i sex år 

vid Folkskolan (Ahlberg, 2015). De barn vars familjer hade ekonomiska möjligheter, kunde 

läsa vidare. Under de närmast efterföljande åren uppkom diskussioner i skolan gällande de 

elever som inte hade förmåga att inhämta kunskaper i den takt som förväntades. År 1879 

uppstod den första hjälpklassen i Sverige, vilket kom att efterföljas av specialklasser för 

elever med funktionsnedsättning eller beteendestörning. Därefter kom specialpedagogiskt 

stöd att bli allt vanligare i klass.  

 

I slutet av 1940 – talet växte tanken om att skapa ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle, 

vilket resulterade i nioårig grundskola (Ahlberg, 2015). Ett skifte i undervisningsmetoder 

föreslogs, vilket innebar att lärare skulle frångå gruppmetodik och istället möta varje elev och 

dess behov. Lärarna ombads att individualisera sin undervisning, så att alla elever skulle 

kunna delta i klassrummet. Några år senare, 1948, kom den allmänna deklarationen om 

mänskliga rättigheter (Regeringskansliet, 2006), där rätten till kostnadsfri skolgång, 

individuell utveckling och respekt för alla lika värde slogs fast.  

Integrering	  och	  inkludering	  

Under 1960-talet handlade skoldebatten om att användandet av specialklasser ansågs bidra till 

ett segregerande och exkluderande samhälle (Ahlberg, 2015). I dessa sammanhang kom två 

begrepp att introduceras, vilka var: integrering och inkludering. Under de senaste årens 

skoldebatt har den traditionella metoden att integrera elever genom att ge dem exkluderande 

specialpedagogiskt stöd ifrågasatts, emedan det har visat sig att den förväntade kunskaps-

utvecklingen har uteblivit och självbilden har sjunkit hos de elever som har deltagit i sådant 

stöd (Svenska Unescorådet, 2008). Vidare har integrering, i form av specialpedagogiska stöd i 

ordinarie klassrum, kommit att kritiseras, eftersom det medfört att lärare inte har behövt 

förändra vare sig undervisningsmetoder eller lärandestrategier. Mot denna bakgrund har 

integrering kommit att ifrågasättas, tillika ersättas av inkludering där lärandemiljön anpassas 

för att möta alla elevers behov.  

 

Enligt Ahlberg är integrering och inkludering varandras motsatser, då integrering avser att 

eleven får anpassa sig till rådande undervisning, emedan inkludering åsyftar hur skolan och 
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dess undervisning organiserar sig för att möta alla elevers individuella behov. Till skillnad 

mot Ahlberg, anser Claes Nilholm & Kerstin Göransson (2006) att det inte finns någon 

vedertagen definition i Sverige av de båda begreppen integrering och inkludering. För att 

förklara orsaken till denna oklarhet, refererar författaren till begreppet ursprung vilket finns i 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2008). I konventionen står det bland annat att 

alla elever ska undervisas tillsammans, oavsett behov. I ett första skede kom dessa direktiv att 

översättas till integrering, vilket enligt författaren var felaktigt. Idag har detta ord bytts ut mot 

begreppet inkludering, eftersom det överensstämmer bättre med Salamancadeklarationens 

intentioner.  

Delaktighet	  och	  tillgänglighet	  

En central aspekt, gällande inkluderingsarbetet, är enligt specialpedagogiska myndigheten, 

SPSM, (2015) samt Girma Bernhanu och Bertil Gustafsson (2012) att lärare och speciallärare 

borde diskutera och lära av varandra om hur de kan skapa delaktighet och tillgänglighet för 

alla elever. Genom att känna sig delaktig på ett fysiskt, socialt och pedagogiskt sätt, stärks 

elevers självkänsla och möjlighet att uppnå kunskapskraven. Några exempel på faktorer som 

bidrar till att skapa delaktighet i undervisning är enligt SPSM, tydliga instruktioner, anpassade 

aktiviteter och tillgängliga lärmiljöer. Genom att till exempel utrusta klassrum med teknik, 

erbjuda olika gruppkonstellationer i ordinarie klassrum i kombination med varierade 

undervisningsmetoder och anpassat material, kan fler elever få möjlighet att tillägna sig, 

tillika redovisa sina kunskaper.  

Att	  kunna	  läsa	  och	  skriva	  i	  dagens	  samhälle	  

För att kunna delta i ordinarie klassrumsundervisning anser Caroline Liberg, Jenny W. 

Folkeryd och Åsa Af Geijerstam (2013) att elever både behöver kunna tolka en faktatext i 

fysik med tillhörande tabeller likväl som att de ska kunna tolka innebörden av en skönlitterär 

text. Förmågor som att inta en kritisk ståndpunkt, att kunna ställa frågor till en text, anser 

författarna vara mer centrala för att uppnå en god läsförmåga, än att enbart tekniskt kunna 

avkoda en text. Utöver detta menar Qarin Franker (2004) att det finns en social- och 

samhällelig aspekt som påverkar en individs läs- och skrivförmåga, vilket benämns som 

literacy; det vill säga en individs förmåga att förstå de texter och medier som finns i dess 

närhet och samhälle. Literacyförmågan kan precis som ovanstående läs- och skrivförmåga 

bestå och beskrivas utifrån två nivåer, vilka är bas – och funktionell literacynivå.  
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Skillnaden mellan bas – och funktionell nivå är på vilket sätt dessa nivåer utförs (Franker, 

2004). På första nivån, det vill säga basnivå kan en individ läsa, skriva och förstå enkla texter 

i sin vardag. Nästa steg är att funktionell nivå, vilket uppnås när individer kan använda sin 

läs- och skrivförmågan i samhället som ett verktyg. Detta kan vara vid praktiska situationer 

som till exempel att kunna läsa en tidtabell, söka efter fakta på internet eller skriva en 

insändare till tidningen. I likhet med Franker, menar Charlotte Engblom (2013) att dagens 

elever förväntas behärska media literacy, vilket innebär att de ska kunna använda sig av 

media för att söka, sammanställa och granska information. Med hjälp av teve, smarta 

telefoner och datorer som är uppkopplade mot internet, förväntas eleverna avkoda, tolka och 

skapa en kontext. Detta gäller såväl i skolan som utanför i deras vardag.  

 

Vägen till ovanstående funktionella nivå, sker enligt Vetenskapsrådet (2007) stegvis från att i 

förskolan utveckla en talspråklig plattform, till att i grundskolan knäcka läskoden, vilket efter 

otaliga timmar av träning resulterar i läsflyt. Därefter krävs samtal kring ord och händelser för 

att eleverna så småningom ska bygga upp en förståelse av det lästa. För de flesta av eleverna 

går det bra att lära sig ovanstående, men för vissa är det svårt (a.a).  

Läs-‐	  och	  skrivsvårigheter/dyslexi	  

I en kunskapsöversikt gällande dyslexi skriver Vetenskapsrådet (2007) att forskare under det 

senaste seklet har studerat bakomliggande orsaker till varför vissa elever får svårt att lära sig 

läsa- och skriva. Svaret på frågan har sökts utifrån medicinska, biologiska och sociala 

faktorer. Forskarna har till exempel undersökt om elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

har neurologiska hjärnskador eller om de har en hörsel-/synnedsättning. Därtill har frågan om 

ärftlighet och uppväxtvillkor undersökts. Enligt Vetenskapsrådet har forskningen inte kunnat 

påvisa annat än att elever med denna problematik anses ha fonologiska svårigheter, vilket 

innebär att de har svårt att höra rim, tillika att laborera med språkljud. För att kunna läsa 

behöver eleverna kunna lära sig hur 28 bokstäverna låter, vilket innebär att de behöver lära sig 

40 olika bokstavsljud. Forskare menar att bland de elever som är har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi har den fonologiska förmågan inte utvecklats i linje med vad som 

anses vara normalt. 

 

En av de författare som anser att läs- och skrivsvårigheter beror på en fonologisk svaghet är 

Ingvar Lundberg (2010). Enligt Lundberg har läs- och skrivsvårigheter inget med kognitiv 
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förmåga att göra, utan det beror snarare på arbetsminnesproblematik. Problematiken medför 

att dessa elever får svårt att läsa betydelselösa ord, komma ihåg siffror och nya namn. 

Författaren benämner dessa svårigheter genom att använda begreppet dyslexi. Till skillnad 

mot Lundberg (2010) skriver Margunn Mossige, Marianne Røskeland & Astrid Skaathun 

(2009) att det är svårt att särskilja begreppen specifika läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, 

då de båda genererar svårigheter att forma och stava ord.  

 

Enligt Mossige et al. (2009) finns det olika förklaringar till varför dyslexi, tillika specifika läs- 

och skrivsvårigheter antas uppstå. En förklaring kan vara att elever i läs- och skrivsvårigheter 

har brist på kognitiv energi. För att kunna känna igen och avkoda ett ord krävs arbetsminnes 

kapacitet, det vill säga kognitiva energin, vilket inte elever med dyslexi har. En annan 

förklaring kan enligt författarna vara att elever i läs- och skrivsvårigheter har fått bristfällig 

undervisning, ensidiga undervisningsmetoder eller att eleverna har läst och skrivit för lite. 

Författarna menar att för att elever ska tillägna sig de tekniska färdigheter som det innebär att 

automatisera läsning, krävs tid och många träningstillfällen.  

 

I likhet med Mossige et al.(2009) anser Mats Myrberg (2003) att läs- och skrivsvårigheter kan 

uppstå på grund av bristande undervisning och språkfattiga hemmiljöer. Vidare menar 

Myrberg att det finns olika grader av läs- och skrivsvårigheter, varav dyslexi är en av dem. 

Skillnaden mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi handlar enligt författaren om 

förmågan att hantera språkljud. De elever som har läs- och skrivsvårigheter kan till skillnad 

mot elever med dyslexi höra och laborera med språkljud. Således menar Myrberg att dyslexi 

beror på fonologiska svårigheter, vilka anses vara ärftliga.  

 

Tydligt är att det finns olika förklaringar till bakomliggande orsaker till att läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi uppstår, vad som skiljer dem åt och hur denna problematik bör 

definieras. Därav följer, som tidigare nämnts, denna studie Vetenskapsrådet (2007) linje där 

de båda begreppen används tillsammans: läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

Läs-‐	  och	  skrivstimulerande	  undervisning	  	  

Enligt Konsensusrapporten gällande skolans insatser för att motverka läs- och skriv-

svårigheter/dyslexi (Myrberg, 2003) framkommer att det är av vikt att lärare har kunskap om 

och kan kartlägga elevers språkutveckling. Detta för att kunna guida eleverna i deras läs- och 
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skrivutveckling, men också för att tidigt upptäcka de elever som inte utvecklas i linje med 

övriga klasskamrater. I rapporten framgår även att lärare behöver vara lyhörda för att elever 

lär sig på olika sätt, varav lärare behöver behärska flera undervisningsmetoder. Ett exempel 

på en sådan metod är högläsning, vilket anses hjälpa elever att utveckla fonologisk 

medvetenhet, begrepp och berättarstruktur. Därtill framgår även att det är centralt att lärare 

hjälper elever med att förstå olika typer av texter i ett längre perspektiv, det vill säga även 

efter årskurs tre. En annan metod som anses av vikt, när elever ska utveckla sin läs- och 

skrivförmåga är att eleverna får lära sig ett metakognitivt förhållningssätt. Metoden innebär 

att lärare läser högt och samtalar med sina elever om nya ord, hur de kan skapa inre bilder och 

dra slutsatser av texter. Eleverna får såldes ett verktyg att använda när de läser på egen hand, 

vilket bidrar till ökad läsförståelse.  

 

Vad beträffar undervisning riktat mot äldre elever, skriver Vetenskapsrådet (2007)  att studier 

har visat att fonologiska övningar förbättrar läs- och skrivförmågan för elever i läs- och 

skrivsvårigheter/ dyslexi i 8-10 års ålder. Bland de äldre eleverna i 10-16 års ålder, anses 

liknande övningar ge mindre effekt. Orsakerna till detta är flera, dels att de fonologiska 

övningarna inte ges tillräckligt frekvent, dels att samverkan mellan specialpedagogisk 

verksamhet och ordinarie undervisning är bristfällig.  

 

En av de undervisningsmetoder som anses hjälpa äldre elever i läs- och skrivsvårigheter-

/dyslexi är enligt Vetenskapsrådet (2007) upprepad läsning. Forskning har visat att denna 

metod bidrar till att dessa elever får hjälp att bygga upp sitt inre ortografiska lexikon, vilket 

leder till bättre läsflyt och läsförståelse. Utifrån denna vetskap anser Vetenskapsrådet att det 

är centralt att lärare tar sig tid att förklara nya begrepp som förekommer i olika texttyper och 

att de att erbjuder dessa elever talsyntes samt databaserade ordlistor. En annan metod som 

anses främja elevers läs- och skrivförmåga är att de får hjälp att utveckla läsförståelse-

strategier, som till exempel ställa frågor till texter och sammanfatta dess innehåll.  

På samma sätt som Vetenskapsrådet (2007) skriver Skolinspektionen (2011b) att det är av 

vikt att alla elever får möjlighet att nå sin fulla potential i skolan. Därav behöver lärare 

anpassa både undervisningsmetoder och material för att möta de behov som varje elev har. 

Således behöver elever erbjudas flexibla uppgifter med anpassade texter och redovisnings 

möjligheter som bidrar till att eleverna kan nå fler kunskapskrav i skolan.   
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Lärverktyg	  	  	  

Arbetet med att stödja äldre elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kräver enligt Barbro 

Bruce (2009) engagerade lärare som anpassar undervisningen dels genom varje elevs behov 

och förmåga, dels genom alternativa verktyg som till exempel talsyntes. Författaren skriver att 

dessa verktyg kan liknas vid en personlig sekreterare som hjälper elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi att utvecklas kunskapsmässigt. På samma sätt som Bruce, menar Åsa 

Alberyd Öfors (2014) att alternativa verktyg kan hjälpa högstadieelever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi att flytta fokus från svårigheter till den omkringliggande lärmiljön 

som de verkar i. Genom att till exempel använda talsyntes och stavningsprogram kan dessa 

elever få energi över till att ta den skrivna texten till nästa nivå och koncentrera sig på att få 

med de ingredienser som till exempel kännetecknar en krönika. Andra hjälpmedel som till 

exempel läslinjaler kan bidra till att elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får hjälp att hålla 

fokus. Genom att använda tal- och ljudböcker i undervisningen ges dessa elever möjlighet att 

lägga sin energi på till exempel reflektion istället för avkodning. 

 

I likhet med Vetenskapsrådet (2007) anser Mossige et al. (2009) att det är viktigare för 16 – 

åriga elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att de får stöd i att tillägna sig faktakunskap 

och producera texter, än att träna på den tekniska färdigheten som krävs för att kunna läsa. 

Följaktligen behöver lärare inom varje ämne välja arbetsmetoder och erbjuda lärverktyg som 

stimulerar och bidrar till att hjälpa dessa elever att visa vad de kan. Vinsten med detta är 

enligt författarna att elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan spara kognitiv energi, till att 

producera olika typer av texter. Genom att till exempel diskutera de skrivna texterna, i 

kombination med användandet av talsyntes och stavningsprogram, kan elevers texter 

förbättras från enkel basnivå − till en mer funktionell nivå.  

