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Sammanfattning 

Skolans uppdrag blir allt mer central då arbetsmarknaden ställer höga krav på utbildning 

hos de anställda. Alla barn som möter skolan är egna, unika individer och skolan har ett 

ansvar att anpassa undervisningen till varje enskild elev.  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om lärares syn på begreppet extra 

anpassningar samt deras upplevelser av arbetet med extra anpassningar för elever i läs- 

och skrivsvårigheter inom ramen för den ordinarie undervisningen. Utifrån syfte och 

frågeställningar har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts. Empirin består 

av 16 intervjuer med yrkesverksamma lärare, fyra lärare på vardera stadie från 

lågstadiet upp till gymnasiet. Resultatet tolkas utifrån en sociokulturell teoriram och 

med hjälp av fyra specialpedagogiska perspektiv. 

Studiens resultat visar att många av lärarna benämner begreppet extra anpassning som 

något de gör genom att ändra sin undervisning eller anpassa arbetsmaterialet för att 

eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. Lärarna menar att det 

behövs en samsyn om vad extra anpassningar är samt både nyttan av och bristen på 

alternativa hjälpmedel. Vidare talar lärarna i studien om den tidsbrist som de upplever 

finns i skolan både med avseende på att hjälpa elever och för eleverna själva att hinna 

med sitt arbete. Många av lärarna i studien uttrycker att de får stöttning i sitt arbete med 

extra anpassningar av sina kollegor och ibland av speciallärare eller specialpedagog 

men att däremot skolledningen inte är delaktig i det arbetet. Beträffande 

dokumentationen av de extra anpassningarna förs sällan några anteckningar eller så har 

skolorna skapat egna handlingsplaner eller listor för dokumentation.  
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1. Inledning 

 

Det svenska skolväsendet vilar på demokratins grund och utbildning syftar till att elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden (Skollagen, 2010:800). Den ska främja elevers 

livslånga lust att lära. Karin Taube (2013) framhåller att det i hög grad är människans förmåga 

att prestera som avgör hennes värde. Det är också de kognitiva prestationerna som värderas 

högst. I det moderna samhället är läs- och skrivkunnighet inte bara ett oeftergivligt krav för 

vidare studier, vi måste också kunna läsa och skriva i det dagliga livet. Det nutida samhället är 

helt anpassat till en läs- och skrivkunnig befolkning (Taube, 2013). Dock har det ända sedan 

den svenska folkskolan startade år 1842 funnits barn i behov av särskilt stöd men formen för 

hur skolan har bemött dessa elever har skiftat och gör det fortfarande. Elever i behov av 

särskilt stöd har under åren diskuterats utifrån om de ska inkluderas i eller exkluderas från den 

ordinarie klassen och vad det får för följder för eleverna själva och de andra i 

klassen/gruppen. Diskussioner har även förts om problemen i skolan beror på individen eller 

lärmiljön. Målsättningen för den svenska skolan idag är att den ska vara ”en skola för alla” 

och att den ska vara en inkluderande lärmiljö (Hjörne & Säljö, 2008; Persson, 2013; Egelund, 

Haug & Persson, 2012). Att stötta ett inkluderande arbetssätt i skolan är specialpedagogikens 

uppgift och att där skapa förutsättningar och möjligheter för alla elevers lärande i skolan är ett 

centralt uppdrag för de specialpedagoger och speciallärare som arbetar där (von Ahlefeld 

Nisser, 2014).  

I den svenska skollagen (SFS 2010:800), som reviderades 1 juli 2014, ändrades skrivningen 

om elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i och med att begreppet extra anpassning 

infördes. Det som är nytt är att eleverna ska ges stöd skyndsamt i form av extra anpassningar 

inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om dessa anpassningar inte räcker så behöver 

elevens behov utredas så att rektor kan ta ställning till och besluta om eleven behöver särskilt 

stöd eller inte. Skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd är omfattningen och 

varaktigheten av insatserna då dessa är mindre och kortare för extra anpassningar. Några 

exempel på extra anpassningar kan vara extra tydliga instruktioner, anpassade arbetsuppgifter 

eller arbetsmaterial, färdighetsträning och enstaka specialpedagogiska insatser. Då extra 

anpassningar är ett relativt nytt begrepp finner vi som blivande speciallärare det intressant att 

få en inblick i vad verksamma lärare lägger i begreppet samt hur de i sin verksamhet arbetar 

med detta, då det är ett första steg för elever som inte uppfyller kunskapskraven (Skolverket, 
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2015). För oss i rollen som speciallärare blir den här studien värdefull då vårt uppdrag är att 

arbeta med och fokusera främst på individer och de flesta extra anpassningar sker på 

individnivå.  

Bengt Persson och Elisabeth Persson (2012) beskriver en inkluderande skola som en skola där 

alla elever oberoende av sina förutsättningar får ett meningsfullt utbyte och har möjlighet att 

aktivt kunna delta i det gemensamma och i gemensamhetsskapandet. Ambitionen i skolan ska 

vara att bejaka elevernas olikheter och att anpassa utbildningen efter elevernas varierande 

behov och att det är detta som är utmärkande för inkludering. De betonar också vikten av att 

blivande lärare får grundläggande specialpedagogisk kompetens för att kunna möta elevernas 

olikheter i den inkluderande lärmiljön. Bengt Persson (2013) framhåller vikten av att anpassa 

undervisningen för att inkludering blir möjlig. Om undervisningen i hög grad bygger på 

lärobokstexter riskerar elever i läs- och skrivsvårigheter att få bekymmer i flera ämnen, vilket 

kan utvecklas till en specialpedagogisk angelägenhet.  

I vår uppsats är vi intresserade av vad verksamma lärare anser vara extra anpassningar, med 

speciellt fokus på extra anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter, och i vad mån de 

anser att de har möjlighet att tillgodose elevernas behov. Det är angeläget att undersöka detta 

då rollen som speciallärare till viss del har förändrats sedan den nya skollagen trädde i kraft. 

Det innebar att ett ökat ansvar för elever i svårigheter flyttas till den undervisande läraren 

eftersom extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen ges större utrymme i 

skollagen än tidigare. Det i sin tur innebär att de undervisande lärarna behöver mer kunskap 

om elever i svårigheter. Särskilt stöd ges i regel till eleverna senare och ska då ha föregåtts av 

ett inkluderande arbete med hjälp av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen av 

de undervisande lärarna (Skolverket, 2014a). För att ta reda på hur lärare tolkar begreppet 

extra anpassning och ser på sina möjligheter och hinder att ge extra anpassningar har vi valt 

att intervjua 16 verksamma lärare i skolåren 1-9 i grundskolan samt år 1-3 på gymnasiet. 

Begreppet extra anpassning ger tydliga signaler om att den svenska skolan ska vara en skola 

för alla. Den ska vara inkluderande vilket även fastslås i skollagen då fokus ligger på att de 

extra anpassningarna ska ske inom den ordinarie undervisningen. Det saknas studier om hur 

lärare upplever att de kan möta den senaste skollagens och de senaste läroplanernas krav på 

att alla elever ska ha en likvärdig skola och få tillgång till de extra anpassningar som de är i 

behov av. Därmed lämnar denna studie ett bidrag till utvecklingen av skolan.  



 3 

1.1 Studiens syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares syn på begreppet extra anpassningar samt 

deras upplevelser av arbetet med extra anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter 

inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Utifrån ovanstående syfte formuleras följande forskningsfrågor: 

- På vilka sätt tolkas begreppet extra anpassningar av de deltagande lärarna i studien? 

- Vilka möjligheter respektive hinder upplever lärarna med att tillgodose extra anpassningar 

för elever i läs- och skrivsvårigheter? 

- I vad mån och på vilka sätt dokumenteras de extra anpassningar som genomförs för elever i 

läs- och skrivsvårigheter? 

1.2 Disposition 

I första kapitlet ges en introduktion till ämnesvalet samt studiens syfte och frågeställningar. 

Andra kapitlet innehåller en bakgrund till studiens ämnesval där vi tar upp hur det har sett ut 

historiskt för elever i behov av särskilt stöd och vad det står i de olika styrdokumenten om 

elever i behov av särskilt stöd, för att sedan avsluta kapitlet med att skriva om barn i läs-och 

skrivsvårigheter och dyslexi. I kapitel tre presenteras tidigare forskning med relevans för 

studien kring lärmiljön i form av lärarens betydelse, elever i läs- och skrivsvårigheter samt 

inkluderande arbetssätt. I det fjärde kapitlet redogör vi för de teoretiska utgångspunkter som 

vi har valt för studien, sociokulturellt perspektiv och specialpedagogiskt perspektiv. I kapitel 

fem beskrivs undersökningens metod och genomförande samt hur det empiriska materialet har 

bearbetats och analyserats. I kapitel sex presenteras studiens resultat samt vår tolkning och 

analys av resultatet. Det sjunde och avslutande kapitlet innehåller en diskussion av metod och 

resultat. 
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2. Bakgrund 

Kapitlet inleds med en historisk tillbakablick på synen på elever i behov av särskilt stöd för att 

sedan diskutera elever i behov av särskilt stöd utifrån deras rättigheter i styrdokumenten för 

den svenska skolan i form av skollagen och Lgr 11 samt Lgy11. Kapitlet fortsätter sedan med 

en genomgång av dokumentationen av de åtgärder som skolan genomför för elever i behov av 

särskilt stöd och fokuserar avslutningsvis på läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.  

2.1 Synen på elever i behov av särskilt stöd 

Undervisningen av elever i behov av särskilt stöd har under lång tid varit föremål för 

diskussioner. Redan tidigt framfördes att ”normala” barn kunde hindras i sin utveckling av de 

som var ”avvikande”. I USA skapades den första specialklassen för barn som ansågs 

avvikande redan 1896 och det konceptet anammades snart av andra västerländska länder, 

inklusive Sverige (Hjörne & Säljö, 2008).  

Det diskuterades redan under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal om de svagt begåvade barnen 

eventuellt kunde skada skolornas rykte och det förordades att dessa elever separerades från de 

andra eleverna. Skolsvårigheter ansågs vara ett individproblem som inte var förknippat med 

omständigheter i lärmiljön (Persson, 2013). De första IQ-testerna på barn genomfördes under 

denna period vilket medförde en kategorisering av barn utifrån testresultaten med 

beteckningar som ”idiot (IQ under 20), halvidiot, kvartsidiot, imbecill (IQ20-49), debil (IQ 

50-69), dum, trög, undermålig, sinnesslös, psykiskt efterbliven, svagt begåvad om barn som 

låg på IQ 20-69” (Hjörne & Säljö, 2008, s. 33). Beteckningarna kom att få en negativ klang 

vilket påverkade hur de olika barnen bemöttes och hur deras förutsättningar var i skolans 

värld. Barn med IQ under 40 ansågs vara obildbara och erbjöds därför ingen skolgång till att 

börja med. Olika nivågrupperingar och specialklasser skapades för elever med IQ 70-85. 

Kategoriseringen av barn utifrån deras resultat på IQ- tester fortsatte och olika klasser 

skapades för dessa barn. Klasserna kallades bland annat för B-klass eller svagklass för barn 

som ansågs ligga för högt på IQ-testerna för hjälpklasserna men inte platsade i de så kallade 

normalklasserna. Under 1930-talet skapades sinnesslöskola och särklass för barn som 

klassades som sinnesslöa och idiotskolor för barn som klassades som idioter efter IQ-

testningen. Efter andra världskriget undersöktes även ”mognad” utöver de andra två 

variablerna intelligens och prestation. Barn klassades som ”psykopater, ordblinda, nervösa, 
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svåruppfostrade, omogna, hysteriska, störda, vänsterhänta, neurotiska och så vidare” (Hjörne 

& Säljö, 2008, s. 37).  Det skapades också nya sorters klasser utöver de som funnits tidigare 

så som ”psykopatklass”, ”observationsklass” och läsklass (Hjörne & Säljö, 2008). 

Enligt Hjörne och Säljö (2008) fanns det i Lgr 62 fortfarande åtta olika typer av specialklasser 

i skolväsendet: hjälpklass, observationsklass, hörselklass, synklass, läsklass, frilufts- och 

hälsoklass, skolmognadsklass och CP-klass. Fortfarande kategoriserades barnen utifrån deras 

intellektuella kapacitet men även deras sociala miljö och hemmiljö hade betydelse vid 

placeringen i specialklass.  

I Lgr 69 förordades en ökad integration av elever med någon form av funktionsnedsättning 

och under 1970-talet expanderade specialundervisningen kraftigt och det satsades extra på 

matematik och svenska. Synen på barnens skolsvårigheter började ändras. Det som tidigare 

betraktats som ett individproblem ansågs nu kunna vara lärmiljörelaterat (Hjörne & Säljö, 

2008). 

 

I 1980 års läroplan (Lgr 80) tonades skillnaden mellan specialundervisning och vanlig 

undervisning ned och specialundervisningens viktigaste mål blev att motverka att barn fick 

svårigheter i skolan. Vikten av specialpedagogisk hjälp för barn i svårigheter betonades för att 

eleverna så fort som möjligt skulle få återgå till vanlig undervisning (Persson, 2013). Detta 

var en skillnad från tidigare då det viktigaste hade varit att barn i svårigheter segregerades 

från de ”normala” barnen. 

 

Under 1990-talet blev den svenska skolan alltmer en kommunal angelägenhet. Det medförde 

att skolorna, inom skollagen och läroplanen Lpo 94 gavs lokal frihet att utforma 

undervisningen. Skolan blev under denna period mer resultat- och målstyrd (Persson, 2013).  

Inger Tinglev (2014) skriver att det i Lpo 94 inte angavs några strategier för olika typer av 

stöd eller skolsvårigheter då dessa skulle utformas och anpassas på de olika skolorna utifrån 

vilka elever som fanns där. Det var allas ansvar som arbetade på skolorna att uppmärksamma 

och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Tinglev skriver vidare att oavsett vilka svårigheter 

eleverna hade benämndes de som "elever i behov av särskilt stöd".  

 
Den svenska skolan idag, 2016, ska vara en "skola för alla" och det stöd som elever eventuellt 

behöver för att nå kunskapskraven i skolan bör i så stor utsträckning som möjligt ges inom 

den ordinarie undervisningen. Till skillnad från tidigare är intentionen nu att elever ska vara 
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inkluderade och i skollagen (SFS 2010:800) fastslås att specialklasser och dylika grupperingar 

inte ska finnas annat än i särskilda fall. Skolinspektionen har uttryckt att det inte räcker för en 

kommun att visa upp god måluppfyllelse. Om den uppnås på grund av att kommunen har 

använt ett organisatoriskt, nivågrupperat system med fasta små grupper kommer kommunen 

att få kritik från Skolverket (Persson & Persson, 2012). Detta då det inte anses vara ett 

inkluderande arbetssätt. Trots dessa intentioner får enligt en studie genomförd av Nilholm, 

Persson, Hjerm och Runesson (2007) cirka 1,2 procent av landets grundskolelever sin 

huvudsakliga undervisning i särskilda undervisningsgrupper. Tillsammans med de 1,5 procent 

av eleverna i Sverige som är inskrivna i särskolan innebär det att knappt 30 000 elever 

undervisas i segregerade grupper.  

2.2 Vad står i styrdokumenten om elever i behov av särskilt stöd? 

I detta avsnitt finns en beskrivning av vad som står i de olika styrdokumenten för den svenska 

skolan med fokus på elever i svårigheter. Begreppen extra anpassningar liksom särskilt stöd 

behandlas dessutom i varsitt avsnitt. 

2.2.1 Skollagen och läroplaner 

Den svenska skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att undervisningen ska ta 

hänsyn till alla elevers olika behov och förutsättningar.  Eleverna ska enligt skollagen (SFS 

2010:800) ges både den ledning och den stimulans som de behöver för sitt lärande och sin 

personliga utveckling. Denna ledning och stimulans ska ges så att eleverna efter sina egna 

förutsättningar kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I skollagen står 

det att om det befaras att en elev inte kommer att nå kunskapsmålen eller de kunskapskrav 

som minst ska uppnås har eleven rätt till extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Vid eventuella fortsatta svårigheter att nå kunskapsmålen eller de 

kunskapskrav som minst ska uppnås kan eleven vara i behov av särskilt stöd och då behöver 

ett åtgärdsprogram upprättas (SFS 2014:458). Förutom skollagen styrs den svenska skolan av 

Läroplanen för grundskolan, förskolan fritidshemmet 2011, Lgr 11 (Skolverket, 2011a) samt 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Lgy 11 

(Skolverket, 2011b). Även i dessa framhålls att undervisningen ska anpassas efter elevernas 

olika förutsättningar och behov.  Det är av vikt att ha elevernas bakgrund, tidigare 
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erfarenheter, språk och kunskaper som utgångspunkt. Vidare står det i Lgr 11 respektive Lgy 

11 att:   

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 

för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2011a, s 8, 

Skolverket, 2011b, s. 6). 

I skolan är det av vikt att se till att samtliga elever oavsett förutsättningar når 

kunskapskraven. För att detta ska kunna ske krävs att utbildningen utformas olika så att 

samtliga elever lyckas vilket står i Skollagen (SFS 2010:800), Lgr 11 (2011a) samt Lgy 

11 (2011b). 

