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Sammanfattning    
Abstract 
 

Den 14 juni 2014, skedde en lagändring i skollagen som innebär att elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i 

grundskolan, har rätt att skyndsamt få extra anpassningar insatta inom ramen för ordinarie undervisning. Detta i syfte att 

öka möjligheten för eleven att nå kunskapskraven. Vad extra anpassningar i realiteten innebär och hur lärarna ser på dem, är 

omdebatterat i Sverige, men vad säger eleverna? 

 

Den här studien syftar till att undersöka högstadieelever i läs- och skrivsvårigheter, deras upplevelser av extra anpassningar 

inom ramen för ordinarie undervisning. Studien har ett elevperspektiv och består av semistrukturerade intervjuer som 

analyserats genom en tematisk analys. Intervjuerna behandlar elevernas erfarenheter av extra anpassningar för deras läs- och 

skrivsvårigheter, upplevelser av vem som bär ansvaret för att extra anpassningar initieras och genomförs samt vilka följder 

som uppkommer av de anpassningar som sätts in. Allt utifrån ett elevperspektiv. 

 

Resultatet visar att eleverna upplever en känsla av trygghet i sina läs- och skrivsvårigheter. Mycket stöd upplevs komma från 

hemmet och kamraterna. Eleverna upplever även att de får extra anpassningar i klassrummet. Dock upplever eleverna att en 

okunskap finns gällande extra anpassningar hos lärarna, men även hos dem själva. Okunskapen skapar oro hos eleverna att 

inte räcka till, att inte höra till och att inte synas. Okunskapen skapar även en bristande delaktighet hos eleven gällande sin 

skolsituation. Eleverna upplever att de själva tillsammans med hemmet får bära en övervägande del av ansvaret för att extra 

anpassningar ka initieras och genomföras. Studien visar att ett kategoriskt perspektiv är rådande på de skolor eleverna går. 

 

 

Nyckelord: Elevers upplevelser, extra anpassningar, ansvar, delaktighet, elever i läs -och skrivsvårigheter, högstadiet 



3 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................. 5 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................... 5 

1.2 Syfte och frågeställningar ............................................................................................ 6 

1.3 Definition av begrepp .................................................................................................. 7 

1.3.1 Extra anpassning, stöd och särskilt stöd ............................................................... 7 

1.3.2 Läs- och skrivsvårigheter ..................................................................................... 8 

1.3.3 Självbild och Self-efficacy ................................................................................... 8 

2. Teoretiska perspektiv ....................................................................................................... 10 

2.1 Specialpedagogiska perspektiv .................................................................................. 10 

2.2 Barns perspektiv ........................................................................................................ 12 

3. Tidigare forskning ............................................................................................................ 13 

3.1 Inkludering ................................................................................................................. 13 

3.1.1 Delaktighet ......................................................................................................... 15 

3.1.2 Stöd inom ramen för ordinarie undervisning ..................................................... 16 

3.1.3 Följder av stöd i ordinarie undervisning ............................................................ 17 

3.2 Elevers uppfattningar av stöd .................................................................................... 18 

3.3 Självbild ..................................................................................................................... 20 

3.4 Relationer ................................................................................................................... 21 

3.4.1 Kamrater ............................................................................................................. 21 

3.4.2 Hemmet och skolan ............................................................................................ 22 

4. Metod ............................................................................................................................... 23 

4.1 Metodansats ............................................................................................................... 23 

4.2 Urval .......................................................................................................................... 23 

4.3 Datainsamling ............................................................................................................ 25 



4 

 

4.3.1 Genomförande .................................................................................................... 26 

4.4 Analys ........................................................................................................................ 27 

4.5 Studiens kvalitetsaspekter .......................................................................................... 29 

4.6 Metoddiskussion ........................................................................................................ 30 

4.7 Etiska förhållningssätt ............................................................................................... 32 

5. Resultat ............................................................................................................................. 34 

5.1 Elevernas trygghet ..................................................................................................... 34 

5.2 Okunskap kring extra anpassningar ........................................................................... 36 

5.3 Delat ansvar ............................................................................................................... 38 

5.4 Elevernas delaktighet ................................................................................................. 39 

5.5 Elevernas oro ............................................................................................................. 41 

5.6 Resultatsammanfattning ............................................................................................ 43 

6. Diskussion ........................................................................................................................ 44 

6.1 Framträdande drag ur elevernas berättelser ............................................................... 44 

6.2 Ansvar för extra anpassningar ................................................................................... 47 

6.3 Följder av extra anpassningar .................................................................................... 49 

6.4 Slutsats ....................................................................................................................... 51 

6.5 Studiens kunskapsbidrag ........................................................................................... 52 

6.6 Vidare forskning ........................................................................................................ 53 

7. Referenser ......................................................................................................................... 54 

8. Bilaga 1 ............................................................................................................................ 58 

9. Bilaga 2 ............................................................................................................................ 59 

 

  



5 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Begrepp som stöd, särskilt stöd och anpassningar för elever, specifikt elever i läs- och 

skrivsvårigheter, har upprepat diskuterats under speciallärarprogrammet likväl bland forskare. 

Enligt grundskolans läroplan skall varje individ utvecklas så långt som möjligt utifrån deras 

specifika behov.1 I skollagen kap 3, § 3 kan läsas att alla barn och elever ska ges det stöd de 

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling och utifrån sina egna förutsättningar, 

utvecklas så långt som möjligt. Elever med funktionsnedsättning som har svårt att uppfylla 

olika kunskapskrav, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser.2 En granskning som skolinspektionen gjorde 2011, 

visade att elever i läs- och skrivsvårigheter, inte får den anpassning de egentligen är i behov 

av.3 För att effektivisera och få ordning på det stöd som varje elev enligt lag är berättigad till, 

röstade riksdagen i juni 2014 igenom en lagändring som lyder:  

 

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

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

som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen, såvida inte annat följer av 8 §. 

(SFS 2014:456, kapitel 3, §5a) 

 

Vad extra anpassningar innebär skall enligt läroplanen för grundskolan anpassas ”till elevens 

förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela elevens förmåga” 4.  

Trots detta, lyfts ofta anpassningar fram i generella diskussioner, till elever i behov av stöd. 

Men vad säger eleverna i frågan? Hur upplevs de extra anpassningarna som görs för att just de 

skall utvecklas så långt som möjligt? Är de individanpassade? Vad påverkar att anpassningar 

görs, enligt eleverna själva? Och upplever de några följder av detta?  

 

Studier visar att elever ofta inte är delaktiga i upprättande av de åtgärder som utgör ett 

åtgärdsprogram och att det istället är vuxna som bestämmer vilka åtgärder som skall sättas in.5 

                                                 
1 Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, 2011. (2011) Kapitel 2.2 Kunskaper.  
2 Utbildningsdepartementet. SFS (2010:800).  kapitel 3, § 3. 2014:458. 
3 Skolinspektionen.(2011) Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan – en forskningsöversikt. Rapport 

2011:8. Stockholm: Skolinspektionen. 
4 Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet, 2011 (2011). Kapitel 2.2 Kunskaper 
5 Asp-Onsjö, L. (2006). Åtgärdsprogram eller verktyg? En fallstudie i en kommun. Göteborg: Acta unversitatis 

Gothoburgensis 
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Oavsett om det i skolan skall upprättas ett åtgärdsprogram eller skyndsamt sättas in extra 

anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning, lyser elevperspektivet med sin frånvaro. 

Forskarvärlden lyfter fram vikten av elevers eget inflytande. Saknas elevperspektivet, kan det 

bidra till att åtgärderna/anpassningarna inte blir effektiva och utvecklande och vidare mynnar 

ut i avsaknad av motivation och svag självbild.6 

 

Det skrivs tydligt fram i skollagen att elever i svensk skola skall ges inflytande över sin 

utbildning och ta aktiv del i att vidareutveckla sin egen skolgång och utveckling samt vara väl 

informerade gällande det som berör dem.7 Lärare kan därmed inte låta beslut tas över elevernas 

huvud, utan behöver aktivt arbeta för att de själva skall ta del av sin egen utveckling. Jag hoppas 

att den här studien kan bidra med elevperspektivet i frågan om anpassningar som görs inom 

ramen för ordinarie undervisning, hur de initieras och vilka följder som eventuellt kan 

förekomma. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur elever på högstadiet, i läs- och skrivsvårigheter, upplever 

att undervisningen anpassas för dem inom ramen för den ordinarie undervisningen och vilka 

följder det medfört för eleverna i deras upplevda skolsituation och lärande. Följande 

frågeställningar utgör studiens syfte: 

 

 Vad lyfter eleverna fram i sina upplevelseberättelser om extra anpassningar inom 

ramen för ordinarie undervisning?  

 Vem tar enligt de intervjuade eleverna, ansvaret för att elevernas extra anpassningar, 

initieras och genomförs?  

 Vilka följder har de extra anpassningarna medfört enligt de intervjuade eleverna? 

                                                 
6 Hemmingsson, H., L. Borell, och A. Gustavsson. (2003). Participation in school: School assistants creating 

opportunities and obstacles for pupils with disabilities. Occupation, Participation and Health 23, no. 3: 88-89 
7 Utbildningsdepartementet(210:800). Skollagen, kapitel 4, § 9. 
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1.3 Definition av begrepp 

1.3.1 Extra anpassning, stöd och särskilt stöd 

Begreppet extra anpassning är ett relativt nytt begrepp som tillkom skollagen i och med 

lagändringen som skedde i juni 2014. Med begreppet menas att extra anpassningar skall ges i 

syfte att möjliggöra för eleven att nå kunskapskraven. Detta så fort misstanke finns om att 

eleven inte kommer att nå kunskapskraven för ett ämne. Tanken är att dessa extra anpassningar 

skall sättas in skyndsamt och att ingen utredning/kartläggning krävs för att dessa skall 

aktualiseras.8 Både begreppet extra anpassningar och begreppet särskilt stöd beskrivs som 

stödinsatser i Skolverkets allmänna råd men har olika karaktär och skall därför skiljas åt9: 

 

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

genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste 

inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats. (…) (s 11)   

     

Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer ingripande 

karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för 

den ordinarie undervisningen.
 
Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen 

och varaktigheten, som skiljer särskilt. (s 11) 

 

Till dessa två begrepp tillkommer även begreppet stöd som mer används som ett 

samlingsbegrepp för olika stödinsatser som ges i skolan. För att särskilja dessa begrepp och 

deras innebörd, finns det i de allmänna råden ingen tydlig beskrivning och inga tydliga exempel 

på vilka skillnader de olika stödinsatserna innebär i praktiken och gränsen blir därmed diffus. 

Det är upp till varje skola att professionellt bedöma de behov som föreligger eleven och därmed 

sätta in rätt stödinsatser10. I den här studien är stödinsatsen extra anpassningar central, och 

skolornas egen tolkning av begreppet har använts, det vill säga det stöd som ges inom ramen 

för ordinarie undervisning. Stödet som ges eleverna, kommer i studien att benämnas som extra 

anpassningar. 

 

                                                 
8 Skollagen 2010:800. Utbildningsdepartementet. Stockholm. kapitel 3, § 5a 
9 Skolverket (2014). Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd, 

extra stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket   
10 Skolverket (2014) 
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1.3.2 Läs- och skrivsvårigheter 

Begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi skiljs åt i den bemärkelsen att dyslexi beskriver 

en specifik funktionsnedsättning gällande avkodningsförmågan dvs. fonem-grafem-kopplingen 

medan begreppet läs- och skrivsvårigheter mer verkar som ett samlingsbegrepp för just 

svårigheter med läsning och skrivning oavsett orsaker.11 Begreppet som kommer att användas 

i den här studien är elever i läs- och skrivsvårigheter och utesluter således begreppet elever med 

läs- och skrivsvårigheter.12 Ordet ”med” tenderar tillskriva eleven svårigheterna, vilket bör 

undvikas. Detta i linje med specialpedagogisk teoribildning och skolförfattningar där  

1.3.3 Självbild och Self-efficacy 

Det är inte självklart vilket begrepp som skall användas när det kommer till att beskriva elevers 

egen tilltro till sig själva. Begrepp som självförtroende och självuppfattning är snarlika 

begreppet självbild och därmed svåra att åtskilja. Taube använder självbegreppet då han anser 

begreppen självförtroende, självuppfattning och självbild hänga nära samman. Självbegreppet 

beskriver hur individen tolkar sitt eget jag men även hur andra ser på individen och hur det 

sedan upplevs av individen själv. Genom detta får sedan individen en upplevelse av hur hon 

är.13 Skaalvik menar i sin tur att en individ inte bara har en självbild utan flera olika då tilltron 

till sig själv är kontextbundet. Det innebär att en individ kan ha olika syn på sin akademiska 

självbild, det vill säga den självbild som berör individens individuella uppfattningar om sitt eget 

lärande och sin moraliska självbild, som berör individens uppfattning av att vara god och göra 

rätt för sig.14 

 

Self-efficacy är ett annat begrepp som ligger nära de tidigare nämnda. Bandura menar att self-

efficacy handlar om den bedömning som den enskilda individen gör gällande sin egen kapacitet, 

den kontrollerar individens motivation och beteende. Genom tidigare erfarenheter av att förlita 

sig på sin egen förmåga att klara av olika delar och uppgifter i livet, utvecklas self- efficacy. 

Tilltron till den egna förmågan styr mycket av de val som individen gör i livet. Self-efficacy är 

därmed starkt förknippat med att kontrollera motivationen, beteendet och social miljö.15  

                                                 
11 Fridolfsson, I. (2008). Grunderna i läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur.  
12 Skolinspektionen (2011).  
13 Taube, K. (2007). Läsinlärning och självförtroende. Stockholm: Nordstedt. 
14 Skaalvik, S. (1994). Vioksne med lese- og skrivevanskerforteller om sine skolerfaringer. Trondheim: Tapir. 
15 Bandura, A. (1997). Self-Efficacy. The Exercise of Control. New York: Freeman. 