 

För att lärverktygen ska ge effekt behöver lärare undervisa, tillika träna elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi att använda dessa verktyg. Enligt Mossige et al. (2009) är det 

ansträngande att lyssna på en text, speciellt om det är en faktatext med många nya begrepp, 

vilket gör att det är av vikt att eleverna lär sig att pausa och strukturera sitt lyssnande. I de fall 

dessa elever väljer att läsa behöver de få hjälp med förförståelse, vilket kan göras på olika 

sätt. Ett sätt är att studera rubriker och bilder i de texter som ska läsas och skapa associationer 

till detta. Ett annat är att läraren skapar listor av de begrepp som ingår i den text som ska 

läsas, vilka eleverna får bilda meningar till. Dessutom menar författarna att elever i läs- och 
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skrivsvårigheter/dyslexi behöver få tid och stöd att sammanfatta och reflektera över inhämtat 

material. Exempel på strukturella hjälpmedel som underlättar vid uppstart av ett arbetsområde 

är tankekartor eller listor. 

Tidigare	  forskning	  
I det här avsnittet presenteras ett urval av forskning som är relevant för studiens syfte, vilket 

är att undersöka lärares erfarenheter och upplevelser av att organisera, planera och genomföra 

extra anpassningar för att möta elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i ordinarie 

klassrumsundervisning på högstadiet. Avsnittet inleds med en redogörelse för de sökmotorer 

och nyckelord som använts för att finna relevant forskning för att ge svar på studiens syfte 

och frågeställning. Därefter följer en sammanfattning av två svenska avhandlingar och tre 

utländska vetenskapliga artiklar.   

Litteratursökning	  

För att finna svar på lärares erfarenheter och upplevelser av att organisera, planera och 

genomföra extra anpassningar i skolans praktik, för att möta elever i läs- och skrivsvårigheter-

/dyslexi i ordinarie klassrumsundervisning på högstadiet, valde jag att söka efter 

vetenskapliga artiklar i databaserna Libris och Erics Ebsco. Då begreppet extra anpassningar 

(Skolverket, 2014) är relativt nytt i Sverige, valde jag inledningsvis att söka, via sökmotorn 

Libris, efter svenska avhandlingar med fokus på en skola för alla samt strategier och 

dilemman i klassrummet. Jag fann åtta avhandlingar, varav två valdes vilka berörde studiens 

syfte. Den ena avhandlingen är en doktorsavhandling med fokus på specialpedagogisk 

organisation. Den andra avhandlingen är och en licentiatavhandling, där forskaren undersöker 

hur lärare och specialpedagogisk verksamhet arbetar, för att möta alla elevers behov i skolan.  

 

Utöver ovanstående har jag sökt efter utländsk forskning med fokus på lärares perception, det 

vill säga deras upplevelse av att arbeta med alla elever i klassrummet. Anledningen till att jag 

valde att utgå ifrån upplevelse i min sökning grundar sig på den forskningsansats som jag 

inspirerat av, det vill säga livsvärldsfenomenologi. I detta sammanhang använde jag databasen 

Eric Ebsco med sökorden: Teacher´s perception och inclusion, vilket gav 61 träffar. Därefter 

läste jag igenom de 61 artiklarnas rubriker och sammanfattningar. Under genomläsningen 

valde jag ut de artiklar som berörde: perception, teachers, inclusion och secondary school.  
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Av 61 artiklar fann jag tre stycken som var relevanta, då de beskriver grundskollärares 

upplevelse av att arbeta med inkludering.  

 

För att söka svar på lärares upplevelser och erfarenheter av att stötta elever i läs- och 

skrivsvårigheter i klassrummet på högstadiet har jag använt mig av databasen Eric Ebsco med 

inriktning pedagogik. I mitt sökande har jag haft svårt att hitta artiklar inom detta område, 

eftersom de flesta artiklarna som jag hittade handlade om äldre studenters, föräldrars och 

rektorers uppfattningar gällande dyslexi. Följden blev att jag sökte brett med sökordet 

Dyslexia, varav jag fick 709 träffar. Då denna studie fokuserar på högstadiet, sökte jag efter 

artiklar som berörde lärare som arbetade med elever inom åldersspannet 12-16 år. Även denna 

gång läste jag igenom artiklarnas rubriker och de sammanfattningar som berörde begreppen: 

teacher, perception, dyslexia, inclusion och secondary school. Således fann jag en artikel som 

beskriver hur lärare kan stötta elever i 11-19 års ålder med dyslexi i sitt skolarbete.  

 

Utöver ovanstående valde jag att använda en artikel som handlar om några elevers 

upplevelser om undervisning och lärande. Anledningen till att jag valde denna studie är att 

den ger exempel på olika strategier som lärare kan använda i klassrummet för att underlätta 

förståelsen för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i 11-16 års ålder. En av dessa 

strategier var tydliga instruktioner, vilket omnämns i Skolverket (2014) allmänna råd om 

arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Således anser jag att 

ovanstående artikel är relevant för denna studie.   

Exkludering	  kontra	  inkludering	  

Enligt Jonathan Glazzard (2011) fattas direktiv för hur lärare ska omsätta det 

inkluderingsarbete som präglat Storbritanniens skolor under det senaste decenniet. Mot denna 

bakgrund har forskaren valt att via fokusgrupper undersöka grundskollärares uppfattningar 

om hur det är att arbeta med och utveckla effektiv inkludering. Studiens resultat visar att det 

finns delade åsikter bland lärare gällande inkluderingsarbetet. Enligt forskaren är den första 

åsikten att lärare hellre vill satsa på de elever som kan påvisa gott resultat, än de elever som är 

i behov av särskilt stöd. Anledningen till detta är att goda statistiska resultat ger, enligt 

Glazzard, en bättre löneutveckling och möjlighet för lärare att få undervisa elever i högre 

årskurser. Således är det vanligt att lärare nonchalerar elever i behov av särskilt stöd 

alternativt använder assistenter för att undervisa dem utanför klassrummet.  
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Den andra åsikten, gällande inkludering är, enligt Glazzard (2011), att praktiker anser att 

elever i behov av särskilt stöd, borde inkluderas i klassrummet istället för att exkluderas. 

Därav anser respondenterna i studien att lärare borde reflektera över sin egen undervisning 

och se över vilka metoder och rutiner som bör ändras, för att möta alla elevers behov i 

klassrummet. I studien framkommer exempel på en tredje åsikt – det är lärare som anser att de 

är anställda för att förmedla kunskap och det är således upp till eleven att anpassa sig, inte 

tvärt om. Glazzard skriver att deltagarna i fokusgruppen ansåg att detta synsätt motverkade 

inkluderingsarbetet, då inkluderingsarbetet började hos praktikerna själva. I dessa 

sammanhang ansågs flexibilitet som ett centralt ledord för att nå alla elever i klassrummet.  

Undervisningsstrategier	  

I en svensk kvalitativ etnografisk studie undersöker Sofia Boo (2014) hur lärare hanterar 

individanpassningar i autentiska undervisningssammanhang, det vill säga vilka strategier de 

använder och vilka dilemman som uppstår. Forskarens slutsats är att lärare har visioner som 

de inte alltid genomför i praktiken och att de gör så gott de kan för att lösa den komplexa 

uppgiften som de har att möta alla elever i klassrummet. Vanligt förekommande, menar Boo, 

var att lärare använde sig av fyra strategier för att individanpassa undervisningen. Den första 

strategin handlar om överlevnad, det vill säga att lärarna gör så gott de kan i stunden. Andra 

strategin är att utgå ifrån elevernas intresse, vilket innebär att lärarna känner av i stunden vad 

eleverna är intresserade av och lägger in det under pågående lektion. En tredje strategi är att 

lärarna arbetar med hela gruppen genom att skapa öppna uppgifter som alla kan arbeta med 

efter sin nivå. En fjärde strategi är att låta eleverna lära varandra genom att diskutera 

matematikuppgifter eller samhällskunskapsuppgifter i par eller i grupp om tre.  

 

På samma sätt som Boo (2014), finner Ingemar Gerrbo (2012) i sin kvalitativa pragmatiska 

studie, att lärare använder sig av olika strategier för att kunna möta alla elevers behov i 

klassrummet. Forskaren fann två specifikt förekommande strategier, vilka användes för att 

hjälpa eleverna att inhämta kunskap, men också för att underlätta samspelet och förståelsen 

mellan eleverna. En av dessa strategier handlade om att lärarna utformade uppgifter, lektions-

timmar och skoldagar efter elevens förmåga. Vanligt förekommande var också att lärarna gav 

eleverna individuella lösningar, för att överbrygga sociala skolsvårigheter. Dessa lösningar 

kunde till exempel handla om att de elever som fokuserade bättre enskilt vid sin bänk, än vid 

gruppövningar, fick göra det. Andra vanliga lösningar var att schemalägga raster med 
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aktiviteter knutna till en vuxen och ett mindre antal elever. Enligt Gerrbo bidrog denna 

strategi till att minska det sociala och arbetsmässiga misslyckandet som vissa elever ställs 

inför.  

 

Utöver ovanstående fann Gerrbo (2012) att tydlighet, struktur och målbild var tre centrala 

ledord som återkom bland lärare och specialpedagoger när de beskrev arbetet gällande elever 

i behov av särskilt stöd. Några av de exempel som forskaren nämner handlar dels om att 

tydliggöra innehållet vid nästkommande lektion, dels att ge tid för elever att skolas in vid 

övergången från mellanstadiet till högstadiet. Andra exempel på strategier var att lärarna 

fokuserade på elevernas styrkor istället för svagheter alternativt hjälpte elever att bli varse 

sina diagnostiserade svårigheter, tillika ta stöd av strategier för att komma vidare i skolarbetet. 

 

Ytterligare strategier finns omnämnda i Stacey Blackmans (2011) kvalitativa sociokulturella 

studie. Enligt författaren behöver inte lärare ha någon extra utbildning för att undervisa elever 

i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, om de känner till de strategier som underlättar förståelsen 

för dessa elever. Forskaren rekommenderar därmed lärare att fråga elever i läs- och skriv-

svårigheter/dyslexi om hur de ser på lärande och undervisning. Detta är något som Blackman 

själv har gjort i sin studie. I resultatet framgår att högstadieelever i läs- och skriv-

svårigheter/dyslexi uppskattar lärare som är tydliga och strukturerade. Dessa lärare ger 

instruktioner i flera steg, dramatiserar texter och förklarar begrepp. Dessutom använder de 

visuellt stöd vid genomgångar och ger eleverna frågor att svara på när eleverna ska genomföra 

en uppgift på egen hand. Vid dessa tillfällen uppskattade elever i läs- och skriv-

svårigheter/dyslexi, att lärarna ger ledtrådar, eftersom det hjälper dem att komma vidare. 

Samarbete	  mellan	  lärare	  och	  specialpedagogisk	  verksamhet	  

Till skillnad mot Blackman (2011) lyfter Gerrbo (2012) fram vikten av att studera hur alla i 

skolans verksamhet kan lära och utvecklas optimalt tillsammans, varav forskaren anser att 

skolors specialpedagogiska organisering och praktik borde spela en central roll i detta 

sammanhang. I resultatet av studien framkommer att det inte finns något samarbete mellan 

lärare och specialpedagogisk verksamhet. Lärare och speciallärare arbetar bredvid varandra 

och lärarna väljer vem de vill samarbeta med. Vid enstaka tillfällen uppstår samarbete och det 

är vid de situationer som lärare önskar handledning av specialpedagogisk verksamhet. Enligt 

Gerrbo förekom detta endast vid ett tillfälle under studiens genomförande, när skolan fick 
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besök av en specialpedagog som kom utifrån. Bakomliggande orsak till att lärarna valde att ta 

handledning av denna specialpedagog, var att de behövde handledning gällande en elev som 

blivit diagnostiserad inom autismspektra.  

Inkluderingsfrämjande	  åtgärder	  

För att skapa en skola för alla behöver praktiker få information om vad olika funktions-

nedsättningar kan innebära i skolans praktik, tillika kunskap om olika lärandestrategier, vilket 

Michele Wilson Kamens, Susan J. Loprete & Frances A. Slostad (2012) skriver om. I en 

amerikansk kvantitativ enkätstudie framkommer att 71% av alla elever med funktions-

nedsättning i USA undervisas i vanliga klasser, vilket ställer stora krav på lärarna. Då många 

lärare, enligt forskarna, upplever att de saknar förmåga och kunskap för att möta elever med 

funktionsnedsättning, ansåg Kamens et al. att det var av vikt att ta reda på vad grundskollärare 

behövde veta för att förbättra och effektivisera inkluderingsarbetet i klassrummet.  

 

Resultatet av ovanstående studie visade att lärarna behövde bakgrundsinformation om 

funktionshinder och om tidigare anpassningar som gjorts, för att de skulle kunna hjälpa elever 

med funktionsnedsättning i klassrummet. Dessutom framkommer att lärarna hade behov av 

stöd från speciallärare för att få hjälp med att anpassa läroplanen och skapa undervisning 

utifrån olika kunskapsnivåer. Således ville lärarna få hjälp att skapa strategier för att 

tydliggöra instruktioner i klassrummet. Vad mera är, önskade lärarna i studien att få finnas 

med vid administrativa beslut rörande elever som ska inkluderas i deras klasser (a.a). 

 

Vad beträffar information, skriver Kamens et al. (2012) att lärarna i studien efterfrågade 

kunskap om hur de kunde arbeta med olika funktionsnedsättningar som till exempel autism, 

språkstörning och ADHD. Läraren ville även få kunskap om vilka kunskapskrav som var 

möjliga för elever med funktionsnedsättningar att nå. Andra centrala behov var att lärarna 

önskade få pedagogiska råd. De ville veta hur de kunde utforma strategier för att anpassa 

innehållet i läroplanen, material och förmedla information. Dessutom önskade lärarna i 

studien att få förslag på strategier som hjälpte deras elever att komma ihåg fakta. Utöver detta 

framkommer administrativa och kollegiala stödbehov, vilket forskarna skriver om. Lärarna 

önskade tid att få sitta ner och planera och skapa anpassningar tillsammans med speciallärare 

för att möta alla elevers behov i klassrummet. Vidare fanns en önskan om fortbildning via 
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workshops, utformad och genomförd av speciallärare. Lärarna önskade också avsatt kollegial 

tid för att utbyta idéer med varandra. 

 

På samma sätt som Kamens et al. (2012) deltagare önskade information och tips på lärande-

strategier för att möta elever med funktionsnedsättning, efterfrågade respondenterna i Sheena 

Bell´s och Julia Brown´s (2014) kvalitativa studie, kunskap inom området dyslexi. Forskarna 

skriver att praktikerna var medvetna om vad dyslexi var, men önskade fortbildning kring 

lärandestrategier, eftersom de saknade kunskap om denna funktionsnedsättning. Ytterligare 

önskemål var, dels fler experter inom området, dels att dessa kunde ge tips på metoder som 

praktikerna kunde använda för att undervisa elever med dyslexi.  