2.2.2 Extra anpassningar 

Sedan juli 2014 står det i Skollagen ”om 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 den ordinarie undervisningen” (SFS 2010:800). Särskilt stöd till elever i 

svårigheter ges i regel efter att ett inkluderande arbete har genomförts med hjälp av extra 

anpassningar av de undervisande lärarna. Enligt Skolverket (2015) har antalet åtgärdsprogram 

för läsåret 2014/2015 halverats och som trolig orsak anges att den nya skollagen gör att 

skolorna sätter in insatser tidigare i form av extra anpassningar utan att upprätta ett 

åtgärdsprogram. Med extra anpassningar avses i artikeln en stödinsats av mindre karaktär som 

de undervisande lärarna kan anpassa inom den ordinarie undervisningen. Insatsen behöver 

inte dokumenteras i ett åtgärdsprogram och något formellt beslut behöver inte heller fattas.  

 
Då det handlar om elever i svårigheter som behöver någon form av anpassning av 

undervisningen står i Skolverkets allmänna råd, Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd 

och åtgärdsprogram (2014a) följande exempel på vad extra anpassningar kan innebära:  

Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev med att planera och strukturera ett 

schema över skoldagen, eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. 

Även ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller 

färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen, exempelvis lästräning, är att anse 

som extra anpassningar. Särskilda läromedel eller särskild utrustning, till exempel hjälpmedel för 

att förstå och passa tider samt digital teknik med anpassade programvaror kan även, som 

huvudregel, ingå inom ramen för extra anpassningar. Till extra anpassningar hör även enstaka 
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specialpedagogiska insatser. Det kan vara en speciallärare som under en kort tid, till exempel två 

månader, arbetar tillsammans med eleven (2014a, s. 22).  

I fråga om dokumentationen av extra anpassningar så ska dessa enligt Skolverkets allmänna 

råd (2014a) dokumenteras i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan i de årskurser där 

det skrivs sådana. Individuell utvecklingsplan, IUP är ett dokument som innehåller både 

omdöme och en framåtsyftande planering för alla elever i de årskurser där inget betyg sätts, 

det vill säga årskurs 1-5. Innan denna lagändring trädde i kraft den 19 november 2013 hade 

alla elever i grundskolan en IUP. Den individuella utvecklingsplanens framåtsyftande del fylls 

i under utvecklingssamtalet i samråd med elev och vårdnadshavare en gång per läsår och det 

är i den som eventuella extra anpassningar ska skrivas in. 

2.2.3 Särskilt stöd 

Särskilt stöd är insatser som bedöms vara av mer ingripande karaktär och som inte kan ske 

inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd ges ofta i de fall då eleven 

behöver stöd av längre varaktighet och större omfattning än extra anpassningar. Innan skolan 

kan sätta in särskilt stöd ska elevens behov utredas. Det är rektorn som beslutar om eleven ska 

få särskilt stöd eller inte. Insatserna ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Enligt Skolverket 

(2015) är några exempel på särskilt stöd:  

• regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av 

en speciallärare under en längre tid 

• placering i en särskild undervisningsgrupp 

• enskild undervisning 

• anpassad studiegång, vilket innebär avvikelser från timplanen och de ämnen och mål 

som gäller för utbildningen, exempelvis att ett ämne eller delar av ett eller flera ämnen 

tas bort 

• reducerat program i gymnasieskolan – med samma förutsättningar som för anpassad 

studiegång men kopplat till kurser 

• reducering av nationellt program i gymnasiesärskolan  

 
Dokumentation av de insatser som elever som får i form av särskilt stöd ska ske i ett 

åtgärdsprogram enligt Skolverkets allmänna råd (2014a). 
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2.3 Läs- och skrivsvårigheter 

Inledningsvis i detta avsnitt beskrivs läsutvecklingsprocessen med fokus på vad läs- och 

skrivsvårigheter är samt tänkbara orsaker till uppkomsten av dessa. Därefter redogörs för 

dyslexi/specifika läs- och skrivsvårigheter. Kapitlet avslutas med pedagogiska implikationer 

för arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter.  

 

Läsning är en sammansatt färdighet som består av så väl avkodningsprocesser som 

förståelseprocesser. Inom läs- och skrivforskningen är man idag ense om att båda dessa är 

nödvändiga för en gynnsam läs- och skrivutveckling. Avkodning kan beskrivas som 

läsningens tekniska sida, där läsaren med hjälp av den alfabetiska principen kommer fram till 

vad som står skrivet och där målet är automatiserad läsning. Redan under förskoleåren börjar 

denna process enligt Torleiv Høien och Ingvar Lundberg (2013). Även Mats Myrberg (2007) 

betonar vikten av att barnet får möjlighet att utveckla en förståelse för sambandet mellan ljud 

och bokstav. Förståelseprocessen däremot kräver uppmärksamhet och kognitiva resurser och 

kan därför inte på samma sätt som avkodning automatiseras (Høien & Lundberg, 2013). 

Enligt Høien och Lundberg finns det ett nära samband mellan avkodning och läsförståelse och 

de menar att en precis och automatisk avkodning är en förutsättning för en god läsfärdighet. 

Därför, anser dessa forskare, är det angeläget att tidigt möta barn som hamnar efter i denna 

utveckling. 

 

Caroline Liberg (2006) har ett bredare perspektiv på hur utvecklingen av läs- och 

skrivförmågan går till. Hon menar att, utöver den metaspråkliga förmågan som beskrivs i 

stycket ovan växer språket fram och utvecklas i interaktion med andra. Barnet behöver lära 

sig att hantera skriftens redskap, det vill säga bokstäverna och de grammatiska reglerna för 

hur de sätts samman till ord och satser men också att tidigt använda dem i en mängd olika 

sammanhang för en mängd syften.  

 

En av skolans viktigaste uppgifter är att undervisa i läsning och skrivning enligt Høien och 

Lundberg (2013). De skriver vidare att nästan all inlärning i skolan bygger på att eleverna kan 

läsa och skriva, vilket gör att elever som inte lyckas med sin läsning och skrivning får 

svårigheter i samtliga skolämnen. Enligt Karin Taube (2013) kan en låg läs- och skrivförmåga 

resultera i allvarliga hinder för fortsatta studier, i arbetslivet och för individens möjligheter att 

delta i samhället som en bidragande och fullvärdig medlem.  
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Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp som handlar om begränsningar i fråga 

om att läsa och skriva. Gemensamt för alla med läs- och skrivsvårigheter är att de har 

svårigheter att tillgodogöra sig och producera skriven text. Inom begreppet finns också 

dyslexi med som en tänkbar orsak till den nedsatta funktionsförmågan (SPSM, 2016). Christer 

Jacobson (2006) skriver att orsakerna till läs- och skrivsvårigheter kan vara många och han 

betonar att gränsen mellan dyslexi och allmänna läs- och skrivsvårigheter är oskarp. Åsa 

Wengelin och Claes Nilholm (2013) hävdar att det pågår en diskussion i forskningsvärlden 

huruvida det går att urskilja dyslexi från allmänna läs- och skrivsvårigheter men att detta 

fortfarande inte är klarlagt. Några av orsakerna till läs- och skrivsvårigheter är, enligt 

Jacobsson (2006), språkliga faktorer, begåvningsfaktorer, medicinska faktorer, 

neuropsykiatriska faktorer, fonologiska faktorer, hörsel- eller synnedsättning, sociala faktorer, 

emotionella faktorer samt pedagogiska faktorer som för lite övning och mognad. Wengelin 

och Nilholm (2013) delar in orsakerna till läs- och skrivsvårigheter i tre grupper, biologiska 

och genetiska orsaker, demografiska orsaker samt undervisningsbaserade orsaker. Biologiska 

och genetiska som exempelvis språkstörning och ADHD som i vissa fall kan leda till att 

eleven också uppvisar läs- och skrivsvårigheter. Demografiska orsaker är den andra gruppen 

där elevens uppväxtmiljö och tillgång till högläsande vuxna räknas in. Den sista gruppen är 

undervisningsbaserade orsaker där svårigheterna beror på brister i undervisningen. 

Majoriteten av de läs- och skrivsvårigheter som upplevs av ungdomar och vuxna hade kunnat 

undvikas med bra undervisning. Wengelin och Nilholm (2013) menar, precis som Stefan 

Samuelsson (2009), att dessa orsaker också kan samverka och att en elev som har större 

genetisk risk för läs- och skrivsvårigheter är mer sårbar för andra faktorer. 

I vår uppsats definierar vi läs- och skrivsvårigheter som att eleven på något sätt inte haft den 

läs- och skrivutveckling som är önskvärd i förhållande till den aktuella elevens ålder. Till 

skillnad från dyslexi kan det vara svårigheter av övergående karaktär. I studien används 

endast termen elever i läs- och skrivsvårigheter och det görs ingen skillnad på om eleven har 

diagnosen dyslexi eller inte. Det centrala för denna studie är hur lärarna som vi har intervjuat 

har uppfattat elevens skolsituation, då det enligt Skolverket (2015) inte ska behövas någon 

diagnos för att eleverna ska få stöd i sin kunskapsinhämtning. Däremot används ordet dyslexi 

i vissa fall i avsnittet tidigare forskning då någon av forskarna relaterar till det.  
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2.3.1 Dyslexi 

Ett återkommande problem genom åren har varit själva definitionen av dyslexi. Specifika läs-

och skrivsvårigheter är ofta synonymt med dyslexi men begreppet används inte lika ofta då 

det anses vara långt och otympligt (Samuelsson et al., 2009).  Svårigheterna med att formulera 

en definition har bestått i att forskarna varit oense om vad som behöver finnas med i 

definitionen av dyslexi. I vår studie har vi valt att utgå från nedanstående definition som också 

andra forskare hänvisar till (Samuelsson et al, 2009). 

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens 
principer vid kodning av språket. Störningen ger sig i första hand till känna som svårigheter med 
att uppnå en automatisk ordavkodning vid läsning. Störningen visar sig också tydligt genom dålig 
rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel i arv i familjen, och man kan anta att en 
genetisk disposition ligger till grund. Karaktäristiskt för dyslexi är också att störningen är 
kvarstående. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår ofta 
rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna 
finner man att svagheten på detta område ofta kvarstår upp i vuxen ålder (Høien & Lundberg, 
2013, s. 21).  

Det primära grundproblemet vid dyslexi anses vara svagheter i det fonologiska systemet 

vilket resulterar i svårigheter med avkodning och rättskrivning. De sekundära problem som 

kan uppstå handlar om bristande läsförståelse, svårigheter i matematik, att eleven får en sämre 

självbild och/eller socio- emotionella anpassnings- och/eller beteendeproblem. Høien och 

Lundberg (2013) nämner att det finns sex symtom som karaktäriserar läs- och 

skrivsvårigheten hos elever med dyslexi: 

• Dåliga färdigheter i att avkoda ord 
• Dåliga färdigheter i att avkoda nonsensord 
• Dålig rättskrivning 
• Resistenta lässvårigheter 
• Signifikant skillnad mellan färdighet i hörförståelse och läsförståelse 
• Ärftliga lässvårigheter 

                                                    (Høien & Lundberg, 2013, s. 27)  

  

Elever i läs- och skrivsvårigheter har alla någon typ av avkodningssvårigheter, vilket i sin tur 

kan ge svårigheter med läsförståelse och stavning. De gör inte kvalitativt annorlunda stavfel 

jämfört med elever utan dyslektiska svårigheter, det är mer en fråga om kvantitet än kvalitet. 

Många med dyslexi har däremot en dålig handstil och svårigheter med minne och 

koncentration. Alla människor använder sig av någon typ av avkodningsstrategier vid läsning. 

Elever i läs- och skrivsvårigheter har ofta icke fungerande strategier som medför en mödosam 
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ljudning eller att de lär sig orden som ordbilder den så kallade logografiska strategin (Høien & 

Lundberg, 2013). 

2.3.2 Pedagogiska implikationer vid läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

Enligt Høien och Lundberg (2013) måste det pedagogiska arbetet med elever med dyslexi ske 

på bred front. Lärarna behöver inte bara kunna underlätta läsningen utan också kunna skapa 

meningsfyllda lässituationer som eleverna upplever som både av vikt och värdefulla. De talar 

även om att det i arbetet med elever med dyslexi behövs engagerade och kunniga lärare som 

har en stor tilltro till elevens förmåga att lära sig läsa. Høien och Lundberg skriver vidare att 

forskning har kunnat ge stöd för vissa generella principer i det pedagogiska arbetet med elever 

med dyslexi och att dessa elever har nytta av följande: 

 

Undervisning byggd på grundlig diagnostisering. Det har visat sig vara centralt att lärarna 

bygger sin stödundervisning på de resultat som framkom i diagnostiseringsarbetet. Det är 

likaså centralt att utvärdera så att lärarna ser att stödundervisningen ger önskad effekt och om 

så inte är fallet att de provar nya sätt (Høien & Lundberg, 2013). 

 

Tidig identifiering och tidig hjälp. Nyare forskning visar att det är av vikt med tidig och 

systematisk hjälp för att avhjälpa läs- och skrivsvårigheter. En stor satsning under de första 

skolåren kan leda till att behoven av specialundervisning minskar under resten av skoltiden 

(Høien & Lundberg, 2013). Anna Fouganthine (2012) är av samma mening och lyfter fram 

vikten av att alla elever tidigt får den hjälp de behöver i skolan. Eleverna behöver även få 

kompensera lässvårigheter tidigt i skolan för att förhindra en bristande motivation för 

skolarbetet och risk att komma efter i kunskapsinhämtningen. 

 

Fonologiskt grundarbete. Elever med dyslexi uppvisar problem med den fonologiska 

medvetenheten och därför gynnas de av ett strukturerat och genomtänkt arbete kring 

fonologisk medvetenhet (Høien & Lundberg, 2013). Även Fouganthine (2012) skriver att 

fokus i undervisningen bör ligga på avkodningsutvecklingen tidigt i läsutvecklingen medan 

läsförståelseundervisning är av större vikt i de högre årskurserna. 

 

Direkt undervisning. Elever med dyslexi behöver mycket vägledning och stöd för sin 

inlärning och det går inte alltid att uppnå i den ordinarie klassen (Høien & Lundberg, 2013). 
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Multisensorisk stimulering. I läs- och skrivinlärning är det gynnsamt att använda andra 

sinneskanaler än den auditiva och den visuella och speciellt för elever i läs- och 

skrivsvårigheter (Høien & Lundberg, 2013). 

 

Behärskande, överinlärning och automatisering. För alla elever är det av vikt med 

överinlärning. Ofta har barn med dyslexi svårigheter att nå överinlärning i den ordinarie 

klassen då de inte hinner lika långt som sina klasskamrater och därför inte når nivån av 

behärskande och överinlärning. Deras avkodning tar lång tid innan den blir automatiserad 

(Høien & Lundberg, 2013). 

 

God inlärningsmiljö.  En central förutsättning för en god läs-och skrivinlärning är lärarens 

kunskaper om läs- och skrivsvårigheter. Att eleverna ser sina lärare som några som bryr sig 

om och som visar tillit och värme ökar möjligheterna till inlärning och utveckling (Høien & 

Lundberg, 2013). 

 

Elever på lågstadiet som inte utvecklar sin läs- och skrivförmåga i förväntad takt bör 

uppmärksammas tidigt och få stimulans som passar för deras utvecklingsnivå. Det poängterar 

Ingrid Häggström (2003) och nämner som exempel att elever som hade stora svårigheter med 

läs- skrivförmågan i skolår två fortfarande hade svårigheter det nionde skolåret. Hon 

poängterar självbildens betydelse för skolframgång. Eftersom det upplevs så centralt att kunna 

läsa och skriva i skolan utvecklar ofta elever som inte kan läsa och skriva som sina jämnåriga 

en negativ självbild och mår ofta sämre än sina framgångsrika kamrater (Häggström, 2003). 

Häggström (2003) betonar pedagogens betydelse och kompetens för att planera en 

undervisning för den enskilda elevens behov och nivå. Taube (2013) beskriver hur upprepade 

misslyckanden inom läsning och skrivning utlöser försvarsmekanismer vilka innebär att 

eleven förvränger betydelsen av problemen och/eller börjar använda felaktiga strategier. En 

felaktig strategi är på sikt förödande för en elev som upplever läs- och skrivinlärningen som 

förvirrande och okontrollerbar (Taube, 2013). Exempel på strategier som eleven i en sådan 

situation kan ta till är att lyssna noga på all muntlig information, lära sig texter utantill och 

skriva av kamrater. Gemensamt för dessa strategier är att de leder till att eleven får mindre 

läs- och skrivträning än övriga elever och detta leder i sin tur till att svårigheter permanentas 

och riskerar att bestå i vuxen ålder och därmed försvåra situationer där läsning och skrivning 

ingår (Taube, 2013). Om en negativ självbild skapas är det svårt att vända detta, men genom 
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att eleven kan se att förklaringen till misslyckanden är valet av felaktiga strategier och/eller 

för liten ansträngning, kan möjlighet ges att förändra den negativa självbilden. Eleven 

behöver då få vägledning i olika adekvata strategier för läsförståelse (Taube, 2013). Det är 

också viktigt att läraren kan hjälpa eleven att hitta passande texter som är intressanta och på 

rätt nivå. 