9 

 

Det är många begrepp som beskriver snarlika fenomen. Båda begreppen självbild och self-

efficacy kan beskriva elevens tilltro till sig själv och till skolarbetet. Begreppet självbild 

fokuserar till elevens tilltro till lärande och utveckling av lärande liksom tilltron till sig själv, 

att vara någon i en grupp av människor. Self-efficacy fokuserar på kapaciteten den enskilda 

individen anser sig inneha, För mig handlar det om tunna gränsdragningar mellan begreppen 

och jag har därför valt att sammanfoga dessa olika beskrivningar av begrepp, till ett begrepp, 

självbild. Detta med syfte att minska begreppsförvirring. Med begreppet självbild kommer jag 

i studien att härleda till elevens tilltro till sig själv, sin egen förmåga att klara av skolan och att 

känna sig viktig i sammanhanget skola och kamrater. 
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2. Teoretiska perspektiv 

I avsnittet som följer presenterar jag två olika teoretiska perspektiv som den här studien tar sin 

utgångspunkt i. Dels det specialpedagogiska perspektivet som tar upp frågan om hur lärare som 

möter eleven, kan definiera och även se på de behov och svårigheter som finns hos vissa elever 

i skolan. Dels barnets perspektiv som lyfter fram barnets röst och upplevelser.  

2.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Under en längre tid har man i Sverige diskuterat olika perspektiv på hur man kan definiera och 

se på behov och skolsvårigheter hos de elever som löper risk att inte nå kunskapskraven. Två 

perspektiv som diskuterats är det mer traditionella perspektivet, som bland annat Persson kallar 

det kategoriska perspektivet och det alternativa perspektivet som han kallar det relationella 

perspektivet. De båda perspektiven har stor betydelse för hur man sedan väljer att se på behov 

och stöd. Viktigt att understryka, menar Persson, att de två perspektiven utgör tydligt skilda sätt 

att försöka förstå elevers svårigheter i skolarbetet men behöver därmed inte vara varandra 

uteslutande.16  Under senare år har Nilholm lanserat ett tredje perspektiv som vuxit fram, 

dilemmaperspektivet, som mestadels har sin grogrund i kritiken till det relationella perspektivet. 

Det centrala antagandet i perspektivet är att det moderna utbildningssystemet står inför en rad 

grundläggande dilemman.17 Motstridiga krav och höga förväntningar bidrar till att dessa 

dilemman förbli olösliga. Däri Nilholms tankar om ett tredje dilemma som bättre ska 

sammanfatta det nutida specialpedagogiska fältet.18 Dock saknar detta perspektiv en utvecklad 

empirisk forskning bakom sig vilket gjort att jag valt att inte ta med det perspektivet i denna 

studie.  

 

I det kategoriska perspektivet ses eleven vara bärare av sina egna svårigheter, som antingen är 

medfödda eller på annat sätt är tydligt bundna till individen. Fokus för specialpedagogiska 

åtgärder och anpassningar kopplas till den enskilda individen och kompetent hjälp riktas direkt 

till elevens uppvisade svårigheter. Det kan förklaras med att det kategoriska perspektivet tar sitt 

ursprung i den medicinsk-psykologiska traditionen där diagnostisering och fastställande av 

                                                 
16 Persson, B. (2007). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber.   
17 Dyson, A & Millward, A.(2000). Schools and special needs – issues of innovation and inclusion. London: P. 

Chapman Publishing Ltd. 
18 Persson, B. (2007). 
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svårigheter riktas till individen. Detta i syfte att sedan hitta lösningar för att kompensera de 

svårigheter individen anses besitta.19 Det kategoriska perspektivet kan beskrivas, mer än andra 

specialpedagogiska perspektiv, som traditionellt och individualistiskt då rötterna finns just i 

medicin och psykologi där även grunden till kunskaperna för specialpedagogisk organisation 

finns.20 Det kategoriska perspektivet kan ses som ett mer traditionellt och individualistiskt 

perspektiv då de specialpedagogiska ramarna skapat detta perspektiv. Ansvaret förläggs till 

professioner med specialpedagogisk kompetens samt elevhälsopersonal med syfte att de mest 

kompetenta skall arbeta med elevens svårigheter.21 Nilhom använder ett annat begrepp, 

nämligen det kompensatoriska perspektivet, som kan associeras till vad perspektivet beskriver, 

att kompensera upptäckta brister22.  

 

I det relationella perspektivet är elevens svårigheter inte förlagda hos individen utan orsaken 

till att eleven har specialpedagogiska behov grundar sig i att svårigheter uppstår i mötet med 

olika situationer och händelser i lär- och uppväxtmiljöer.23 Fokus riktas inte enbart till eleven 

utan riktas till hela miljösituationen eleven befinner sig i.24 Ansvaret för den specialpedagogiska 

verksamheten förläggs till hela arbetslag och enskilda undervisande lärare med aktivt stöd från 

rektor. Detta för att med god kompetens ha möjlighet att planera för en individanpassad 

undervisning.25 Det relationella perspektivet bygger sin specialpedagogiska kunskap på att 

svårigheterna kan förändras genom att miljön runt omkring eleven justeras och anpassas och att 

det sker en ömsesidig påverkan med övrig pedagogisk verksamhet på skolan. 26 I det relationella 

perspektivet ses vikten av förhållandet, samspelet och interaktionen mellan skolans olika 

aktörer. Att finna förståelsen till svårigheterna går inte att finna hos den enskilda individen utan 

i en helhet.27  

 

Då olika forskare använder skilda begrepp för de två ovannämnda beskrivna 

specialpedagogiska perspektiven, förtydligas här att endast begreppen kategoriskt och 

relationellt perspektiv kommer att användas i denna studie.  

                                                 
19 Persson, B. (2007). 
20 Nilholm, C.(2005). Specialpedagogik. Vilka är de grundläggande perspektiven? Pedagogisk forskning i 

Sverige. Årgång 10, nr 2, 124-138. 
21 Persson, B. (2007). 
22 Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur.  
23 Persson, B. (2007). 
24 Emanuelsson, I. Persson, B. & Rosenqvist, J. (2001). Forskning inom det specialpedagogiska området: En 

kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket. 
25 Persson, B. (2007). 
26 Emanuelsson, I. Persson, B. & Rosenqvist, J. (2001).  
27 Persson, B. (2007). 
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2.2 Barns perspektiv 

Då studiens syfte är att ta reda på elevers upplevelser av de extra anpassningar som sker eller 

inte sker inom ramen för ordinarie undervisning, utgår studien ifrån ett barns perspektiv, att 

lyssna till barnets röst. Barns perspektiv tar sitt avstamp i barnets erfarenheter, intentioner och 

vad barnet menar.28 Att lyssna till barns erfarenheter, uppfattningar och upplevelser kan te sig 

relativt enkelt. Dock finns en svårighet som innefattar den professionelles föreställningar och 

kunskaper om barns behov och hur de skall bemötas.29 Merleau-Ponty menar att grunden till 

att närma sig barns perspektiv handlar om att vi har antaganden om att förstå varandra genom 

att mötas och interagera. Forskare som försöker inta barns perspektiv skall sträva mot att förstå 

barnets varande i världen men en forskare kan aldrig förstå barnet fullt ut då forskarens egna 

erfarenheter och förståelse från sin egen värld aldrig kan lämnas fullt ut.30  Därför läggs vikt 

vid att forskaren i sin tolkning ser hela situationen med barnet samt vara öppen för komplexitet 

och tvetydighet. Barnets upplevelser tar sig inte bara uttryck i vad de uttalar språkligt utan även 

i deras gester, tonfall och sammanhang där även andra aktörer ingår. Det är på denna basis 

forskaren skall försöka förstå barnets agerande, erfarenheter och uttryck och med det undvika 

att komma i konflikt med forskarens egna uppfattningar och erfarenheter. 31  

 

 

  

                                                 
28 Johansson, E. (2003). Att närma sig barns perspektiv – forskare och pedagogers möten med barns perspektiv. 

Pedagogisk forksning i Sverige. Årgång 8, nr 1-2, 42-47. 
29 Qvarsell, B. (2003). ”Barns perspektiv och mänskliga rättigheter. Godhetsmaximering eller 

kunskapsbildning?”. Pedagogisk forskning i Sverige. Årgång 8, nr 1-2, 101-113. 
30 Merleau-Ponty, M. 1962: Phenomenology of perception. New York: Routledge. 
31 Johansson, E (2003). 
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3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer jag att lyfta och presentera betydande forskning inom det område 

som innevarande studie har till ämne. Syftet är att belysa forskningsresultat som finns inom 

ämnet elevers upplevelser av stöd samt stöd inom ordinarie undervisning för att vidare kunna 

kopplas samman den med föreliggande studies resultat. 

3.1 Inkludering 

Förespråkare till inkluderingstanken lyfter fram skilda kännetecken vilket visar på olika 

uppfattningar av inkludering. Begreppet inkludering är enligt Nilholm och Göransson, ett 

begrepp som är svårt och komplext då det sträcker sig över olika områden inom det 

specialpedagogiska fältet. De lyfter fram två vanliga kännetecken som finns för en inkluderande 

verksamhet, att minska skillnader mellan olika system i skolväsendet och att olikheter skall ses 

som berikande. För att sedan ta inkludering till individnivå, lyfter de även den sociala 

delaktigheten liksom delaktigheten i kunskapsinhämtandet.32 Även Persson och Persson 

redogör för inkluderingsbegreppets olika innebörd, där en av många handlar om elever med 

olika slags funktionsnedsättningar eller i behov av särskilt stöd som inkluderas i den vanliga 

skolan och de ordinarie klasserna. I Sverige är detta ett vanligt sätt att se på begreppet 

inkludering.33 

 

Att möta elevers olikheter i ett och samma klassrum är en stor utmaning för skolan idag. 

Forskning visar att inkludering vanligtvis fungerar bra under de första skolåren men att det 

under de senare skolåren tenderar att kompliceras, detta hävdat dels utifrån 

ämnesspecialisering, dels utifrån organisatorisk komplexitet. I en studie för inkluderande 

undervisning för skolans senare år, menar man att ett inkluderande arbete bör genomsyra alla 

nivåer i en skolorganisation. Dock är det tydligt att den enskilt viktigaste delen för att 

inkluderande undervisning skall fungera, är lärarlagen. De måste hantera allt fler olikheter i 

undervisningen och därmed anpassa och planera arbetet för att alla elevers behov skall bli 

bemötta. Studien visar på delar som ger framgång i en inkluderande undervisning. På grupp- 

                                                 
32 Nilhom, C., Göransson, K. (2013). Inkluderande undervisning- vad kan man lära av forskning? Forsknings- 

och utvecklingsrapport om inkluderande undervisning. Stockholm: Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
33 Persson, B., Persson, E.(2012). Inkludering och måluppfyllelse- att nå framgång med alla elever. Stockholm: 

Liber AB. 



14 

 

och organisationsnivå nämns samarbetet professioner emellan som centralt i undervisning och 

lärande. Att gemensamt lösa problem, att ha välstrukturerade undervisningssituationer och 

heterogena grupper där exempelvis lärare och speciallärare samarbetar tillsammans i planering, 

i genomförande i klassrummet samt i bedömning.34 Vidare visar studien att det på 

klassrumsnivå är en utmaning för en undervisande lärare att inkludera elever i behov av särskilt 

stöd i ordinarie undervisning. Avsaknad av motivation hos eleverna var bland de största 

utmaningarna i inkluderingsarbetet men även svårigheten att bemöta en stor bredd av olikheter 

i ett och samma klassrum, upplevdes avancerat och komplicerat. Författarna menar att 

huvudproblematiken i att leda och hantera ett inkluderat klassrum ligger i hur kompetent läraren 

är att bemöta dessa olikheter på en individualiserad nivå, i linje med styrdokumenten. En viktig 

faktor för klassrummets inkluderingsarbete, framförallt i grundskolans senare år, låg i 

omstrukturering av lärandeprocesser.35 Även skolinspektionens granskningsrapport kommer 

fram till lärarens odiskutabla roll i arbetet med att anpassa för den enskilde individen.36  

 

I en studie gällande lärares attityder för inkludering framkom det att de inte fullt ut delar tanken 

om en helt inkluderad verksamhet. De är mer villiga att inkludera elever med mildare 

funktionsnedsättningar än elever med komplexa behov. De ser att en exkluderande verksamhet 

för elever med komplexa behov, gynnar dem utifrån deras svårigheter.  Arbets- och 

lärandemiljön var en del lärarna ansåg vara viktig i att förverkliga inkludering på sin skola. Om 

det gjordes omstrukturering och rekonstruktion av lärmiljöer på skolorna, var lärarna positiva 

till inkludering. Lärarna nämner resurser och stöd som en viktig del i det inkluderande arbetet 

där stödteam bör finnas på skolan i syfte att stödja både lärare och elever i behov av stöd. Får 

lärarna professionellt stöd i ett förändringsarbete tenderar det inledande motståendet att mildrar 

längs vägen. Enligt studien av Avramidis & Norwich hade vid tidpunkten ännu ingen studie 

visat på en heltäckande acceptans för full inkludering, även om en positiv inkluderingstanke 

kan växa under en förändringsprocess.37 Senare forskning av Persson och Persson visar just på 

tillväxten av acceptans för full inkludering. Enligt deras studie ökade lärares attityder för 

inkludering genom ett målmedvetet arbete för att få ett vetenskapligt förhållningssätt, ett tydligt 

                                                 
34 Meijer, C.J.W. (2005). Inkluderande undervisning och goda exempel, Del II. Sammanfattande rapport. 

European Agency for Development in Special Needs Education. Martin Noble Editorial/AESOP 
35 Meijer, C.J.W (2004). “Inclusive Education and Effective Classroom Practices”. European Agency for 

Development in Special Needs Education. Martin Noble Editorial/AESOP.  
36 Skolinspektionen. (2011). 
37 Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Teacher attitudes to integration/inclusion- a review of the Literature. 

European Journal of Special Need Education. 17:2, 129-147 
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samarbete och ett starkt konsekvent kollegialt lärande, professioner emellan. Elevernas resultat 

ökade markant och lärare såg vinsten i att arbeta i en inkluderande verksamhet.38 

 

Kritik som lever i inkluderingsdebatten idag, handlar om att diskussionen ensidigt kommit att 

handla om den fysiska placeringen av eleverna. Att det bygger på en uppdelning mellan ”vi” 

och ”dem”, vad som anses normalt och avvikande. I slutändan kommer det att leda till att den 

som anses avvikande ska anpassas till en lärandemiljö som redan är etablerad och inte från börja 

formad efter elevens specifika behov. 39 

3.1.1 Delaktighet 

Om utveckling ska ske, är elevens delaktighet central. Giota tar i sin forskningsöversikt upp 

vikten av elevens delaktighet i sin egen utveckling. Skolan måste i en större utsträckning ta 

hänsyn till olika elevers sätt att agera och deras egen motivation att lära och utvecklas över tid. 