Sammanfattning	  av	  tidigare	  forskning	  

Tidigare forskning visar att det saknas direktiv för hur lärare ska omsätta inkluderingsarbetet i 

den egna undervisningen (Glazzard, 2011). Sålunda finns det olika uppfattningar bland lärare 

om och hur det särskilda stödet ska genomföras i ordinarie klassrumsundervisning. Vanligt 

förekommande strategier är att lärare skapar anpassningar i stunden genom att utgå ifrån 

elevernas intresse (Boo, 2014) och att de ger tydliga instruktioner (Gerrbo, 2012). Vad 

beträffar organisation av det särskilda stödet framkommer att det är vanligt att det 

specialpedagogiska stödet erbjuds utanför klassrummet. Tilläggas kan att lärare, vid enstaka 

tillfällen, tar hjälp av specialpedagogiskt stöd när de behöver handledning i hur de kan 

undervisa elever inom till exempel autismspektra (a.a).   

 

Forskning gällande kunskap om läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi visar att det råder en 

oenighet bland forskare om huruvida lärare behöver fortbildning eller inte inom detta område. 

Enligt Blackman (2011) är det tillräckligt att lärare har vetskap om de strategier som kan 

hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att delta i ordinarie klassrumsundervisning. 

Exempel på sådana strategier är: tydliga instruktioner, dramatisering av texter, 

begreppsförklaring och frågor att följa vid självständiga mer komplexa arbetsuppgifter. Till 

skillnad mot Blackman, anser Kamen´s et al. (2014) samt Bell´s och Brown´s (2014) att lärare 

behöver fortbildning för att få kunskap om vad dyslexi innebär, tillika hur de kan anpassa 

undervisningen för att hjälpa de elever som får svårigheter med att utveckla sin läs- och 

skrivförmåga. I dessa sammanhang efterfrågas stöd av speciallärare, eftersom de har kunskap 

om att utforma undervisningsmetoder och lärandestrategier. 
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Teoretiska	  utgångspunkter	  
I detta avsnitt redovisas metodologiska utgångspunkter och avgränsningar för studiens 

genomförande. Avsnittet inleds med en beskrivning av två inriktningar som finns inom den 

fenomenologiska teorin och på vilket sätt de skiljer sig åt gentemot varandra, men också mot 

andra forskningsansatser som till exempel positivismen. Därefter definieras vanligt 

förekommande begrepp inom livsvärldsfenomenologin, vilket jag inspirerats av när jag har 

skrivit denna uppsats. Avsnittet avslutas med en redogörelse för fyra olika specialpedagogiska 

perspektiv, vilka jag kommer att använda vid analysen av det empiriska materialet. Dessa 

specialpedagogiska perspektiv är: individperspektiv, organisations- och systemperspektiv, 

samhälls- och strukturperspektiv samt relationella perspektivet. 

Fenomenologisk	  teori	  

Den fenomenologiska teorin har en subjektiv och samhällsvetenskaplig inriktning, vilket 

möjliggör för forskaren att studera människors livserfarenheter i en för dem välbekant miljö 

(Bengtsson, 2012). Fenomenologin anses vara en motsats till positivismen (Denscombe, 

2009), vars fokus är att finna mönster och regelmässiga orsaker i världen, tillika en sanning.  

En grundtanke inom fenomenologin är att den sociala verkligheten är konstruerad av 

människor (Denscombe, 2009), vilket gör att tolkningar av intryck och händelser kan tolkas 

lika av en grupp eller ett samhälle. Tilläggas kan att gemensamma tolkningar ses som 

grundförutsättning för att människor ska kunna förstå och kommunicera med varandra i ett 

samhälle. Därtill menar fenomenologer att det inte går att finna en verklighet, utan snarare 

flera verkligheter (a.a).     

 

Inom den fenomenologiska teorin förekommer flera inriktningar, varav två är mer utpräglade, 

vilka är den europeiska− och den nordamerikanska inriktningen (Denscombe, 2009). Den 

första inriktningen, livsvärldsfenomenologi, har en filosofisk utgångspunkt vars fokus är att ta 

reda på människors gemensamma upplevelse av ett visst fenomen, vilket benämns som 

essens. Till skillnad mot livsvärldsfenomenologin har den andra inriktningen, nya 

fenomenologin ett psykologisk, pedagogisk och hälsovetenskapligt perspektiv.  

 

Fenomenologiska forskare inom denna inriktning studerar mentala processer hos människor, 

det vill säga hur människor tolkar ett visst fenomen (a.a). I denna studie används 

livsvärldsfenomenologin eftersom syftet är att studera lärares upplevelser av att planera, 
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genomföra och organisera extra anpassningar för att möta elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i ordinarie klassrumsundervisning.  

Begreppsförklaringar	  

Ordet fenomen har sitt ursprung i grekiska och det betyder: det som visar sig (Bengtsson, 

2012 ). För att få tillträde till en annan människas upplevelse av ett visst fenomen kräver den 

fenomenologiska teorin, ett möte. Mot denna bakgrund förordas intervjuer framför 

observationer, då det sistnämnda anses ge en ytlig bild av sakers beskaffenhet. Inom den 

fenomenologiska teorin finns några återkommande begrepp, vilka är: livsvärld, vara- i- 

världen, tyg, tecken, väsen och reduktion (a.a).  

 

Som tidigare nämnts, definieras begreppet livsvärld som den värld som var och en skapar runt 

sig, bestående av sociala och materiella erfarenheter. Det är den vardagliga världen som vi 

lever och verkar i utan nämnvärd reflektion. Ibland kan lärare och elevers livsvärldar 

kollidera, när den ena livsvärlden förväntar sig vissa saker som den andra inte kan eller 

förmår uppfylla (Bengtsson, 2012). Lärare har kravet på sig att hinna med att planera, 

genomföra och utvärdera det centrala innehållet i läroplanen samtidigt som de ska möta alla 

elevers specifika behov i klassrummet (Skolverket, 2011). Därav är det centrala att lärare är 

lyhörda för att det finns olika livsvärldar genom att till exempel samtala med elever om 

förväntningar, kunskapskrav och behov av extra anpassningar, för att förändra och utveckla 

skolans praktik (Bengtsson, 2012). 

 

Begreppet vara- i- världen, är ett annat uttryck för livsvärld, vilket beskrivs som en levd värld 

där alla deltar, vilket gör att människor påverkas av varandra (Bengtsson, 2012). Såldes är det 

omöjligt för forskare att ställa sig utanför som åskådare, då de bidrar till och påverkas av den 

värld de ämnar studera. Forskare kan där av inte göra anspråk på att förstå ett visst fenomen 

inom en värld, utan snarare vidga sin horisont och skapa nya frågeställningar (a.a). Exempel 

på forskningsområden inom vara- i- världen kan vara att studera interaktion mellan lärare och 

elev eller hur ett klassrumsföremål, ett tyg, används i klassrummet. Därtill kan forskaren 

studera de tecken som läraren och elever använder sig av i en undervisningssituation. Genom 

att läsa av miner, gester och kroppsspråk kan lärare avgöra vad nästa steg är för att eleverna 

ska tillgodogöra sig eller vidareutveckla kunskap inom ett visst ämnesområde (a.a).   
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Målet med fenomenologin är inte att studera enskilda fenomen, utan att studera variationerna 

inom ett visst fenomen, för att finna det gemensamma – dess väsen (Kvale & Brinkman, 

2014). För att finna detta arbetar fenomenologiska forskare med reduktion, vilket innebär att 

de åsidosätter tidigare erfarenheter och vetenskapliga förkunskaper. Som en följd av detta kan 

forskarna komma fram till en opartisk beskrivning av fenomenets väsen, det vill säga dess 

kärna.  

Specialpedagogiska	  perspektiv	  

Förutom reduktion kan forskare använda sig av olika specialpedagogiska perspektiv för att 

synliggöra och ställa sig objektiv till hur respondenterna ser på lärandemiljön. Ann Ahlberg 

(2015) menar att det är av vikt att lärare diskutera de specialpedagogiska perspektiv som råder 

i skolans praktik, eftersom de påverkar hur olika fenomen i den egna undervisningen 

uppfattas. Claes Nilholm (2014) ger exempel på hur perspektiven rörande handikappforskning 

har förändrats genom åren från ett individperspektiv till ett relativt perspektiv. Istället för att 

söka efter brister hos individen, börjar forskare studera hur samhället och dess olika miljöer 

kan skapa handikapp för vissa individer. 

Fyra	  perspektiv	  på	  specialpedagogik	  

Ahlberg (2015) anser att de olika specialpedagogiska perspektiven hjälper till att organisera 

och tydliggöra forskning samt att de skapar nya perspektiv, det vill säga – nya sätt att se på 

vissa fenomen. Därtill skriver författaren att det finns olika specialpedagogiska perspektiv att 

tillgå, vilka kan tolkas på olika sätt. Ahlberg beskriver fyra perspektiv som används frekvent 

inom specialpedagogisk forskning, vilka är: individperspektiv, organisations - och 

systemperspektiv, samhälls- och strukturperspektiv samt relationella perspektivet. 

 

Enligt Ahlberg (2015) fokuserar individperspektivet på att förstå varför eleven har svårt i 

skolan, tillika hur detta kan åtgärdas. Perspektivet har sina rötter inom medicin och psykologi, 

där diagnoser är en vanlig åtgärd för att finna svar på problem och förslag på kompensation. 

Diagnoser ses som ett centralt verktyg inom individperspektivet, eftersom det förklarar 

bakomliggande orsaker till att eleven är i svårigheter, vilket bidrar till att elevens självbild 

stärks. Kritiker menar att detta perspektiv hjälper till att differentiera eleverna; att den 

urskiljer och motverkar social och pedagogisk delaktighet, vilket motverkar idén om en skola 

för alla (a.a). Enligt Nilholm (2014) är diagnoser vanligt förekommande inom detta synsätt, 



Sandra Fossmo 

 
20	  

vilket han benämner som bristperspektiv. Författaren anser att skolan som praktik har en lång 

tradition av att härleda brister till individer, tillika diagnoser. Således är det eleven som bär på 

ett problem, vilket anses ha en genetisk orsak. Nilholm menar att finns en fara med att leta 

efter brister hos elever, eftersom det kan bidra till att skapa en negativ självbild. 

 

Till skillnad mot individperspektivet fokuserar organisations- och systemperspektiv på att 

studera och åtgärda organisationen runt elever i skolsvårigheter (Ahlberg, 2015). Vanligt 

förekommande forskningsfrågor inom detta perspektiv är att studera hur olika former av stöd 

inom skolan samverkar och organiseras för att hjälpa elever i svårigheter. Enligt Thomas M. 

Skrtic (1995) är skolan en offentlig organisation, som präglas av samhällets rådande 

värderingar. Under 1900-talets första hälft följde skolan industrins organisationsmodell och 

samhällets krav på att ta emot elever från arbetarklass. Två ledord inom denna modell var 

effektivitet och lydnad. Det innebar att läraren förmedlade sin kunskap på ett sätt till eleverna, 

vilket de förväntades lyssna på. Undervisningen var således anpassad efter en elevkategori. 

De elever som inte lydde eller inte klarade av rådande undervisning fick specialpedagogiskt 

stöd utanför klassrummet. 

 

Skrtic (1995) menar att alltsedan den industriella organisationsmodellen infördes i skolan, har 

lärare finslipat på en undervisningsmetod istället för att skapa nya innovativa metoder. För att 

undervisningen ska utvecklas menar författaren att skolan behöver se över sin organisation, 

där den segregerade specialpedagogiska undervisningen är anledningen till att undervisningen 

och skolan som organisation inte vidareutvecklas.  

 

Jämfört med organisations- och systemperspektivet är utgångspunkten i samhälls- och 

strukturperspektivet att skolan och samhället som ska anpassa sig efter eleverna och inte 

tvärtom (Ahlberg, 2015). Målet med detta perspektiv är att uppnå en likvärdig och rättvisa 

skola, där alla elever undervisas tillsammans. Mot denna bakgrund är det vanligt att forskare 

studerar olika former av samverkan och processer som kan vidareutvecklas eller startas för att 

stödja elever i svårigheter och på så sätt bidra till att skapa en skola för alla. För att alla elever 

ska kunna delta i skolan krävs, enligt Peder Haug (1998) en pedagogisk översyn, tillika en 

omorganisering av det specialpedagogiska stödet. Den traditionella bilden av att speciallärare 

arbetar med enskilda elever eller grupper utanför klassrummet är enligt författaren 

segregerande, det vill säga särskiljande. Därav menar författaren att lärare behöver ifrågasätta 
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individperspektivets fokus på psykologiska och medicinska diagnostiseringar av elever, 

eftersom det bidrar till att stigmatisera och förstärka utanförskapet för vissa elever. Enligt 

Haug behöver den specialpedagogiska verksamheten förändras från att vara segregerande till 

inkluderande, eftersom det är en demokratisk rättighet för eleverna att undervisas 

tillsammans. Således behöver lärare fundera över hur de kan anpassa sin undervisning, istället 

för att fokusera på diagnoser.  

 

På samma sätt som samhälls- och strukturperspektivet intresserar sig för att skapa en 

likvärdig skola för alla elever oavsett behov, fokuserar det relationella perspektivet på mötet 

mellan eleven och dess skolmiljö (Ahlberg, 2015). Forskning med fokus inom detta 

perspektiv undersöker hur individnivå, gruppnivå, skolnivå och samhällsnivå, relaterar och 

samverkar. Detta gäller exempelvis vid möten och samspel mellan den specialpedagogiska 

verksamheten och elever i behov av särskilt stöd. Enligt Bengt Persson (2008) handlar det 

relationella perspektivet om att komma bort från den differentiering som specialpedagogiken 

har bidragit till att skapa. Genom att skapa forum för möten och samarbete mellan lärare och 

specialpedagogisk verksamhet uppstår bättre förutsättningar för elever som är i behov av stöd, 

att nå uppsatta mål i ordinarie klassrumsundervisning. En tanke inom det relationella 

perspektivet är att lärares uppgift, med stöd av specialpedagogisk kompetens, är att anpassa 

undervisningen efter elevernas behov. 

Metod	  
Som tidigare nämnts är syftet med studien att undersöka lärares erfarenheter och upplevelser 

av att organisera, planera och skapa extra anpassningar för att möta elever i läs- och 

skrivsvårigheter i klassrummet. I följande avsnitt beskrivs tillvägagångsätt för datainsamling. 

Inledningsvis motiveras val av metod och hur urvalet av informanter har genomförts. Därefter 

följer en redogörelse för undersökningens genomförande. 