 

2.4 Dokumentation i skolan 

I den svenska skolan finns det krav på lärarna beträffande dokumentation av elevernas 

utveckling i form av IUP (individuella utvecklingsplaner) skriftliga omdömen, 

åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). Att 

dokumentera elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling har skett länge. Redan under 

1930-talet infördes så kallade hälsokort som innehöll information om elevens 

kunskapsmässiga utveckling och deras sociala utveckling. Sedan den svenska skolan 

decentraliserades och en mål- och resultatstyrning av skolan infördes under 1990-talet har 

fokus på dokumentation i form av uppföljningar och utvärderingar ökat enligt Andréasson och 

Asplund Carlsson (2009).  Idag strävar skolan efter en helhetssyn på eleven vilket innebär att 

bedömningarna har gått från den traditionellt smala bedömningen av intellektuella förmågor 

till en bedömning av kompetenser så som självförtroende, självständighet, initiativförmåga, 

samarbetsförmåga och ansvar (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). År 1974 myntades 

begreppet åtgärdsprogram och i Lgr 80 lanserades det som ett verktyg för uppföljning av de 

åtgärder som skolan använde sig av i arbetet med elever i svårigheter. Lisa Asp-Onsjö (2008) 

skriver att ungefär var femte elev i den svenska skolan har behov av någon form av stöd och 

det innebär att varje klasslärare måste skriva minst 5-6 åtgärdsprogram varje termin. Det är 

något som många klasslärare menar att de saknar kunskap om och känner sig osäkra inför. 

Enligt Skolverkets hemsida (2015) fanns det hösten år 2014 totalt 64 600 åtgärdsprogram för 

elever i grundskolan. Då hade den siffran halverats sedan året innan. Den troliga anledningen 

till minskningen av åtgärdsprogram är den lagändring som trädde i kraft i och med skollagen 

1 juli 2014 och som innebar att skolor snabbt ska sätta in stöd i form av extra anpassningar 

utan att upprätta ett åtgärdsprogram.  

 

Då det uppmärksammades att dokumentationen tog för mycket av lärarnas tid i anspråk 

skedde en skollagsändring den 19 november 2013 som innebar att kravet på skriftliga 
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individuella utvecklingsplaner avskaffades för årskurs 6-9 i grundskolan samt årskurs 6 i 

sameskolan och årskurs 7-10 i specialskolan. Det beslutades även att det skriftliga omdömet 

för de årskurser där sådant ska ges bara sker en gång per läsår till skillnad från tidigare då det 

skedde två gånger per läsår (SFS 2010:800). Denna förändring infördes för att lärarna skulle 

få mer tid till undervisning och uppföljning.  

 

Precis som de av grundskolans årskurser som har betyg finns inte kravet på att dokumentera 

extra anpassningar i gymnasieskolan. I Skolverkets stödmaterial (2014b) står att läsa att det 

räcker att lärare ibland skriver in anpassningarna som ett minnesstöd i exempelvis en 

mentorsmapp. I andra fall ska lärare dokumentera enligt de rutiner som rektor beslutat om. 

Det framgår inte om rektor kan besluta att de extra anpassningarna inte ska dokumenteras. 

2.5 Sammanfattning bakgrund 

Elever i behov av särskilt stöd har alltid funnits men hur skolan och samhället har sett och 

behandlat dem har förändrats. I skollagen (SFS 2010.800) och läroplanerna (Skolverket 

2011a, Skolverket 2011b) framhålls att skolans uppdrag är att se till att alla elever oavsett 

bakgrund, språk, tidigare erfarenheter och kunskaper ska ges förutsättningar att nå 

kunskapskraven. Om en elev riskerar att inte uppnå målen ska skolan skyndsamt utreda och 

genomföra anpassningar. Den 1 juli 2014 skrevs begreppet extra anpassning in i skollagen 

och att dessa extra anpassningar ska ske inom den ordinarie undervisningen. I den svenska 

skolan finns krav på dokumentation av elevernas utveckling och har så gjort i många år. 

Dokumentationen sker i individuella utvecklingsplaner (IUP), skriftliga omdömen, 

åtgärdsprogram och pedagogiska kartläggningar.   

 

En av skolans viktigaste uppgifter är att undervisa i läsning och skrivning. Läs- och 

skrivsvårigheter är ett paraplybegrepp för svårigheter med läsning och skrivning, som kan ha 

flera olika orsaker, av vilka dyslexi är en. Då en elev uppvisar brister i dessa förmågor kan 

denne få svårt att tillgodogöra sig undervisningen och kan senare även få svårigheter att 

fungera som medborgare i samhället. Skälen till läs- och skrivsvårigheterna kan vara flera och 

det primära grundproblemet vid dyslexi är svagheter i det fonologiska systemet vilket medför 

svårigheter med avkodning och rättskrivning. För att underlätta för elever med dyslexi kan 

undervisningen förbättras genom att använda diagnostisering som underlag för det fortsatta 

arbetet, att skolan identifierar och sätter in tidig hjälp, använder direkt undervisning, 



 16 

multisensorisk undervisning, ser till att eleverna får en möjlighet till behärskning, 

överinlärning och automatisering samt erbjuder en god inlärningsmiljö. 
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3. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel redovisas forskning med relevans för studiens ämnesområde. Syftet med denna 

studie är att bidra med kunskaper om lärares syn på begreppet extra anpassningar samt deras 

upplevelser av arbetet med extra anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter inom 

ramen för den ordinarie undervisningen. Eftersom dessa extra anpassningar ska vidtas inom 

ramen för den ordinarie undervisningen, för att alla elever ska kunna känna sig delaktiga i 

undervisningen, är ämnet nära besläktat med inkludering.  

Kapitlet inleds med hur sökning och avgränsning gått till och fortsätter sedan med forskning 

som anknyter till skolans lärmiljö. Den är i sin tur uppdelad i studier som belyser lärares 

betydelse för elevers i läs- och skrivsvårigheter, studier om elever i läs- och skrivsvårigheter 

och avslutas med nationell och internationell forskning om inkluderande undervisning. 

Urvalet av forskning baseras på vårt intresse att belysa lärarens syn på och upplevelser av 

vilka möjligheter och hinder som är förknippade med arbetet med extra anpassningar för 

elever i läs- och skrivsvårigheter.   

3.1 Sökning och avgränsning 

I sökandet av tidigare forskning har databaserna DIVA, LIBRIS, Eric och Örebro 

universitetsbiblioteks söksida använts. Sökorden som har använts är: extra anpassningar, läs- 

och skrivsvårigheter, dyslexi, inkludering, inkluderande undervisning, specialpedagogik, läs- 

och skrivinlärning, särskilt stöd, åtgärdsprogram, reading and writing difficulties, dyslexia, 

special needs education, inclusion, inclusive education och olika kombinerade sökningar av 

sökorden ovan. Vidare har referenslistorna från examensarbeten och avhandlingar inom det 

aktuella området studerats för att finna ytterligare forskning. Inledningsvis användes ”extra 

anpassning” ensamt och i olika kombinationer, men det gav få träffar varvid sökningen har 

utvidgats med ovan nämnda sökord. Översiktens avgränsning är således studier som 

undersöker betydelsen av inkluderande undervisning och lärares betydelse. Med tanke på 

åldersspannet hos eleverna i denna studie, från årskurs 1 i grundskolan till årskurs 3 i 

gymnasieskolan, har det varit av intresse att hitta forskning som berör dessa olika åldrar. Det 

visade sig dock vara en utmaning att hitta forskning som berör undervisningsskicklighet för 
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de äldre eleverna och där har vi i stället läst forskning som baseras på de äldre elevernas 

upplevelse av skolan. 

3.2 Lärmiljö  

Vid en metaanalys av mer än 800 studier om vad som påverkar elevers studieframgångar som 

har gjorts av John Hattie (2009) framkom att den enskilt viktigaste faktorn var lärarens 

undervisningskompetens. Hattie analyserade 138 olika faktorer och rangordnade dem sedan 

efter påverkansgrad. Syftet med Hatties studie var att undersöka hur dessa faktorer förklarar 

och påverkar elevers studieresultat. Han delade upp faktorerna i underrubriker där lärare var 

en, och där elever, hemmet, skolan och rektor var andra. Det framkom att läraren kan påverka 

sina elevers resultat mest, men det gäller inte alla lärare. För att ha så stor påverkan måste 

läraren vara intresserad av att undersöka vad eleverna kan och återkommande utvärdera om 

undervisningsstrategierna fungerar. En annan faktor av vikt vad gällde skolan var att eleven 

hade en känsla av att vara delaktig i ett positivt sammanhang i klassrummet.   

3.2.1 Lärares betydelse för elevers läs- och skrivutveckling 

Enligt Catarina Tjernberg (2013) är nyckeln till en framgångsrik läs- och skrivundervisning är 

lärarens kunskap och kompetens. Centralt är också interaktionen mellan lärare och elev och 

att läraren har en bred repertoar av varierade läsinlärningsmetoder. Den mest effektiva läs- 

och skrivpedagogiken innehåller kunskap och stöd och är ämnesövergripande och 

individanpassad. Tjernberg lyfter även vikten av att elever i behov av särskilt stöd får mer tid 

och en-till-en-undervisning. Studien har en praxisorienterad1 ansats och empirin består av 

deltagande observationer i klassrummen och reflekterande samtal med lärare. Både skolan 

och lärarna valdes ut strategiskt utifrån kvantitativa såväl som kvalitativa data som visade att 

skolan och lärarna var framgångsrika i arbetet med elevers läs- och skrivlärande och det 

gällde även för de elever som hade verifierade läs- och skrivproblem. Det finns dock fler 

variabler än den kompetenta läraren för att eleven ska utveckla sin läs- och skrivförmåga och 

det är elevens sociala situation och tillhörighet, behov av gemenskap och social interaktion. 

                                                 
1 Med praxisorienterad ansats menas att forskningen har pågått nära praktiken (Tjernberg, 2013). 



 19 

Tjernberg framhåller att lärarna behöver visa att de tror på eleverna och utmana dem att testa 

nya, svårare arbetsuppgifter. 

  

Tarja Alatalo (2011) har undersökt lärares möjligheter och hinder för att genomföra läs- och 

skrivundervisning. Syftet med Alatalos undersökning är att förstå och beskriva lärares 

möjligheter till skicklig läs- och skrivundervisning och i det inbegriper hon att lärare 

identifierar svårigheter i elevernas skriftspråksutveckling och sätter in insatser för att hjälpa 

dem framåt. Resultatet visar att det saknas utbildning i hur läsinlärning går till i 

lärarutbildningen och det påverkar vilket stöd som lärarna har möjlighet att ge eleverna. Ett 

exempel som Alatalo pekar på är att många lärare inte vet hur deras undervisning påverkar 

elevernas lärande. När en elev har knäckt läskoden hävdar Alatalo att många lärare bara låter 

eleven ensidigt läsa. Hon menar att eleverna också behöver träna aktivt på olika delar av 

läsandet såsom den språkliga medvetenheten och läsförståelsestrategier. Om en elev har läs- 

och skrivsvårigheter är det bra att upptäcka det tidigt, men resultatet visar att många lärare 

inte har redskap för detta. Alatalo testade 300 lärare med olika bakgrund varav 255 var 

klasslärare, 20 var resurslärare och 31 var antingen speciallärare eller specialpedagog och såg 

att den stora majoriteten inte själva visste hur språket är uppbyggt i detalj och till exempel inte 

visste vad ett fonem är. Då kan det vara svårt att identifiera fonologiska svårigheter hos 

eleverna. Det kan också finnas hinder som ligger utanför lärarnas kontroll, som till exempel 

stora elevgrupper och många barn som behöver lärarens uppmärksamhet i klassen. Även det 

kan påverka i vilken utsträckning elever som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter kan 

få hjälp med frekvent specifik undervisning på ett tidigt stadium (Alatalo, 2011).  

3.2.2 Elever i läs- och skrivsvårigheter 

Människor med dyslexi finns i alla åldrar men hur de arbetar och övervinner sina svårigheter 

är olika. Cecilia Nielsen (2005) har med hjälp av en fenomenologisk intervjustudie undersökt 

vilka framgångsfaktorer som hon har kunnat urskilja för människor i läs- och skrivsvårigheter. 

Hon identifierade dessa framgångsfaktorer genom att intervjua nio personer, alla i läs- och 

skrivsvårigheter. Nielsen hade som syfte att öka förståelsen både i skolan och i samhället för 

hur enskilda människor i läs- och skrivsvårigheter upplever och bemästrar sina svårigheter, i 

sin strävan att bli skrivande och läsande människor. I studien ingår nio personer som alla 

deltar i utbildning, där skriftspråket har en central plats, från såväl grundskolan som 
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vuxenutbildningen. Gemensamt för deltagarna i studien är att de alla har svårigheter att läsa 

och skriva. Nielsen sammanfattar sin studie med att den visar hur vår tillvaro är mångtydig 

och komplex. Hon menar att hennes studie bidrar till att synliggöra förhållanden i livsvärlden, 

nämligen det hon benämner den levda kroppen, det levda rummet och den levda tiden. Med 

den levda kroppen avses hur kroppens möte med text, ord och tecken inte bara handlar om 

förståelse och insikt utan också om ett kroppsligt möte i form av perception och motorik. Då 

det gäller det levda rummet hänvisar Nielsen till att alla informanterna i hennes studie såg till 

att skaffa sig ett ”eget” rum för läsning och skrivning där de inte blev störda av sin 

omgivning. Den levda tiden handlar om att informanterna ansåg att deras egen tid, alltså tiden 

som de själva bestämmer över, har avgörande betydelse för hur de klarar av att bemästra sina 

svårigheter med läsande och skrivande. Ofta hamnar den egna tiden i konflikt med annan tid 

som till exempel gemensam klassrumstid. Nielsen konstaterar vidare i avseende på att 

övervinna svårigheterna med det skrivna språket så är det något som berör den egna 

självbilden och det egna framtidsprojektet. Studien visar även att människor lär sig i 

meningsfulla sammanhang och att dessa varierar beroende på individ. De meningsfulla 

sammanhangen hänger samman med tre olika dimensioner, enligt Nielsen.  De tre 

dimensionerna är intersubjektivitet, som handlar om lärande tillsammans med andra, en 

personlig dimension som berör den lärande själv och en dimension som har med lärandets 

innehåll att göra. Dessa tre dimensioner är enligt Nielsen sammanflätade med varandra.   

  

En annan ingång har Gunnel Ingesson (2007) som har skrivit en sammanläggningsavhandling 

som bygger på intervjuer med ungdomar på högstadiet och gymnasiet. I denna studie 

framkommer det att 75 svenska ungdomar med dyslexi kände ett allmänt misslyckande i de 

tidiga skolåren, medan denna känsla av misslyckande blir mer specifik under skoltiden och 

framför allt kommer att gälla läsning och skrivning. Det är inte dyslexidiagnosen i sig som är 

avgörande för att eleven ska få förståelse för sina problem. Däremot är det av vikt att 

svårigheterna med läsning och skrivning beskrivs av lärarna, och att eleven förstår att detta 

inte innebär att vara annorlunda utifrån andra aspekter. Ungdomar som hade en möjlighet att 

utveckla sina talanger, företrädesvis inom sport eller musik visade sig ha en positivare 

självbild. 

  

I en kunskapsöversikt som bygger på 38 svenska studier gällande relationen mellan barn och 

ungdomars psykiska hälsa, lärande och skolan (Gustafsson et al., 2010) presenteras bland 

annat elevers skolupplevelser. Resultatet visar att en positiv attityd och relevanta 
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förväntningar på elever leder till ökad självkänsla och motivation, medan ett negativt 

bemötande leder till lägre självkänsla. Det senare kan föranleda att eleven tappar motivationen 

till vidare skolarbete. I översikten framkommer att de skolrelaterade hälsoproblemen tenderar 

att minska när eleverna börjar på gymnasiet och det överensstämmer med Ingessons (2007) 

studie. Detta kan, enligt författarna, bero på att ju yngre eleverna är desto mindre upplevs 

förmågan att påverka sin skolsituation. Elever ger uttryck för att exkluderande specialstöd kan 

uppfattas som ett straff men det stöd som eleven själv kan vara med att utforma upplevs som 

positivt. En annan slutsats som forskarna drar är att det är av vikt för eleverna att de känner att 

lärarna inte ger upp hoppet om dem. 

 

Nola Firth, Erica Frydenberg och Lyndal Bond (2012, 2013) har skrivit två artiklar som 

baseras på en studie om hur elever med dyslexi kan öka sina möjligheter att hitta goda 

copingstrategier2. Syftet med studien är att undersöka om en riktad insats mot hela klasser kan 

påverka elever i läs- och skrivsvårigheter på längre sikt och där hänvisas till tidigare 

forskning, bland annat Ingessons (2007) studie ovan, som visar att elever i läs- och 

skrivsvårigheter förknippas med lägre utbildningsnivå som vuxna, lägre självkänsla och ökad 

risk att hoppa av skolan i förtid. Dessa elever möter också sina svårigheter med sämre 

copingstrategier som riskerar att förvärra situationen. Studien innehöll både kvantitativa och 

kvalitativa metoder. Studien genomfördes i Melbourne, Australien med 102 årskurs 6-elever 

fördelade på två skolor, varav 23 hade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. En kontrollgrupp på 

en annan skola ingick i studien. Undersökningens empiri bestod av en enkätundersökning före 

studien, en enkätundersökning direkt efter studien och en uppföljning ett år efter att studien 

avslutades. Den innehöll också intervjuer med ett utvalt antal lärare och en fältdagbok. 