Skolan måste inta barnets perspektiv som innebär att sätta barnet i centrum och försöka se det 

sociokulturella systemet utifrån barnets perspektiv och ställning i samhället.40 

 

Det menar även Nilholm och Göransson när de framför vikten av elevers delaktighet i lärandet 

under grundskolan.  Delaktigheten i lärande kan innebära att eleven tillägnat sig en viss kunskap 

men också att eleven fått vara en del av inkluderande läroprocesser, det vill säga lärande 

tillsammans med andra. Författarna menar att elevernas delaktighet är begränsad och 

understryker vikten av att ta reda på hur eleven faktiskt upplever sin lärandesituation och 

därmed se till att alla elevers röster får utrymme i diskussionen kring stöd. Det är nödvändigt 

för eleven att vara delaktig i sin egen utveckling om progression skall ske41 

 

Elvstrand redogör även hon för att elevernas delaktighet i skolan är begränsad. Det eleverna 

känner sig delaktiga i handlar till större delen om sådant som hamnar mellan skolan och hemmet 

som läxor och schemabrytande aktiviteter i skolan. Enligt de 10-åriga eleverna i studien, är det 

den sociala delaktigheten som är viktigast för eleverna. Den politiska delaktigheten är mindre 

intressant för dem. Det är viktigt för dem att vara en del av gruppen och ha kamrater, att vara 

inkluderad och inte exkluderad. Den sociala delaktigheten skapar således konsekvenser i form 

                                                 
38 Persson, B., Persson, E.(2012). 
39 Nilholm,C., Göransson, K. (2003). 
40 Giota, D. (2006). 
41 Nilholm, C., Göransson, K. (2003).  
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av att den inkluderade eleven gör sin röst hörd och tar ansvar medan den elev som inte känner 

tillhörighet i gruppen, i sin tur väljer att ta avstånd vilket leder till att eleverna spelar på olika 

nivåer för att ta del av den politiska delaktigheten.42 

 

I en avhandling gjord av Bergström och Holm, där högstadieelevers delaktighet i skolan har 

undersökts, framkommer det att marginaliserade elever har mindre delaktighet i sina 

lärprocesser än andra elever. Stödet som ges tenderar att störa mer än stödja, om elevens 

delaktighet saknas. Studien visar att elever ofta kan berätta om sina behov men att ingen lyssnar 

på vilket stöd de beskriver. Om stödet ska vara effektivt är elevens delaktighet och upplevelser 

av största vikt.43 

 

I en studie med elever i åk 3, 4 och 6, gjord av Mortier, Desimpel, De Schauwer och Van Hover, 

visar det sig att elever trots sin insikt om sina egna behov, har stöd som inte är utformat efter 

det. Studien visar även att eleverna har haft en liten möjlighet till att påverka sitt stöd vilket 

visar på brister i eleven delaktighet. Likt Bergström och Holm menar författarna att vinsten i 

att låta eleverna vara delaktig i sin lärprocess, är stor och kan minska de negativa 

konsekvenserna som stöd i ordinarie undervisning kan ge.44 

3.1.2 Stöd inom ramen för ordinarie undervisning 

Giota har genom en forskningsöversikt studerat särskilt stöd både utanför och inom ramen för 

ordinarie undervisning. Det som tydligt framgår gällande stöd och anpassningar inom ordinarie 

klassrumsundervisning är att den fungerar som bäst när läraren förhåller sig till sina elever i 

klassen som enskilda individer, oavsett årskurs. Även lärarnas undervisningsstil och 

uppfattningar om hur delaktighet i lärandet bäst kunde uppnås, hade effekt.45 

 

Det stöd som ges inom ramen för ordinarie undervisning innebär ett inkluderingstänk. 

Internationell forskning i flera länder i Europa och USA, menar att det inkluderande 

klassrummet – där anpassningar sker inom ramen för ordinarie undervisning – har ett vinnande 

                                                 
42 Elvstrand, H. (2009). Delaktighet i skolans vardagsarbete. Linköping: Linköpings universitet. 
43 Bergström, M., Holm, I. (2005). Den svårfångade delaktigheten i skolan: Ett ungdomsperspektiv på hinder 

och möjligheter. Linköping: Linköpings universitet. 
44 Mortier, Kathleen; Desimpel, Lore; De Schauwer, Elisabeth; Van Hove, Geert. (2011). "I Want Support, Not 

Comments": Children's Perspectives on Supports in Their Life. Disability & Society, v26 n2 p207-221., 

Bergström, M., Holm, I. (2005). 
45 Giota, J. (2006). Individualiserad undervisning i skolan – En forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
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koncept med Co-Teaching. Med två lärare finns stora möjligheter att individanpassa på ett 

effektivt sätt, där elever med behov får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån deras 

förutsättningar, i linje med styrdokumenten.46 

  

Skolinspektionen har låtit göra en granskningsrapport i grundskolan årskurs 1-9. Skolorna 

granskades utifrån de extra anpassningar som gör inom ramen för ordinarie undervisning, 

specifikt för elever med läs- och skrivsvårigheter. Resultatet visade att en majoritet av de skolor 

som granskades, genomförde extra anpassningar i form av generella anpassningar som inte var 

specifikt behovsrelaterade till individen. Detta trots att skollagen säger att anpassning skall vara 

individuellt anpassat och inte får begränsa eleven i sin utveckling.47 Vidare visar forskning att 

lärarens arbetssätt i klassrummet är mycket viktigt för att den individualiserade 

klassrumsundervisningen ska fungera. Kartläggningar av lärares arbetssätt visar att ett väl 

utvecklat individualiserat arbetssätt från lärarens sida, kan tänkas vara en anledning till hur 

klassrumssituationen ser ut och elevernas upplevelser av sin egen lärandemiljö.48 

 

3.1.3 Följder av stöd i ordinarie undervisning 

Enligt skolinspektionens tidigare nämnda granskning, ges inte den enskilda eleven en 

undervisning utifrån hens förutsättningar och behov. Undervisningen anpassas inte tillräckligt 

för att ge möjligheter till optimala resultat. Eleven fråntas den möjligheten med en 

undervisning som är avskalad i form av magra texter och färre/enklare arbetsuppgifter.49  

 

I linje med anpassningar för elever, menar Groth i sin studie kring uppfattningar av 

specialpedagogiska insatser i årskurs 6 och 9, vikten av inkludering och att stödet bör ske inom 

ramen för den ordinarie undervisningen, i syfte att minska de negativa konsekvenserna och att 

stödet inte ska bli stela och permanenta.50 För att stödet skall kunna ges med kvalitet, menar 

Persson att det är nödvändigt med inslag av specialpedagogisk kompetens i arbetslag ute på 

skolorna. Det kommer alltid att finnas elever som av olika skäl behöver en individualiserad 

                                                 
46 Meijer, C.J.W (2004).  
47 Skolinspektionen. (2011). 
48 Nilholm, C., Göransson, K. (2003). 
49 Skolinspektionen (2011). 
50 Groth, D. (2007). Uppfattningar av specialpedagogiska insatser – aspekter ur elevers och speciallärares 

perspektiv. Luleå: Luleå Tekniska Universitet.  
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undervisning vilket bidrar till att öka vikten av att specialpedagogisk kunskap används i arbetet 

med undervisnings -och lärandemiljöer inom ramen för ordinarie undervisning.51 

 

Även Emanuelsson & Persson kommer, i sin longitudinella studie där långtidseffekter och 

konsekvenser av specialpedagogiskt stöd studerat, fram till att åtgärder tenderar stelna. Behov 

hos elever upptäcks ofta tidigt i åldern men tenderar att bli permanent under grundskolan och 

vidare upp på gymnasienivå. Trots individrelaterade behov, blir åtgärderna alltid desamma och 

utanförskapet stärks och självbilden försvagas.52 

 

När det gäller stöd som ges inom ramen för ordinarie undervisning, är de kompensatoriska 

hjälpmedelen en viktig del som ska underlätta och stödja eleven i sin utveckling. En studie gjord 

av Svensson m fl. där lärare i årskurs 1-3 intervjuats, visar dock att den enskilda lärarens egen 

kunskap kring de tekniska kompensatoriska hjälpmedlen är avgörande om och hur de fungerar 

i lärsituationer för yngre barn. Teknikens utvecklingstakt är snabb och lärares kompetens inom 

området kan inte mätas med det, vilket ger följder för stödet i klassrummet.53 

 

3.2 Elevers uppfattningar av stöd 

När det kommer till elevers uppfattningar av stöd, vad berättar de då? I Westling Alllodis studie 

om barns fria berättelser om grundskolan, visar det sig att eleverna, i åldern 7-12, ser sig själva 

som huvudaktörer och att deras sociala relationer med både barn och vuxna, är centrala. De 

svårigheter som framkommer i barnens berättelser tenderar att handla om vuxnas brist på 

kontroll i klassrummet. Brister i att stimulera alla barn utifrån deras behov och brist i att kunna 

påverka uppåt i organisationen. Barn i behov av stöd särskilde sig en aning från kontrollgruppen 

genom att beskriva rättvisa och rättigheter i form av stöd och säkerhet.  Studien visar på att 

skolans uppdrag kring elevers sociala förmågor och färdigheter väger tungt i barnens berättelser 

                                                 
51 Persson, B. (2007). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber. 
52 Emanuelsson & Persson (2002). Differentiering, specialpedagogik och Likvärdighet En longitudinell studie av 

skolkarriärer bland elever i svårigheter. Pedagogisk Forskning i Sverige 2002 årg 7 nr 3.  
53 Svensson, I. & Jacobsson, C. & Björkman, R. & Sandell, A. (2002.) Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel 

för yngre skolbarn? Från Läsutveckling Kronoberg, Växjö universitet. 
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till skillnad från kunskapsuppdraget, där bristen i att individualisera utifrån elever behov ör 

tydlig. 54 

 

I en studie gjord av Groth har uppfattningar av att få specialpedagogiskt stöd segregerad från 

ordinarie undervisning, studerats. Detta hos elever årskurs 6 respektive årskurs 9. Enligt Groth 

har eleverna i studien en överförd handikappsyn på sig själva. En bild som överförts av 

specialläraren, vilket påverkar deras egen självbild negativt.55 Eleverna som får 

specialpedagogiskt stöd uppfattar att de egentligen får för mycket hjälp. De upplever även ett 

utanförskap i och med sitt stöd som ges utanför klassrummet.56 

 

Likaså poängterar Jönsson och Tvingstedt i ett projekt för Skolverket, att elever i de tidigare 

åren, i sina fria berättelser, upplever ett utanförskap i direkt anslutning till kamratskap och 

vistelse i skolan. Men även goda relationer med kamrater beskrivs centralt i berättelserna. 

Projektet syftade till att låta elever med funktionsnedsättning samt deras föräldrar, fritt berätta 

om skolvardagen. Likaså teman som jäkt och stress nämns i elevberättelserna. Eleverna berättar 

att de stressar för att hinna ikapp kamraterna, en känsla av att inte räcka till. 

Specialundervisningen är i stora drag beskriven som positiv där en god arbetsmiljö finns, 

acceptans för olikheter, bekräftelse och trygghet. Dock framträder även en motbild i studien där 

specialundervisningen ses som stigmatiserande och inte ger eleverna möjlighet att ta del av det 

sociala samspelet som sker i ordinarie undervisningsgrupp. En uppfattning som enligt 

författarna tenderar blir starkare ju högre upp i ålder eleverna kommer. Eleverna har en god 

relation till sina behov, de är medvetna om dem men försöker ändå dölja dem genom att lyfta 

fram sina förmågor som kompenserar för behoven. De försöker även förklara sina svårigheter 

utifrån nya moment som presenteras. I elevernas berättelser är det framträdande att ett 

kompensatoriskt perspektiv råder på skolorna där eleverna går. 57 

 

                                                 
54 Westling Allodi, M. (2002). Support and Resistance: Ambivalence in Special Education. Stockholm: 

Stockholms universitet. 
55 Groth, D. (2007). 
56 Ibid 
57 Jönsson, A., Tvingstedt, A-l. (2002). Elever i svårigheter Delrapport 2: Elever berättar om sin skolvardag. 

Malmö: Malmö högskola. 
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3.3 Självbild 

Elever som har ett behov av stöd kan identifiera sig på skilda vis i sina beskrivningar. Ljusberg 

och Brodin belyser elevers goda självbild sett ur ADHD-elevers perspektiv. De har i sin 

kvalitativa intervjustudie samtalat med elever med en ADHD-diagnos, som är placerade i 

specialklasser på grundskolan. Eleverna vittnar om en positiv självbild trots att de mött 

upprepade misslyckanden. Dock betonar författarna att elevens bild av sig själv kan vara 

överdriven då elever med ADHD har en tendens att överskatta sin egen förmåga. I sin slutsats 

kommer de fram till att den goda självbild som eleverna upplever, i själva verket kan vara en 

strategi för att skydda sig själv och inte brytas ned av sina misslyckanden.58 

 

I Karlssons studie, som fokuserar på elever i särskild undervisningsgrupp på grundskolans 

tidigare år, visas elevers goda tilltro till sig själva och att de gärna framhäver det de lyckas bra 

med i ordinarie undervisning. I sina beskrivningar lyfter eleverna sig själva som den goda 

eleven som klarar av ordinarie undervisning. Detta trots att eleverna enligt studien blir 

definierade som problem av skolans personal. Enligt Karlsson gör eleverna ett aktivt motstånd 

i att tala om sig själva som ett problem.59 

 

Motståndet av att samtala om sina svårigheter och problem, visas i en studie av De Schauwer 

m fl. Eleverna väljer istället att i stor utsträckning tala om vad de är bra på. Studien fokuserar 

på funktionshindrade elevers upplevelser av inkluderande undervisning där elever i åldrarna 5-

17 år intervjuats. Eleverna är väl medvetna om deras behov och ser dem som en del av dem 

själva. De samtalar om behoven som kontextbundna, att de kommer fram i vissa situationer och 

kontexter. De vet att de är annorlunda men att deras talanger, intressen och goda förmågor 

skapar en positiv framtidstro om deras möjligheter att lyckas utifrån deras förutsättningar.60 

 

                                                 
58 Ljusberg, A-L., & Brodin, J. (2007). Self-concept in children with attention deficits. International Journal of 

Rehabilitation Research, 30(3), 195-201. 
59 Karlsson, Y. (2007). Att inte vilja vara problem – social organisering och utvärdering av elever i särskild 

undervisningsgrupp. Linköping: Linköpings universitet. 
60 De Schauwer,E., Van Hove, G., Mortier, G., Loots, G. (2009). ”I Need Help on Mondays, It’s Not my Day. 