Kvalitativa	  intervjuer 
Valet av metod baserar sig på flera aspekter. En anledning är att intervjuer anses vara en bra 

metod när forskare vill fånga det personer tänker och känner kring komplexa företeelser i 

vardagen (Denscombe, 2009). En annan orsak är att möten med människor, det vill säga 

intervjuer, rekommenderas inom livsvärldsfenomenologin, vid de tillfällen när forskare önskar 

studera människors upplevelse av ett visst fenomen, det vill säga dess väsen. Ytterligare en 
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anledning är ordvalet i min frågeställning, vilket inleds med ordet hur. Om forskare vill veta 

hur något upplevs i mindre skala är det relevant att använda intervjuer (Kvale & Brinkman, 

2014). Syftet med halvstrukturerade livsvärldsintervjuer är att söka urskilja och se teman i 

vardagen som den ter sig utifrån respondenternas synvinkel. Fokus under intervjutillfället är 

att efterlikna ett samtal, snarare än en strukturerad intervju. Målet är att samtala om sådant 

som respondenterna inte har reflekterat över sedan tidigare. Enligt Kvale och Brinkman 

(2014) är det av vikt att forskaren försöker fånga det som står mellan raderna, det vill säga det 

som inte sägs men som uppenbarar sig genom till exempel gester och kroppsuttryck. För att 

nå fram till det osagda kan forskaren söka bekräftelse på det sagda, genom att uppmuntra 

respondenten att vara mer utförlig i sina beskrivningar av ett särskilt fenomen. Målet för 

intervjun är att forskaren får fram ett material med nyanserade och beskrivna svar. Författarna 

liknar samtalen vid en process där det gäller att forskaren är lyhörd.   

Intervjuguide	  

För att skapa en översikt och en struktur över det jag önskar undersöka inför intervju-

tillfällena, har jag skapat en intervjuguide, det vill säga ett manus (Kvale & Brinkman, 2014). 

Enligt Kvale och Brinkman kan ett manus bestå av enbart översiktliga ämnesområden eller 

kan den vara mer detaljerad med välformulerade frågor. Mitt manus kom att utgöra en 

kombination av både övergripande ämnen och frågeställningar. I första skedet valde jag att 

utgå ifrån de tre övergripande frågeställningarna, vilka berör frågeområden om: erfarenhet, 

uppfattning och organisation. Därtill skrev jag ner frågor som berör dessa tre områden, vilka 

kom att bli 10 stycken (bilaga 2). För att veta om ovanstående teman och intervjufrågor var 

relevanta i studien, genomförde jag en pilotstudie i början av februari månad.  

Pilotstudie	  

För att säkerställa att frågorna var tydliga och att de inbjöd till samtal, genomförde jag en 

pilotstudie med en lärare. Fördelen med att genomföra en pilotstudie är enligt Alan Bryman 

(2013) att forskaren får möjlighet att granska om intervjufrågorna är lämpliga och intressanta 

för respondenten att besvara. Därtill menar författaren att pilotstudier är ett bra sätt att se över 

i vilken ordning frågorna bör komma för att skapa en tydlig struktur.  

 

Efter genomförd intervju kom jag till insikt om att jag behövde förtydliga vissa 

frågeställningar gällande samtal om de extra anpassningar som görs för elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Därtill har jag ändrat ordningen på vissa frågor och skapat 
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följdfrågor, ifall respondenten inte skulle kunna besvara ursprungsfrågan. Då 

ursprungsfrågorna inte förändrats, till den grad att de antas påverka studiens resultat, har jag 

valt att använda pilotstudien i min undersökning.  

Urval	  

Enligt forskningsetiska rådet (2002) är det centralt att respondenten inte står i beroende-

ställning till forskaren, eftersom det kan påverka respondenten svar, tillika dess möjlighet att 

tacka nej eller avsluta ett deltagande. Mot denna bakgrund, valde jag att söka respondenter 

utanför min arbetskommun. I början av januari månad kontaktade jag två högstadierektorer 

via mejl och telefon, för att fråga om någon eller några av deras lärare var intresserade av att 

delta. Av svaret framkom att rektorerna hade tillfrågat sin personal och ombett dem som var 

intresserade att ta kontakt med mig via mejl eller telefon.  

 

Efter två veckor anmälde en lärare sitt intresse via mejl till mig. I mejlet framgick att 

intervjupersonen hade läst 30 poäng i specialpedagogik på grundnivå och att det därav fanns 

en önskan att prata om positiva och negativa upplevelser av arbetet med extra anpassningar i 

klassrummet. Efter att ha läst mejlet skickade jag ut ett följebrev (Bilaga 1) till läraren med 

lite kort information och samtyckeskrav (Vetenskapsrådet, 2011). I följebrevet framgår inte 

hela syftet med uppsatsen (Kvale & Brinkman, 2014) utan enbart att vi ska prata om extra 

anpassningar. Anledningen var att jag ville att lärare skulle berätta och reflektera under 

intervjutillfället, inte att de skulle komma med en lista med färdiga svar.  

 

För att finna ytterligare intervjupersoner, skickade jag mejl till ytterligare två rektorer som 

ansvarar för två högstadieskolor i en kommun. En av rektorerna gav mig svar direkt, i vilket 

det framgick att forskningsområdet var intressant, men hon bad att få återkomma eftersom en 

stor del av personalen var sjuk. För att utöka min sökning mejlade jag till fyra rektorer, varav 

en rektor hörde av sig via mejl och en annan via telefon. Rektorerna ansåg att mitt forsknings-

område var intressant och bad att få återkomma efter att de hade frågat sin personal. En kort 

tid senare fick jag ett mejl från en lärare som avböjde att delta i en intervju, men som ville ta 

del av uppsatsen när den var klar. Efter ytterligare några dagar fick jag svar från de resterande 

rektorerna, varav sammanlagt sju lärare hade anmält sitt intresse. Dessa sju lärare är fördelade 

på tre skolor och två olika kommuner. Med pilotstudien inräknat, omfattar datainsamlingen 

fyra kommuner. Upptagningsområdet i de medverkande skolorna utgörs av en socio-
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ekonomisk bostadsblandning, det vill säga att vissa elever bor i villor och bostadsrätter, 

medan andra bor i hyresrätter. 

Deltagarna	  i	  studien	  

Efter att jag skickat ut förfrågningar till sju högstadieskolor i fyra kommuner, kom sex 

stycken lärare att delta. Av dem var fyra kvinnor och två män som har arbetat mellan 15-28 år 

på högstadiet i 10 olika skolämnen: matematik, svenska, religion, historia, geografi, 

samhällskunskap, engelska, idrott och hälsa, musik och textilslöjd. Därtill arbetar en av 

lärarna, till viss del, i en verksamhet som bedriver specialpedagogiskt stöd utanför 

klassrummet, medan en annan lärare har läst 30 poäng specialpedagogik på grundnivå.  

Genomförandet	  av	  intervjuerna	  

Inför intervjutillfället tog jag kontakt med hjälp av mejl och textmeddelanden via telefon för 

att försäkra mig om tid, plats och enskilt rum där vi kunde sitta ostört. Intervjuerna 

genomfördes på den skola där respondenterna arbetade. Väl på plats följde jag Martyn 

Denscombe´s (2009) råd gällande placering i rummet och uppstart av samtal. Enligt 

författaren är placering i rummet av vikt, varav han förespråkar 90 grader vinkel vid 

personliga intervjuer. Således sitter forskaren och respondenten mer bredvid varandra än 

mittemot varandra. Anledningen till att Denscombe förespråkar denna placering är att 

respondenten kan välja när den önskar ögonkontakt, vilket bidrar till att minimera känslan av 

konfrontation. Vidare anser författaren att det är centralt att respondenten och forskaren 

bekantar sig i början genom att hälsa och redogöra för syftet med intervjun samt att den första 

frågan bör vara enkel att besvara. Efter att jag hade startat datorn för inspelning, kom vi att 

samtala om allt ifrån dagens väder till att jag berättade hela syftet med studien. Därefter 

inledde jag intervjun genom att respondenten fick berätta vilka de var som lärare. 

 

Under pågående intervju följde jag upp intervjusvaren genom att jag bad respondenterna att 

berätta mer om ett visst frågeområde eller att jag ställde en följdfråga (Kvale & Brinkman, 

2014). I de fall tystnad uppstod, försökte jag ge tid till reflektion genom att invänta svar. 

Enligt Kvale och Brinkman är det minst lika centralt för en forskare att kunna lyssna på hur 

något sägs, som att ställa intervjufrågor. Mot denna bakgrund valde jag att inte föra några 

anteckningar under intervjun, utan jag förlitade mig på att datorn spelade in samtalet. 

Intervjuerna kom att avslutas genom att jag dels frågade om det var något som de ville att vi 

skulle prata mer om, dels att jag frågade hur de tyckte att det hade varit att delta i intervjun. 
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Orsaken till att jag gjorde detta är att Kvale och Brinkman rekommenderar att forskare ger tid 

för reflektion efter avslutad intervju ifall respondenten bär på oro eller ångest över något som 

sagts. Därtill kan dessa avslutande samtal bidra till att respondenten uttrycker positiva 

aspekter av intervjutillfället. Samtliga respondenter uttryckte efter avslutad ljudinspelning att 

det hade varit ett intressant samtal där de hade upptäckt saker som de inte hade tänkt på och 

som de kunde vidareutveckla.  

Bearbetning	  och	  analys	  

Enligt Denscombe (2009) är det av vikt att forskare för anteckningar under eller efter 

intervjutillfället för att få med känslor, yttre störningar och gester. Anledningen är att det ger 

en rikare beskrivning av det som sagt. Ett annat alternativ är enligt författaren att forskaren för 

anteckningar under transkriberingen. Eftersom jag inte förde några anteckningar under 

intervjutillfället, valde jag att, omedelbart efter avslutad intervju, transkribera ljudfilerna, 

tillika att skriva ner olika reflekterande tankar. För att skapa en struktur av den utskrivna 

texten valde jag att numrera varje rad och jag gav varje respondent en bokstav och ett nummer 

för att garantera anonymitet. Den första läraren fick benämningen: Lärare A, skola 1 och så 

vidare. 

 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) finns det tre olika metoder att använda sig av för att 

analysera ett transkriberat material, vilka är: induktiv, deduktiv eller abduktiv process. De två 

vanligast förekommande metoderna är induktiv och deduktiv process, vilket innebär att 

forskaren antingen letar efter en gemensam nämnare i respondenternas uttalanden eller 

försöker falsifiera en hypotes som bygger på en viss teori. Abduktion används i de fall 

forskare försöker förstå bakomliggande orsaker runt till exempel ett särskilt kroppsligt 

fenomen. Emedan jag inte gör anspråk på att förstå ett fenomen, utan önskar ta del av andra 

lärares livsvärldar med fokus på deras upplevelser och erfarenheter, har jag valt att använda 

mig av induktiv process.  

 

För att urskilja det generella har jag skapat kategorier med hjälp av de tre frågeställningar som 

nämns i inledningen av uppsatsen, vilka berör: upplevelse, erfarenhet och organisation som 

behöver vidareutvecklas. Kategorierna skapades redan innan intervjutillfället, men kom att bli 

fler under tiden som den transkriberade texten analyserades. Enligt Kvale och Brinkman 

(2014) är det vanligt att forskare använder sig av att koda och/ eller kategorisera det empiriska 
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materialet. Med kodning avses att forskare antingen lyfter ut nyckelord ur transkriberade 

texter för att därefter skapa kategorier. Ett annat alternativ är att forskare kan skapa kategorier 

innan intervjuerna påbörjas eller under analysens gång. I denna studie kom resultatet att bestå 

av sex stycken kategorier, vilka är: lärarnas upplevelse av att planera och genomföra extra 

anpassningar, förhandlingar om ansvar för lärverktyg, instruktioner, tillämpning av 

begreppet extra anpassningar i skolans praktik, forum där lärare kan få stöd att anpassa och 

vidareutveckla extra anpassningar och framtida behov. 

Forskningsetiska	  övervägande	  

Enligt Vetenskapsrådet (2011) är det av vikt att forskare inte skadar eller kränker 

respondenter i en studie. De är såldes centralt att forskare informerar respondenter om 

studiens syfte och att det är frivilligt att delta samt att de när helst de önskar, kan avbryta sitt 

deltagande. Utöver detta är det av vikt att respondenterna ger sitt samtycke skriftligt innan en 

studie kan påbörjas. I denna studie har respondenterna informerats om studiens övergripande 

tema och att intervjuerna skulle spelas in via dator. Anledningen till att jag inte berättade hela 

syftet för dem, var att jag eftersträvade ett oreflekterat samtal kring extra anpassningar. Först 

efter att intervjun var avklarad fick respondenterna ta del av hela syftet. Respondenterna har 

även fått information om att studien är frivillig och att det går att avbryta studien när de vill. 

De har även fått ge ett skriftligt samtycke genom att svara på det mejl där all information gavs 

(bilaga 1).  

 

Då det enligt Vetenskapsrådet (2011) är av vikt att intervjuer sker på ett respektfullt och 

ansvarsfullt sätt har respondenterna tillfrågats ytterligare en gång vid varje enskilt 

intervjutillfälle. För att säkerställa att respondenternas identitet inte avslöjas har jag följt 

Vetenskapsrådets (2011) direktiv om att anonymisera respondenternas svar. Därav har jag 

använt mig av kodnycklar. Således har varje respondent tilldelats en bokstav och dess 

arbetsplats en siffra. Efter det att studien har publicerats på DIVA kommer kodnyckeln att 

slängas. Detta har respondenterna informerats om.  

Studiens	  tillförlitlighet	  	  

I denna studie som inspirerats av livsvärldsfenomenologisk teori, har jag eftersträvat att inta 

en objektiv roll både vid genomförandet av intervjuer och vid analys av det empiriska 

materialet (Denscombe, 2009). Detta för att öka resultatets trovärdighet. Under de 
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genomförda intervjuerna kontrollerades respondenternas svar med följdfrågor och vid 

transkribering av det empiriska materialet redovisades respondenternas svar med talspråk. För 

att säkerställa objektivitet och trovärdigheten vid analysen av det empiriska materialet 

användes fyra specialpedagogiska perspektiv och tidigare forskning med olika 

undersökningsmetoder och teoretiska utgångspunkter. Således kom tidigare forskning att 

utgöra både kvalitativa och kvantitativa studier med etnografisk, sociokulturell och 

pragmatisk teoribildning.  

 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) kan valid vetenskaplig kunskap uppnås i de fall en metod 

ger svar på det den ämnar undersöka. I resultatet av denna studie, framkommer svar på de 

ställda frågeställningarna, vilket kan tyda på att studien i ett samhällsvetenskapligt perspektiv 

är valid. Vad beträffar studiens reliabilitet har jag eftersträvat att följa de forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2011). Vidare har jag eftersträvat att ge en transparent 

redogörelse av tillvägagångssätt vid urval av respondenter och genomförande av intervjuer, 

eftersom det bidrar till att öka studiens evidens (Kvale & Brinkman, 2014). Enligt Kvale och 

Brinkman präglas varje intervjusituation av den kontext som den utspelas i, vilket gör att det 

kan vara svårt för andra forskare att uppnå samma resultat. Troligt är att resultatet i denna 

studie skulle kunna utgör ett underlag för fortsatt diskussion inom detta område.  

 

Vad beträffar studiens generaliserbarhet, visar resultatet att det finns viss överensstämmelse 

med tidigare svensk och utländsk forskning som redovisats i denna studie. Det tyder på att 

studien uppnår en viss generaliserbarhet både på lokalt plan, men också i större sammanhang.  