Resultatet visar att när eleverna har kommit upp på högstadiet fortfarande hade både bättre 

copingstratieger och välmående än eleverna i kontrollgruppen. Ett annat resultat var att 

lärarna upplevde att deras medvetenhet om elevernas situation ökade. Firth et al. (2013) anser 

att trots att studien är liten och behöver undersökas vidare finns det ändå möjligheter att 

använda liknande metoder och förvänta sig liknande resultat. 

                                                 
2 Inre kompensation innebär att personer med ett funktionshinder försöker hitta egna vägar runt sina problem 
och begreppet copingstrategier står för denna form av inre kompensation. Det kan exempelvis vara att utveckla 
en god avlyssningsförmåga (Foughantine, 2012). 
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3.2.3 Inkluderande arbetssätt 

Ett flertal forskare har visat intresse för att undersöka vad effekten blir av inkluderande 

arbetssätt i skolan. När det gäller inkludering kontra exkludering visar Lisa Asp-Onsjö (2006) 

i sin studie att det finns olika typer av inkludering. Hon har funnit att inkludering av elever i 

svårigheter kan innebära det hon benämner rumslig, social och didaktisk inkludering. Asp-

Onsjö hade som övergripande syfte med studien att undersöka hur åtgärdsprogram utarbetas 

både utifrån olika intressen och i olika lokala sammanhang. Hon påbörjade sin studie genom 

att först göra en enkätundersökning av kvantitativ karaktär och sedan utifrån enkätstudiens 

resultat genomfördes kvalitativa fallstudier. Syftet med enkätstudien var att undersöka hur och 

i vilken utsträckning som personalen i kommunen arbetar med åtgärdsprogram och 

variationen mellan olika skolår och skolområden. Detta var sedan utgångspunkten för 

fallstudier i syfte att utveckla kunskap om de processer som sker i utarbetandet av 

åtgärdsprogram i en skolpraktik. Samtliga enkäter och fallstudier är genomförda i en 

sydsvensk kommun. Det är få elever i hennes fallstudie som inkluderas på samtliga tre sätt, 

vilket vore det bästa sättet att inkluderas enligt Asp-Onsjö. Med rumslig inkludering menar 

hon att eleven inkluderas genom att denne finns med i samma lokal som de andra. Eleven kan 

då vara delaktig i klassrummets aktiviteter. Asp-Onsjö kallar det social inkludering när eleven 

är delaktig i ett socialt sammanhang tillsammans med sina kamrater och personal och har 

möjligheter till interaktion med såväl kamrater som personal. Didaktisk inkludering handlar 

om i vilket utsträckning didaktiken är anpassad för att utveckla elevens lärande. 

  

Wanda Lyons och Scott Anthony Thompson (2012) har undersökt hur ett särskilt arbetssätt, 

gruppläsning, kan fungera i ett inkluderande klassrum. Syftet med studien var att undersöka 

om gruppläsning var ett effektivt verktyg för att öka elevernas läsförståelse. De ville 

undersöka hur lärare kunde arbeta med gruppläsning, där elever läser tillsammans men i 

mindre grupp tillsammans med en lärare, i stället för enskild undervisning. Studien gjordes på 

en skola där eleverna kommer från mycket olika etnisk och social bakgrund och personalen 

uppgav att olikhet var norm på skolan. Eleverna var i mellanstadieåldern och gick i en 

innerstadsskola i västra Kanada. Lärarna som deltog i studien uttryckte att de var medvetna 

om den teoretiska idén med ett inkluderande klassrum, men de upplevde inte att de hade 

verktygen för att genomföra det på ett bra sätt. Trots den uttalade viljan och ambitionen att ha 

ett inkluderande klassrum fann lärarna att det var svårt att ge tydliga instruktioner så att alla 

förstod vad de skulle göra och de menade att elevernas literacy behövde stärkas. Lyons och 
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Thompson fann att det sällan behövdes en-till-en-fokus utan gruppinstruktioner var mer 

effektiva. Eleverna tyckte att det som var bra med arbetssättet var att det inte var för lätt men 

inte heller för svårt och även lärarna var positiva till arbetssättet. De två viktigaste 

framgångsfaktorerna trodde lärarna var att eleverna hade fått arbeta med material på sin egen 

nivå och att det fanns tillgång till bra texter nära klassrummet. Forskarna tolkade sina resultat 

som att det är av vikt att variera hur grupper sätts ihop och att det ska göras medvetet av 

läraren eftersom det kan ha stor betydelse för inlärningsresultatet. 

 

I en studie av Glynis Laws, Geraldine Bates, Maike Feuerstein, Emily Mason-Apps och 

Catherine White (2012) undersöktes vad som händer när en skola provar rumslig inkludering 

för barn i åldrarna sju till elva år som har en språkstörning. Organisationen ändrades så att 

barnen som var placerade i en liten grupp fick sin tillhörighet i en stor klass.  En av frågorna 

som de brittiska forskarna ville ta reda på var om organisationsförändringen skulle leda till att 

kamratacceptansen ökade och barnens utanförskap minskade. För att få svar på sina frågor 

flyttades barnen från specialklassen för barn med språkstörning till en större klass men de fick 

fortgående stöd i sin språkutveckling. Detta försök pågick under två år och frågor ställdes till 

både eleverna och lärarna. Det var 249 barn som deltog i studien, 125 pojkar och 124 flickor. 

Av dessa 249 barn tillhörde 18 specialklassen. Ett sociometriskt test användes där barnen fick 

svara på frågan om de ville leka med ett speciellt barn. De fick se bilder på sina kamrater och 

peka på en bild av ett ansikte som motsvarar hur de känner för det speciella barnet. Ett leende 

ansikte för barn de gillar, ett bistert ansikte för barn de inte gillar, ett neutralt ansikte för barn 

de inte har något emot och ett frågetecken för barn de inte känner tillräckligt väl. Barnen 

frågades ut om alla barn med samma kön i deras klass. Alla barnens föräldrar godkände sina 

barns medverkan i undersökningen. Resultatet visade att när barnen med språkstörning hade 

bytt grupp förändrades inte deras popularitet men deras känsla av utanförskap hade minskat.  

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

De ovan redovisade forskningsresultaten pekar på vikten av kompetenta lärare som både har 

förmågan att identifiera och undervisa elever i läs- och skrivsvårigheter och ingjuta 

självförtroende och goda strategier i dem när de stöter på utmaningar (Hattie, 2009; 

Tjernberg, 2013; Alatalo, 2011; Ingesson, 2007; Gustafsson et al., 2010). Dessutom redovisas 

forskning om vad ett inkluderande arbetssätt kan innebära och vilken betydelse ett 

inkluderande arbetssätt kan ha (Asp-Onsjö, 2006; Lyons & Thompson, 2012; Laws et al, 

http://clt.sagepub.com/search?author1=Glynis+Laws&sortspec=date&submit=Submit
http://clt.sagepub.com/search?author1=Geraldine+Bates&sortspec=date&submit=Submit
http://clt.sagepub.com/search?author1=Maike+Feuerstein&sortspec=date&submit=Submit
http://clt.sagepub.com/search?author1=Emily+Mason-Apps&sortspec=date&submit=Submit
http://clt.sagepub.com/search?author1=Catherine+White&sortspec=date&submit=Submit
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2012). Det saknas studier om hur lärare upplever att de kan möta den senaste skollagens och 

de senaste läroplanernas krav på att alla elever ska ha en likvärdig skola och få tillgång till de 

extra anpassningar som de är i behov av. Därmed lämnar denna studie ett bidrag till 

utvecklingen av skolan.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 
I det här kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår studie. 

Kapitlets första del påvisar hur studien förankras i det sociokulturella perspektivet. I den 

andra och sista delen presenteras specialpedagogiska perspektiv. Avsikten med kapitlet är att 

påvisa studiens tolkningsgrund. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan en grupp människor och 

individen och har sin utgångspunkt bland annat i Lev Vygotskijs syn på tänkandet och språket 

(Säljö, 2014). Vygotskij betonar människans behov av socialt samspel med sin omgivning. 

Ett sociokulturellt perspektiv innebär att individen ses som en biologisk, social, kulturell och 

historisk varelse, där utvecklingen sker i gemenskap med andra. Med det menas att en persons 

tankar, känslor och beteende går att förklara utifrån den sociala påverkan individen är delaktig 

i (Säljö, 2014, 2015). De teoretiska intressena i ett sociokulturellt perspektiv berör flera delar 

och det som är mest intressant för denna studie är hur undervisning och lärande organiseras 

för att människor ska kunna tillägna sig centrala erfarenheter och kunskaper. Enligt Säljö 

(2015) är att känna gemenskap med andra och att ingå i ett sammanhang en central del i livet 

för alla människor. Genom att utbyta erfarenheter och skapa en samhörighet i kamratgruppen 

och i den gemensamma undervisningen upplever eleven delaktighet, vilket i sin tur leder till 

stärkt självkänsla.   

I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning centralt och utgör 

länken mellan barnet och omgivningen, mellan det inre tänkandet och den yttre interaktionen 

(Säljö, 2015). Genom kommunikation skapas de redskap som behövs för att kunna tolka och 

konstruera sin omgivning. Begreppet mediering är ett centralt begrepp inom sociokulturella 

perspektiv och beskriver en samverkan mellan människors tänkande och handlande och de 

redskap, artefakter som finns i omgivningen (Säljö, 2014). Mediering med hjälp av artefakter 

medför att redskapen möjliggör själva tanken och tänkandet och att människan tänker med 

hjälp av eller via dem (Jakobsson, 2012).  
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Det är genom att lyssna på vad andra talar om och hur de föreställer sig omvärlden som vad 

som är väsentligt och intressant kan urskiljas. Människan använder olika redskap (tools) i sin 

strävan att lära sig nya saker och Vygotskij benämner språket the tool of tools (Säljö, 2015). 

Språket som redskap skapar nya sociokulturella resurser men det är också språket som kan 

bevara dem och föra dem vidare (Säljö, 2014). Med hjälp av kommunikation med andra blir 

vi delaktiga i sätt att beteckna och skildra omvärlden som gör att vi kan samspela med våra 

medmänniskor på olika sätt.   

Ett annat centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den proximala 

utvecklingszonen. Vygotskij såg barnets kompetens ur två synvinklar, både som en 

konsekvens av de kognitiva processer som redan har ägt rum och den närliggande nivån som 

är inom räckhåll för barnet (Vygotskij, 1999). Undervisning inom den närmaste 

utvecklingszonen utgår från de processer som är under utveckling hos varje barn och 

stimulerar därigenom vidare utveckling. Det innebär att om en elev lämnas för sig själv 

kommer utvecklingen och inlärningen att avstanna eller skjutas upp (Dysthe, 1996). 

Pedagogisk anpassning i ett sådant perspektiv innebär, förutom analys av varje barns zon, en 

analys av de psykologiska processer som är väsentliga inom olika ämnesområden. Vygotskij 

menar vidare att undervisningen bör ske i samspel mellan lärare och elev men också i 

samarbete och sampel mellan eleverna då den mest stimulerande undervisningen sker i 

relation till någon som är mer kompetent och denna kan mycket väl vara en kamrat (Bråten & 

Thurmann-Moe, 1998). Säljö (2014) utvecklar tankarna om den proximala utvecklingszonen 

som då den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar. I en sådan lärandesituation där den 

mer kompetente samhandlar och samtänker med den som lär sig kan det ses som att den mer 

kompetente hjälper eleven med stöttor eller som det brukar benämnas med den engelska 

termen scaffolding (Säljö, 2014). I en skolkontext handlar det om att läraren skapar ett slags 

kognitiv byggnadsställning med syfte att låta eleven upptäcka vad den redan kan och stötta 

den till att ta sig vidare (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). Olga Dysthe (1996) beskriver att 

det krävs en finstämd balans mellan stödstruktur och kontroll i undervisning som ska leda till 

att eleven utmanas på rätt nivå. Om läraren har för hård kontroll riskerar eleven att uppleva 

uppgiften som ointressant, men om eleven har en uppgift som är utanför utvecklingszonen 

och lämnas för mycket åt sig själv kan den lätt ge upp (Dysthe, 1996).  

Vygotskijs utvecklingsteori handlar både om utveckling och undervisning och han poängterar 

lärarens betydelse, där ett genuint möte anpassat efter de möjligheter som finns i den sociala 
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situationen och där läraren styr, vägleder och stödjer eleven i sin lärandeprocess är en god 

förutsättning för att ta till sig kunskap (Säljö, 2015).  

4.2 Specialpedagogiska perspektiv 

Claes Nilholm (2007) presenterar tre specialpedagogiska perspektiv i synen på elever i behov 

av särskilt stöd. Det första är det kompensatoriska perspektivet som dominerar inom 

specialpedagogisk forskning och som har ett stort inflytande på den specialpedagogiska 

vardagen. Detta för att det historiskt sett har varit den vanligaste vägen att gå – att söka efter 

svaren på frågorna om varför skolsituationen är problematisk hos den enskilda eleven. En 

avgörande tendens inom det kompensatoriska perspektivet har, enligt Nilholm, varit att 

lokalisera egenskaper eller förmågor som på ett eller annat sätt är problematiska hos 

individen. Persson (2013) är inne på samma linje när han påpekar att den individfokuserade 

forskningen har varit den dominerande och poängterar att de förhållanden, värderingar och 

krav som finns i verksamheten är fasta och kanske inte ens nödvändiga att förändra. Ingemar 

Gerrbo (2012) kommer i sin avhandling fram till att den specialpedagogiska verksamheten i 

skolan framför allt riktas mot elever i sociala svårigheter. Trots att skolan sätter in åtgärder 

även på grupp- och organisationsnivå står den specifika eleven i centrum. För att rikta fokus 

mot situationen snarare än den enskilda eleven föreslår Gerrbo termen situationella 

svårigheter istället för uttrycket elever i behov av särskilt stöd. 

 

Under senare år har en mer kritiskt granskande, miljöinriktad forskning fått ett ökat utrymme 

och Persson (2013) menar att den senare har inkludering som mål medan den 

kompensatoriska forskningen skapar exkluderande åtgärder. Detta andra perspektiv, som 

enligt Persson innebär ett kritiskt granskade av skolmiljön, är det som Nilholm (2007) kallar 

det kritiska perspektivet. Med detta synsätt bör skolmisslyckandet sökas utanför eleven 

eftersom det är skolans uppgift att vara en god lärmiljö för den mångfald som eleverna 

representerar och elevernas olikheter bör ses som en tillgång för skolan (Nilholm, 2007). 

Förespråkarna för det kritiska perspektivet hävdar att diagnostiseringen av elever är till 

nackdel för den enskilda eleven men till fördel för skolsystemet som inte behöver förändras 

då det är eleven som bär sin bristande förmåga (Nilholm, 2007). 

 

Det tredje perspektivet, som Nilholm (2007) kallar dilemmaperspektivet, är inte lika etablerat 

som de andra två. I dilemmaperspektivet betonas det att utbildningssystemet är komplext och 
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har en inneboende motsägelsefullhet då målet är att alla elever ska få en likvärdig utbildning. 

Inom dilemmaperspektivet finns en kritik som riktar sig mot det kritiska perspektivets 

fördömande av diagnoser då de menar att det inom varje utbildningssystem kommer att 

behövas kategoriseringar. Ur detta perspektiv görs också invändningar mot det kategoriska 

perspektivet då varje kategorisering i sig bär ett inre dilemma; om en elev inte kategoriseras 

får eleven eventuellt inte det stöd den behöver medan en kategorisering kan medföra 

stigmatisering och marginalisering och att elever som anses avvikande blir en stor grupp.  

 

Ett annat specialpedagogiskt perspektiv är det relationella perspektivet som Jesper Juul och 

Helle Jensen (2009) framhåller som det mest framgångsrika, framför allt i arbetet med barn 

och ungdomar i socioemotionella svårigheter. De menar att en framgångsfaktor är att skapa 

goda relationer mellan lärare och elever och att det är alltid den vuxna som har ansvar för att 

relationen är ömsesidigt respektfull. Ann Ahlberg (2013) menar att det finns forskare som 

anser att dessa perspektiv inte behöver separeras utan att det går att hitta innehållsliga trådar 

och forskningsfrågor som flätar ihop de olika perspektiven. Persson (2013) hävdar att det har 

blivit alltmer nödvändigt för specialpedagogikens utveckling att inse att forskning som endast 

syftar till att hitta individfokuserade lösningar på problem och diagnostiserade syndrom inte 

är tillräckliga när det gäller att utveckla specialpedagogisk kompetens och verksamhet.  

4.3 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter 

Inledningsvis beskrivs det sociokulturella perspektivet, med samspel, kommunikation och 

språkanvändning som centrala delar, där fokus ligger på samspelet med andra och på hur 

elever blir delaktiga i en kunskapsgemenskap (Säljö, 2014). Det sociokulturella perspektivet 

fungerar som en övergripande teoriram i vår förståelse av det empiriska materialet. Till sist tas 

fyra specialpedagogiska perspektiv upp. Dessa kommer att användas som utgångspunkt i 

diskussionen om de behov elever i läs- och skrivsvårigheter har och kommer att sättas i 

relation till de resultat studien visar. Dessa är det kompensatoriska perspektivet, det kritiska 

perspektivet, dilemmaperspektivet och det relationella perspektivet (Nilholm, 2007; Persson, 

2013; Juul & Jensen 2009).  
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5. Metod 

I det här kapitlet redovisas vilka metodologiska överväganden som ligger till grund för 

studien. Kapitlet inleds med en genomgång av intervjuer som metod. Vidare beskrivs vilket 

urval som gjorts och hur bearbetning och analys av det empiriska materialet har genomförts. 