The Other Days, I’m OK” – Perspectives of Disabled Children on Inclusive Education”. Children & Society, 23, 

99-111. 
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3.4 Relationer 

3.4.1 Kamrater 

Gemenskapen med klassen och därmed även sina kamrater, är en viktig del för elever i behov 

av stöd. Att känna sig delaktig och vara en av alla andra väger tungt i ett inkluderingstänk. 

Nilhom och Göransson menar att det behöver finnas ett ”vi”, det vill säga att eleven i behov av 

stöd ska kunna identifiera sig med klassen och skolan, för att inkludering ska genomsyra 

klassrummet. Att ha goda relationer i klassen med sina kamrater medför även ett möte med 

andra erfarenheter som enligt författarna, bidrar till en starkare självbild. Även De Schauwer 

med flera, lyfter vikten av att höra till och vara som alla andra, som framkommit i deras studie 

med funktionshindrade elever, 5-17 år. De berättar att de dels vill vara en tillgång i klassen, att 

bidra, men även att få stöd och hjälp av sina kamrater samt kunna umgås tillsammans. I studien 

framkommer värdet av att ha kamrater som eleverna beskriver som en viktig del för deras 

livskvalité. Dock framkommer även en annan sida som beskriver avsaknaden av kamratskap, 

ensamhet och känslan av att vara utanför, att vara ensam.61  

 

I en studie gjord av Westling Allodi, där grundskoleelever i åldern 11-16 år, skrivit om sina 

upplevelser av skolan, beskriver eleverna till stor del sina relationer till kamrater. Goda 

relationer upplevs vara kopplade till ett positivt klassklimat medan mindre goda relationer 

bidrar till ett sämre klassklimat och problem och svårigheter blir mer talande i deras 

beskrivningar av skolan och kamrater. De goda relationerna till sina kamrater beskrivs lösa 

problem eller åtminstone undvika dem. Det finns berättelser i studien där elever i behov av 

särskilt stöd lyfter känslan om att vara efter de andra i klassen och därmed känna sig utanför 

och ensam.62 

 

Ungdomar på högstadiet berättar i Ihrskogs studie, om de svårigheter de upplever att skapa 

relationer på högstadiet då skolan kräver mycket av eleven och tiden inte räcker till för att skapa 

nya relationer. Enligt författaren skapar kamratrelationer en positiv självbild och därmed ger en 

positiv identitetsutveckling, att de duger och att de passar in. Medan en avsaknad av kamrater, 

att inte vara omtyckt och respekterad, ger en negativ bild av sig själv och risken finns att man 

hamnar vid sidan och blir ståendes att beskåda det sociala samspel som pågår. Vidare menar 

                                                 
61 De Schauwer,E., Van Hove, G., Mortier, G., Loots, G. (2009). 
62 Westling Allodi, M. (2002). Support and Resistance: Ambivalence in Special Education. Stockholm: 

Stockholms universitet. 
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Ihrskog att alla människor har ett behov av att tillhöra något och att tillhörigheten och 

gemenskapen i klassen blir viktig för självbilden och identiteten.63  

3.4.2 Hemmet och skolan 

Johansson och Wahlberg Orvings avhandling behandlar samarbetet mellan hem och skola. Det 

är en longitudinell studie där elever och tillhörande föräldrar följts under 4 år. Studien visar att 

föräldrarnas engagemang för sina barns skolgång, sannolikt bidragit till att skolan och 

skolarbetet blivit mer intressant även för andra barn i skolklassen. När önskemål och krav 

kommer från hemmet, tenderar skolan att reagera och agera. I studien framkommer även att 

trygga och nöjda elever, trivs i skolan till skillnad från de otrygga och missnöjda. I intervjuer 

med elever i årskurs 1 till 3, framkommer upplevelsen att eleverna anser att ansvaret för elevens 

skolgång är delat på elev, förälder och lärare.64 

 

När Erikson i sin avhandling om föräldrar och skola, diskuterar resultatet av intervjuer med 

föräldrar till barn i grundskolan, lyfter han och diskuterar en försöksverksamhet med lokala 

styrelser med föräldramajoritet i grundskolan. Studiens syfte låg i att ta reda på föräldrars 

önskemål om just inflytande. Detta för att skapa starkare samarbete mellan hem och skola. Att 

ha föräldrarna ”närmare” verksamheten ställer dock, enligt Erikson, ett större krav på 

föräldrarnas verkliga föräldraengagemang som bygger på ett samarbete mellan just förälder, 

lärare och barn. Ur ett internationellt perspektiv, syns denna trend i flertalet andra länder, som 

handlar om att för skolan binda upp föräldrar och försäkra sig om att föräldrar engagerar sig i 

sitt barns skolgång samtidigt som lärarna och skolan som organisation förväntas göra goda 

insatser för och med eleverna.65 

 

 

 

                                                 
63 Ihrskog, M. (2006). Kompisar och kamrater. Barn och ungas villkor för relationsskapande i vardagen. Växjö: 

Växjö universitet.  
64 Johansson, G., Wahlberg Orving, K. (1993). Samarbete mellan hem och skola. Erfarenheter från elevers, 

föräldrars och lärares arbete. Umeå: Umeå universitet.  
65 Erikson, L. (2004). Föräldrar och skola. Örebro: Örebro universitet. 
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4. Metod 

I följande metodavsnitt redovisas studiens metod. Ansatsen som finns som utgångspunkt för 

studien beskrivs liksom urvalet av informanter, hur datainsamlingen gått till och hur resultatet 

analyserats. Avsnittet tar även upp studiens kvalitetsaspekter, det vill säga styrkan i studien, 

samt en avslutande metoddiskussion där för- och nackdelar liksom etik diskuteras gällande 

metod. 

4.1 Metodansats 

Studien är kvalitativ med syfte att ur elevers upplevelser upptäcka mönster och kategorier som 

inte på förväg är utvalda teman eller kategorier. En tematisk metodansats är därför relevant och 

passande då målet är att identifiera, analysera och rapportera mönster och teman som träder 

fram utifrån den beskrivna empirin.66 Det är hur vi upplever bilden av verkligheten som står i 

fokus och det är elevgruppens upplevelser av ett fenomen som studien syftar till att beskriva. 

Det är då viktigt att se situationer och händelser ur informanternas perspektiv. Det är 

människorna som är centrala och deras tolkningar av händelser. Då det är elevgruppens 

upplevelser och deras verklighet som studeras, kan inte studien beskriva en generell verklighet 

utan beskriver just den verklighet som de elever som studerats, uppfattar.67 

4.2 Urval 

Till en början var min egen hemskola aktuell som urval. Med risken att mina personliga 

kontakter skulle påverka resultatet för mycket, valdes min egen skola bort. Istället valdes två 

skolor ut. Urvalet av skolor påverkades av att jag redan hade en etablerad kontakt med 

speciallärare respektive specialpedagog på skolorna sedan tidigare genom mitt eget arbete som 

lärare. En snäv tidsplan för att genomföra intervjuerna liksom ett avgränsat urval av informanter 

har varit anledningen till att ett bekvämlighetsurval har gjorts. Detta då tillgängligheten till fältet 

och informanterna varit begränsade.68 

 

                                                 
66 Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using Thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 

nr 3. 
67 Descombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 

Lund: Studentlitteratur 
68 Bryman, A. (2001) 
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Via mail har jag tagit kontakt med rektorerna för de utvalda skolorna, där jag har presenterat 

mig själv, mitt syfte med studien och önskan om att få möta elever i en intervju där det är tänkt 

att de ska berätta om sina egna upplevelser av extra anpassningar inom ramen för ordinarie 

undervisning.  Kriterierna har varit följande: 

 Eleverna ska gå i årskurs 8 eller 9 

 Blandade kön 

 Eleverna ska ha en kartlagd och konstaterad läs- och skrivproblematik 

 

Därmed har även ett strategiskt urval genomförts för att få en ökad möjlighet till variation i 

svaren hos informanterna.69  

 

Urvalsproceduren för informanter ansvarade speciallärare/specialpedagog på respektive skola 

för, efter att jag kontaktat dem och presenterat kriterierna. Detta för att de i sin tur ha kunnat 

söka efter tänkbara informanter. Tio elever fick tillsammans med deras vårdnadshavare ett 

missivbrev med förfrågan om att delta och av dem var det sju elever som tackade ja och gav 

samtycke till intervju.70 Jag genomförde sju intervjuer med elever i årskurs 8 och 9, det vill säga 

Se tabell 1.  

 

Tabell 1: Översikt fördelning av urval 

Skola Årskurs Kön Antal 

Skola 1 8 Pojkar 3 

Skola 1 8 Flickor 2 

Skola 2 8 Flicka 1 

Skola 2 9 Flicka 1 

 

Valet att intervjua elever i årskurs 8 och 9 motiverar jag dels med att min aktuella 

yrkesverksamhet infinner sig i samma spektra, dels att de i årskurs 8 och 9 förhoppningsvis 

redan är kartlagda för en läs- och skrivproblematik och därmed en ökad möjlighet för mig att 

hitta informanter som stämde överens med de kriterier jag önskat. Att jag valt bort årskurs 7 

har sin anledning i att de troligen inte har någon längre erfarenhet av anpassningar i 

klassrummet där ett ämneslärarsystem har en central roll, och därmed inte har lika mycket 

                                                 
69 Trost, J. (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.  
70 Bilaga 1 



25 

 

information att ge som de äldre eleverna kan ha. Ett ämneslärarsystem menas att eleven träffar 

skilda lärare beroende på ämne. Intervjuerna genomfördes under ett tidsintervall på tre veckor. 

 

4.3 Datainsamling 

Då studiens syfte är att undersöka elevers upplevelser av anpassningar i klassrummet, skulle 

relevanta datainsamlingsmetoder kunnat vara skrivna texter eller intervjuer. Fritt skrivna texter 

kan kännas skrämmande för elever med läs- och skrivsvårigheter som i studien skall stå för det 

empiriska underlaget, vilket är den starkaste anledningen till att jag valt bort fritt skrivna texter 

och istället valt att använda mig av intervjuer som datainsamlingsmetod. För att hålla tydligt 

forskningsfokus och samtidigt få ut så mycket som möjligt för analys av elevernas 

uppfattningar, har jag valt att använda kvalitativa intervjuer som är väl lämpade för att ge insikt 

om informanternas egna tankar, känslor och erfarenheter av ett fenomen.71  

  

Jag har valt att använda mig av semi-strukturerade intervjuer, där en individ intervjuas i taget. 

I studier där enskilda individers upplevelser ska studeras, är det att föredra enskilda intervjuer 

istället för alternativet gruppintervjuer, i syfte att barn i grupp inte ska påverka varandras tankar 

och upplevelser kring ett fenomen. Att intervjua barn i grupp har kommit att visa att barns svar 

ger upphov till nya frågor och tankar hos varandra och den enskildes tankar och upplevelser 

blir otydliga.72  

 

De semi-strukturerade intervjuerna har vilat på en intervjuguide innehållandes ett antal 

förhållandevis specifika teman.73 Informanten, som i den här studien var elever, hade stor frihet 

att utforma svaren på egen hand och det fanns en stor flexibilitet i intervjuprocessen. Att gå 

tillbaka till frågor som ställts tidigare, att hoppa över frågor som redan besvarats och lägga till 

följdfrågor som eleven bjöd in till, var effektivt och smidigt. Även kunde vägledning ske när 

eleven var osäker på vad intervjufrågan innebar eller hade svårt att komma fram till ett svar.74  

Intervjuguiden har utformats med centrala teman och frågor som har tydligt forskningsfokus. 

Studiens överordnande problemfrågeställningar har sedan omsatts till konkreta teman med 

underliggande frågor. Vad behöver jag veta för att kunna besvara studiens frågeställningar?75  

                                                 
71 Dalen, M (2008). Intervju som metod. Malmö: Gleerup. 
72 Doverborg, E., & Pramling, I. (2012). Att förstå barns tankar: Metodik för barnintervjuer. Stockholm: Liber. 
73 Bilaga 2 
74 Dalen, M. (2008). 
75 Ibid 
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Då eleverna i den här studien har en funktionsnedsättning i form av läs- och skrivsvårigheter, 

har intervjuguiden haft ett upplägg och typ av frågor som syftat till att stärka en känsla av 

tillåtande, uppmuntrande och trygghet. Frågorna var därför av beskrivande art.76 Dock inte för 

specifika att de skulle hindra alternativa idéer i insamlingen av empiri.77 Intervjun har därför 

inletts med frågor med tanken att få eleven att känna sig just bekväm och trygg i 

intervjusituationen. Vidare har guiden innehållit frågor som varit mer centrerade till studiens 

frågeställningar. Intervjun har sedan avslutats med några mer generella frågor av mer 

sammanfattande karaktär i syfte att eleven skulle känna friheten att lägga till funderingar och 

övriga tankar som väckts under intervjuns gång.78  

4.3.1 Genomförande 

Jag har haft ett stort stöd från speciallärare/specialpedagog på skolorna, i arbetet att få kontakt 

med de utvalda informanterna efter att vårdnadshavare och elev gett sitt samtycke till att delta 

i studien. Speciallärare/specialpedagog har tagit fram kontaktuppgifter till samtliga informanter 

för att jag i min tur har tagit kontakt med dem för att boka tider för intervju. För att 

informanterna skulle känna sig väl bemötta, har även speciallärare/specialpedagog varit mig 

behjälpliga i att lämna ett informationsbrev till informantens mentor i syfte att ge eleven giltig 

frånvaro vid detta tillfälle. Intervjutillfällena har genomförts på informanternas egen skola, där 

konferensrum bokats av speciallärare/specialpedagog, i syfte att öka trygghetskänslan och 

närheten till ordinarie verksamhet.79 

 

Vid kontakt med informanterna gavs föreslagna tider, som tagits fram med hjälp av 

speciallärare/specialpedagogs vetskap om schemapositioner och vilket ämne som skulle störa 

informanten minst av frånvaron. Intervjuerna har varit olika längd. Den kortaste har varat i 17 

minuter medan den längsta har varat i 45 min.  