Resultat	  
I det här avsnittet presenteras det resultat som framkommit vid insamlandet av det empiriska 

materialet, där sex stycken lärare berättat om sina upplevelser av att organisera, planera och 

genomföra extra anpassningar för att möta elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i 

ordinarie klassrum på fyra olika högstadieskolor. För att skapa struktur har jag kategoriserat 

svaren utifrån sex områden med tillhörande underrubriker som förtydligas med exempel ifrån 

de transkriberade intervjuerna (Kvale & Brinkman, 2014). För tydlighetens skull har varje 

lärare tilldelats en bokstav, det vill säga bokstäverna A – F.  
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Lärarnas	  upplevelse	  av	  att	  planera	  och	  genomföra	  extra	  anpassningar	  

Under intervjuerna framkom att lärarna upplevde att det var en naturlig del i deras arbete att 

anpassa undervisning för att elever, oavsett funktionsnedsättning, skulle kunna delta i deras 

klassrum. Därtill uttryckte de flesta lärarna att extra anpassningar var något som de alltid hade 

gjort, men som de inte hade satt namn på. Som tidigare nämnts i kapitlet avgränsningar, kan 

extra anpassningar vara; tydliga instruktioner, särskilda läromedel, förtydligande av en 

uppgift, färdighetsträning, tillgång till dataprogram och periodvis stöd av speciallärare 

(Skolverket, 2014). 

Extra	  anpassningar	  − 	  en	  naturlig	  del	  i	  undervisningen	  

Gemensamt för de deltagande lärarnas livsvärld var att de försökte skapa en bredd i allt de 

gjorde, oavsett om de delgav eleverna information, utformade arbetsuppgifter eller 

utvärderingsblanketter:  

Dom är ju så många som har så olika behov så man måste liksom anpassa in så mycket man har ju 
alltid en 3,4,5,6 olika diagnoser i sin klass så det gäller liksom (Intervju med lärare A, skola 1). 

Citatet är ett exempel på hur de flesta av de intervjuade lärarna upplever att de gör för att 

möta alla elevers behov i klassrummet, det vill säga inte bara elever i läs- och skriv-

svårigheter/dyslexi.  

 

Ett annat konkret exempel på lärares upplevelse av att extra anpassningar är en naturlig del i 

deras livsvärld, är lärare C som har fokuserat på att ta fram matematikuppgifter och 

läromedels texter som har gett positiv effekt på elever i läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi. 

Genom att erbjuda tre olika nivåer i matematik där uppgifterna var uppdelade från att enbart 

träna färdighetsträning till mer komplexa problemlösningsuppgifter fick elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi möjlighet att välja bort de matematikuppgifter som innehöll skriven 

text. Följden av detta blev dels att dessa elevers självkänsla stärktes, dels att de i ett senare 

skede våga räkna mer avancerade lästal. Utifrån denna positiva erfarenhet av att skapa nivåer, 

kom det sig att samma lärare överförde sin idé till samhällsorienterande ämnen. I dessa ämnen 

erbjöds elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi tre olika faktatexter som de kunde välja att 

läsa eller lyssna på. Tilläggas kan att lärare C har sedan flera år tillbaka haft en del av sin 

tjänst i en specialpedagogisk verksamhet utanför klassrummet.  
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Till skillnad mot lärare C, ansåg lärare D att det fanns en fara med att enbart erbjuda lättlästa 

läromedel, då de var i nivå med kunskapskraven för lägsta betyg, det vill säga E. Därav var 

det enligt henne av vikt att lärare erbjöd kompletterande texter eller muntliga diskussioner för 

att eleverna skulle kunna nå högre betyg.  Ett annat exempel på pedagogiska metoder var 

tydliga modeller att efterhärma, vilket lärare E använde sig av. Denna lärare undervisade i 

svenska och engelska. För att alla elever, oavsett om de hade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

eller inte, skulle förstå hur en novell skulle skrivas, delade läraren upp uppgiften i flera steg 

där varje steg fick diskuteras och prövas innan de slutligen fick arbeta självständigt. På 

samma sätt som lärare C och E, uttryckte lärare B att det var av vikt att skapa flexibla 

arbetsuppgifter som passar 25 elever i ett klassrum, inte enbart en elev: 

Det handlar om the big five hela tiden och det är ju våra förmågor vilka vi arbetar med hela tiden 
jag har ju inga krav på att de ska kunna skriva sina kunskaper den vägen de kan lika gärna göra det 
muntligt eller på andra vis… det får inte (1 s) jag tycker personligen att det inte får existera 
uppgifter som är unisona som alla ska ta (Intervju med lärare B, skola 2) 

Ovanstående är en beskrivning av hur lärarna utformar uppgifter som är anpassade efter 

elevers olika förutsättningar, men med en utmaning. Det är också ett exempel på hur lärare 

upplever att de arbetar för att tydliggöra innehållet i vissa arbetsområden och hur de erbjuder 

olika redovisningsformer.   

Extra	  anpassningar	  som	  begrepp	  

För att ta reda på om extra anpassningar fanns med som ett uttalat begrepp i lärarnas livsvärld 

ställde jag bland annat frågor beträffande planering. Intressant var att undersöka om 

respondenterna tänkte på anpassningar vid exempelvis val av läromedel eller då de utformade 

arbetsuppgifter för elever i läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi. Bakomliggande tanke var att 

studera om extra anpassningar var en inkluderad del i lärarnas livsvärld eller inte. En 

respondent, lärare A, upplevde inte att extra anpassningar fanns med i planeringsstadiet. 

Anledningen var att hon aldrig planerade sina lektioner. Denna lärare utgick ifrån en 

grovplanering i huvudet, där innehåll och inriktning bestämdes i stunden, beroende på 

lärarens och elevgruppens behov och dagsform. Samma lärare upplevde att det var av vikt att 

erbjuda olika inlärnings- och redovisningssätt, då det, enligt henne kunde finnas upp emot 

fem olika diagnoser i en klass. Liknande resultat framkom bland resterande lärare, B-F, där 

samtliga svarade att det inte tänkte specifikt på extra anpassningar när de planerade nya 

arbetsområden, utan det var en naturlig del vid till exempel inköp av material och i samband 

med planering av olika ämnesområden samt vid genomgångar:  
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Jag tänker inte att det är extra anpassningar jag tänker i alla grejer hela tiden att man har dom i 
åtanke dom där eleverna med dyslexi till exempel om jag ska göra den här saken skriftlig och 
lämna ut information dels ger jag den skriftligt, muntligt och en till en och sen om jag flippar eller 
kör själv är väl olika men jag tror att jag tänker hela tiden att de ska vara med på tåget och fatta 
och förstå eh och det är lika i båda ämnena (Intervju med lärare E, skola 2) 

Citatet visar att lärarna upplever att de tänker på olika elevers behov, utan att för den skull 

reflektera över att det är extra anpassningar som de gör.  

Förhandlingar	  om	  ansvar	  för	  lärverktyg	  	  

För att stödja elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi upplevde samtliga lärare att det var 

deras ansvar och en självklarhet att erbjuda dessa elever hjälpmedel i klassrummet. Det kunde 

vara åhörarkopior inför en föreläsning eller dator med talsyntes och rättstavningsprogram. En 

lärare berättade även att han kunde skanna in en text till de elever som behövde det. Dessutom 

var det vanligt att lärarna erbjöd eleverna att ta kort på instruktioner som stod nerskrivna på 

tavlan.	  

Eleverna	  tilldelas	  ansvar	  

På frågan hur eleverna får tillgång till olika lärverktyg i undervisningen svarade fem av sex 

lärare att det antingen var eleven själv som fick ombesörja detta, alternativt kunde eleven be 

bibliotekspersonal eller personal inom specialpedagogisk verksamhet om hjälp:  

För mig är det så för jag säger alltid är det någon som vill lyssna gå och prata med bibliotekarien 
och finns det som talbok på nätet så väljer många att ladda ner… (Intervju med lärare A, skola 1) 

Ovanstående exempel visar att lärarna upplever att de vet vad de kan erbjuda eleverna för 

lärverktyg, men de lägger över ansvaret på eleven att ordna med detta själva eller tillfråga 

annan personal utanför klassrummet. Liknande svar framkom bland de övriga fem 

respondenterna, då de dels redogjorde för de verktyg som fanns att tillgå, dels att eleverna 

kunde gå till resurs- eller specialpedagogisk verksamhet för att få hjälp med att införskaffa 

detta. Lärare D, ansåg att det fanns en fara med att hjälpa eleverna för mycket, eftersom det 

gjorde dem passiva. Därmed ställde läraren höga krav och förväntningar på de elever som 

sedan lång tid tillbaka varit utredda för dyslexi, att de hade egna strategier för att till exempel 

ladda ner och hitta en ljudfil på telefonen eller datorn.  

Specialpedagogisk	  verksamhet	  får	  ansvaret	  för	  lärverktyg	  	  

Ytterligare en anledning till varför lärare inte erbjuder digitala lärverktyg som en extra 

anpassning till elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi framkom under intervjun med lärare 
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C, som hade fler års erfarenhet av att arbeta i specialpedagogisk verksamhet utanför 

klassrummet. Denna lärare upplevde att ämneslärare inte ansåg att det var deras ansvar att 

tilldela eller hjälpa dessa elever med lärverktyg, utan det var upp till den personal som 

arbetade inom specialpedagogisk verksamhet att lära sig dessa verktyg:  

Nej jag tycker faktiskt att de (Paus 2 s) jo de flesta känner till dom men de använder dom inte och 
dom påminner inte heller eleverna ibland finns det ju dom elever som inte vill eller inte vill synas 
eller som glömmer av och då har vi ju att men du har ju det här och dom lärarna som kommer hit 
från andra skolor i praktiska ämnen och språk är ju verkligen inte insatta i det här och det tycker 
jag är jättesynd för det är ju uppgifter på musik och slöjd där det krävs att de kan läsa och skriva 
och det tycker jag är synd (Intervju med lärare C, skola 3) 

Citatet visar att det finns olika uppfattningar bland lärare om vikten av att själv kunna hantera, 

tillika stödja elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i hur de kan använda lärverktyg i 

ordinarie klassrumsundervisnings. Under intervjuerna berättade fyra av sex lärare att de elever 

som behöver få tillgång till inläst eller lättläst material, erbjöds stöd i specialpedagogisk 

verksamhet utanför klassrummet. Orsaken till att inte alla lärare svarat på likartat sätt, 

berodde på att två av sex lärare saknade stöd av specialpedagogiskt verksamhet, vilket de 

uttryckte. En av dessa lärare, lärare A, berättade att högstadiet hade varit utan speciallärare 

under alla de år som hon hade arbetat där, vilket var 20 år. Därutöver framkom att många 

lärare på hennes arbetsplats upplevde att de var ensamma och hjälplösa i klassrummet. 

Bakomliggande orsak var att det inte fanns någon specialpedagogisk hjälp att få. I likhet med 

lärare A, uttryckte lärare F en ensamhet och frustration, detta trots att hon hade tillgång till 

speciallärare på skolan. Anledningen var att alla elever förväntades kunna delta i praktiskt 

estetiska ämnen, utan specialpedagogiskt stöd.     

Instruktioner	  

Utöver ovanstående extra anpassningar upplevde lärarna att det var centralt att ge tydliga 

visuella och auditiva instruktioner för att till exempel elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

skulle kunna tillägna sig ordinarie klassrumsundervisning. 	  

Visuella	  och	  auditiva	  instruktioner	  

Under intervjuerna framkom att fyra av sex respondenter var noga med att ge alla elever både 

visuella och auditiva instruktioner i början av varje lektion. Lärare A, gav enbart muntliga 

instruktioner, eftersom det bara hade blivit så. På samma sätt som denna lärare erbjöd lärare 

F, mestadels muntliga instruktioner, men kunde om behov fanns även ge skriftliga. 

Anledningen till att hon inte gav skriftliga instruktioner hela tiden berodde på att det var 
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arbetsbetungande. Jämfört med dessa respondenter menade lärare B, att det var av vikt att 

erbjuda olika varianter av instruktioner, för att alla elever oavsett funktionsnedsättning skulle 

kunna följa med i ordinarie undervisning. Enligt honom behövde en del elever övergripande 

instruktioner, medan andra ville få instruktioner stegvis i flera led:  

Vissa har kanske svårt att ta instruktioner i flera led och vill ha dom stegvis medan andra klarar tre 
till fyra nivåer för att förstå en slutsats och återigen man anpassar för varje individs förutsättningar 
(Lärare B, skola2) 

Tydligt är att fem av sex lärare var noga med att ge instruktioner på olika vis, vilket 

ovanstående citat är ett exempel på. En av lärarna, lärare E, upplevde att det var centralt att 

förtydliga instruktioner med hjälp av korta filmklipp eller tidigare elevtexter. Anledningen var 

att det dels bidrog till att fler elever förstod vad de förväntades göra, dels hjälpte det eleverna 

att förstå begrepp, tillika att komma igång med det egna skrivande:  

Ja till en början så skriver jag alltid upp på tavlan dels för de som är visuella ska kunna läsa och se 
hur lektionen ser ut dels för att de med olika det behöver inte vara de med adhd eller autism som 
verkligen vill ha struktur utan det är för alla. Oftast är alla anpassningar som man gör inte bara bra 
för dom som har det svårt utan det är bra för alla. Jag tänker en struktur där de ser hur lektionen 
går till jag behöver inte skriva tidsåtgången men ungefär sen är det för de auditiva så går jag också 
igenom för dom bara tycker att det är massa text på tavlan sen brukar jag alltid ha ett exempel i 
engelska någon slags kicks off…om det är grammatik så förklarar jag på svenska sen så går jag till 
dom som oavsett vad jag har sagt ger en till en när de andra har kommit igång (Intervju med lärare 
E, skola 2). 

Ovanstående exempel visar att de flesta lärarna var noga med att erbjuda både visuella och 

auditiva instruktioner var en naturlig del i lärarnas livsvärld. Detta för att möta olika elevers 

behov, oavsett om de hade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller inte. Dessutom framkommer 

att lärare anser att det är av vikt att förklara begrepp och arbetsområden, eftersom det hjälper 

alla elever, oavsett om de har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, att påbörja sina 

arbetsuppgifter. Därtill svarade nästintill samtliga lärare, det vill säga fem av sex lärarna, att 

de var noga med att utveckla sina instruktioner allteftersom behovet uppstod. En lärare 

uttryckte att det som var bra för en elev, kunde var bra för alla. 

 

Utöver ovanstående fenomen upplevde fem av sex lärare att det var centralt att förtydliga 

innehållet i läroplanen för samtliga elever oavsett vilka svårigheter de hade, eftersom det gav 

eleverna en tydlig målbild och en förståelse för varför de skulle arbeta med ett visst 

ämnesområde. Vanligt förekommande var att lärarna skapade lokala pedagogiska planeringar 

eller matriser för att på ett visuellt och tydligt sätt kunna visa och diskutera innehållet i 

läroplanen med eleverna. 
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Instruktioner	  vidareutvecklas	  i	  mötet	  med	  olika	  elever	  

Två av respondenterna upplevde att deras instruktioner hade förbättrats tack vare elever i 

behov av extra anpassningar och av nyanlända elever. Lärare F, berättade att behovet hos en 

grupp elever inom autismspektra, hade bidragit till att en utvärderingsblankett hade förbättrats 

i slöjd. Några av de förbättringar som gjordes var att lärarna skrev in korta och raka frågor, 

tillika förslag på begrepp som eleverna kunde använda sig av. Den förbättrade blanketten fick 

en positiv effekt, eftersom den bidrog till att hjälpa fler elever med funktionsnedsättning som 

till exempel läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, att skriva ner sina tankar på ett mer strukturerat 

och utförligt sätt.  