Slutligen redogör vi för de etiska överväganden som gjorts.  

5.1 Intervju som metod 

Vi har i vår studie valt att använda oss av de sju stadier i en intervjuundersökning som Kvale 

och Brinkmann (2014) beskriver. De sju stadierna är tematisering, planering, intervju, utskrift, 

analys, verifiering och rapportering. En forskningsintervju är enligt Kvale och Brinkmann en 

interpersonell situation där ett samtal äger rum mellan två deltagare om ett ämne av 

gemensamt intresse. Kunskap skapas genom mötet mellan de båda deltagarnas synpunkter 

och upplevs som den mest spännande och berikande delen av en intervjustudie. Kvale och 

Brinkmann talar vidare om att iscensätta en intervju och menar då att det handlar om många 

saker, bland annat att uppmuntra informanten att ge sin syn på frågor av relevans för studien. 

För att kunna beskriva och analysera lärares syn på extra anpassningar i skolan har vi valt att 

använda oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade lärarintervjuer enligt Martyn 

Denscombes (2009) definition. Vi har valt att placera intervjuerna någonstans mittemellan 

den helt strukturerade och den helt ostrukturerade intervjun för att lämna en viss frihet till 

respondenten att resonera och utveckla sina idéer om ämnet utan att för den delen lämna 

detsamma. Detta ger i någon mån en större garanti för att alla frågeställningar berörs, vilket 

inte är helt säkert med en helt ostrukturerad intervju (Kvale & Brinkmann, 2014). Syftet med 

en kvalitativ analys är att få en djup och god förståelse genom att fånga olika personers 

uppfattningar och föreställningar i ämnet. Fördelar med personliga intervjuer som metod 

jämfört med enkäter är att de rymmer möjligheter till att följa upp idéer och försöka förstå 

motiv och känslor hos respondenten samt att de är relativt lätta att arrangera. I jämförelse med 

en telefonintervju kan vi med personliga intervjuer få större insikt i respondentens svar genom 

att ta hänsyn till mimik, gester och annat kroppsspråk. Jämfört med fokusgruppsintervjuer har 

intervjuaren vid personliga intervjuer bara en källa att förhålla sig till. Det blir lättare att 

transkribera intervjuerna då det bara är en röst att känna igen. Däremot kräver planeringen och 

utförandet av intervjuer mycket tid (Denscombe, 2009). En nackdel med personliga intervjuer 
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är att intervjusvaren kan påverkas av det sociala sammanhanget (Alvesson & Deetz, 2000). 

Detta kan leda till att svaren blir de väntade inom den rådande kulturen. Intervjuarens relation 

till informanterna påverkar också utsagorna. Om intervjuaren strävar efter att upphäva 

effekten av detta genom att försöka hålla sig neutral, så riskeras att svaren kommer att sakna 

djup. Genom en större närhet till intervjuaren kan informanternas svar fördjupas, men 

samtidigt riskerar detta förhållningssätt att påverka svaren i någon riktning. Alvesson och 

Deetz menar dock att trots osäkerheter gällande intervjumetoden, kan dessa svar ge en 

intressant inblick i informanternas upplevelser och värderingar. Dessutom får intervjuaren 

kunskap om vilket språk informanterna använder när de svarar på frågorna och även det ger 

intressant information (Alvesson & Deetz, 2000).    

Innan insamlingen av empirin påbörjades gjordes en pilotundersökning. Allan Bryman (2011) 

beskriver de fördelar han anser finns med att genomföra en pilotundersökning. För det första 

kan de som har sammanställt de aktuella frågorna få respons på om de fungerar. Frågor som 

gör respondenten generad kan uteslutas, frågor som ger otydliga svar kan förändras så att 

svaren blir lättare att uppfatta och ordningen på frågorna provas också i en pilotundersökning. 

En annan anledning att göra en pilotundersökning är att intervjuarna får öva sig på 

intervjusituationen. Denna studie föregicks av att båda intervjuarna gjorde varsin intervju 

innan den egentliga undersökningen påbörjades. Dessa pilotintervjuer ledde till att två frågor 

ändrades och en fråga tillkom för att få en tydligare bild av respondentens 

undervisningssituation. Bryman (2011) föreslår också att de som ingår i pilotundersökningen 

inte ska ingå i urvalet till studien men de bör vara jämförbara med de tilltänkta informanterna. 

I denna pilotstudie användes kollegor som hade möjlighet att svara på intervjufrågorna med 

kort varsel och som hade kunnat vara informanter i denna studie då de är verksamma lärare. 

Bedömningen var att de kunde tillföra information i pilotundersökningen utan att 

betydelsefulla svar uteslöts ur studien genom att vi hade andra, liknande informanter som vi 

kunde använda i den egentliga intervjustudien.  

5.2 Urval 

Vi har genomfört 16 intervjuer med verksamma lärare som undervisar i årskurs 1-9 i 

grundskolan samt årskurs 1-3 på gymnasiet. De 16 informanterna arbetar i fem olika 

kommuner, på åtta olika skolor i mellersta Sverige. Skolorna är organiserade på olika sätt, en 

är F-3, en är F-6, en är 4-9 och tre är F-9 och på gymnasiet finns språkintroduktion, 
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yrkesförberedande program och studieförberedande program representerade. Skolorna har en 

bred variation av elever och ligger i områden med olika socioekonomisk status. Två av F-9-

skolorna och gymnasieprogrammen har en 1-1-lösning beträffande datorer till eleverna. På de 

övriga skolorna ser tillgången på tekniska hjälpmedel olika ut. Vårt fokus i intervjuerna är 

frågor om extra anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter, eventuella svårigheter i 

arbetet med extra anpassningar, dokumentation av anpassningarna och 

utvecklingsmöjligheter. Urvalet av informanter har inte skett slumpmässigt utan med 

utgångspunkten att informanterna skulle ha olika utbildning, erfarenhet av lärararbete och 

arbete på olika stadier inom grundskolan och gymnasiet. Vi har gjort ett så kallat subjektivt 

urval (Denscombe, 2009) för vår studie då urvalet skett med hjälp av lärare som vi hade 

kännedom om sedan tidigare eller kunde komma i kontakt med genom personer som vi 

känner. Vi har för studien handplockat lärare som uppfyller vår önskan om att få en jämn 

fördelning mellan de olika stadierna och i studien deltar fyra lärare från varje stadium inom 

grundskolan samt gymnasiet. En fördel med detta subjektiva urval är att vi kan få en bredare 

variation för att belysa forskningsfrågorna samt att den är tidsbesparande då vi kom i kontakt 

med våra tilltänkta informanter snabbare.  

5.3 Genomförande 

Vi har i våra intervjusituationer börjat med det som Kvale och Brinkmann (2014) kallar 

orientering. Orienteringen innebär att informanten i början av intervjun får veta syftet med 

intervjun, att inspelningsapparater kommer att användas samt att tillfälle ges för informanten 

att ställa frågor. Intervjuerna har skett enskilt mellan informanten och en av skribenterna till 

denna studie. Intervjuerna har dokumenterats genom audioinspelning och sedan 

transkribering. Audioinspelningarna sparades och användes vid behov av båda skribenterna 

medan transkriberingarna gjordes tillgängliga för båda skribenterna direkt efter utförd intervju 

och transkribering. Kvale och Brinkman skriver om olika typer av intervjufrågor. I vår studie 

har vi använt oss av frågor som ska vara korta och enkla att förstå och vi har i så hög grad 

som möjligt undvikit slutna och ledande frågor. Vi har i viss mån använt oss av det som Kvale 

och Brinkmann skriver om begreppsintervjuer vilket innebär frågor för att klargöra ett 

begrepp vilket i vår studie handlar om begreppet extra anpassning.  

Kvale och Brinkman (2014) beskriver olika stadier av en intervjustudie där det första stadiet 

är tematisering. I det stadiet formuleras studiens syfte, studiens varför och vad för att sedan 
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komma fram till vilket hur, det vill säga vilken metod som är lämplig. Stadium två är 

planering av hela undersökningen med hänsyn tagen till vilken kunskap som eftersträvas och 

avseende etiska frågor. Det tredje stadiet är själva intervjuerna: dels att de genomförs enligt 

planen, dels att hänsyn tas till tillförlitligheten hos intervjupersonerna. Informanterna i denna 

undersökning har alla lärarlegitimation och tillhör således den yrkeskategori som 

undersökningen gäller och samtliga var intresserade av att vara med och svara på frågorna.  

I det fjärde stadiet sker överföringen från talspråk till skriftspråk och vid en valid översättning 

ska hänsyn tas till språklig stil. Transkriberingen gjordes relativt omgående, ofta direkt efter 

intervjun och alltid samma dag. Vid transkriberingen återgavs allt tal så lika den talade 

situationen som möjligt. Den skrivna texten är dock något mer korrekt återgiven med hela ord 

och meningar då det utifrån studiens syfte inte tillför undersökningen något att återge den 

talade situationen exakt utan skulle eventuellt kunna skapa missförstånd då den blir mer 

svårläst. Transkriberingarna lästes också noggrant igenom vid flera tillfällen samtidigt som vi 

lyssnade till de inspelade intervjuerna, detta för att säkerställa att transkriptionen blev så exakt 

som möjligt.  Vi har, precis som Michael Tholander och Asta Cekaite (2014) påpekar, noga 

övervägt hur vi transkriberar intervjuerna. Vi har försökt att fånga upp både vad som sägs 

men även hur det sägs. Enligt Tholander och Cekaite är ett utmärkande drag för samtal att 

människor följer vissa bestämda regler. De talar om turtagning i samtal då deltagarna turas om 

att ha ordet.  Det finns enligt dem vissa principer för turtagning i all vardaglig konversation 

vilka är att det kontinuerligt sker turbyten, en talar åt gången och att turbytena ofta sker 

smidigt med minimala pauser och minimalt överlappat tal. Även i intervjusituationer sker 

turtagning som utgör en grund för ett bra samtal. Kvale och Brinkmann (2014) talar om att 

goda intervjupersoner är samarbetsvilliga, välmotiverade, vältaliga och kunniga samt att de 

håller sig till intervjuämnet. De beskriver också hur en god intervjuare bör agera vilket 

handlar om att intervjuaren känner till ämnet, behärskar konsten att samtala, har språkkänsla 

och är lyhörd för intervjupersonens språkliga stil. En av styrkorna i en intervju är tillträdet till 

den intervjuade personens vardagsvärld.  

Intervjuerna genomfördes på respektive informants skola utom två intervjuer som skedde via 

telefon, en på grund av sjukdom och en på grund av tidsbrist för informanten. Intervjuerna 

skedde enskilt i ett rum som informanten hade valt och som fanns tillgängligt. Före intervjun 

skedde orienteringen som Kvale och Brinkmann (2014) talar om men sedan tog själva 

intervjuerna mellan 20 minuter och upp till en timme. Samtliga intervjuer avslutades med en 

fråga om informanten hade några vidare frågor eller något att tillägga samt ett tack för att 
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informanten deltagit i studien. Alla informanter erbjöds att läsa transkriptionen av den egna 

intervjun när den var gjord och det var tre av deltagarna som valde att göra det. Det var ingen 

som ville lägga till eller dra ifrån något. 

5.4 Bearbetning och analys av det empiriska materialet 

Det femte stadiet av en intervjuundersökning är analysen av data. Både Denscombe (2009) 

och Kvale och Brinkmann (2014) anger fem steg i processen att analysera kvalitativa data. 

Det handlar om att förbereda data, bli förtrogen med data, tolka data med hjälp av koder 

och/eller kategorier, verifiera data och till sist presentera data. Denscombe (2009) 

understryker att dessa steg inte kan separeras från varandra utan går in i varandra och en 

kvalitativ analys har en repetitiv karaktär. För att kunna urskilja olika mönster och samband 

lästes intervjuerna igenom vid ett flertal tillfällen. Därefter följde en fas av kodning som 

inleddes med att vi letade nyckelord som antecknades i kanten på dokumentet. Dessa 

färgkodades också i texten för att det skulle bli tydligt. Det centrala innehållet i utsagan drogs 

ihop till kortare formuleringar i enlighet med det som Kvale och Brinkmann (2014) benämner 

meningskoncentration. Några av de första nyckelorden som identifierades var alternativa 

verktyg (det som tidigare har benämnts kompensatoriska hjälpmedel och det begreppet 

förekommer i citat), förenklingar, tid, bildstöd och muntliga alternativ. Detta gjorde vi först 

var för sig för att sedan träffas och jämföra och sammanföra våra respektive material. 

Denscombe (2009) påpekar att triangulering på det sättet innebär en fördel då datan betraktas 

ur mer en ett perspektiv. Det var av den anledningen vi valde att göra enskilda genomgångar 

först och gemensamma i steg två för att öka resultatets tillförlitlighet. Nyckelorden kunde 

sedan grupperas och bilda olika teman. Det sista steget i analysen var att gå igenom allt 

material tillsammans ännu en gång. Vi var helt överens om drygt hälften av de teman som 

hade framkommit så de lades åt sidan för att diskutera de resterande temana. Centrala teman 

som framkom var anpassningar, organisation, dokumentation och stöd. Efter det arbetet 

kvarstod endast ett litet antal nyckelord som var av perifer karaktär eller inte hade relevans för 

vårt syfte, så de lades åt sidan.   

 

Det fjärde steget, att verifiera data, beskriver vi i nästa kapiteldel och det sista steget, att 

presentera data återfinns i kapitel sex där vi presenterar resultatet (Denscombe, 2009).  
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 5.5 Studiens tillförlitlighet 

Det sjätte stadiet av en intervjuundersökning avser verifiering av resultatens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Staffan Larsson (2009) skriver om olika synsätt på 

generalisering. Han menar att det finns potential för generalisering och för att det ska bli 

möjligt finns ett behov av en diskurs angående vad vi lägger i begreppet generaliserbarhet i 

kvalitativa studier. Två sätt att öka möjligheten att generalisera är kontextlikhet samt 

maximerad variation. Kontextlikhet innebär att ett resultat som uppstår i en viss kontext kan 

vara överförbart till en liknande kontext. Forskaren beskriver sina resultat och sin kontext och 

sedan är det upp till läsaren att avgöra om resultaten går att applicera på en annan kontext. 

Resultatet av en studie i en viss kontext kan eventuellt vara giltigt för en liknande kontext. 

Det är ofta skälet till att forskning överhuvud taget sker, att generera kunskaper i ett 

sammanhang som sedan går att bruka i andra liknande sammanhang. Av vikt här är att 

forskaren gör noggranna och fylliga beskrivningar av sina resultat och sin kontext så att 

läsaren kan få en tydlig uppfattning om överförbarheten till andra kontexter. Genom att 

beskriva kontexten kan det vara möjligt att applicera resultatet från denna studie om extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen på en annan liknande kontext. 

 

I en studie kan maximal variation angående en företeelse eftersträvas. Genom att studera en 

avgränsad population önskar forskare få fram synsätt som finns i hela populationen. Det leder 

till att urvalet inte sker slumpvis utan med fokus på att få informanter med så stor variation 

som det är möjligt. Genom att ha en spridd representation är det mer befogat att generalisera 

och tro att variationen är överförbar till ett annat sammanhang (Larsson, 2009). Informanterna 

i denna studie är alla lärare men deras bakgrund visar stor variation och bredd. De 16 lärarna 

är jämnt fördelade över årskurs 1-3, 4-6, 7-9 och gymnasiet. De har varit yrkesverksamma 

mellan 1 och 35 år, det är både män och kvinnor, de undervisar i olika ämnen och även 

skolornas elevunderlag har stor variation. 

  

Med reliabilitet avses noggrannheten i hur undersökningar utförs och hur noggrann forskaren 

är vid bearbetningen av sitt material (Bryman, 2011). Reliabilitet innebär att studiens 

tillförlitlighet diskuteras samt hur likvärdigt resultatet skulle bli om samma studie gjordes på 

nytt vid ett senare tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2014). Validitet bestäms av om metoden som 

används undersöker det den är avsedd att undersöka enligt studiens syfte och frågeställningar 

(Kvale & Brinkmann, 2014). För att ge läsaren en möjlighet att kritiskt granska och reflektera 
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över denna studies genomförande och resultat, redovisas tillvägagångssätten utförligt och 

resultatredovisningen styrks med citat från lärarintervjuerna. 

5.6 Etiska överväganden 

För att följa god forskningssed hänvisar Vetenskapsrådet till den amerikanske sociologen 

Robert Mertons fyra principer som kan förkortas CUDOS (Communism, Universalism, 

Disinterestedness, Organized Scepticism). Dessa innebär att forskaren ska ha ett öppet, 

vetenskapligt och granskande förhållningssätt och att forskarens enda motiv ska vara en 

önskan om att vilja bidra med mer kunskap (Vetenskapsrådet, 2011). Även om dessa fyra 

principer har ifrågasatts och modifierats sedan de först lanserades finns de fortfarande med 

som en grund för moderna forskare. 

Med de fyra begreppen sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet understryker 

Vetenskapsrådet (2011) vikten av att skydda de personer som medverkar i forskning. 