 

Samtalen har spelats in med två skilda inspelningsapparater i syfte att säkerhetsställa 

ljudupptagningen. I de första två samtalen skrev jag reflektioner under tiden eleven samtalade, 

men märkte att kontakten mellan mig och informanten försvagades i samtalet och jag valde 

                                                 
76 Dalen , M. (2008) 
77 Bryman, A (2001) 
78 Dalen, M. (2008) 
79 Doverborg, E. & Pramling, I. (2012)  
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därefter att skriva mina reflektioner direkt efter avslutad intervju. Detta som en 

sammanställning av vad jag fått berättat för mig samt mina egna reflektioner kring det.  

 

Efter att samtliga intervjuer genomförts har jag transkriberat intervjuerna i sin helhet, ord för 

ord för att få en närhet till det empiriska materialet, att lära känna materialet fullt ut.80 Samtliga 

informanter har avidentifierats och ersatts med en sifferkod. För att visa på nyanserna i 

informanternas berättelser har pauser transkriberats med punkter, tonlägen med skiljetecken 

såsom utropstecken och frågetecken. Uttryck har transkriberats med hakparenteser. Vidare har 

samtliga personer tilltalade i intervjuerna avidentifierats och könsneutraliserats med begreppet 

hen i syfte att göra materialet så neutralt som möjligt för vidare bearbetning och analys.  

 

4.4 Analys 

Analysen som genomförts är av tematisk art, en så kallad tematisk analys enligt Braun & 

Clarkes modell i sex steg: Lära känna sina data, öppen kodning, leta efter teman, skapa 

homogent innehåll i varje tema, definiera och namnge teman och rapportskrivning.81 En 

tematisk analys syftar till att identifiera och analysera mönster som framkommer ur data82. Det 

är möjligt att i en tematisk analys, röra sig mellan det beskrivande och det tolkande under 

analysprocessen, då det inte är förrän i diskussionen du som forskare lyfter frågan om vad det 

du analyserat, faktiskt innebär.83 När en tematisk analys skall genomföras, behöver forskaren 

ta ställning till om analysen skall ske på semantisk eller latent nivå.84 Den här studien antar en 

semantisk nivå, där tolkningen av analysen sker i relation till litteratur och har inte till syfte att 

titta på bakomliggande faktorer utan enbart leta efter teman på ytan. 

 

Efter att samtliga intervjuer genomförts, har intervjuerna transkriberats i sin helhet. Någon 

särskild transkriberingsmetod har inte använts men jag har varit noggrann i att vara konsekvent 

i att använda det originella materialet, det vill säga inte förändra och utesluta vissa delar som 

informanterna delat med sig av. Att använda sig av en särskild transkriberingsmetod är inte 

nödvändigt om så inte är fallet att en narrativ-, diskurs- eller konversationsanalys skall 

                                                 
80 Descombe, M. (2009)  
81 Braun, V. & Clarke, V. (2006)  
82 Ibid 
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genomföras.85  För att lära känna mitt data, har transkriberingarna skrivits ut i pappersform och 

därefter lästs igenom flertalet gånger för att få en samlad bild av vad informanterna lyft fram. 

Även återlyssning av vissa intervjuer har gjorts där delar som tonlägen, pauser och uttryck har 

funnits i åtanke. Detta för att få en mer nyanserad bild av informanternas berättelser. 

Anteckningar och återspeglingar har skrivits i marginalen vid genomläsningarna.  

 

Vidare har jag kodat min data. Då empirin i den här studien skall stå för sig själv, har jag närmat 

mig materialet utan några särskilda frågor. Det första som skett är att överstrykningspennor i 

olika färger använts för att koda fram olika mönster som sedan ersattes med färgkodning i 

datorns ordbehandlingsprogram. Braun & Clark menar att samma utdrag kan kodas om flertalet 

gånger86 vilket har visat sig vara fallet även för mig. Arbetet resulterade i en lista med ett stort 

antal koder som trätt fram ur mitt empiriska material. 

 

Tredje steget i den tematiska analysen är att upptäcka teman87 I detta skede användes post-it-

lappar namnade med de koder jag funnit. Post-it-lapparna har placerats ut och grupperats på 

papper som har symboliserat olika tema-grupper som har växt fram med tillhörande 

underteman.  Då vissa teman har legat nära varandra och vissa inte känts helt rätt utifrån 

materialet, har nästa steg i analysen varit relevant för mig – att se över alla teman som vuxit 

fram och förfina dem. Detta genom att gå tillbaka till det transkriberade materialet och läsa 

igenom helheten. I det här skedet har nya teman påträffats som stämt bättre med materialet.  

 

Helt enligt Braun & Clark har jag vidare i arbetsprocessen identifierat fler underteman. Alla 

teman har sedan analyserats i samband med frågeställningarna för studien.88 Detta för att 

kodningen och tematiseringen skall hålla gentemot syfte och frågeställning till resultat. De 

fastställda teman som har identifierats är följande: 

 Elevernas trygghet 

 Okunskap kring extra anpassningar 

 Delat ansvar 

 Elevernas delaktighet 

 Elevernas oro 

                                                 
85 Braun, V. & Clarke, V. (2006) 
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Resultatet har skrivits fram under respektive tema och tillhörande underteman. För att belysa 

närheten till empirin i analysen, valde jag att använda citat från intervjuerna under varje tema 

och undertema.89 Citaten har en stärkande roll för studiens validitet då citaten tydligt visar det 

centrala i de olika temana och kopplingen till empirin.90  

 

4.5 Studiens kvalitetsaspekter 

Intervjun som metod, lämpar sig väl för datainsamling baserad på människors upplevelser, 

åsikter, känslor och erfarenheter. Likaså om studien innefattar känsliga frågor eller personliga 

sådana, kan intervju som metod ge möjlighet till att uppmuntra till diskussion.91 Den kvalitativa 

intervjun har sin styrka i mötet mellan intervjuare och informant, där studien blir levande i och 

med att berättandet sker på informantens villkor. Den semistrukturerade intervjun ger en viss 

struktur men gör det också möjligt att lämna utrymme fler informanten att dela med sig av 

upplevelser, känslor och åsikter. Dock blir kontakten genom intervjuer ytlig och en viss 

osäkerhet finns då när det kommer till att se världen utifrån informantens ögon.92 Det är svårt 

att få en struktur och neutralitet i det.93 Kvalitativa intervjuer har till syfte att vara flexibla och 

vara behjälpliga i arbetet att få fram informanternas världsbild.94 Studien syftar därmed inte till 

att generalisera och säga något om hur alla elever på högstadiet i läs- och skrivsvårigheter 

upplever extra anpassningar utan ett försök till att hitta mönster som kan leda till vidare 

forskning inom ämnet.  

 

En viktig fråga att ställa gällande intervju som metod, är hur man vet att informanten talar 

sanning. Ett exempel är att kontrollera data med andra källor.95 Jag har inte genomfört någon 

kontroll med andra källor, däremot har jag genomfört fler intervjuer för att sedan leta teman 

som framträder i flera intervjuer96 och jag kan däri hysa större tillit till studien än om jag enbart 

förlitade mig på en enskild djupintervju.  

 

                                                 
89 Dalen, M (2008) 
90 Ibid 
91 Descombe, M. (2009). 
92 Bryman, A. (2001). 
93 Descombe, M. (2009). 
94 Bryman, A. (2001). 
95 Descombe, M. (2009) 
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Egna erfarenheter av forskningsområdet kan både ge risker och möjligheter.97 Descombe talar 

om vikten av att forskaren bör inta en passiv och neutraliserad hållning under intervjutillfällena, 

detta för att minimera inverkan på resultatet.98Detta var något som jag ansåg vara den största 

utmaningen under hela processen – att som forskare förhålla mig till min förförståelse kring 

elever i behov av särskilt stöd mer specifikt för denna studie, elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Jag har under flera år arbetat som speciallärare i åldrarna 13-16 år och har skapat mig en bild 

av hur verkligheten ser ut och även skapat mig åsikter och perspektiv på specialpedagogik som 

jag anser vara fördelaktiga. Risken är att mina redan förutfattade meningar om extra 

anpassningar som bör utföras för dessa elever stärks av min empiri och nya upptäckter förblir 

oupptäckta. Möjligheten kan dock vara att jag med mina erfarenheter och kunskaper kring 

anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter skapade ett samtalsklimat som fick eleverna 

att berätta om sina uppfattningar och önskemål för sin egen inlärning och utveckling.  

 

Jag har använt mig av citat från informanterna i resultatdelen, i syfte att göra en så ärlig 

återgivning som möjligt. Alla forskare vill bidra med trovärdiga resultat och det är även målet 

för den här studien.99 

 

4.6 Metoddiskussion 

I den kvalitativa forskningen finns en förkärlek till att uppfatta situationer och mening genom 

andras ögon. Genom att inta någon annans perspektiv är det mycket möjligt att uppfatta 

situation och miljö på ett annat sätt än vad en utomstående skulle ha gjort.100 Jag upplever att 

jag i ett aktivt försök att se studiens syfte utifrån barns perspektiv, har fått möjligheten att 

upptäcka viktiga delar i elevernas upplevelser av anpassningar som ges. Med dessa upplevelser, 

har jag stora möjligheter att skapa givande förändringar inom den specialpedagogiska 

verksamheten i mitt arbete som speciallärare. 

 

För att nämna något om urvalet, kan jag i efterhand se en risk i att lämna över urvalsproceduren 

till speciallärare/specialpedagog. Jag styrde urvalskriterierna men hade ingen insyn alls i hur 
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det hela fortlöpte när informanter valdes. Det kan finnas en liten risk i att informanter valdes 

fördelaktigt för att stärka speciallärare/specialpedagogens roll då studiens fokus med stor 

sannolikhet kan beröra områden där hen är involverad. I resultatet kan jag dock se att det är 

mycket sparsamt kommenterat gällande speciallärare/specialpedagogrollen i datamaterialet. 

Kan det handla om att de inte vågade uttrycka tankar och åsikter gällande dessa professioner? 

Dock ser jag i det transkriberade materialet att vid de fåtal tillfällen som 

speciallärare/specialpedagog nämns, samtalar informanterna både i negativa och positiva 

ordalag vilket indikerar att urvalet inte favoriserats. Jag ser i dagsläget ingen bättre lösning för 

urvalsförfarandet som troligtvis ändå fungerat. 

 

En annan reflektion jag gjort gällande urvalet är hur mycket studiens syfte påverkat vilka 

informanter som tackat ja till att delta i studien. Informanterna har tillfrågats att delta för att 

berätta som sina upplevelser kring extra anpassningar, detta utifrån ett perspektiv i läs - och 

skrivsvårigheter. Kan det vara så att de som tackat ja, enbart är de eleven som har ett gott 

självförtroende, elever som redan upplever stöd samt har engagerade och stöttande föräldrar? 

Jag har funderat mycket kring vad skillnaden skulle bli om jag valt att söka informanter i andra 

stadsdelar med ett annat urval av informanter. Jag tror att en tydlig skillnad i resultat skulle 

framträda. Reflektionerna väcker tankar kring studiens validitet och reliabilitet och vikten av 

att tydliggöra att resultatet inte kan ses som generellt. 

 

Valet att göra kvalitativa semi-strukturerade intervjuer visade sig vara mycket passande för min 

studie. Jag upplevde att intervjuguiden var ett stöd men att jag enkelt och flexibelt kunde röra 

mig mellan den och elevernas svar, mina tankar och deras tankar. Något jag snabbt upptäckte 

efter de två första intervjuerna var att frågor av karaktären kan du berätta /…/ Kan du beskriva 

/…/ Hur upplever/uppfattar du /…/ gav mig mycket mer information än direkta frågor extra 

anpassningar. Det gjorde att jag efter de två första intervjuerna, upplevde att intervjuerna gav 

mer kvalitet för mitt syfte när frågorna fokuserade till att få informanterna att öppna sig, berätta 

fritt och med egna ord.101 För att undgå dessa misstag och öka tillförlitligheten, hade eventuellt 

en provintervju varit passande i syfte att testa intervjuguide, upplägg av frågor, testa mig själv 

som intervjuare samt testa den tekniska utrustningen.102 

 

                                                 
101 Dalen, M. (2008) 
102 Ibid 
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Dalen lyfter fram att vikten av att man som intervjuare har en accepterande attityd gentemot 

informanten och visar ett äkta intresse för vad som berättas.103 Därför hade jag avsatt gott om 

tid för varje intervju, i syfte att ha tid för de inledande frågorna just för att skapa ett bra 

samtalsklimat, vilket jag upplevde att vi fick. Jag kände inte att eleverna var nervösa eller 

spända. Dock uppfattade jag en viss tvekan hos eleverna, när de skulle berätta vad de saknade 

och vad de var besvikna på.  

 

Skrivandet av reflektioner och anteckningar under tiden intervjun fortlöpte, märkte jag snabbt 

att det störde både mig och informanten i samtalet och jag valde därmed att istället skriva ner 

sammanfattande reflektioner i direkt anslutning till varje intervju. Detta kan ha inneburit att jag 

missat väsentliga reflektioner under själva mötet och samtalet, men jag har i analysarbetet 

försökt att uppväga detta genom att läsa igenom transkriberingarna flertalet gånger och skrivit 

anteckningar och reflektioner i marginalen liksom lyssnat igenom ljudupptagningarna vid 

upprepade tillfällen för att uppmärksamma och reflektera kring informationen.  

 

4.7 Etiska förhållningssätt 

Studiens etiska förhållningssätt grundar sig i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.104 I 

enlighet med informationskravet och samtyckeskravet skickades ett missivbrev ut i syfte att 

informera om studiens syfte och om de etiska förhållningssätt som studien förhåller sig till samt 

ett erbjudande om att delta i studien liksom att avstå från studien. Kontaktuppgifter till mig och 

min handledare fanns också med.105 I missivbrevet fanns information om individskyddet, att 

allt behandlas med sekretess, att deras identitet inte kommer röjas och att de när som helst under 

studiens gång kan avstå från medverkan och dra tillbaka sin medverkan.106 Likaså informerades 

eleven och vårdnadshavaren om att de uppgifter som informanterna lämnar ut under intervjun, 

enbart används i forskningssyfte, helt enligt nyttjandekravets principer.107 Detta informerades 

om vid intervjutillfällena, samt i missivbrevet. Då samtliga informanter var under 18 år, krävdes 

                                                 
103 Dalen, M. (2008) 
104 Vetenskapsrådet (2010). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

(2007). Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
105 Bilaga 1 
106 Vetenskapsrådet (2010). 
107 Ibid 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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vårdnadshavares samtycke för medverkan i studien.108 Detta i form av en talong som fanns i 

missivbrevet. 