 

På samma sätt som med lärare F, framkom det under intervjun med lärare D att 

instruktionerna i idrott och hälsa hade utvecklats från att enbart vara muntliga till att även 

förtydligas visuellt, vilket berodde på de nyanlända elevernas svårighet att förstå svenska:  

Speciellt har det utvecklats jag kan säga 100% att det började nu i januari februari då vi fick 
nyanlända, då jag har tolken med att stå och berätta att vi ska göra spökboll. Om tolken inte kan 
hänga med det jag berättar på svenska för eleverna, så kommer det inte att bli lättare för de 
nyanlända att förstå då tolken inte förstår eller inte hann med på min förklaring. Om jag skrivit ner 
reglerna för tolken kan de läsa lyssna på mina genomgångar och när barnen kommer och frågar 
honom så kan han svara plus att han kan fråga mig och då har vi en röd tråd (Intervju med lärare 
D, skola 3)  

Ovanstående exemplet illustrerar att lärare upplevde att de genomför instruktioner i stunden 

allteftersom behoven uppstår. För lärare D, i ovanstående citat, blev följden av de förtydligade 

instruktionerna att fler elever kunde delta mer aktivt under lektionerna, än de tidigare gjort. 

Nackdelen med de visuella instruktionerna var, enligt samme lärare, att tiden till spontana 

idrottsaktiviteter minskade eftersom instruktionerna tog en stor del av lektionstiden.  

Tillämpning	  av	  begreppet	  extra	  anpassningar	  i	  skolans	  praktik	  

Under intervjuerna framkom att lärare upplevde den muntliga informationen, gällande vilka 

stöd som elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi behövde ha, som flyktig och svåråtkomlig. 

Informationen gavs muntligt vid enstaka tillfällen, vilket medförde att vissa lärare stod 

ovetande om elevers behov av extra anpassningar i ordinarie klassrumsundervisning. Utöver 

detta framkom att begreppet extra anpassningar inte är ett vedertaget begrepp som finns med 

på dagordningen under dessa möten. Begrepp som däremot finns med under dessa möten, är 

elevärende och elevvård. 	  
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Muntlig	  och	  skriftlig	  information	  	  

För att få vetskap om vilka extra anpassningar som elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

behöver ha i klassrummet, upplevde fem av sex respondenter att de dels fick muntlig 

information när eleverna började högstadiet, dels att de fick information under terminens gång 

vartefter behoven fanns. Vanligt förekommande var att informationen gavs av överlämnande 

lärare eller av personal inom specialpedagogisk verksamhet. Vissa lärare ansåg att de fick för 

lite information för att utforma extra anpassningar, medan andra tycker att det var för mycket 

information att komma ihåg:  

Eh ..rent formellt har vi överlämnade och då kommer specialläraren och specialpedagoger och 
berättar massa saker och då kommer det som en flodvåg och ibland får vi felaktig information kan 
jag tycka och ibland får vi ingen information alls om vissa elever som vi sedan upptäcker har kära 
nån då och öh ibland får vi relevant information också självklart ( Intervju men lärare A, skola 1).  

Ovanstående citat visar att lärare upplever att det är svårt att uppfatta och lagra den muntliga 

informationen som ges vid överlämnanden. Dessutom framkommer att den delgivna 

informationen upplevs i vissa fall som bristfällig eller felaktig. I tillägg till ovanstående citat 

upplevde lärare B att det inte enbart är diagnoser som avgör vad en elev klarar av, utan det är 

även dagsformen: 

Ja, min erfarenhet är nog ändå att först initialt kan det finnas en grundinformation om en elev att 
det till exempel finns diagnoser eller utredningar och så vidare, men utöver det är det ju faktiskt 
dagsformen som avgör det här man får inte stirra sig blind på en diagnos bara för att den är 
skriven, utan du måste titta på var eleven är och utifrån det våga utmana och hitta nivåer flytande 
och det är ju sådant här vi diskuterar hela tiden: vart är Nisse, hur mår Nisse hur känns det för 
Nisse? Ja han verkar trött nu och si och så och så har vi löpande diskussionen (Lärare B, skola2)   

Ovanstående är ett exempel på hur lärare skapar anpassningar i stunden, inte utifrån tidigare 

information gällande elevers individuella behov.  

 

Utöver ovanstående framkommer att tre av sex lärare upplever att inte all personal får del av 

den information som ges, eftersom den ges muntligt vid specifika tillfällen där inte alla lärare 

deltar. Detta gäller till exempel praktiskt estetiska lärare som arbetar på flera skolor, men 

också de lärare som arbetar deltid. Ytterligare en aspekt gällande information, framkom under 

en intervju med lärare A, som uttryckte att det var omöjligt att komma ihåg, tillika att 

genomföra alla de anpassningar som eleverna behövde. Därför ansåg denna lärare att det vore 

klokt om extra anpassningar blev en naturlig del i undervisningen:  

Så många gånger tror jag att ju normalare man för in anpassningarna i sin verksamhet ju mer olika 
sätt man tar in muntligt, skriftligt, tänka före, spontant ju mer man baka ihop det här ju större 
chans har man att nå alla elever och då behöver man inte då liksom särskilda anpassningar allt det 
där som vi har våran blankett blir redan gjort förklara på olika sätt  vi tar till oss saker via olika 
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medier vi lyssnar, vi läser, vi tittar på film eller vad vi nu gör  (Intervju med lärare A, skola 1). 

Ovanstående citat visar att respondenterna upplever att de inte har tid eller möjlighet att hålla 

reda på de behov som varje elev har. Således erbjuder de extra anpassningar som de förmår i 

stunden, för att underlätta förståelsen för samtliga elever. 

Extra	  anpassningar	  på	  dagordningen	  

På min fråga om begreppet extra anpassningar fanns med på dagordningen under konferens 

tid, svarade samtliga nej. Däremot fanns begreppet elevärende eller elevvård med. För att 

synliggöra hur begreppet extra anpassningar tillämpas i skolans praktik, har jag valt att 

använda tre olika citat: 

Punkten finns inte utan det står elevärende och då kan det vara alltifrån att Kalle har varit sjuk till 
att Lisa behöver anpassning (Intervju med lärare D, skola 3) 
 
Vi har konferenser måndagar och onsdagar och det är alltifrån APT träffar men det finns alltid tid 
över att och vid varje tillfälle betar vi av klass för klass och betar av hur det ligger till på varje 
situation och det behöver inte vara läs- och skriv utan det kan vara sociala förutsättningar som kan 
vara lika stora och betydande för eleven och det kan vara olika händelser runt livet över lag ( 
Intervju med lärare B, skola 2) 

 
Nej det tror inte att det gör men det finns en checklista där man kan fylla skriva ner om man är 
orolig vad man har gjort och vad man har testat (Intervju med lärare F, skola 4) 

 
Ovanstående citat visar att begreppet inte finns med på arbetslagsträffar, men att lärare 

upplever att de diskuterar extra anpassningar under den avsatta tid som finns för elevärenden 

och elevvård under denna tid. Tydligt är också att innehållet bestäms utifrån de svårigheter 

som lärarna upplever att eleverna har i stunden. Innehållet kan således handla om delgivning 

av information gällande en anpassning som en elev behöver till olika händelser i elevers 

vardag som lärarna behöver få vetskap om. Denna information delges de lärare som är på 

plats, vilket det andra citatet är ett exempel på. Denna lärare arbetar deltid och undervisar alla 

elever, vilket har medfört att hon inte kan vara med på all arbetslagsträffar. Således vet hon 

inte om begreppet extra anpassningar finns med och hon får inte heller vetskap om till 

exempel de behov som elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har för att tillägna sig 

ordinarie klassrumsundervisning.   

 

Utöver ovanstående ansåg respondent A att det skulle vara en bra idé att föra in mer 

strukturerade pedagogiska samtal på dagordningen under arbetslagsträffar. Ett sätt att göra 

detta, skulle kunna vara att utgå ifrån begreppet extra anpassningar. Ytterligare förbättrings-
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förslag var att digitalisera den muntliga informationen för att säkerställa att eleverna fick de 

anpassningar som de hade rätt till: 
Ja men då är det ju våra system är ju inte nå bra om vi säger våra system att notera och sprida 
skulle kunna underlätta med GEJ eller 365 eller Vklass ett system där all information finns och där 
lärarna emellan kan kommunicera ett ställe där man har eh när man har vikarier så har de en liten 
bibel där det finns anpassningar som de kan läsa om och dit är vi på väg och jag har varit på 
möte… (Intervju med lärare 5, skola 2)  

Ovanstående citat illustrerar att det har påbörjats diskussioner på skolor om på vilket 

sätt information gällande extra anpassningar kan delas mellan lärare, men att det 

kommer att kräva tid, pengar och tekniska lösningar.  

Forum	  där	  lärare	  kan	  få	  stöd	  för	  att	  vidareutveckla	  extra	  anpassningar	  

Intervjuerna kom att avslutas med att vi samtalade om vilka forum som finns för pedagogerna 

att vända sig till, vid de tillfällen när lärarna behövde hjälp med att utforma eller 

vidareutveckla extra anpassningarna för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vanligt 

förekommande var att antingen erbjuda eleverna stöd utanför klassrummet i 

specialpedagogisk verksamhet eller att lärarna själva tog hjälp av kollegor för att diskutera 

betyg och bedömning. Därtill vände sig lärarna till elevernas föräldrar för att de skulle hjälpa 

sina barn att arbeta i kapp hemmavid.  

Specialpedagogiskt	  stöd	  

Fyra av sex lärare erbjöd de elever som behövde ytterligare stöd utöver det de själva kunde ge 

i klassrummet, specialpedagogisk stödverksamhet utanför klassrummet: 

Men där har vi fördelen med den lilla skolan och då kan de gå till resursen och få hjälp… det 
känns som att alla måste få lika tid i klassrummet och då vet jag eller jag vet inte, men jag tror att 
de får mer hjälp där (Lärare D, skola 3) 

Lärarna D, gav exempel på detta när hon uttryckte att det var svårt att utforma extra 

anpassningar i engelska för att stödja elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i klassrummet. 

Läraren hade eftersökt stöd, men upplevde att det inte fanns någon hjälp att få av vare sig 

elevhälsan eller andra kollegor i kommunen. På samma sätt som lärare D, uttryckte lärare B 

och E, att i de fall deras anpassningar var otillräckliga blev eleverna erbjudna att söka upp 

specialpedagogisk verksamhet utanför klassrummet: 

…man kan gå dit efter att man har fått instruktioner i sitt klassrum och så kan man gå dit och så får 
man extra hjälp där och de är viktigt att poängtera att det inte är riktat mot elever som försöker nå 
ett godkänt, utan alla nivåer så har man möjlighet att få extra hjälp ( Intervju med lärare B, skola 
2). 
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Ovanstående exempel visar att lärarna erbjuder elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att gå 

till specialpedagogisk verksamhet, då de upplever att deras anpassningar inte är tillräckliga 

för alla elever oavsett svårigheter. Vid ett intervjutillfälle angav lärare F att det fanns tid 

avsatt för varje arbetslag att vid behov bjuda in specialpedagogiskt stöd från Elevhälsan. Detta 

gjordes vid enstaka tillfällen, då de informerade om genomförda utredningar. Anledningen till 

att lärare inte bjöd in specialpedagogiskt stöd från Elevhälsan vid fler tillfällen under 

terminen, var enligt respondent att de förslag på åtgärder som gavs vi dessa möten, var svåra 

att genomföra i verkligheten.  

 

Enligt respondent F fanns det möjlighet för lärare på hennes arbetsplats att rådfråga 

speciallärare, eftersom de ingick i varje arbetslag. Det var dock mer vanligt att speciallärarna 

arbetade med att stödja elever i mindre grupper, än att de handledde lärarna i att planera och 

genomföra extra anpassningar. Till skillnad mot lärare F, nämner lärare A att hon brukar ta 

hjälp av speciallärare på skolan, för att genomföra extra anpassningar.  

Stöd	  av	  föräldrar	  eller	  kollegor	  

Samtliga respondenter upplevde att de kunde vända sig till kollegor både på arbetsplatsen, 

men också via olika grupper på Facebook för att få tips på extra anpassningar:  

Ja först har vi lokalt i kommunen då vi musiklärare diskuterar både via konferenser, mejl och 
telefon och det är alltifrån hur vi sätter betyg till hur vi bedömer situationer. Men sen har vi ett 
nationellt nätverk som är uppbyggt alltsedan utbildningstiden man är ensam i sitt yrke och just 
därför behöver man få ventilera det här med andra personer så då är det väldigt bra att kunna göra 
det men hittills har vi inte gått bet (Intervju med lärare B, skola 2) 

Ovanstående citat visar att respondenterna upplever att de kan vända sig till ämneskollegor 

för att få stöd vid utformandet av extra anpassningar, men även i frågor rörande betyg och 

bedömning. Därtill upplever hälften av de intervjuade lärarna att de tar hjälp av elevernas 

föräldrar i de fall där extra anpassningarna inte hjälper. Föräldrarnas uppgift är i dessa fall är 

att se till att elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi arbetar ikapp hemma:  

Vi kan ta en elev som går i årskurs åtta väldigt mycket kontakt med hemmet via mejl, sms, 
facebook där jag skickar så att eleven och föräldrarna kan kolla att de kan känna vad vi gör och jag 
skickar länkar så de kan jobba extra hemma och den här tjejen är det läs- och hörförståelsen och 
jobbar hemma bara att de ska bada i engelska se till att eleven tittar på någon film en gång i 
månaden skickar hem engelska böcker som hon får redovisa muntligt ibland på svenska också 
tiden i skolan räcker inte till och då får de öva hemma och ah den här tjejen i åttan jobbar vi också 
med länkar (Intervju med lärare E, skola 2). 

Ovanstående exemplet visar att lärare använder föräldrar som en livlina i de fall som tiden i 

skolan inte räcker till, för att en elev ska nå uppsatta kunskapskrav.  
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Framtida	  behov	  

Arbetet med att organisera, planera och genomföra extra anpassningar för att möta elever i 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i klassrummet på högstadiet kräver erfarenhet, kunskap och 

en gemensam målbild. Samtliga lärare som deltog i studien hade arbetat mellan 16–30 år, 

vilket gjorde att de ansåg att extra anpassningar var en naturlig del i undervisningen. 

Följaktligen hade de prövat olika undervisningsmetoder genom åren, vilket präglat deras 

nuvarande arbetssätt. Därtill svarade två av sex lärare att skolledningen tillsammans med 

förstelärarna hade bidragit till att sätta fokus på, tillika vidareutveckla anpassningar på den 

egna skolan. På frågan vad de kunde vidareutveckla inom området extra anpassningar kom 

olika förslag vilka redovisas nedan i avsnittet fortbildning.  

Fortbildning	  

Under intervju med lärare A och C framkom det att det fanns flera lärare på deras 

arbetsplatser som inte tog ansvar för att erbjuda elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi extra 

anpassningar. Enligt respondenterna berodde detta på att det krävdes erfarenhet och kunskap 

om olika funktionshinder och extra anpassningar, för att lärare skulle kunna genomföra dem. 