Respondenterna i denna studie har innan intervjun, via mail eller personligt samtal, 

informerats om studiens syfte, om frivillighetsprincipen och om konfidentialitet samt därefter 

fått ge sitt samtycke. Vetenskapsrådets riktlinjer, som innebär att deltagarna ska avidentifieras 

och anonymiseras i studien och att materialet endast får användas till den här undersökningen, 

förvaras säkert under tiden som studien pågår och att det efter att studien har godkänts 

kommer att förstöras, utgör grunden till att respondenternas integritet bevaras. 

Nödvändigheten av information om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt betonar 

också Pål Repstad (2007). Även Kvale och Brinkman poängterar att det informerade 

samtycket är avgörande ur etisk synpunkt (2014). Källdata ska förstöras när uppsatsen är 

godkänd och den ska förvaras betryggande under tiden som arbetet med studien pågår. 

Nyttjandekravet innebär att personerna som deltar i en studie ska veta att deras medverkan 

endast kommer att användas till det som har sagts (Repstad, 2007; Kvale & Brinkman 2014).  
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6. Resultat 

 
I det här kapitlet presenteras resultatet av den empiriska undersökningen utifrån de svar som 

har framkommit i de semistrukturerade intervjuerna med 16 stycken verksamma lärare, fyra 

från varje stadie i grundskolan samt fyra på gymnasiet. Lärarna är benämnda L för lärare, en 

siffra som motsvarar vilken intervju (se bilaga 2) samt en förkortning för vilket stadium 

läraren arbetar på, till exempel L15G är lärare 15 som arbetar på gymnasiet. Resultaten är 

indelade under tre rubriker; lärarnas syn på begreppet extra anpassning, extra anpassningar i 

klassrummet och dokumentation. Avsnittet extra anpassningar i klassrummet har i sin tur tre 

underrubriker; didaktiska anpassningar, organisatoriska anpassningar samt stöd och samsyn.  

6.1 Lärarnas syn på begreppet extra anpassning 

Då begreppet extra anpassning skrevs in relativt nyligen i skollagen, år 2014, vill vi i den här 

studien bland annat undersöka hur verksamma lärare tolkar begreppet extra anpassning. 

Svaren som lärarna anger handlar allihop om saker som finns angivna i Skolverkets allmänna 

råd (2014) som exempel på extra anpassningar. Många av lärarna anger att extra anpassningar 

ofta är små saker som de gör på egen hand i sitt klassrum för att underlätta för eleverna i deras 

lärsituation. Några sammanfattar begreppet extra anpassning i en eller ett par meningar som 

citaten nedan visar.  

Det finns de elever som inte klarar av den vanliga undervisningen så jag måste göra små 
anpassningar för att underlätta för dem (L5M). 

Ja, egentligen betyder det väl att alla ska få chans att nå de mål som de vill, på sitt sätt som man 
klarar det på. Det känns som, ja lite så. Jag är till för eleverna och att de ska nå de mål som de vill 
och då får jag anpassa mig efter dem, eleverna alltså (L16G). 

Flera av lärarna anger också specifikt olika saker som de kan göra i klassrummen för 

elever i svårigheter för att de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. 

De nämner att eleverna kan få en speciell placering i klassrummet, att det finns tydliga 

instruktioner kring arbetsuppgifter och lektionsinnehåll, att de kan få arbeta i en mindre 

grupp, att de kan få göra saker muntligt istället för skriftligt, längre provtid, få texter 

upplästa och hjälpmedel i form av IT-verktyg. Läraren i citatet nedan räknar upp många 

olika extra anpassningar som hon gör för elever i svårigheter.  
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Mmm, då tänker jag, placering i klassrummet, hur stor uppmärksamhet eleven får av mig, hur stor 
uppmärksamhet eleven får av eventuell extra pedagog som är inne i klassrummet. Det kan vara 
annat arbetsmaterial. Det kan vara någonting att hålla på med, nåt att ha i handen, något annat att 
sitta på. Det kan vara att sitta med mig, det kan vara...ja naturligtvis extra hjälp av alla möjliga 
slag, alltså rent att man förklarar en gång till, eller man skriver upp på tavlan extra tydligt. Man 
kan jobba med bilder i arbetsordningen, det kan vara att man är extra tydlig med vad som kommer 
att hända, att göra listor, man kan anpassa vilka man sitter med, det kan finnas skärmar, det kan 
finnas hörselskydd, man kan få gå ut och vara enskilt med en fritidspedagog eller bara få gå ut för 
att vara i lugn och ro. Det kan vara att man får röra på sig när man behöver, det kan vara att man 
ber föräldrar komma och vara med som ett "extra" jag (L3L).  

De flesta av lärarna i studien nämner några av de extra anpassningarna i citatet ovan 

men ingen annan lärare nämner lika många extra anpassningar som läraren ovan. 

Citaten visar att lärarna i vår studie har kunskap om begreppet extra anpassning trots att 

det är ett relativt nytt begrepp i den svenska skolan. 

Då det handlar om själva definitionen av begreppet extra anpassning är det bara en av lärarna 

som deltar i studien som uttrycker en osäkerhet kring vad begreppet innebär. Läraren är 

osäker på skillnaden mellan vad som anses vara extra anpassning och vad som är särskilt stöd 

vilket citatet nedan illustrerar:  
Extra anpassning innebär att det är… nu ska vi tänka här. En anpassning gör 
man i klassrummet, en extra anpassning är något som görs utav en 
specialpedagog. Vänta jag måste tänka, vi gick ju precis igenom det. En extra 
anpassning kan vara att eleven sitter nära mig till exempel eller att den får 
uppgifter av mig som är tillrättalagda eller att den får använda iPad för att 
lyssna på en text, det är en extra anpassning (L8M). 

 
När det handlar om hur man genomför de olika extra anpassningarna ser lärarna i den här 

studien lite olika på det. Några av lärarna ser extra anpassningar som något som kan och 

enligt dem med fördel bör göras på gruppnivå då de anser att det gynnar samtliga elever och 

inte bara elever i svårigheter.  
 
den extra anpassningen är ju egentligen för vissa elever men alla mår ju bra av 
att ha det (L4L). 
 
extra anpassningar kan vara på gruppnivå (L15G). 
 

 
Andra ser de extra anpassningarna som något som görs för enskilda elever på individnivå: 

 
Extra anpassningar för mig är när man till exempel har en åtgärd för en viss 
elev som ingen annan elev har (L1L). 

 
I intervjuerna framkommer att lärarna har olika syn på vad det är som ska anpassas, lärarens 

undervisningssätt, arbetsuppgifterna eller en kombination av båda.  
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anpassa mig efter behoven som de har […] man vill dela på sig (L13G). 
 
anpassa undervisningen så att en elev kan tillgodogöra sig den på bästa sätt 
(L12H). 

 
I citaten ovan talar lärarna om olika möjligheter att anpassa lärsituationen för elever. I 

intervjuerna framkom att lärarna strävar efter att de anpassningar som görs ska passa de olika 

behov som eleverna har i undervisningssituationen för att utvecklas optimalt vilket innebär 

både anpassning av arbetsmaterial och undervisning. Citaten visar att lärarna ser extra 

anpassning som något som åligger dem att göra inom ramen för den ordinarie undervisningen 

med eleverna. I vår studie har vi funnit att lärarna har en hög grad av samsyn gällande arbetet 

med extra anpassningar, oberoende av vilket stadium de arbetar på.  

6.2 Extra anpassningar i klassrummet – möjligheter och hinder 

I intervjuerna med lärarna i vår studie fokuserar vi på elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Lärarna fick intervjufrågor om vilka anpassningar de gör för elever i läs- och skrivsvårigheter 

i klassrummet. De fick även frågor om vilka anpassningar de anser att elever i läs- och 

skrivsvårigheter behöver eller vill ha, men som de som lärare inte har möjlighet att ge. Vi 

redovisar resultatet i detta avsnitt i två underrubriker, didaktiska anpassningar och 

organisatoriska anpassningar. 

6.2.1 Didaktiska anpassningar   

I skolan funderar lärarna mycket över didaktiska frågor som vad undervisningen ska handla 

om, hur de ska förmedla kunskapen och varför undervisningen innehåller det stoff som den 

gör. I vår studie finner vi att lärarna gör många didaktiska anpassningar kring elever i läs-och 

skrivsvårigheter. Som en inledning på det här avsnittet vill vi börja med ett citat från en lärare 

där han ger sin syn på sitt uppdrag som lärare och sin nuvarande arbetssituation.   

Vi ska ju försöka ge alla elever en likvärdig undervisning och då handlar det någonstans om att 

man ska se en klass så här på kanske 26 personer som har olika behov, olika intressen, studerar på 

olika sätt och man ska nå dem allihopa liksom. Varenda en, varenda elev och det är lite mission 

impossible men ändå så gör man det liksom (L9H). 
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Han sammanfattar lärarnas uppdrag som "mission impossible" (en omöjlig uppgift) när han 

berättar om de uppdrag som han enligt skollagen och läroplanen har och detta blir sedan 

utgångspunkten i hans didaktiska arbete. Citatet visar att denne lärare har som mål att hans 

undervisning ska vara inkluderande både rumsligt och didaktiskt. 

 

I tidigare avsnitt som handlar om hur lärarna i studien tolkar begreppet extra anpassning så 

menar lärarna även då det handlar specifikt om elever i läs- och skrivsvårigheter att det är bra 

att anpassa undervisningen efter hela gruppen:  
Men det gör jag ju inte bara för dom som har läs- och skrivsvårigheter utan för alla elever. För 
mig är det bättre att tänka på hur jag kan genomföra lektionen på bästa sätt för alla elever 
liksom, med alla olikheter som dom är (L16G). 

 
I arbetet med extra anpassningar specifikt för elever i läs- och skrivsvårigheter är en insats 

som många lärare beskriver möjligheten att lyssna på det skrivna och göra arbetsuppgifter, 

prov och redovisningar av sin kunskap muntligt i stället för genom skriftliga uppgifter. Dessa 

möjligheter uttrycks tydligare ju äldre elever som lärarna arbetar med.  

 
Mycket muntligt, mycket bildstöd, små bitar och möjlighet att lyssna på texten  
(L8M). 
 
Särskilt i engelskan verkar dom flesta tycka om att lyssna och inte bara läsa om de ska läsa 
nånting (L14G). 

  
Vidare är det så att oavsett om läraren arbetar med yngre eller äldre elever återkommer 

förenkling av texter eller arbetsuppgifter som en extra anpassning som läraren använder. Flera 

lärare uttrycker att eleverna kan få lättlästa böcker som alternativ till de som den övriga 

klassen läser.  
Men annars är det alltså så tycker jag i läs- och skriv så är det ju mer val av litteratur att man 
försöker ge dem en förförståelse om det är så eller liksom förenkla uppgiften (L4L). 
  
När det gäller svårighetsgrad så kan man få lättlästa versioner om vi har en gemensam 
klassuppsättning och jobba med alternativt lyssna då (L12H). 

  
Ovanstående citat visar att flera lärare ser alternativet att erbjuda förenklade eller lättlästa 

versioner som ett självklart val. Något annat som också används i arbetet med elever i läs- och 

skrivsvårigheter är speciella arbetsmetoder och alternativa verktyg på datorer och iPads. Här 

nämns också flera olika alternativ till att lyssna på det skrivna istället för att läsa något. 

Beträffande möjligheter att få lyssna på det skrivna märks ingen skillnad mellan de olika 

stadierna, medan speciella arbetsmetoder oftare nämns bland lärarna till de yngre eleverna.  
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Så då ska ju X till exempel med de som inte riktigt har kommit igång med ljudandet köra 
Rydaholm3 för att se att om det liksom släpper då. (L4L) 

  
Ja, att man har kompensatoriska hjälpmedel som till exempel talsyntes eller ClaroRead4 som den 
heter och att man har inläsningstjänst5 också. (L6M) 
  
när det gäller läsandet använder mycket Legimus6 försöker jobba också med att de läser 
samtidigt för att inte tappa lästekniken. (L12H) 

 

Drygt hälften av lärarna på de skolor där inte alla elever har varsin iPad eller dator önskar att 

alla elever har tillgång till en. Här syns en skillnad beroende på vilket stadium som lärarna 

arbetar på då detta efterfrågas mest av lärare som arbetar med årskurs 1-6, vilket beror på att 

en-till-en skolorna i denna studie är gymnasieskolorna och framför allt årskurserna 7-9 i 

grundskolan.   

 
Jag skulle vilja att alla elever som har svårt med språket, det spelar ingen roll om det är läsning eller 
skrivning skulle ha en egen personlig iPad i skolan (L1L). 
 

I citatet nedan ger en annan lärare sin syn på behovet av IT-verktyg då han anser att det 

behövs iPads eller datorer till samtliga elever på skolan, inte bara till elever i läs-och 

skrivsvårigheter.  

 
skulle det vara bra med iPads eller datorer för alla elever för då skulle det inte bli så utpekande vilka som 
kanske behöver den extra hjälpen (L7M). 

 
I de två citaten ovan ger lärarna uttryck för två olika saker, dels att IT-verktyget ska finnas 

tillgängligt så att elever kan använda det hela tiden. Samt att det är av vikt med IT-verktyg för 

alla elever så att elever i svårigheter inte känner sig utpekade och väljer att inte använda sig av 

dem på grund av det.  

                                                 
3 Rydaholmsmetoden är ett program för att träna avkodning. Eleverna arbetar enskilt tillsammans med 
någon vuxen minst två gånger i veckan. Syftet med träningen är att eleven skall uppnå en högre 
läshastighet (Rydaholmsmetoden, 2010). 
4 ClaroRead är ett talsyntesprogram som går att använda på datorer. Programmet hjälper till att läsa upp 
bokstäver, ord eller meningar från skrivna texter, både texter som finns färdiga men även texter som 
eleven själv producerar (Skoldatatek, 2016). 
5 Inläsningstjänst är en tjänst som tillhandahåller främst inlästa läromedel. Med hjälp av en inloggning får 
eleverna tillgång till det inlästa materialet och kan ladda ner det till sin mobil, surfplatta eller dator 
(Inläsningstjänst, 2016).  
 
6 Legimus är en tjänst som Myndigheten för tillgängliga medier tillhandahåller för skönlitteratur för alla 
medborgare med en läs- eller synnedsättning. Det krävs att eleven eller elevens målsman ansöker om att få 
tillgång till den (MTM, 2016). 
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6.2.2 Organisatoriska anpassningar   

Oavsett vilket stadium som lärarna arbetar på anger nästan hälften att en faktor av vikt i 

arbetet med extra anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter är tiden. Lärarna 

uttrycker att tiden inte räcker till i arbetet i klassrummet kring de extra anpassningarna. De 

uttrycker att de som lärare inte hinner med men även att eleverna inte alltid hinner med alla 

arbetsuppgifterna på grund av tidsbrist.  

 att tiden inte räcker till, att det är många som vill att man läser uppgifterna och kanske fler gånger.  
Men oftast så är det väl en tidsbrist som jag känner framför allt som gör att man inte kan ge dem 
vad de behöver (L5M). 

Det tycker jag är den stora bristen att tiden inte känns som den räcker till (L10H). 

Alltså ofta handlar det om tiden tycker jag.  Om jag hade mer tid skulle man kunna ägna sig åt 
samma elev mycket mer och jag tror att bara det skulle hjälpa dom… (L14G). 

I intervjuerna framkommer att drygt en fjärdedel av lärarna efterfrågar möjligheter till mindre 

grupper inom gruppen. Detta för att eleverna ska kunna stötta och hjälpa varandra inom den 

lilla gruppen och även möjlighet för den undervisande läraren att hjälpa till i den mindre 

gruppen.  

och att man sitter i en mindre grupp där jag styr arbetet tillsammans med dem där jag läser och det 
(L5M). 

Ja, alltså jag kan inte alltid tillgodose att de får sitta, de vill ju gärna sitta i en lite mindre grupp för 
att diskutera texterna och lyssna på andra som läser högt och sådant (L8M). 

Att ha enskild undervisning/mindre grupp för att hinna med… (L11H). 

Ytterligare en anpassning som nämns av lärarna för elever i läs- och skrivsvårigheter är den 

fysiska placeringen i eller utanför klassrummet. Både att eleverna kan få sitta någon 

annanstans utanför klassrummet och placeringen inne i klassrummet. Då det handlar om 

placeringen inne i klassrummet talar lärarna om att eleven kan sitta nära läraren men också 

vilka andra elever som finns runt omkring eleven i fråga.  

  
          Kan få sitta ute, kan de också få göra, så att de får lite lugnare (L7M). 
 
En av lärarna funderar på om det rent organisatoriskt skulle kunna gå att göra något åt 

elevernas skoldagar genom att ge eleverna ett mer sammanhängande schema.  
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Eller att det är såna organisatoriska saker som att de har så många ämnen under en vecka att de 
springer från det ena till det andra och det kanske kunde vara en organisatorisk sak att man kanske 
skulle ha en hel förmiddag med bara ett ämne eller en hel dag till och med så de verkligen fick 
göra klart saker, det kanske skulle hjälpa (L14G). 

Lärarna brottas med ungefär samma svårigheter, främst tidsaspekten, och har liknande tankar 

kring vad begreppet extra anpassning innebär samt vad som behövs för att tillgodose 

elevernas behov så att de kan tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. 