 

Då studiens karaktär innebar att informanter delade med sig av sina upplevelser, är kravet på 

konfidens mycket viktig att beakta. I enlighet med konfidentialitetskravet, avidentifierades alla 

informanter i form av ett kodningssystem både gällande namn och kön, i studien. Likaså 

avidentifierades skolans namn, kommunens namn och eventuella lärare, speciallärare, 

specialpedagoger som omnämndes i studien. 109 

  

                                                 
108 Ibid 
109 Vetenskapsrådet (2010). 
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5. Resultat 

I detta resultatavsnitt binder jag samman elevernas upplevelser kring hur de ser på de anpassningar som 

ges eller inte ges inom ramen för ordinarie undervisning. Resultatet beskriver elevernas individuella 

tankar om hur de upplever anpassningarna. Resultatet beskriver även elevernas tankar om sig själv i 

förhållande till deras behov av anpassningar och de stödjande aktörerna runt omkring eleven. Eleverna 

i studien går i årskurs 8 respektive 9 i grundskolan och har alla en läs- och skrivproblematik. 

 

Analysen av det empiriska materialet beskriver jag i en löpande text där resultatet delats in i fem teman: 

elevernas trygghet, okunskapen kring extra anpassningar, delat ansvar, elevernas delaktighet, och 

elevernas oro. Dessa fem huvudteman har sedan tillhörande underteman som kursiveras i texten där 

valda citat från datainsamlingen, använts för att visa på en empirisk närhet och tydlighet.  

 

5.1 Elevernas trygghet 

Temat beskriver den trygghet som eleverna upplever och berättar om i relation dels till skolan 

dels till sina behov och förutsättningar. I temat har det framkommit tre underteman som jag valt 

att kalla elevernas tilltro till sig själva, hemmets betydelse och kamraternas betydelse.  

 

Analysen av det empiriska materialet visar att elevernas tilltro till sig själva är stark och har en 

betydande del i elevernas trygghet. Det finns en tro om att de ska klara av skolan i stor 

utsträckning utan att extra anpassningar görs för dem inom ramen för ordinarie undervisning. 

Eleverna beskriver sin skolgång som trygg, att de trivs i skolan, på lektionerna och med sina 

kamrater. De menar att de själva är en stor del i att det går bra i skolan. De beskriver det som 

att de vet att de kan klara skolan och att deras läs- och skrivsvårighet inte ska hindra dem. 

Elevernas bild av sig själva är att de kan bara de lägger ner tid och kraft. Om de verkligen 

kämpar med skolarbetet kommer de att lyckas. Deras läs- och skrivsvårigheter bekymrar dem 

inte avsevärt mycket i tilltron till sig själv och sitt skolarbete, utan svårigheterna botas enligt 

dem själva genom att de har en tro om att de kommer att lyckas. 

I5:Det går bra i skolan tycker jag…jag pluggar mycket för att jag ska lyckas. Jag vet att jag kan och 

jag vill visa att jag kan på egen hand också. Det är ju så att det är jobbigt att läsa men jag kan ju 

läsa.. bara inte så snabbt.. så det tar lite längre tid….och då pluggar jag mycket. 
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Eleverna menar att de är trygga i sina behov och vet vad som krävs för att de ska lyckas. De vet 

att de har svårigheter med läsningen, men att det inte ska vara ett hinder. Det blir tydligt att 

deras tilltro till sina egna förmågor stärker dem och ger dem trygghet. 

 

Eleverna upplever att de själva inte behöver särskilt mycket av specifika anpassningar inom 

ramen för ordinarie undervisning, även om de vet vad de har rätt till enligt lag. Skolresultatet 

går enligt eleverna, framåt ändå tack vare deras hårda arbete och att de tror på sig själva. I det 

hårda arbetet är hemmets betydelse en stark aktör och en trygghetsskapare för eleverna i deras 

läs- och skrivsvårigheter. De ger en bild av att hemmet är en stabil plats som alltid finns där att 

luta sig emot både hemma och i skolan. 

I4: Asså mamma och pappa pratar jämt om hur mycket jag kan och att jag ska kämpa.. de hjälper 

mig jättemycket… och de vill ju att jag ska bli bra… så det är bra. Det hjälper mig mycket att de 

säger att jag kan… då tror jag ju på mig själv mer också. 

 

Det framgår att hemmet är en trygg plats för eleverna, som stärker dem i deras tilltro till sig 

själva. Att hemmet ger uppmuntrande ord om elevernas möjligheter att klara av skolarbetet har 

en stor betydelse för dem. Hemmet har också en betydande roll för trygghetsskapandet i skolan. 

I de fall där skolarbetet blir tungt och anpassningar kan bli aktuella, är hemmet en betydande 

faktor till att det samtalas om i skolan. Eleverna själva upplever det svårt att på egen hand få 

igenom förändring i undervisningen. 

I4: Det var mamma som ringde till min mentor och sa att vi måste ha ett extrasamtal som vi ska 

prata om anpassningar på…och stöd liksom. Det är bra att mina föräldrar är med på möten… så de 

kan ställa en massa frågor liksom som jag inte kan komma på bara sådär. Det vet ju vad jag har 

berättat hemma om vad jag… ehhum.. vad jag tycker är svårt och så.. å då känns det tryggt att ha 

med dem… tycker jag. Aaaa… 

 

Citatet visar på hur viktigt det är för eleverna att hemmet finns där som stöd när det behöver 

ske förändringar i undervisningen. Eleverna känner att de själva har svårt att föra fram precis 

vad de behöver men med stöd från föräldrarna går samtalen bättre och de känner sig trygga. 

Utan hemmets stöd upplever eleverna att de inte vet riktigt hur de ska framföra sina önskemål 

och blir osäkra i situationen. Hemmet fungerar där som stöd i detta. 

 

Även kamraternas betydelse speglas i elevernas upplevelser av den trygghet de finner i skolan 

och i deras specifika förutsättningar och behov. De berättar om den fina gemenskapen i klassen 

som ger dem en känsla av trygghet. Att ha kamrater omkring sig som är trevliga och glada gör 

att eleverna känner att skolan är en trevlig plats att vara på. En plats där de vill vara och där de 

känner sig trygga. 
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I7: Jag tycker att den här skolan är mycket bra. Bra kompisar både i klassen och i andra klasser.. man 

hälsar liksom och är trevlig. Det är en trygg skola tycker jag.  

I: Mmm… 

I7: Vi känner varandra bra och man kan prata med alla i klassen. Tryggt liksom. 

 

Citatet visar att eleverna trivs i skolan och att de vill vara där. Kamraterna inger en trivsam 

miljö vilket i sin tur leder till att arbetsron och arbetsklimatet i klassrummet fungerar bra. 

Eleverna berättar även om tryggheten i att ha kamrater vid sin sida i klassrummet som stöttar 

dem i sina svårigheter genom att t ex. läsa texter högt för dem och som korrektur-läsare vid 

egenproducerade texter där eleverna får stöd och hjälp i delar som stavning, skrivregler och röd 

tråd. 

I6: Mina kompisar brukar hjälpa mig med stavfel och om det ser konstigt ut någonstans liksom… 

det är ju det jag behöver hjälp med.. Och läsa och då brukar vi sitta i ett annat rum och de läser högt 

för mig. 

 

Eleverna ser inte kamraternas stöd som någon anpassning i klassrummet utan mer som en 

trygghet i att ha kamrater omkring sig som ställer upp om de ber om hjälp. De ser det som något 

självklart i kamratskapet och de känner en stor trygghet i just det. 

 

5.2 Okunskap kring extra anpassningar 

Temat beskriver dels elevernas egna upplevda okunskap när det handlar om extra anpassningar, 

dels okunskapen eleverna upplever finnas hos sina lärare gällande extra anpassningar som kan 

ges inom ramen för ordinarie undervisning. Två underteman har utformats som jag valt att kalla 

okunskap hos elever och okunskap hos lärare. 

 

Analysen visar att elevernas upplevelser är att de har mycket lite kunskap om vad de kan tänkas 

ges för anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. Okunskapen hos eleverna gör att 

de själva upplever att det är tacksamma för det lilla som ges. En tacksamhet för att lärare tar sig 

tid att i alla fall anpassa. De vet att de har rätt till stöd men de vet i självaverket inte mycket om 

vad stödet kan innefatta, vad extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning innebär 

och vad de själva kan kräva av skolans aktörer just gällande extra anpassningar. Eleverna har, 

med sin svaga kunskap om extra anpassningar, mycket låga förväntningar på skolan 

skolväsendet och dess aktörer. Vidare berättar eleverna om deras okunskap i termer som ”fusk” 

och ”för mycket hjälp”.  
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En elev uttrycker sig så här:   

I2: Va?!..jag visste inte att man fick spela in sig själv… känns som man fuskar då.. eller i alla 

fall att läraren ska se det som fusk.. [skratt]. Det hade ju varit superskönt att spela in istället för 

att sitta och skriva med extra tid…. då skulle jag ju säkert inte behöva mer tid om jag bara får 

prata frågorna på ett prov ju. Jag visste inte… Vet lärarna det? Man borde ju faktiskt tänka lite 

själv kanske och ställa lite krav… [skratt]…  

 

Citatet visar elevernas egen osäkerhet kring vad extra anpassningar kan innefatta. De har en 

uppfattning av att lärare inte kan anpassa för mycket för dem då det för eleverna känns som 

fusk och att de får för mycket hjälp som inte kan vara acceptabelt när de ska bedömas i olika 

förmågor och färdigheter. Det är inte elevernas egen uppfattning utan deras upplevelser av vad 

de tror att lärarna anser om anpassningarna.  

 

Vidare visas elevernas okunskap kring vad extra anpassningar i realiteten innebär, genom att 

de på egen hand hade svårt att beskriva vilka anpassningar de har. De berättar om stöd de har i 

skolan, men inget av det de berättar innefattar anpassningar inom ramen för ordinarie 

undervisning, utan beskriver istället ett särskilt stöd som eleverna har utanför klassrummet i 

form av färdighetsträning hos speciallärare. När eleverna ombeds fundera över vilka 

anpassningar de har inne i klassrummet, blir svaret att de har få eller ingen anpassning. 

 

I6: [Tystnad]  Jag har nog inga. [Tystnad] Jag ville inte ha dator som de erbjöd.. så jag har inget 

typ. 

 

De hade även få konkreta önskemål på vad de skulle vilja ha för anpassningar. Det som 

framkommer som önskemål är mobiltelefonens kamerafunktion och surfplattans översättnings- 

och uppläsningsfunktion. Övriga alternativa anpassningar nämndes inte av eleverna. 

 

I4: Ta kort med mobilen, jag har börjat med det… skulle ju vara bra om jag hade en Ipad mini eller 

liksom en mindre telefon som jag bara kan ta kort med så jag har allt sammanställt tillsammans i 

en apparat. … en skolgrej som jag inte behöver blanda med mina privata saker. En Ipad har ju 

också hur mycket bra appar ju… med översättningar och talsyntes som jag med läs- och 

skrivsvårigheter kan hjälpas av ju. Annars vet jag inte. Finns ju inte så mycket mer kanske. Jag  

kan ju inte så mycket om sånt hära. 

 

Elevernas bild av vad anpassningar innebär, är snäv och okunskapen gör sig synlig. Eleverna 

saknar erfarenhet och kunskap om vad det finns för olika alternativa verktyg för dem att arbeta 

med, och det bidrar det till att deras berättelser beskriver att de nöjer sig med de anpassningar 

som föreslås från skolan. 

 

Analysen visar dock att elevernas upplevelser är att det även finns en okunskap hos lärarna när 

det kommer till vad och hur det kan anpassas inne i klassrummet under ordinarie undervisning. 
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Eleverna har en tro om att lärarna gör så gott de kan men de upplever att lärarna saknar 

kompetens i hur de kan anpassas och vilka olika alternativ det finns till att anpassa för elever i 

läs- och skrivsvårigheter, inne i klassrummet.  

I: Du har inte möjlighet att spela in dig själv vid provtillfällen eller andra examinerade uppgifter där 

skrivförmågan inte är bedömningsfokus? Typ ett SO-prov. 

I1: Näe…nä det har jag aldrig gjort. Vaddå får man? Vet nog inte min lärare. Alltså inte för han inte 

vill men för att han säkert inte vet att man får eller så.  

 

Eleverna berättar att de förlitar sig på att lärarna har kunskap om vad de kan erbjuda för 

anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter. Att det som presenteras och erbjuds är det 

som finna och är acceptabelt och övrigt inte är acceptabelt. Dock visar citatet på att eleverna 

ser att lärarna nog inte är medvetna om alla möjligheter och alternativ som finns för eleverna 

och därmed visar på en bristande kunskap kring anpassningar inom ramen för ordinarie 

undervisning.  

5.3 Delat ansvar  

Temat beskriver elevernas upplevelser kring vem som bär ansvaret när det gäller de extra 

anpassningarna som kan ges inom ramen för ordinarie undervisning. I temat har det 

framkommit två underteman som jag kallar elevernas ansvar och hemmets ansvar. 

 

Elevernas ansvar gällande extra anpassningar upplevs av eleverna vara tydligt kopplat till dem 

själva. De upplever inte att det sker en fungerande överlämning från årskurs 6 till årkurs 7 där 

deras behov och förutsättningar överförs. De upplever heller inte det sker ett fungerande 

samarbete i informationsflödet mellan elevernas mentor till undervisande lärare i klassrummet. 

Utan ansvaret förläggs till eleverna att själva ta initiativ till att berätta om sina behov och 

förutsättningar för undervisande lärare. Detta på ett möte eller under ordinarie undervisning. 

Ska anpassningar ske såsom muntliga examinationer, sammanfattningar av texter/genomgångar 

och inlästa läromedel, behöver eleven själv uttrycka en önskan om att detta ska ske. Enligt 

eleverna kommer förslag om anpassningar sällan från undervisande lärare i första hand utan 

vilar på elevernas axlar att framföra önskemål och krav om detta.  

I2: Det är jag som måste säga till läraren om jag vill lyssna på en text istället för att läsa den. Lärare 

säger aldrig till mig att jag ska göra det. Vi har bara en dator i klassrummet och då måste jag säga 

att jag vill lyssna och då.. vad hetere… då, då hjälper han mig med det. Men inte innan jag säger 

nått, typ. 