Därav förespråkade lärare A, fortbildning på den egna skolan:  

Jag tror på fortbildning utan att man behöver rusa iväg till högskolan där man knyter någon 
föreläsare typ att man lokaliserar ut fortbildning från högskolan jag tror att vi många gånger 
känner oss hjälplösa i klassrummet som yrkeskår det finns inga resurser det finns ingen hjälp att få. 
Jag tror att vi kan klara rätt mycket om vi har rätt kunskap.. tror jag ( Lärare A, skola 1). 

Ovanstående citat kommer från en lärare som läst 30 poäng specialpedagogik på grundnivå. 

Denna lärare uttryckte att fortbildningen hade gett henne andra ”glasögon” att använda när 

hon utformade undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I likhet med 

lärare A upplevde lärare C, som hade erfarenhet av att arbeta deltid i en särskild 

undervisningsgrupp, att det behövdes fortbildning men att den borde erbjudas utifrån olika 

nivåer, då tidigare workshops gällande lärverktyg har visat att lärare har kommit olika långt i 

att använda dator i klassrummet. Detta skapade frustration bland de lärare som hade kommit 

längre, eftersom de får lov att vänta in övriga lärare:  

Och ja tyvärr så känner jag att man skulle ha gjort ett test innan Elevhälsan hade dom här 
utbildningarna. Av 30 personer var det dom som knappt kunde starta en dator till dom som var 
datavana och kunde mycket vilket gjorde att det inte gav mig något. Kan man inte så behöver man, 
men det skulle finnas olika nivåer och man skulle ha workshops i olika grupper och byta idéer. 
Kanske mer att använda det så (Lärare C, skola 3) .  
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Tydligt är att det finns ett behov av fortbildning i lärarnas livsvärld och att det är av vikt att 

den erbjuds i deras närhet. Tilläggas kan att båda dessa lärare har specialpedagogisk 

erfarenhet.  

Kollegialt	  lärande	  	  

Under intervju med lärare B framkom det att skolutveckling var en central del i lärarnas 

livsvärld, varav det tre gånger per termin auskulterade hos varandra för att dels delge varandra 

förslag på förbättringsområden, dels för att få tid att reflektera över den egna undervisningen. 

Detta var något som lärare B upplevde var positivt och som kunde vidareutvecklas, eftersom 

det bidrog till att lärarna fick en bättre förståelse för varandras ämne. Respondenten 

poängterade att vid auskultation var det av vikt att varje lärare fick bestämma vad den 

auskulterande läraren skulle titta på.  

 

Utöver kollegialt lärande upplevde lärare F att det fanns ett behov av vardagsnära tips från 

elevhälsan som var realistiska att genomföra. Respondenten föreslog därför att personalen 

från elevhälsan borde auskultera några gånger per termin för att ta del av, tillika förstå den 

vardag som lärare arbetade i. Därtill upplevde lärare F att det fanns ett behov av en tydlig 

checklista gällande extra anpassningar, som stöd för lärare i mötet med alla elevers 

individuella behov. På denna lista skulle det stå exempel på extra anpassningar som kunde 

öka tillgängligheten och delaktigheten för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i ordinarie 

klassrumsundervisning. 

Sammanfattande	  reflektion	  av	  studiens	  resultat	  

Studiens resultat visar att lärarna upplever att extra anpassningar är en naturlig del i deras 

livsvärld, då extra anpassningar är bra för alla elever. Därav ges tydliga instruktioner, 

förtydligande av en uppgift och varierat utbud av läromedel till alla elever, oavsett om de har 

behov av det eller inte. Resultatet visar således att lärarna fokuserar på att ge ett brett stöd till 

alla elever, istället för ett riktat individuellt stöd. Vidare framkommer att lärare planerar och 

genomför extra anpassningar utifrån vad de anser vara elevernas svårigheter. Dessutom visar 

studien att lärare inte genomför de extra anpassningar som handlar om dataprogram och 

periodvis stöd av speciallärare i ordinarie klassrumsundervisning. Dessa anpassningar sköts 

antingen av eleverna själva eller av specialpedagogisk verksamhet utanför klassrummet.   
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Vad beträffar tillämpning av begreppet extra anpassningar, framkommer att begreppet inte 

uttalat i formella sammanhang som till exempel vid konferenser och arbetslagsträffar. Därtill 

visar resultatet att lärare upplever att det är svårt att hantera och ta del av muntlig information 

som ges kring elevernas svårigheter, vilket medför att anpassningarna sker i stunden. 

Slutligen visar studien att det finns behov av kollegiala samtal och fortbildning där 

högstadielärare får stöd att vidareutveckla arbetet med att organisera, planera och genomföra 

extra anpassningar för att möta alla elevers behov, däribland elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Tilläggas kan att de flesta lärarna upplever att de vänder sig till 

kollegor och föräldrar för att få stöd och hjälp, inte till specialpedagoger eller speciallärare. 

Sammanfattningsvis visar ovanstående resultat på fyra fenomen, vilka är: 

• Lärare använder individperspektivet som verktyg, då de planerar och genomföra extra 

anpassningar för att skapa en bredd i sin undervisning.  

• Lärare lägger över ansvaret på elever eller specialpedagogisk verksamhet att hantera 

och införskaffa lärverktyg.  

• Lärare upplever att det är svårt att få tillgång till, tillika komma ihåg den muntliga 

information som ges runt extra anpassningar.  

• Det saknas formella forum dit lärare kan vända sig för att få stöd i planering och 

genomförande av extra anpassningar.  

Diskussion	  
I detta avsnitt kommer jag att diskutera för och nackdelar med val av metod i relation till det 

empiriska materialet. Därefter kommer jag att med stöd av tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter diskutera de fyra fenomen som framträder vid analysen av det empiriska 

materialet. Avsnittet avslutas med några reflektioner kring studiens resultat och förslag på 

framtida forskning. 

Metoddiskussion	  

För att uppnå syftet, som var att undersöka lärares erfarenheter och upplevelser av att 

organisera, planera och genomföra extra anpassningar för att möta elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi på högstadiet, valde jag att använda mig av halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer. Urvalet bestod av sex lärare, vilket vid första anblicken kan anses som få. 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) finns det inga direktiv för hur många deltagare en forskare 
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behöver ha vid kvalitativa intervjuer. Därav är det upp till forskaren själv att avgöra hur 

många respondenter den behöver tillfråga, för att få de svar den behöver. I denna studie har 

jag eftersträvat att vidga min förståelsehorisont, snarare än att finna en sanning. Således kom 

de sex respondenterna upplevelser att besvara studies frågeställningar, tillika dess syfte.  

 

Då jag valt halvstrukturerade livsvärldsintervjuer som metod, har jag inriktat mig på att skapa 

ett samtal snarare än en intervju (Kvale & Brinkman, 2014). För att få rika och varierade svar, 

har jag uppmuntrat respondenterna att berätta och förklara och utveckla sina erfarenheter och 

upplevelser av arbetet med extra anpassningar. Jag har även speglat respondenternas svar 

genom att dels göra sammanfattningar, dels fråga om min tolkning av deras svar stämmer 

överens med de svar som de anser sig ha angivit (a.a). 

 

Efter att ha genomfört och reflekterat över livsvärldsintervju som metod, har jag funnit att det 

var givande. En förklaring kan vara att jag var väl förberedd med teknik och frågeställningar, 

vilket gjorde att jag kunde lägga fokus på att lyssna. En annan förklaring kan vara att 

intervjuerna genomfördes vid respondenternas arbetsplats och att vi satt i 90 graders vinkel 

(Denscombe, 2009), vilket kan ha varit en bidragande orsak till att respondenterna 

anförtrodde sina erfarenheter och upplevelser till mig på ett utförligt sätt. Därtill kan 

tillämpningen av de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011) ha bidragit till att 

respondenterna verkade samtala fritt vid intervjutillfällena.  

 

Då urvalskriteriet i denna studie var ämneslärare på högstadiet som var intresserade av 

samtala om extra anpassningar, kom sex lärare att delta. Dessa lärare har arbetat mellan 16-30 

år och de var intresserade av att samtala om extra anpassningar som fenomen. Två av de sex 

lärarna hade specialpedagogiska kunskaper. Den ena var ämneslärare och undervisade deltid i 

specialpedagogisk verksamhet, medan den andra hade läst 30 poäng specialpedagogik på 

grundnivå. Möjligen hade resultatet sett annorlunda ut om urvalskriterierna hade varit lärare 

som arbetat mindre än 15 år. I studiens resultat framkommer att respondenterna upplever att 

extra anpassningar är en naturlig del i deras livsvärld. Frågan är om det är lika naturligt för 

alla lärare, eller om detta är liktydigt för de lärare som har lång yrkeserfarenhet och som har 

fortbildat sig inom det specialpedagogiska området. Enligt Skolverkets (2011b) rapport om 

hur kommuner arbetar med särskilt stöd, framkommer att det krävs erfarenhet och kunskap 

för att undervisa elever i behov av särskilt stöd. Lärare som arbetat mindre än 10 år anser sig 
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ha kompetens att urskilja de elever som är i svårigheter, men de vet inte hur de ska undervisa 

dem. Mot denna bakgrund hade det varit intressant att undersöka hur lärare med 10 års 

yrkeserfarenhet eller mindre, upplever arbetet med att organisera, planera och genomföra 

extra anpassningar i skolans praktik, för att möta elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i 

ordinarie klassrumsundervisning på högstadiet.  Detta för att som blivande speciallärare 

kunna verka för en inkluderande undervisning för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på 

högstadiet  

 

Avslutningsvis har jag funderat över om frågeställningarna i studien, vars fokus på elever i 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, kan ha påverkat resultatet i en viss riktning. Tydligt är att 

respondenterna utgår ifrån elevers brister, när de samtalar om hur de anpassar lärmiljöer för 

att motverka att dessa elever hamnar i svårigheter.  

 

Vad beträffar studiens resultat, är jag medveten om att det finns en risk att respondenterna 

antingen har frånhållit mig information eller att de har överdrivit sina erfarenheter och 

upplevelser. Således kan jag inte låta bli att fundera över om de deltagande lärarna verkligen 

gör de anpassningar som de beskriver i intervjuerna eller om de beskriver de anpassningar 

som de upplever att de kan eller bör göra. Enligt Kvale och Brinkman (2014) bör forskare 

beakta att det finns en maktfaktor vid intervjuer där forskaren framstår som allvetande, vilket 

kan påverka vad och hur respondenter väljer att svara på frågor. Detta framkommer tydligt i 

den kvalitativa etnografiska studie som Boo (2014) genomförde angående individanpassad 

undervisning. Efter att forskaren hade genomfört både intervjuer och observationer av lärarna, 

fann hon att lärare inte genomfördes sina visioner i verkligheten, utan de individanpassade i 

stunden.  

Resultatdiskussion	  

Syftet med denna studie var att undersöka lärares erfarenheter och upplevelser av att 

organisera, planera och genomföra extra anpassningar för att möta elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i ordinarie klassrum på högstadiet. För att precisera syftet har jag 

följande frågeställningar ställts: Hur upplever lärare arbetet med att planera och genomföra 

extra anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i ordinarie klassrum-

sundervisning? Hur upplever lärare att begreppet extra anpassningar tillämpas i skolans 

praktik? Vad behöver vidareutvecklas i skolans praktik, utifrån lärarnas erfarenheter, för att 
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elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ska få de anpassningar som de har rätt till i 

ordinarie undervisning? Efter kategorisering av respondenternas svar framkom fyra fenomen, 

vilka är: individperspektivet som verktyg, ansvaret över lärverktyg, muntlig information 

gällande extra anpassningar samt behov av formella forum.  

Individperspektivet	  som	  verktyg	  

I resultatet framkommer att respondenterna utgår ifrån individperspektivet när de planerar och 

genomför de extra anpassningar som de upplever att eleverna i deras undervisningsgrupp är i 

behov av. Det vill säga lärarna utgår ifrån de svårigheter som de upplever att vissa elever har 

för att därefter sätta in adekvata anpassningar. Respondenterna beskriver till exempel vikten 

av att ge tydliga och strukturerade instruktioner för att nå de elever som de upplever har läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi, auditiva svårigheter, adhd eller är inom autismspektra. 

 

Bakomliggande orsaker till att lärarna utgår ifrån individperspektivet när de planerar och 

genomför sina anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan bero på den 

effektivitetsmodell som skolan anammat från industrin (Skrtic, 1995). Skrtic (1995) menar att 

det finns en tradition i skolans praktik att de elever som inte kan tillgodogöra sig ordinarie 

undervisning urskiljs och erbjuds stöd utanför klassrummet i specialpedagogisk verksamhet. 

En annan orsak skulle kunna vara att lärarna i denna studie använder individperspektivet som 

verktyg för att genomföra de extra anpassningar som klassen behöver. Efter att ha varit 

yrkesverksamma i 16–30 år, har respondenterna erfarenheter av vilka behov av anpassningar, 

som enligt dem, olika diagnoser innebär. Därav ger lärarna tydliga och strukturerade uppgifter 

för att möta elever som diagnostiserats med autism och auditiva instruktioner för de elever 

som var i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

 

Ytterligare orsaker till att lärarna utgår ifrån individperspektivet, när de planerar och 

genomför extra anpassningar, kan bero på avsaknad av skriftlig information. I denna studie 

framkommer att respondenterna upplever att information ges muntligt till de lärare som är på 

plats, vilket innebär att de som inte kan närvara får göra så gott de kan i klassrummet. Detta 

överensstämmer med Boo (2014) studie där det framkommer att lärarna inte planerar 

lektionerna efter de behov som eleverna har, utan de genomför undervisningen i stunden, 

utifrån elevernas intresse. En anledning till ovanstående kan vara att det är svårt att komma 

ihåg alla de extra anpassningar som eleverna i en klass är i behov av. En strategi för att 
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komma runt denna problematik kan således vara att skapa breda uppgifter och generella 

anpassningar. Flertalet lärare i denna studie, uttryckte att det som är bra för en elev är bra för 

alla elever. Följaktligen får alla elever tydliga genomgångar med flera exempel och anpassade 

läromedel. Detta oavsett om eleverna behöver det eller inte.  

 

Enligt rådande skollag (SFS 2010:800) ska skolan ge alla elever den ledning och stimulans 

som de behöver för att nå sin fulla potential. I de fall som en elev riskerar att inte nå de lägsta 

kunskapskraven i läroplanen, ska eleven ges extra anpassningar. Dessa anpassningar ska vara 

av mindre omfattning och de ska ges inom klassens ram. Därtill framkommer i Skolverkets 

(2014) allmänna råd gällande arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram att extra anpassningar är ett stöd som ska riktas till individen. Således tyder 

ovanstående resultat på att det råder en oklarhet bland respondenterna beträffande skillnaden 

mellan ledning och stimulans samt extra anpassningar. 

 

Den yrkeskategori som har kunskap om vad extra anpassningar är och hur de kan genomföras 

i ordinarie klassrumsundervisning är speciallärare (Skolverket, 2014). Därav rekommenderar 

Skolverket att skolledning och lärare att ta hjälp av Elevhälsan, tillika speciallärare i frågor 

som rör extra anpassningar. Anledningen är att speciallärare har kompetens att förebygga och 

vidareutveckla lärandemiljön genom att till exempel handleda lärare.  