 

Sammanfattningsvis är många av de extra anpassningarna som lärarna i studien anger att de 

använder för att underlätta för elever i läs- och skrivsvårigheter också de extra anpassningar 

som Skolverket tar upp i sina allmänna råd (2014). Lärarna nämner tydliga instruktioner, 

möjligheter att göra arbetsuppgifter muntligt liksom möjligheter att visa sina kunskaper 

muntligt, inläst material och alternativa hjälpmedel som exempel på extra anpassningar som 

de använder. Vi tolkar detta som att lärarna är välinformerade om de nya direktiven och också 

kan omsätta sina kunskaper om extra anpassningar i praktiken. Detta för att elever i läs- och 

skrivsvårigheter ska kunna inkluderas rumsligt, socialt och didaktiskt.    

 

6.3 Stöd i arbetet med extra anpassningar 

I våra intervjuer har vi frågat lärarna hur de upplever stödet kring arbetet med extra 

anpassningar från sina kollegor och skolledning. Flera av lärarna ger uttryck för att de anser 

att extra anpassningar är något som de ska/bör sköta på egen hand. De upplever att de står 

ensamma med elever i svårigheter i sina klassrum och de upplever att de själva ska ta 

ställning till vilka extra anpassningar som är lämpliga, vilket framgår av citaten nedan.  

Att man är ganska ensam med det att det ska vara något som jag som ensam lärare ska komma på, 
att det här ska vi prova... (L5M). 

Men sen är det just med extra anpassningar är väldigt upp till mig själv hur jag ska sköta det i 
klassrummet. Jag kan inte få så mycket hjälp där på det sättet (L7M). 

Eh, alltså man gör ju det mesta själv kan jag tycka... (L14G). 

I intervjuerna efterfrågar några av lärarna en samsyn lärare emellan över hela skolan då det 

handlar om extra anpassningar. De efterfrågar ett samarbete kring vad extra anpassningar kan 
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och bör vara och hur lärarna kan se till att eleverna får möjlighet till samma extra 

anpassningar över ämnesgränserna.   

Och så saknar jag den här samsynen i vad man ska, ja men hur man ska förbereda eleverna med 

läs- och skrivsvårigheter i klassrummen (L6M). 

Det saknas ändå kan jag tycka ett gemensamt förhållningssätt till hur man dokumenterar och hur 

man genomför extra anpassningar och för vilka elever man ska genomföra dem (L6M). 

I intervjuerna uppgav några av lärarna, oberoende av undervisningsstadium, att de i sina 

respektive arbetslag kan få stöttning och även kan diskutera extra anpassningar med sina 

kollegor och få konkreta tips och idéer.   

Vi diskuterar i arbetslaget och där har vi ju, vi är ett ganska stort arbetslag med många 
professioner och där diskuterar vi ju elever och hur vi kan hjälpa dem (L3L). 

Äh jag kan känna att det stöd som vi har främst nu på vår skola det är just kollegorna att vi 
försöker stötta varandra och hjälpa varandra med det här. Och vi pratar och diskuterar just vad vi 
kan göra med den här eleven X för att nå bättre resultat, det funkar bra i det här ämnet men det 
funkar inte i det här, så vad kan vi göra?  (L10H). 

Men jag har ett jättestort stöd av alla kollegor både i ämnet och runt extra anpassningar och hur 
man gör med olika elever för att se vad jag kan ta med mig till mitt klassrum (L14G). 

Bara ett fåtal av lärarna i vår studie upplever att de får stöd av andra än sina kollegor i 

form av en speciallärare/specialpedagog då det handlar om extra anpassningar. 

har vi inget stöd från speciallärare, däremot har vi en specialpedagog som vi kan prata med om vi 
har frågor eller tankar... (L1L). 

Jag får framförallt stöd utav min specialpedagog för det är där vi diskuterar extra anpassningar 
(L8M). 

Några av lärarna anser att de skulle vilja ha och också behöver hjälp av en 

speciallärare/specialpedagog för att se vilka extra anpassningar som kan vara lämpliga 

för elever. Flera av de som efterfrågar det här stödet anger att de har stöd i sitt arbetslag 

men att de skulle behöva ha tillgång till ytterligare kompetens i form av 

speciallärare/specialpedagog.  

men sen är det bra att det finns en specialpedagog som kan titta närmare på elevens situation och  
komma med hjälp och stöd och råd framför allt...  (L15G). 
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Några av de lärare som efterfrågar stöd av speciallärare/specialpedagog uppger att det 

inte finns någon på skolan och de menar att det hindrar dem i arbetet med extra 

anpassningar precis som nämndes ovan. Orsaken till att det inte finns 

speciallärare/specialpedagog på skolan är att skolledningen inte har lyckats anställa 

någon för att ingen har sökt tjänsten.  

vi har ju inte haft någon speciallärare på över ett år vilket gör att vi känner oss lite begränsade 
därför att man skulle behöva en speciallärare eller specialpedagog som kunde vara behjälplig men 
de (skolledningen) har inte fått tag på någon (L10H). 

Ovanstående exempel visar att majoriteten av lärarna saknar stöd av speciallärare kring 

extra anpassningar. De uttrycker även en önskan om ett samarbete tillsammans med 

speciallärare/specialpedagog. Detta innebär att vår profession kommer kunna bidra med 

kunskap i skolans verksamhet. 

Ingen av de 16 lärarna anser att de får hjälp i arbetet med extra anpassningar av sin 

skolledning. Många upplever att skolledningen är väldigt frånvarande eller bara finns 

närvarande i detta arbete om eleverna tas upp i olika forum så som EHT7.  

Och skolledningen känner jag inte att, jag tycker inte att de känns så delaktiga förutom om man 
lyfter det här på mitterminskonferenser eller liknande eller EHT (L5M). 

Men inget speciellt från skolledningen tycker jag (L11H). 

När det kommer till det stöd som lärarna upplever att de får i arbetet med extra anpassningar 

uppger de allra flesta att de får det av sina kollegor eller arbetslag. Några enstaka nämner sina 

speciallärare/specialpedagoger som samarbetspartners i arbetet med extra anpassningar medan 

andra efterfrågar ett sådant samarbete och anger skälet till att detta inte sker att det inte finns 

någon speciallärare/specialpedagog på skolan. Nämnvärt är att ingen av de 16 lärarna anser att 

deras skolledning är delaktig i arbetet med extra anpassningar. Några av lärarna anser att 

arbetet med extra anpassningar är lite av ett ensamarbete och något som de gör i sitt klassrum. 

En av lärarna efterlyser en samsyn kring vad extra anpassningar ska/bör eller kan vara och att 

det är av vikt med diskussioner kring detta på skolorna för att eleverna ska ges så goda 

förutsättningar som möjligt att nå kunskapskraven. Enligt det sociokulturella perspektivet lär 

sig människor i sociala sammanhang och vi anser att det vore värdefullt med samarbete lärare 

                                                 
7 Elevhälsoteam 



 45 

emellan kring extra anpassningar. Det är av vikt att det inte blir ett ensamarbete utan att 

lärarna kan lära av varandra. Vi har i studien sett att lärarna har kunskap om extra 

anpassningar. En passande roll för oss som speciallärare skulle därför vara att handleda lärare 

i kollegialt lärande för att de ska få möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och lära av 

varandra. 

6.4 Dokumentation  

I skollagen står det att de extra anpassningarna ska dokumenteras i den framåtsyftande delen 

av IUP för de årskurser som har sådana, årskurs 1-5. Lärarna som deltar i vår studie visar att 

många av anpassningarna inte dokumenteras alls eller att de bara dokumenteras i en egen bok 

eller ett eget dokument avsett enbart för läraren själv. Många menar att de borde bli bättre på 

att dokumentera och att det är svårt att komma ihåg att göra dokumentationen.   

Men jag försöker bli alltså jag försöker dokumentera men sen så i vardagen så glömmer man det 
(L4L). 

är det bara små anpassningar så dokumenterar jag dem inte alls (L7M). 

Nej, just den delen är jag lite sämre på. Jag har anteckningar på de större delarna som 
orosanmälningar och öppen verksamhet och så. Men mycket av extra anpassningar sker impulsivt 
och under undervisningen (L13G). 

Ja, jag brukar väl skriva liksom för jag har ju alltid nåt dokument för klassen, ganska kortfattat 
(L14G). 

 
I vår studie framkommer att några skolor har skapat egna handlingsplaner/mallar/listor där 

dokumentationen sker. Dessa handlingsplaner/mallar/listor ser olika ut och används på olika 

sätt men samtliga lärare uppger att de finns elektroniskt. Handlingsplanerna fungerar främst 

som ett dokument för lärare för att sammanställa vilka extra anpassningar som sker. Listorna 

som lärarna kan fylla i har enligt lärarna i studien även som syfte att vara till hjälp för dem så 

att de vet vilka olika typer av extra anpassningar som kan erbjudas för elever i svårigheter.  

Ja, jag har en sådan där checklista jag brukar kika över (L9H). 

Vi skriver handlingsplaner för eleverna... (L10H). 
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Två lärare uppger att de använder IUP:n för att skriva ner sina extra anpassningar och båda 

arbetar i årskurserna 1-5 som har kvar IUP:n som verktyg.  

när vi skriver individuella utvecklingsplaner så brukar jag skriva upp vad vi kommer överens om... 
(L3L). 

De dokumenteras antingen i ett handlingsprogram tror jag att det heter eller i IUP:n. Den 
framåtsyftande IUP:n (L8M). 

En av lärarna uppger att skälet till att hon inte dokumenterar de extra anpassningarna är 

att hon anser att de ska vara möjliga att ändra från dag till dag beroende på elevens 

behov och att det då innebär svårigheter när de ska dokumenteras.  

Tycker jag att extra anpassningar är lite dagsfärskt också va. Det som funkade igår kanske inte 
funkar idag och så ja då blir det nya grejer och så där. Men sen är jag också noga med att ha en 
dialog med eleven nu jobbar jag ju mest med högstadieelever och därför så är de ju mer påslagna 
rent själva att de begriper vad de behöver va (L12H). 

Det vi har funnit i vår studie är att då det inte finns något tydligt krav på dokumentation så 

väljer lärarna bort att dokumentera de extra anpassningarna. Detta för att de upplever en 

tidsbrist men också för att de inte vet hur och var de ska dokumentera de extra anpassningarna 

vilket har lett till att de har skapat egna dokument i form av handlingsplaner, listor eller egna 

anteckningar i dokument eller egna böcker. Att skolor skapat egna handlingsplaner/listor 

handlar troligtvis om en osäkerhet då det inte finns tydliga direktiv kring var de extra 

anpassningarna ska dokumenteras för elever i årskurs 6-9 i grundskolan och för elever på 

gymnasiet. Även skolor som arbetar med årskurs 1-6 hade skapat egna dokument för 

dokumentationen.  

6.5 Tolkning och analys 

Skolans uppdrag idag är att vara en skola för alla. Det betyder att alla elever oavsett behov 

och utgångspunkter ska ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och kunskapskraven. 

Dilemmaperspektivet illustreras tydligt genom det citat som inleder avsnittet didaktiska 

anpassningar. I citatet beskrivs arbetet med en likvärdig skola som "mission impossible" (ett 

omöjligt uppdrag) som läraren ändå försöker genomföra. Utbildningssystemet är komplext 

och har en inneboende motsägelsefullhet, där alla elever ska få en likvärdig skola trots olika 

förutsättningar och behov.  
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Begreppet extra anpassningar kan ses på två olika sätt, dels är det en tydlig markering att 

skolan ska vara en inkluderande lärmiljö då de extra anpassningarna ska ske inom den 

ordinarie undervisningen, dels kan svårigheterna ses som ett individproblem. Med det menas 

att man lägger problemet hos individen och inte ser hela lärmiljön som en möjlighet till 

anpassning. Det kompensatoriska perspektivet blir tydligt då det i många hänseenden handlar 

om att kompensera för de svårigheter som eleven uppvisar. I vår studie har vi dock funnit 

flera lärare som ser till lärmiljön i högre grad än till individen genom att ändra hela 

undervisningen eller arbetsmaterialet så att det passar samtliga elever. Flera av lärarna menar 

att många av anpassningarna gynnar alla eleverna i gruppen, till exempel tydliga 

lektionsplaneringar och tydliga instruktioner vilket tyder på att det kritiska perspektivet 

istället för det kompensatoriska perspektivet har en betydande roll för informanter i studien då 

de försöker anpassa lärmiljön.  

Med ett sociokulturellt perspektiv ser vi att lärarna efterfrågar både datorer och iPads som 

artefakter om de inte arbetar på en en-till-en skola. De vill att dessa IT-verktyg ska kunna 

användas under hela skoldagen och i några fall är orsaken till detta att lärarna vet att det kan 

vara ett betydelsefullt verktyg för elever i behov av särskilt stöd men att eleverna skäms lite 

och inte vill vara annorlunda och därför ofta tackar nej då tillfälle ges för att använda dem.  Ur 

ett dilemmaperspektiv ser läraren att eleven skulle kunna vara hjälpt av tillgång till alternativa 

verktyg medan elevens vilja att inte vara annorlunda utan att få vara som alla andra trots att 

eleven har svårigheter i skolan leder till att eleven inte får det stöd som egentligen behövs.  

 

Ett hinder rörande anpassningar för elever i läs-och skrivsvårigheter anser många lärare 

handlar om att tiden i skolan är begränsad och att de inte kan hjälpa alla elever som behöver 

hjälp. De ger därmed uttryck för att eleverna behöver tid för att hinna med de olika 

arbetsuppgifterna men även att de behöver mer tid som lärare för att hinna hjälpa eleven mer. 

Didaktiskt har lärarna tankar kring vad och hur saker ska göras men upplever att tiden inte 

räcker till. Tidsbristen upplevs på samtliga stadier inom grundskolan och gymnasiet och 

oberoende av storlek på elevgrupp.  

 

I intervjuerna med de verksamma lärarna framkommer att dokumentationen av de extra 

anpassningar som de gör varierar. I Skolverkets allmänna råd (2014) går det att läsa att de 

extra anpassningar som görs skall dokumenteras i elevernas IUP, i den framåtsyftande delen 

för de elever som har en IUP, det vill säga årskurs 1-5. Av informanterna var det bara två av 



 48 

åtta, som arbetar med elever i årskurserna 1-6, som angav att de dokumenterade 

anpassningarna i IUP. Flera lärare uppgav att de hade skolövergripande speciella blanketter 

för dokumentationen av extra anpassningar och majoriteten angav att de inte dokumenterade 

anpassningarna alls. Kraven på dokumentation i skolan är stort. Flera av lärarna beskriver i 

intervjuerna att de därför har listor/checklistor med olika möjliga extra anpassningar. 

Begreppet extra anpassningar är fortfarande relativt nytt och några av lärarna anger att de 

använder sig av dessa listor/checklistor för att få tips och idéer på tänkbara extra 

anpassningar. Att lärarna som arbetar på gymnasiet inte dokumenterar extra anpassningar och 

inte har diskuterat hur de ska dokumentera kan vara problematiskt då gymnasieskolan är 

kursbaserad. En kurs kan vara bara en enda termin och då ska läraren hinna upptäcka en 

svårighet, prova extra anpassningar, intensifiera de extra anpassningarna och dessutom hinna 

påtala detta för rektor som ska tillse att en utredning om särskilt stöd genomförs.  
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7. Diskussion 

 
Utifrån att skollagen ändrades 2014 och begreppet extra anpassning infördes var vi 

intresserade av att genom denna studie få insikt i hur några verksamma lärare tolkar 

begreppet. Vi ville också undersöka vilka möjligheter respektive hinder lärarna anser att de 

har att tillgodose dessa extra anpassningar i undervisningen för elever i läs- och 

skrivsvårigheter.  

7.1 Metoddiskussion 

Vi har i vår studie valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer med 16 verksamma 

lärare för att söka svar på hur de arbetar med extra anpassningar i sin undervisning. Då vi 

sökte informanter till vår studie bestämde vi oss för att använda oss av lärare som vi känner 

eller kunde komma i kontakt med genom någon som vi känner. Efter att ha arbetat på olika 

skolor, i olika kommuner och på olika stadier var det relativt enkelt att få tag på informanter 

som kunde tänka sig att ställa upp och som uppfyllde de kriterier som vi hade satt upp. 

Ambitionen var att ha med lärare med olika utbildning, antal år i yrket, från olika kommuner 

och olika stadier, vilket gjorde att ett tydligt urval skedde utifrån dessa kriterier oberoende av 

om vi trodde att deras svar skulle vara de mest intressanta för vår studie. Ett subjektivt urval 

har alltså skett vilket bidrog till att vi snabbt kunde komma i kontakt med våra informanter 

och påbörja intervjuerna. Vi har försökt och lyckats med att få tag på 16 informanter med 

olika utbildning, antal år i yrket, i olika kommuner, i olika socioekonomiska områden och 

som arbetar på olika stadier. Det här anser vi vara det som Larsson (2009) talar om som 

maximerad variation vilket har bidragit till att öka studiens tillförlitlighet. Självklart måste vi 

ställa oss frågan om resultatet och de olika teman som intervjuerna utmynnade i skulle ha 

blivit annorlunda om urvalet hade varit större.   

 

Vår studie visar en hög grad av samstämmighet beträffade tolkningen av begreppet extra 

anpassningar hos samtliga informanter. Det förvånade oss till viss del då vår erfarenhet är att 

det kan ta tid för nya företeelser att implementeras i skolan. En förklaring till detta kan vara 

att vi framför allt är bekanta med andra lärare som har en liknande syn på elever i behov av 

särskilt stöd som vi själva. Något som Alvesson och Deezt (2000) lyfter är att informanterna 

kan påverkas av det sociala samhanget. Våra informanter vet att vi studerar till speciallärare 
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och kan då medvetet eller omedvetet ha påverkats av det och svaren blir tillrättalagda utifrån 

det som informanterna kanske känner att de borde svara. 