 

Citatet visar att eleven upplever att hen är ensam i ansvaret kring att få extra anpassningar i 

klassrummet. Eleverna förutsätts att på egen hand, i olika undervisningssituationer, känna 

efter om de är i behov av någon anpassning och därefter signalera om detta till läraren. I övrigt 
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sker ingen anpassning och eleverna undervisas utan anpassningar. Det är först när eleverna 

signalerat om behovet, som läraren tillmötesgår dem. Eleverna upplever att de inte har någon 

egen möjlighet att skapa extra anpassningar utan är beroende av att läraren hjälper till att 

strukturera upp anpassningen, t ex. genom att låta eleven använda klassrumsdatorn. Det 

framkommer inte att elever på egen hand tar sig för extra anpassningar som den delen av den 

ordinarie undervisningen utan är beroende av att läraren blir tillfrågad av eleverna själva.  

 

Eleverna lyfter även hemmets ansvar när det kommer till att få extra anpassningar. Det ansvar 

de känner att de bär på, upplever de kunna dela med hemmet som tar ett stort ansvar när det 

kommer till att föra fram behov, önskningar och krav på anpassningar för eleven. Eleverna 

beskriver att de möten som sker där anpassningar lyfts och diskuteras, sker på initiativ från dem 

själva och deras vårdnadshavare.  I mötessamtal beskriver eleverna att de är vårdnadshavare 

som för elevens talan och informerar lärarna om vilka behov och förutsättningar som finns för 

eleven. Det är även vårdnadshavarna som efterfrågar anpassningar och ger förslag på 

anpassningar som eleven är behov av alternativt anpassningar som eleven tidigare haft på 

mellanstadiet. Det är enligt eleverna, vårdnadshavarna som ställer krav på skolan att skapa 

förutsättningar för att deras barn ska få möjlighet till anpassningar. Upplevelsen hos eleverna 

är att vårdnadshavarens ansvarstagande gör stor skillnad. 

I4: Det var mamma som ville ha ett möte nu för jag hade inget i 7:an och nu i 8:an behöver jag lite 

som jag hade i 6:an. Jag har liksom inte sagt till lärarna och nu ville mamma ha ett möte där hon vill 

berätta för skolan vad jag behöver och det känns skönt. Jag behöver nog det nu när det blir lite svårare 

i skolan med texter och så… så det är bra att mamma ser till att vi får ett möte. Hon vet ju vad jag 

behöver.[skratt] 

 

Det är tydligt att hemmets ansvarstagande väger tungt i initierande av möten med skolans 

aktörer, vilket bidrar till att anpassningar sätts in. Hemmet tar ett stort ansvar i att 

uppmärksamma sitt barns behov och därmed dela på det ansvar som eleverna upplever att de 

bär gällande anpassningar. Initieras inte möten av hemmet alternativt en kontakt via mail eller 

telefon med skolan, skapas inte förutsättningarna för att eleverna skall få anpassningar i 

klassrummet. 

 

5.4 Elevernas delaktighet 

Ett annat tema som identifierats i materialet beskriver elevernas delaktighet i initierandet och 

utformningen av de extra anpassningar som skapas för eleverna. För eleverna i studien betyder 

delaktighet att de får vara med och beskriva vad de anser att de skulle behöva, eller i vissa fall 
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inte behöva för anpassningar i klassrummet. De menar också att delaktighet handlar om att ge 

förslag på anpassningar som de tidigare haft eller som de anser skulle vara bra för dem i 

undervisningen liksom möjligheten att påverka vilka anpassningar som sätts in. Eleverna har 

dock inte upplevelsen av att skolan i en utredning kring deras styrkor och behov, bjudit in dem 

i dialog till att diskutera fram relevanta och effektiva individanpassade anpassningar inom 

ramen för ordinarie undervisning utan istället ger förslag på färdiga lösningar. Anpassningarna 

upplevs därmed inte vara skräddarsydda för deras förutsättningar och behov snarare mer 

generella för alla elever i läs- och skrivsvårigheter.  

I4.. Nja.. jag vet inte. De är ju bra och så… men det känns som om alla har samma, .. spelar liksom 

ingen roll vad man har för svårigheter,…. Samma för alla liksom….. 

 

Det generella i anpassningarna ger eleverna en känsla av att de inte har någon roll i utarbetande 

av anpassningarna. Det i sin tur ger en känsla av att de inte är viktiga och att lärarna inte har en 

djupare kunskap om det specifika i respektive elevs svårigheter och behov. En elev beskriver 

bristen på delaktighet såhär: 

I7: Stöttningen känner jag men bemötandet känner jag inte… jag skulle så gärna vilja ha det mer…att 

de frågar mig om vad faktiskt jag skulle vilja ha. Och att de liksom uppmärksammar för mig att de 

vet vad de möter när de möter mig.. vet vad mina svårigheter innebär och hur de ska göra för just 

mig juh…  

 

Detta bidrar till att eleverna inte känner en delaktighet i utformningen av de anpassningar som 

de sedan erbjuds och använder. Som citatet visar kan anpassningar som erbjuds ses som 

stöttande av eleverna. Med stöttande menas att eleverna upplever att anpassningarna ger stöd 

för deras lärande och utveckling. Eleverna saknar dock ett bemötande, det vill säga att de i 

mötet med läraren inte känner sig bekräftade och sedda utifrån sina behov. De upplever inte att 

anpassningarna är individanpassade. Avsaknaden av anpassningarna som skapats genom en 

dialog med dem och upplevelsen av att det bestäms över deras huvud, bidrar till att eleverna 

upplever anpassningarna som onödiga och/eller tidsödande. 

I3: Asså dator, som typ alla får som anpassning, det kan ju vara bra…men det kan ju vara att…. Det 

går söligare liksom.. tar aslång tid att starta och sen när man skriver så blir det så fjuttigt med text 

och det känns tråkigt. Det är ju bra med stavningshjälpen och så… och att det kanske går fortare att 

skriva… men segt att starta upp och stänga ner…så då struntar jag ofta i det. 

 

Bristen i elevens delaktighet bidrar till brister i anpassningar. Dock ser inte eleverna på 

anpassningarna som helt verkningslösa, de kan se en viss vinst i att de har möjlighet till dem, 

men bristen i delaktighet gör att anpassningarna inte bemöts med full tilltro av eleverna och det 

bidrar till att de inte används effektivt och i vissa fall inte används alls.  
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5.5  Elevernas oro 

Temat beskriver den oro eleverna upplever beträffande deras läs- och skrivsvårigheter kopplat 

till extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. I temat har det uppstått tre 

underteman som jag har valt att kalla oro att inte räcka till, oro att inte synas, och oro att inte 

passa in. De tre olika upplevelserna av oro, speglar den komplicerade känslomässiga situation 

som eleverna upplever att de befinner sig i när de pratar om sina behov kontra anpassningar. 

Analysen visar elevernas olika känslobeskrivningar av oro, vilka är starkt förknippade med 

deras läs- och skrivsvårigheter. 

 

Eleverna vittnar om oron att inte räcka till. De upplever en stress att inte nå kunskapskraven. 

Det är viktigt för eleverna att nå så höga kunskapskrav som möjligt för att konkurrera med andra 

elever om populära gymnasieplatser. De upplever att vara i läs- och skrivsvårigheter gör att 

skolarbete blir mödosamt och känslan av att inte räcka till, infinner sig hos dem. Att skolan 

upplevs kämpig är främst på grund av de massiva textmassorna och skriftliga produktioner som 

skall genomföras under senare delen av högstadiet. I arbetet med detta, är det enligt eleverna 

själva svårt att hinna med och att prestera på den nivå som krävs för att vara godkänd och mer 

därtill. När eleverna pratar om anpassningar som kan göras för att minska belastningen för dem 

kring textmassa och skriftlig produktion, i syfte att stödja deras behov, upplever eleverna att 

det kan bidra till att läraren inte anser att de räcker till på riktigt. Att anpassningarna är ett ”fusk” 

som eleverna får tillgång till och att det i bedömning ska visas sig att de fått så pass mycket 

anpassat till sig att bedömningen blir missvisande. 

I2: Kan ju vara så att jag har… att det jag får hjälp med kanske är som fusk liksom… och lärarna 

kanske hjälper mig men sen när de ska sätta betyg tänker de liksom att.. jaja hon kan ju inte själv… 

och så blir det dåligt för mig och mitt betyg. … egentligen kanske inte lärare får göra så men jag vet 

att vissa tänker så… att man ska klara sig själv annars kan de inte säga att det jag gjort med massa 

hjälp är ok för betyget.  

 

Anpassningar är för eleven start förknippat med hjälp och att det är något som inte är 

kompatibelt med bedömning av vad eleven faktiskt kan och presterar på egen hand.  Enligt 

eleverna anser lärarna att anpassningar innebär att eleven inte klarar av skolarbetet på egen hand 

och att deras arbete då inte skall värderas lika högt när det kommer till bedömning och betyg. 

Det skapas en oro hos eleverna att inte räcka till och anpassningar känns inte motiverande enligt 

eleverna. 
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I motsats till elevernas upplevelse att inte räcka till och därmed försöka att inte använda 

anpassningar ligger oron att inte synas. De upplever att om de inte visar framfötterna och 

berättar för läraren vad de anser att de behöver och efterfrågar anpassningarna i klassrummet, 

blir deras behov osynliga i mängden och de får inte förutsättningarna att agera på samma villkor 

som alla andra. Eleverna oroar sig över att de själva ska behöva informera om deras behov och 

förutsättningar till lärarna för att vara säker på att lärarna vet om det.  

I2: De kanske inte ens vet att jag har läs- och skrivsvårigheter?.... mentorn min skulle maila ut 

detta till alla som hade mig i ämne. Men ingen har sagt nått till mig och jag har ju inga. Ska jag 

säga till dem? Annars kanske jag inte märks av, va och då kanske jag inte klarar mig. Med betyg 

alltså. 

 

Upplevelsen av att lärarna saknar vetskap om deras behov bidrar till en oroskänsla hos eleverna. 

Risken att bli osynlig växer och skapar oro hos eleven. 

 

En ytterligare oro som eleverna beskriver är oron att inte passa in. Eleverna berättar att de då 

och då tänker på att de är annorlunda, att de har ett avvikande beteende eller avvikande behov 

som inte liknar övriga i klassen. Eleverna upplever inte att de utsatts för kränkande ord, blickar 

eller rykten gällande deras läs- och skrivsvårigheter och extra anpassningar men att det finns en 

oro att det kan uppkomma om de utmärker sig från mängden. Eleverna beskriver känslan som 

handlar om att andra elever i klassen och på skolan ska se att de får något utöver det vanliga, 

att det får hjälp med något som andra inte får och i och med det skapa en rättvisediskussion i 

klassen. Detta handlar främst om sådant som visuellt tydliggör det avvikande. Denna oro bidrar 

till att eleverna kan avstå från vissa anpassningar i det avseendet att slippa vara utmärkande och 

annorlunda.  

I6: Nä precis, inte vara annorlunda... [lång paus]..  jag har sett en person som gått runt med dator… 

Jag vill för det första inte gå och släpa runt på den men jag vill inte att folk ska snacka om att hon 

kanske får mer hjälp än hon skulle få… men nu är det strunt samma. 

 

Citatet speglar just oron att inte passa in, att inte vara annorlunda. Det visar framförallt 

rädslan av att bli utfryst från gemenskapen genom att det ska pratas bakom ryggen på eleven, 

ges kränkande blickar och kommentarer utanför klassrummet. Likaså rädslan att skapa en 

diskussion kring rättvisa i frågan om vem som får vilket stöd och varför. Eleverna vill passa 

in, de vill inte vara avvikande. 
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5.6 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att eleverna upplever en trygghet, en tilltro till sig själva och sina förmågor, att 

lyckas nå kunskapskraven med relativt få extra anpassningar. Detta trots sina läs- och 

skrivsvårigheter. De har en stark tilltro till sig själva att deras egen tid de lägger utöver skolan, 

ger resultat. Den starka tilltron till sig själva stärks genom hemmets stöttning och kamraternas 

stöd och hjälp.  Vidare upplever eleverna att det är de själva tillsammans med sina 

vårdnadshavare som har det största ansvaret när det kommer till att initiera de anpassningar 

som görs för elevens behov inom ramen för ordinarie undervisning. Eleverna känner även en 

brist i sin egen delaktighet när det kommer till de faktiska anpassningarna som görs. De upplevs 

generella och saknar individanknytning. Kunskapen kring vilka anpassningar som kan ges inom 

ramen för ordinarie undervisning saknas hos eleverna enligt dem själva och de upplever även 

att det finns en okunskap hos lärarna som undervisar dem. Däri ligger även en oro hos eleverna 

att inte synas, att lärarna inte ser deras behov fullt ut och i det kan eller vet hur de ska anpassa 

för dem. En oro finns även att inte räcka till, då de upplever att deras anpassningar kan anses 

som fusk och för mycket hjälp inför betygssättning.  
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6. Diskussion 

I följande diskussion kommer jag att koppla samman studiens resultat med teori som tidigare 

redovisats. Detta med utgångspunkt i de forskningsfrågor som ligger till grund för den här 

studien. Frågorna fokuserar på vad eleverna lyfter fram i sina berättelser kring extra 

anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning, och mer precist vem som bär ansvaret för 

initierande av anpassningar och följderna för dem. I resultatdelen har jag presenterat fem teman 

som framkommit när eleverna berättat om sina upplevelser gällande extra anpassningar inom 

ramen för ordinarie undervisning. Elevberättelserna ringar in elevernas egen trygghet som vilar 

på en tilltro till sig själva skapat av hemmets och kamraternas betydelse. Det finns en tilltro till 

sig själva och till möjligheterna att lyckas nå sina mål i och med den positiva självbild som 

finns. Att både elever och lärare saknar kunskap kring just anpassningar inom ramen för 

ordinarie undervisning framkommer liksom att ansvaret för att initiera anpassningar, upplevs 

ligga på elever och föräldrar. Elevernas delaktighet lyser med sin frånvaro och en oro träder 

fram hos eleverna kopplat till att få och inte få anpassningar. Diskussionen är upplagd utifrån 

studiens forskningsfrågor och avslutar med en slutsats. 