Ansvaret	  över	  lärverktyg	  

Tydligt är att instruktioner och förklaringar är en naturlig del i respondenternas livsvärld när 

de samtalar om hur de anpassar sin undervisning för att möta elever i läs- och skriv-

svårigheter/dyslexi i ordinarie klassrum. Därtill framkommer att lärare upplever att de 

erbjuder eleverna tillgång till lärverktyg, men att de inte alltid gör det i ordinarie klassrum. En 

av lärarna erbjöd lärverktyg inom ordinarie undervisning, vilket var den lärare som arbetade 

deltid i specialpedagogisk verksamhet. Övriga lärare överlät detta ansvar till eleverna själva 

eller specialpedagogisk verksamhet att ombesörja. Detta medför att respondenterna inte 

behöver förkovra sig i att använda lärverktyg i undervisningen och att elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi exkluderas från ordinarie undervisning.  

 

Orsaken till ovanstående fenomen är enligt denna studie, att lärare saknar kunskap om hur 

dessa verktyg fungerar och hur de kan använda dem för att öka tillgängligheten och 
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delaktigheten för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i ordinarie klassrumsundervisning. 

Liknande resultat framkommer i Skolinspektionens (2011:8) kvalitetsgranskning gällande de 

anpassningar som erbjuds elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Lärare har vetskap och 

tillgång till olika lärverktyg, men de använder dem inte eftersom de saknar kunskap om hur de 

kan användas för att stödja elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i ordinarie klassrums-

undervisning. Således är det vanligt förekommande att denna anpassning ges utanför 

klassrummet av specialpedagogisk verksamhet. 

Muntlig	  information	  gällande	  extra	  anpassningar	  	  

Under intervjuerna framkommer att respondenterna upplever att extra anpassningar är en 

naturlig del i deras vardag, eftersom det bland annat diskuteras muntligt vid konferenser och 

arbetslagsmöten. Intressant är att begreppet extra anpassningar inte förekommer på 

dagordningen i dessa sammanhang. Orsaken är enligt respondenterna att begreppet ständigt 

finns med i deras undermedvetna, varav det inte behöver nämnas. Detta gäller till exempel när 

elevärende eller elevvård kommer upp på dagordningen och respondenterna delges 

information gällande de elever som är i skolsvårigheter, tillika har stödbehov. Vidare 

framkommer att innehållet på dessa möten kan variera och styras utifrån stundens ingivelse. 

Ibland tas sociala svårigheter upp, medan det vid andra tillfällen diskuteras anpassningar som 

elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är i behov av.  

 

Ytterligare tillfällen, när muntlig information ges gällande de behov som elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi har av extra anpassningar, är när de går från mellanstadiet till 

högstadiet. Vanligt förekommande är att speciallärare eller specialpedagoger delger lärarna 

denna information muntligt vid ett tillfälle. Enligt respondenterna uttrycks inte begreppet 

extra anpassningar i dessa sammanhang, men lärarna upplever att de pratar om det på dessa 

överlämnanden. Studiens resultat tyder sålunda på att extra anpassningar är en integrerad, 

men inte inkluderad del i skolans praktik. Detta innebär att respondenterna har kännedom om 

begreppet och dess innebörd, men det finns inte med som ett uttalat begrepp på möten där det 

särskilda stödet och lärmiljön diskuteras.  

 

Orsaken till ovanstående kan vara att det saknas direktiv för hur inkluderingsarbetet ska 

omsättas i praktiken, vilken medför att praktiker gör så gott de kan, utifrån den kunskap de 

har (Glazzard, 2011). En annan orsak kan vara, att det inte finns någon yrkesgrupp som har 
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ansvar för att leda arbetet med hur extra anpassningar kan och bör genomsyra skolans praktik. 

I de allmänna råden gällande extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

rekommenderar Skolverket (2014) att skolledning och lärare tar hjälp av elevhälsan, där 

speciallärare ingår, för att samtala om hur extra anpassningar kan genomföras i ordinarie 

klassrumsundervisning.  

 

Utöver ovanstående visar studien att de lärare som inte kan delta vid de tillfällen då muntlig 

information ges, gällande elevers behov av extra anpassningar, får själv söka upp den lärare 

som har information om detta. I resultatet framkommer således att det är av vikt att vara på 

plats när information ges och att det är upp till var och en att anteckna det som anses vara av 

vikt. Orsaken till att skolor väljer att organisera informationen runt extra anpassningar på 

ovanstående sätt är troligtvis flera. En av dessa kan vara tidsbrist, vilket framkom under ett 

intervjutillfälle. Enligt respondenten hade det skett en organisationsförändring gällande den 

information som ges när elever börjar på högstadiet. Detta hade tagits bort och ersatts av 

mindre sammanhang, eftersom det tog för lång tid att gå igenom alla elever. Således delgavs 

informationen till ett arbetslag i taget.  

 

Följden av ovanstående omorganisation blev att de lärare som arbetade deltid eller som hade 

elever från alla arbetslag, fick svår att ta del av denna information. Enligt Kamens et al. 

(2012) är det av vikt att lärare får information om vad olika funktionsnedsättningar kan 

innebära i skolans praktik, tillika att de får kunskap om olika lärandestrategier. Detta för att 

lärare ska kunna anpassa ordinarie undervisningen utifrån olika elevers behov. Därav anser 

forskarna att det är centralt att lärare delges information om vilka anpassningar som elever i 

skolsvårigheter behöver ha, för att nå kunskapskraven i skolan.  

 

Under intervjuerna frågade jag respondenterna om hur informationen runt extra anpassningar 

kunde vidareutvecklas. Flera respondenter upplevde att det fanns en fara med att information 

gjordes skriftlig, eftersom den kunde komma i orätta händer. En annan respondent uttryckte 

att den borde göras skriftlig, men att det krävde ett säkert system, eftersom det var av vikt att 

alla lärare kunde ta del av de behov som varje elev hade. Detta för att dels säkerställa att 

information inte kom i orätta händer, dels att alla fick ta del av den – även vikarier.  
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Behov	  av	  formella	  forum	  	  

Under intervjuerna kom vi att samtala om huruvida det fanns forum för lärare att vända sig 

till, när de behövde få stöd i att planera och genomföra extra anpassningar för elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. De flesta lärare upplevde att det kunde vända sig till sina 

ämneskollegor för att diskutera anpassningar, men också vid bedömningsfrågor. Mindre 

förekommande var att respondenterna vända sig till specialpedagogisk verksamhet för att få 

stöd. Orsaken till detta var dels att de råd som gavs var svåra att omsätta i praktiken, dels att 

speciallärare arbetade mer med enskilda elever, än med att handleda lärare. Vanligt 

förekommande var även att lärarna upplevde att de kunde vända sig till elevernas föräldrar för 

att genomföra extra anpassningar. Detta gällde till exempel när elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi behövde fler träningstillfällen och mer tid att slutföra en 

arbetsuppgift. 

 

Tydligt är att det inte finns någon stödfunktion för lärare i arbetet med att planera och 

genomföra extra anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i ordinarie 

klassrumsundervisning på högstadiet. En anledning skulle kunna vara att skolans praktik är 

organiserad utifrån ett individperspektiv (Ahlberg, 2015) och inte ett relationellt perspektiv 

(Persson, 2008) vilket gör att det inte finns några organiserade stödfunktioner för att lärare 

ska kunna genomföra de extra anpassningar som skollagen (SFS2010:800) kräver. 

Följaktligen saknar skolans praktik forum där lärare kan få samtala om det komplexa arbete 

som de står inför när de ska utforma en inkluderande undervisning för elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Ett led i att skapa detta stöd skulle kunna vara att använda 

speciallärare. I resultatet av studien framkommer på samma sätt som i Gerrbos (2012) 

avhandling att lärare inte tar stöd av speciallärare för att få råd om hur de kan vidareutveckla 

sin undervisning för att skapa en mer inkluderande lärmiljö. Detta kan enligt von Ahlefeld 

Nisser (2014) bero på att rektorer och lärare är ovetande om den kunskap och kompetens som 

speciallärare har i att handleda lärare och vidareutveckla lärmiljöer.   

 

Ett första steg i att mötas gällande extra anpassningar skulle kunna vara att genomföra en 

utvärdering, där lärarna tillfrågades om till exempel behov av rådgivning eller fortbildning. I 

en amerikansk kvantitativ studie (Kamens et al., 2012) framkommer att lärare önskar kunskap 

om olika funktionsnedsättningar och lärande strategier, för att kunna skapa inkluderande 
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undervisning. I dessa sammanhang nämns speciallärare, eftersom de anses vara den 

yrkeskategori som har kunskap om detta.  

Studiens	  slutsats	  	  

De i studien framkomna resultaten pekar på att det finns tre utvecklingsområden som kan ge 

lärare förutsättningar att uppfylla den politiska visionen (Svenska Unescorådet, 2008) om att 

skapa en skola för alla. Det första området rör hur information delges gällande elevers behov 

av extra anpassningar. Studien visar att detta bör göras skriftligt, då det underlättar för berörd 

personal att planera och genomföra de extra anpassningar som elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi är i behov av. Det andra området handlar om att lärare behöver få tid 

samt möjlighet att lära sig hur de kan använda lärverktyg i ordinarie undervisning. Det sista 

området är att skapa forum, på högstadiet där lärare kan samtala om innebörden och 

skillnaden mellan ledning och stimulans kontra extra anpassningar. Detta för att öka 

tillgänglighet och delaktighet för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i ordinarie 

klassrumsundervisning.  

Avslutande	  reflektioner	  

Studiens resultat tyder på att extra anpassningar är en integrerad del i lärarnas livsvärld, men 

inte en inkluderad del i skolans praktik, då lärare gör så gott de kan med den kunskap de har 

utan stöd av andra professioner. Dessutom framkommer att skolans praktik utgår ifrån ett 

individperspektiv (Ahlberg, 2015) när de utformar lärmiljöer, vilket gör att det inte finns 

förutsättningar för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att få de extra anpassningar som 

de har rätt till i ordinarie klassrumsundervisning (SFS 2010:800). Således läggs fokus på 

individens svårigheter, istället för att studera hur lärandemiljön bör förändras. Resultat visar 

att skolans praktik behöver vidareutvecklas från att se svårigheter utifrån ett perspektiv till att 

använda flera utgångspunkter.  

 

För att möta det behov av kollegialt stöd och fortbildning som respondenterna i studien 

eftersöker, visar denna studie att skolans praktik behöver se över hur den specialpedagogiska 

kompetensen används. Utgångspunkt i dessa sammanhang skulle kunna vara organisations- 

och systemperspektivet (Haug, 1998) samt det relationella perspektivet (Bengtsson, 2008). 

Dessa perspektiv skulle kunna bidra till att synliggöra och starta diskussioner om hur den 

specialpedagogiska verksamheten och lärmiljön i ordinarie undervisning skulle kunna 

vidareutvecklas. Detta för att öka tillgängligheten och delaktigheten för elever i läs- och 
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skrivsvårigheter/dyslexi på högstadiet. Som stöd i dessa diskussioner skulle lärare och 

rektorer kunna ta hjälp av speciallärare, eftersom de har kunskap om att handleda lärare tillika 

vidareutveckla språk- läs- och skrivutvecklande lärmiljöer (SFS 2011:186). En stående punkt 

på dagordningen och ett gemensamt fokus i dessa forum, skulle kunna vara extra 

anpassningar.  

Framtida	  forskning	  

I framtida forskning skulle jag vilja genomföra en kvalitativ intervjustudie där elever i läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi på högstadiet, får möjlighet att samtala om hur de upplever de 

extra anpassningar som erbjuds dem i ordinarie klassrumsundervisning. Intressant i 

sammanhanget vore att till exempel studera om det finns forum, där dessa elever får möjlighet 

att påverka och utvärdera de anpassningar som erbjuds dem. Detta för att jag som blivande 

speciallärare ska kunna verka för att skapa en tillgänglig lärmiljö för elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi.   
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Bilaga	  1	  
	  
Följebrev	  	   	   	   	  
	  
Hej! 
Jag heter Sandra Fossmo och läser för närvarande sista terminen på speciallärarprogrammet 
med inriktning läs, skriv- och språkutveckling vid Örebro Universitet. Jag kontaktar dig med 
anledning av att jag skulle vilja intervjua dig rörande hur du upplever arbetet med extra 
anpassningar i klassrummet. Intervjun är ett underlag till mitt examensarbete och deltagandet 
är helt frivilligt. Uppskattningsvis tar intervjun ca 40-60 minuter och jag kommer till din 
arbetsplats när helst det passar dig. 
 
Intervjun kommer att spelas in som ljudfil, för att jag ska kunna transkribera den i efterhand 
Viktigt att framhålla är att ditt deltagande behandlas konfidentiellt. I det färdiga resultatet 
kommer det inte att framgå vem du är eller vad din arbetsplats heter. Det inspelade materialet 
kommer att kasseras när examensarbetet är slutfört.   
 
Om du önskar delta, ber jag dig svara på detta mail.  
	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  
Sandra	  Fossmo	   	   	   Handledare:	  Yvonne	  Karlsson	  
sandra.fossmo@rattvik.se	   	   yvonne.b.karlsson@oru.se	  
070-‐21	  98	  078	  



 

	  

 

Bilaga	  2	  

Intervjuguide	  
1. Berätta lite om dig själv om dig som lärare… 

Erfarenheter	  
2. Vad tänker du på om jag säger begreppet extra anpassningar? 

 
3. a) Kan du berätta hur du använder dig av extra anpassningar för att stödja elever  

i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 
 
b) Hur vet du vilka anpassningar du ska sätta in för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 

Information	  
4. a) På vilket sätt får du information om vilka extra anpassningar som elev i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi behöver?  
• Från elevhälsan? 
• Från eleven? 
• Från föräldrar? 

 
b) Upplever du att du får den information du behöver för att planera och genomföra din 
undervisning för att möta elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 
 
c) Utifrån dina erfarenheter om hur information delges, rörande extra anpassningar för elever i läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi, finns det då områden som kan vidareutvecklas? 

Organisation	  
5. a) Berätta om vid vilka tillfällen som du och dina kollegor samtala med varandra om extra 

anpassningar på din arbetsplats? 
b) Finns det avsatt tid och plats? 
c) Vem leder dessa samtal? 

 
6. Vad gör du om du möter en elev som inte når kunskapskraven, trots de anpassningar som gjorts? 

 
7. Berätta om vilka forum som finns där du och dina kollegor kan få stöd av annan personal, gällande 

arbetet med att skapa extra anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 
 

8. Utifrån dina erfarenheter av organisationen runt extra anpassningar, finns det områden som då 
behöver vidareutvecklas? 

Planering	  
9. a) Berätta hur du gör när du planerar inför ett nytt arbetsområde i ditt ämne 

b) Vid vilket tillfälle i din undervisning börjar du utforma extra anpassningar för elever i läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi? 
 

10. Utifrån dina erfarenheter som lärare, vad anser du behöver vidareutvecklas för att elever i läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi ska få de anpassningar som de behöver?  