 

Båda skribenterna för denna studie är ovana intervjuare vilket kan ha haft betydelse för 

resultatet.  Båda var oroliga för att i intervjusituationen påverka informanterna med för många 

ledande eller slutna frågor vilket medförde att vi som intervjuare blev ganska tysta. Fördelen 

med detta var att alla informanter fick komma till tals ordentligt och att tystnad kan vara något 

bra och värdefullt precis som Kvale och Brinkmann (2014) talar om. Vi fokuserade i 

situationen mycket på kommande frågor och kanske missade vi då någon tänkbar följdfråga. 

Fördelen i intervjusituationen var att vi som skribenter kände de flesta av informanterna sedan 

tidigare och att de kände sig bekväma i situationen och vågade berätta om sin syn på saker, 

både saker som kan anses bra men även dåliga.  

 

Värdefullt för oss som ovana intervjuare var den pilotstudie som genomfördes innan den 

egentliga studien, då vi fick möjlighet att träna på intervjusituationen och kunde upptäcka 

frågor som var svåra att förstå eller frågor som saknade betydelse för syftet med studien. 

Genomförandet av pilotstudierna ökade vår säkerhet inför intervjuerna och gjorde 

intervjufrågorna mer tillgängliga för informanterna.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

I den här delen diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning. I diskussionen 

lyfts vissa delar av det empiriska materialet som uppfattas som mer bärande och betydelsefullt 

utifrån vårt syfte. Diskussionen utgår från studiens frågeställningar. 

7.2.1 Lärarnas syn på begreppet extra anpassningar 

I arbetet med extra anpassningar är det av vikt att eleverna blir delaktiga och kan berätta vad 

de behöver och får sätta ord på sina svårigheter (Gustafsson et al., 2010). En informant menar 

att extra anpassningar är "dagsfärska" och att de ska/bör förändras efter hand som eleven så 

önskar. Detta medför att eleverna i hög grad måste vara delaktiga i arbetet med extra 

anpassningar. Det sociokulturella perspektivet präglas av att människor lär sig i gemenskap 
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med andra och det kan vi se att flera av lärarna i vår studie framhåller då de själva vill och 

även ser att eleverna efterfrågar samarbete med andra elever. Både lärare och elever upplever 

det som värdefullt i en inlärningssituation. Den som hjälper en elev framåt i sin närmsta 

utvecklingszon behöver inte vara läraren utan kan också vara en klasskamrat (Bråten & Moe, 

1998). Samspelet mellan individer är också av vikt ur ett relationellt perspektiv. Resultatet av 

vår studie visar att lärarna vill att eleverna ska kunna samarbeta med varandra under 

lektionerna men också att samspelet mellan läraren och eleverna är betydelsefullt. De flesta 

lärarna ger uttryck för att de vill hinna interagera mer med elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Ingesson (2007) poängterar vikten av att lärare sätter ord på vad elevens svårigheter består i 

för att elevens självkänsla inte ska påverkas negativt.  

  

Exkludering kontra inkludering har genom åren varit en stor diskussionsfråga då det gäller 

elever i svårigheter. Många av informanterna uttrycker att extra anpassning handlar om 

inkludering. I intervjuerna nämns de tre olika sätten, rumslig, didaktisk och social inkludering 

(Asp-Onsjö, 2006). Då lärarna talar om mindre grupper handlar det om grupper inom 

gruppen. De talar då många gånger om att eleverna ska arbeta tillsammans och att det 

eventuellt även kan finnas med en lärare som stöttar eleverna i gruppen för att nå bättre 

resultat. I ett sociokulturellt perspektiv på lärande lär eleverna i ett socialt samspel, 

tillsammans med andra och av andra. Bland lärarna var det ingen som gav uttryck för att det 

vore lämpligt med exkludering av elever i läs- och skrivsvårigheter, dock förespråkade vissa 

lärare på lågstadiet en-till-en undervisning i arbetet med läsinlärningen. Detta kan ses som en 

rumslig exkludering från den ordinarie klassen men en-till-en undervisning är något som, 

bland andra forskare, Høien och Lundberg (2013) tar upp som en av de gynnsamma 

pedagogiska implikationerna vid undervisning av elever med dyslexi.  Det anses bra och 

ibland direkt nödvändigt för att eleverna ska få den läsutveckling som de behöver. Denna typ 

av exkludering ur ett rumsligt perspektiv kan enligt dem vara nödvändig under korta perioder. 

Rumslig exkludering nämndes vid läsinlärning, annars nämner inte lärarna i vår studie 

exkludering alls. Eventuellt kan det bero på att vi talade om elever i läs- och skrivsvårigheter 

och inte elever med andra funktionsnedsättningar. Eller kanske är det så att "en skola för alla" 

har fått det genomslag som är tänkt.   
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7.2.2 Extra anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter – möjligheter och hinder 

Något som en majoritet av lärarna i studien var eniga om var bristen på tid. Tid för att hinna 

engagera sig mer i var och en av eleverna men också tid för att eleverna ska hinna göra klart 

uppgifter. En lösning som lyfts i intervjuerna är mindre undervisningsgrupper som skulle 

kunna leda till att lärarna skulle känna mindre stress över att inte räcka till. Hattie (2009) 

menar att gruppstorlek har en relativt liten betydelse för elevernas resultat medan Häggström 

(2003), Taube (2013), Fouganthine (2012) och Høien och Lundberg (2013) alla framhåller 

vikten av att läs- och skrivsvårigheter identifieras tidigt och att dessa elever får systematisk 

hjälp ofta i ett mindre sammanhang. Alatalo (2011) menar i sin forskning att lärare har för låg 

kompetens för att identifiera läs- och skrivsvårigheter men kanske kunde fler elever 

uppmärksammas om lärarna hade mer tid för var och en. Även Nielsen (2005) kommer fram 

till att elever i läs- och skrivsvårigheter säger att tiden som de själva kan bestämma över har 

en avgörande betydelse för hur de klarar av att bemästra svårigheterna. Trots Hatties (2009) 

slutsats, att gruppstorleken inte har så stor betydelse för elevernas resultat som andra faktorer, 

väcker detta frågor om det är så att det har stor betydelse för elever i läs- och skrivsvårigheter 

som kan ha andra behov än majoriteten av elever.  

 

Beträffande de olika anpassningarna som genomförs för elever i läs- och skrivsvårigheter 

nämner flera informanter att de ger eleverna förenklade texter. En risk med att förenkla texter 

och att ge eleven lättlästa böcker som extra anpassning är att eleven inte möter tillräckligt 

kognitivt utmanande texter. Fouganthine (2012) framhäver vikten av att eleven utmanas på en 

lagom hög nivå för att stimuleras i sin proximala utvecklingszon och inte komma efter sina 

jämnåriga klasskamrater. Denna utmaning kan dock lika gärna ske muntligt som skriftligt och 

hon vidhåller att lärarna måste likställa läsandet med ögonen och öronen. Det innebär på 

individnivå att elever som behöver kunna lyssna måste ges alternativa verktyg för att 

möjliggöra detta på lättaste sätt. Det är dock, som intervjuerna visar, vissa elever som inte vill 

utmärka sig och det ställer didaktiska krav på läraren att hitta vägar i sin undervisning att 

utmana eleven på ett sätt som inte känns utpekande. Något som kan vara en bättre väg att gå 

för att stötta elever i läs- och skrivsvårigheter än att ge eleven förenklade versioner är att hitta 

intressanta texter som lockar fram elevens nyfikenhet vilket även Taube (2013) och Lyons 

och Thompson (2012) diskuterar.    
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I vår studie har vi också funnit att flertalet lärare ser till lärmiljön i högre grad än till individen 

genom att ändra hela undervisningen eller arbetsmaterialet så att det passar samtliga elever. 

Flera av dem nämner att de både anpassar arbetsmaterial och undervisningen samt att de 

många gånger gör extra anpassningar för hela gruppen då de ser att anpassningarna kan 

fungera för alla eleverna. I en inkluderande klassrumsmiljö är det av vikt för elever i läs- och 

skrivsvårigheter att inte för stor del av undervisningen bygger på lärobokstexter (Persson, 

2013). Både Lyons och Thompson (2012) och Laws et al. (2012) har visat positiva effekter av 

en inkluderande lärmiljö och lärarna i vår studie har visat att även de är positiva till att arbeta 

med lärmiljön för att alla elever ska gynnas.  

7.2.3 Dokumentation av extra anpassningar 

Andréasson och Asplund Carlsson (2009) menar att lärare i skolan har stora krav på sig att 

dokumentera elevernas utveckling i form av IUP, skriftliga omdömen, åtgärdsprogram och 

pedagogiska utredningar. Ytterligare dokumentation har tillkommit sedan de skrev sin bok, 

nämligen dokumentation av extra anpassningar som skrevs in i skollagen år 2014. Vår studie 

visar att flertalet av informanterna, oavsett undervisningsstadium, inte dokumenterar de extra 

anpassningarna som de gör för elever i läs- och skrivsvårigheter. Många av informanterna 

uppger tidsbrist som ett skäl men det finns även en osäkerhet kring var och hur dessa extra 

anpassningar ska dokumenteras. Vi anser att det behövs tydliga direktiv till lärare vad och hur 

de extra anpassningarna ska dokumenteras. Precis som Asp-Onsjö (2008) skriver om kring 

den tidigare osäkerheten i arbetet med åtgärdsprogram, konstaterar vi att lärarna i vår studie 

känner en osäkerhet kring dokumentationen av de extra anpassningarna. Vi menar att det 

behövs utbildning för att lärarna ska uppleva en säkerhet och en tillit till sin egen förmåga i 

det här arbetet.  

 

Rektor har ett stort ansvar för elever i behov av stöd. Det är till rektor som oron för att en elev 

inte utvecklas mot målen i förväntad takt ska anmälas. Sedan är det rektor som har ansvar för 

att elevens behov utreds. Vi har sett att rektorerna inte är delaktiga i lärarnas vardag och det är 

ingen av de 16 lärarna som uttrycker att de har stöd av sin rektor i arbetet med extra 

anpassningar. Extra anpassningar är steget innan särskilt stöd och det förvånade oss att rektor 

upplevs frånvarande i så hög grad. Rektor har även ansvar för att de extra anpassningarna 

dokumenteras. För årskurs 1-5 finns riktlinjer och där ska dokumentation ske i den 



 54 

individuella studieplanen och i årskurs 6-9 och på gymnasiet ska dokumentationen ske på det 

sätt som rektor har beslutat om (Skolverket, 2014b). I studien ser vi att så inte sker men det är 

något som lärarna själva tycker att de borde göra men ofta glömmer bort.  

7.2.4 Slutsatser  

I vår studie framkommer att de verksamma lärarna har god kunskap om begreppet extra 

anpassning och beskriver vilka typer av anpassningar de kan genomföra inom den 

ordinarie undervisningen. Många av lärarna i studien ser till hela lärmiljön när det 

handlar om extra anpassningar och resultatet tyder på att en inkluderande lärmiljö 

utmärker de verksamheter som de deltagande lärarna undervisar i. Däremot säger flera 

av lärarna i studien att bristen på tid i deras arbete med eleverna påverkar deras 

möjligheter att se till att alla elever i svårigheter får det stöd som de behöver.  

Majoriteten av lärarna i vår studie uttrycker att de saknar stöd av speciallärare i arbetet 

med extra anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter. De uttrycker även en 

önskan om ett samarbete med speciallärare/specialpedagog. Detta innebär att ämnet för 

denna studie har god relevans för specialläraryrket med språk-, skriv- och läsutveckling. 

Den kan också bidra med kunskap i skolans verksamhet. I vår studie kan vi också 

konstatera att dokumentationen av extra anpassningar är bristfällig då få av de 

deltagande lärarna dokumenterar de extra anpassningarna som de gör. Det framkommer 

dessutom att lärarna upplever att rektorerna inte är delaktiga i arbetet med extra 

anpassningar.  

7.2.5 Vidare studier  

Eftersom extra anpassningar är ett nytt begrepp i den svenska skolan skulle det vara intressant 

att se en större studie som undersöker detta och se om våra resultat bekräftas. Har lärarna tagit 

till sig begreppet i den utsträckning som vår studie visar? Även rektors ansvar, både angående 

de brister i stödet till lärarna som vi har sett men också gällande tydlighet i hur extra 

anpassningar ska dokumenteras, behöver studeras vidare.  
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Bilaga 1 
 
 
Intervjufrågor: 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Vilka ämnen undervisar du i? 

4. Ungefär hur stora är klasserna där du arbetar? 

5. Vad innebär begreppet extra anpassning för dig? 

6. På vilket sätt genomför du extra anpassningar vid läs- och skrivsvårigheter? Kan du ge 

något elevexempel? 

7. Finns det extra anpassningar som du bedömer att eleven med läs- och skrivsvårigheter 

behöver/ önskar men som du inte har möjlighet att ge? I så fall vilka och varför? 

8. Hur dokumenterar du de extra anpassningarna som du gör? 

9. Vilket stöd upplever du att du får kring extra anpassningar av kollegor/skolledning? 

10. Anser du att du skulle behöva mer kompetens kring extra anpassningar och i så fall på 

vilket sätt skulle du vilja ha mer utbildning kring extra anpassningar? 

11. Vilka utvecklingsmöjligheter ser du kring extra anpassningar? 



 

 

Bilaga 2 
 
 
 
 
Tabell över studiens informanter 
 
Figur 1. Sammanställning över deltagarna i studien: koden används i intervjucitaten i resultatredovisningen. 

 
KOD 

 
UNDERVISNINGS-
STADIE 

 

 
KÖN 

 
ANTAL 

ÅR 
I YRKET 

 
UTBILDNING 

 

 
UNDERVISNINGSÄMNEN 

 
GRUPP- 

STORLEK 

Lärare 1 
L1L 

lågstadiet kvinna 2 år Låg-och mellanstadielärare  
SO, engelska, svenska, NO, matte 
och teknik 

Engelska, svenska, 
matematik, NO 

23-25 

Lärare 2 
L2L 

lågstadiet kvinna 12 år Grundskollärare F-6 matematik, 
svenska/svenska som andraspråk, 
teknik och NO 

Matematik, NO, svenska, 
teknik, engelska, SO, 
elevens val 

21-22 

Lärare 3 
L3L 

lågstadiet kvinna 15-16 år Lågstadielärarexamen  
  

Svenska, matematik, NO, 
SO, engelska, bild, musik,  

25 

Lärare 4 
L4L 

lågstadiet kvinna 16 år Grundskollärare 1-7 matematik/no Svenska, matematik, NO, 
SO, engelska bild, musik 

18 

Lärare 5 
L5M 

mellanstadiet kvinna 1 år Grundskollärare F-6 inriktning SO Matematik, SO, svenska 21  

Lärare 6 
L6M 

mellanstadiet kvinna Snart 3 år  Lärare för grundskolans senare år 
och gymnasiet i svenska och franska 

Svenska, engelska 22-25 

Lärare 7 
L7M 

mellanstadiet man 13 år Grundskollärare 1-7 SO och svenska Svenska, matematik, SO 20-22 

Lärare 8 
L8M 

mellanstadiet kvinna 14 år  Förskollärare, grundskollärare 1-7 i 
matematik, engelska, svenska. 
Svenska som andraspråk 1-9 samt 
SFI 

Svenska, svenska som 
andraspråk, engelska, SO 

20-25 

Lärare 9 
L9H 

högstadiet man 2 år Magisterexamen 90 poäng i geografi 
och religionskunskap 

So-ämnena 20-26 

Lärare 
10 
L10H 

högstadiet kvinna 13 år Lärare 4-9 matematik, NO och teknik Matematik, biologi, kemi, 
teknik 

20-22 

Lärare 
11 
L11H 

högstadiet kvinna  26 år Ämneslärarlinjen, svenska, 
engelska, historia, svenska som 
andraspråk, totalt 370hp och senare 
även spanska. 

Engelska och spanska 17-25 

Lärare 
12 
L12H 

högstadiet kvinna 27 år  Lärare för år 7-9 samt gymnasiet i 
svenska och tyska samt svenska 
som andraspråk och geografi år 7-9 

Svenska, svenska som 
andraspråk, tyska 

24-28 

Lärare 
13 
L13G 

gymnasiet man 1år Lärarutbildningen matematik 4-9 och 
gymnasiet samt idrott från 
förskoleklass till årskurs 3 på 
gymnasiet 

Matematik, idrott, 
kommunikation 

30-32 

Lärare 
14 
L14G 

gymnasiet kvinna 22 år Grundskollärare 4-9 samt gymnasiet 
svenska, engelska och tyska 

Svenska, engelska, tyska 28-31 

Lärare 
15 
L15G 

gymnasiet 
språkintroduktion 

kvinna 22 år Lärarexamen 4-9 i svenska och 
svenska som andraspråk samt 
engelska för gy.  

Engelska och svenska 
som andraspråk 

15-18 

Lärare 
16 
L16G 

gymnasiet man 35 år Lärarutbildning åk 4- gymnasiet i 
matematik, biologi, kemi och 
naturkunskap. 

Naturkunskap  29-32 
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