 

6.1 Framträdande drag ur elevernas berättelser 

När det kommer till extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning, är lagen sedan 

juni 2014 förändrad och förtydligad, men arbetet med att skapa förutsättningar för den enskilda 

individen inom den ordinarie undervisningen är inget nytt. Extra anpassningar går hand i hand 

med det inkluderande klassrummet, där alla individer oavsett behov och funktionsnedsättning, 

skall ha en ordinarie plats i gruppen/på skolan, och där bli bemötta med en differentierande 

undervisning som anpassats till varje enskild individ.110 Enligt Persson & Persson är det 

vanligaste sättet att se på inkludering i Sverige just att placera elever med funktionsnedsättning 

och behov, i ordinarie undervisning.111. Det inkluderande klassrummet kräver därmed mycket 

av läraren i klassrummet gällande kunskaper, kompetens, tid och kraft. Likaså gäller det extra 

anpassningarna. Eleverna i den här studien har samtliga en funktionsnedsättning, en läs- och 

skrivsvårighet, vilket ger dem behov av vissa individuella anpassningar inom ramen för 

ordinarie undervisning, för att ges samma förutsättningar som de elever som inte har svårigheter 

                                                 
110 Persson, B. (2007). 
111 Persson, B., Persson, E. (2012). 
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och behov. När eleverna berättar om sina egna upplevelser av de extra anpassningar de får eller 

önskar få inom ramen för ordinarie undervisning, visar det sig att det ges mycket få 

anpassningar till eleverna inom ramen för i ordinarie undervisning. Det övervägande stöd de 

ser sig få, handlar om ett särskilt stöd utanför ordinarie undervisning. De få extra 

anpassningarna som ges, tenderar att vara generella vilket förklaras av den okunskap som träder 

fram både hos elever och lärare. Detta i linje med den granskningsrapport Skolinspektionen låtit 

göras, som visar just på bristen i de individanpassade lösningarna för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. De blir generella.112 Resultatet visar att eleverna besitter en okunskap gällande 

vilka möjligheter till anpassningar det finns att tillgå, vad det finns för alternativa hjälpmedel 

och vad läraren kan göra för att anpassa till deras behov. Den bild som framträder är en elev 

som är nöjd med de få, generella anpassningar som ges och därmed inte ställer krav på 

skolväsendet och dess aktörer. En tacksamhetsskuld finns hos eleven, att skolan ”gör något” 

och det räcker, vilket kan hända bottnar i den okunskap kring anpassningar som eleverna i 

studien uppvisar. Okunskapen gör sig än tydligare när eleverna berättar om att de tror att lärare 

kan se anpassningarna som fusk.  

 

Att eleverna har en bristande kunskap gällande extra anpassningar kanske inte är överraskande. 

En förväntan finns ju på att lärarna informerar och utbildar eleverna i detta. Dock visar resultatet 

entydigt på att eleverna upplever att även deras lärare saknar kunskaper gällande extra 

anpassningar. Något som Westling Alloidi kommer fram till i sin studie, att barn upplever att 

lärare brister i att stimulera alla utifrån deras behov.113 Få idéer och förslag på anpassningar 

som skulle gynna elevernas skolarbete, ges av lärare och är enligt eleverna ofta generella för 

samtliga elever med svag variation och individualitet. Precis som Emanuelsson & Persson 

påvisar i sin longitudinella studie om långtidseffekter och konsekvenser av specialpedagogiskt 

stöd. Behov upptäcks tidigt men tenderar att permanentas och stelna under grundskolan och 

även vidare på gymnasiet. En lösning på detta skulle kunna vara att ha som krav att samtliga 

lärare kompetensutvecklas alternativt får i sin grundutbildning, specialpedagogisk kompetens i 

syfte att kunna bemöta och möta levers olikheter.114 För att skolväsendet skall upprätthålla sin 

trovärdighet och följa skollag och skolförordningar, bör elever och deras vårdnadshavare kunna 

lita på att eleven får det stöd hen är berättigad till enligt lag. Och lärarna bör i sin tur få 

möjligheten till specialpedagogisk kompetensutveckling samt att arbeta i duo-skap där en 

                                                 
112 Skolinspektionen (2011). 
113 Westling , Allodi, M. (2002). 
114 Persson, B. (2007). 
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undervisande lärare tillsammans med en lärare med specialpedagogisk kompetens arbetar 

tillsammans i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Meijer lyfter i sin 

forskning vinsterna med ett duo-skap, eller Co-Teaching som hon väljer att kalla det. Hon 

menar att det är ett vinnande koncept för att dels ha möjlighet att se eleven och bemöta med 

individuella anpassningar, dels att öka kunskapen på området genom det kollegiala mötet som 

sker.115 I studien framkommer även bristen på kunskap i användandet av de kompensatoriska 

hjälpmedlen elever i läs- och skrivsvårigheter kan ges stöd i. Både hos elever och lärare. Enligt 

en studie som Svensson m fl. genomfört, ses den enskilde lärarens egen kunskap gällande de 

tekniska kompensatoriska hjälpmedlen som avgörande om och hur lärsituationen fungerar för 

elever med behov. Teknikutvecklingen går snabbt och följderna syns i klassrummet genom att 

lärares kompetens inom området inte kan mätas med teknikens utvecklingstakt. Den här studien 

visar även att eleverna inte hänger med i den tekniska utvecklingen kring kompensatoriska 

hjälpmedel. De känner inte till vilka stöd som finns att tillgå. 

 

Utöver den konstaterade okunskapen eleverna upplever finns hos dem själva och hos lärare, 

berättar eleverna också om den starka tilltro den känner till sig själva. De beskriver att de vet 

att de kommer att klara av skolarbetet genom hårt arbete och stöd från hem och kamrater. 

Eleverna är väl medvetna om deras funktionsnedsättning men ser det inte som ett hinder i att 

lyckas nå sina individuella mål och ser heller inte att de behöver anpassningarna i stor 

utsträckning. Att framhäva sina goda förmågor istället för att betona sina svårigheter, 

framkommer även i studier gjorda av De Schauwer med flera och Karlsson. Det beskrivs som 

ett led i att inte vilja definiera sig som en elev i behov av stöd utan istället tillhöra normen och 

betona kompetensen eleven har.116 Huruvida elevernas starka självbild är en strategi eller 

uppriktig, är svårt att säga. Bandura menar att elever med en god självbild arbetar hårdare, har 

bättre uthållighet och har färre emotionella reaktioner när de stöter på svårigheter än de elever 

som tvivlar på sina förmågor117 vilket skulle kunna styrka att dessa elever beskriver en sann 

bild av hur de upplever skolsituationen. Dock menar Ljusberg & Brodin i sin tur att elever som 

tycks ha en stark självbild, i själva verket försöker att övertyga sig själv om att det går bra och 

därmed överskattar sig själv.118 Eleverna i studien beskriver inte i sina berättelser något om 

upprepade misslyckanden utan snarare om hur lyckad deras skolgång har varit just tack vare 

                                                 
115 Meijer, C.J.W. (2004). 
116 De Schauwer, E., m fl. (2009).,  Karlsson, Y. (2007) 
117 Bandura, M. (1997). 
118 Ljusberg, A-L., Brodin, J. (2007). 
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hårt slit och ett starkt stöd från hem och kamrater. Det föräldraengagemang som eleverna i den 

här studien lyfter som betydande för deras skolgång, deras trygghet och starka självbild, menar 

Johansson och Wahlberg Orving ha stor betydelse för skolresultat. De menar att ett gott 

samarbete mellan hem och skola där föräldrar engagerat sig i sitt barns skolgång kan leda till 

ett ökat intresse hos skolan, att aktivt agera och se elevernas behov.119  Även Erikson pekar på 

föräldraengagemangets betydelse för skolans aktiva agerande kring elevernas behov120, som i 

sin tur skapar trygghet för eleverna och en tilltro till sig själva att klara skolans utmaningar trots 

sina läs- och skrivsvårigheter. 

 

Goda kamratrelationer nämns även som en trygghetsfaktor för eleverna i studien. Det som 

Ihrskog beskriver om att kamratrelationer har en positiv inverkan på självbilden, att de duger 

och att de passar in121 går i linje med de eleverna upplever och berättar om kamratrelationerna. 

Likaså gör Westling Allodis studie, som pekar på vikten av ett gott kamratskap för att känna 

sig betydelsefull och trygg.122 Med hemmet och kamraterna i ryggen har eleverna i studien en 

framtidstro, en önskan om ett framtida yrke och en tilltro att de kommer att klara grundskolan 

och gymnasiet vilket visar på en stark tro till att de kan och klarar av kraven som ställs på 

dem.123 

 

6.2 Ansvar för extra anpassningar 

Enligt skollagen kap 3, 5a§ har skola skyldighet att tillsätta stöd i form av extra anpassningar, 

om eleven inte befaras nå kunskapskraven.124 Det är således skolväsendet som bär ansvaret för 

att dessa anpassningar sätts in. Resultatet i den här studien visar dock att eleverna upplever det 

motsatta. Det är elevernas uppfattning att de själva tillsammans med hemmet, bär det fulla 

ansvaret för att initiera de extra anpassningarna som eleverna är i behov av. Hemmet har 

framförallt en viktig roll för elevernas trygghet vid de formella mötena där anpassningar 

initieras och diskuteras. Vårdnadshavaren visar på god kompetens och kunskap om de 

rättigheter deras barn har i svensk skola vilket visar ett starkt engagemang från hemmet som 

bidrar till elevernas studieresultat och självkänsla. Detta i linje med vad Johansson och 

                                                 
119 Johansson, G., Wahlberg Orving, K. (1993). 
120 Erikson, L. (2004). 
121 Ihrskog, M. (2006). 
122 Westling Allodi, M. (2002). 
123 Skaalvik, S. (1994). 
124 Skollagen 2010:800. Kapitel 3, § 5a 
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Wahlberg Orving kommer fram till i sin studie gällande föräldraengagemangets starka 

betydelse för skolans agerande och elevens trygghet i skolan.125 Om det i studien framkommit 

andra hemförhållanden hos informanterna, hade troligtvis resultatet sett annorlunda ut. Ett 

exempel hade kunnat vara att erbjudande till att delta i studien hade lämnats ut i ett annat 

upptagningsområde, där den socioekonomiska och akademiska bakgrunden skilt sig från 

studiens nuvarande informanter. Hade det starka självförtroendet hos eleven, det starka 

föräldraengagemanget och stödet funnits i resultatet då? Urvalet speglar resultatet, vilket är 

viktigt att lyfta fram. Urvalet till min studie skapades genom en förfrågan och därtill ett relativt 

litet material. Kanske är det möjligt att de informanter som tackade ja är de elever som upplever 

att skola fungerar bra, att de har stöd från hemmet och har en god självbild. 

 

När de formella mötena är över och anpassningar bestämts tillsammans med eleven, hemmet 

och skolan, upplever eleverna i studien en ensamhet. När det blir ”på riktigt” i klassrummet och 

de extra anpassningar ska genomföras, är det eleverna själva som bär hela ansvaret. Inga 

anpassningar sker om inte eleven ber om det. Detta kan naturligtvis ses från två olika perspektiv. 

En förklaring kan vara att inte föregå eleven utan att hen själv ska får efterfråga anpassningarna 

vilket er eleven möjlighet att välja när och hur de extra anpassningarna skall ske utifrån hur 

eleven själv upplever läget och situationen. Det kan ses som en positiv kraft i arbetet med 

anpassningar. Läraren ger eleven friheten att själv välja. Från ett annat perspektiv kan 

situationen utläsas som att eleven får bära ett stort ansvar för sin egen utveckling, ett ansvar 

som skolan egentligen bär ansvaret för och även ska besitta kompetens kring. Frågan 

uppkommer om en enskild elev kan se sitt eget behov fullt ut, i alla olika 

undervisningssituationer? Kan ett sådant ansvar ligga på eleven? Enligt Jönsson och Tvingstedt 

har elever i behov av stöd en tendens att mörka sina behov och höja de förmågor som 

kompenserar för behoven126 vilket indikerar att eleven skulle ha svårt att bära hela ansvaret för 

sina behov vilket innebär att föra fram både behov som styrkor. Jag anser att skolan bär det 

ansvaret, det huvudsakliga ansvaret att informera och påminna eleven om de möjligheter till 

stöd som finns inom ramen för ordinarie undervisning, det stöd som tidigare skall vara förankrat 

hos både elev och vårdnadshavare i hemmet, liksom de behov som finns hos eleven. I detta 

finns även ett utrymme för eleven att själv ta ställning till om hen vill ta emot stödet i form av 

extra anpassningar. Eleven tillsammans med hemmet har ett ansvar för elevens skolgång i den 

mån det handlar om närvaro, att göra sitt bästa och förvalta de färdigheter och förmågor som 

                                                 
125 Johansson, G.,Wahlberg Orving, K. (1993). 
126 Jönsson, A., Tvingstedt, A-L. (2002). 
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eleven enligt läroplan och kursplan skall utbildas enligt. Men ansvaret för att eleven skall ges 

förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina behov och förutsättningar, där har 

skolan som aktör, det bärande ansvaret. Det framkommer både i Meijers studie liksom i 

skolinspektionens granskningsrapport om lärarens roll i klassrummet, att det är lärarens 

kompetens att möta elevers olikheter som är avgörande för elevernas möjligheter att utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar och behov.127 

 

6.3 Följder av extra anpassningar 

För eleverna i studien ger anpassningarna i klassrummet positiva följder då eleverna upplever 

att de hjälper dem i skolarbetet. Att det blir lättare för dem att ta till sig viss del av 

undervisningen tack vare de anpassningar som sätts in. De når kunskapskraven, får sina betyg 

och kan förhoppningsvis komma in på den gymnasielinje de valt själva. Även andra studier 

visar detsamma, att eleverna klara skolan och når sina mål tack vare det stöd som sätts in för 

dem i skolan.128 Dock visar studien även på negativa följder, där de anpassningar som ges 

och/eller uteblir, inte är individanpassade utan av mer generell art, mycket på grund av att 

eleverna inte är delaktiga i utformandet av anpassningarna, att de inte har mandat att ge förslag, 

tycka till och få berätta sina upplevelser av sina egna behov och förutsättningar. De 

anpassningar som ges hjälper inte eleverna avsevärt att utveckla stödstrategier för att ta till sig 

kunskap, vilket i sin tur bidrar till att eleverna anser dem lite av ett onödigt och besvärligt inslag 

i undervisningen.  

 

 En annan följd av extra anpassningar är elevernas upplevda avsaknad av delaktighet, vilket gör 

sig tydligt i resultatet. Det är en bidragande orsak till att anpassningarna inte känns nära 

elevernas behov alla gånger. Anledningen till den svaga elevdelaktighet är med all säkerhet 

komplex men det är ändå av vikt att belysa Giotas studie som visar att stöd inom ramen för 

ordinarie undervisning fungerar som bäst när läraren förhåller sig till sina elever i klassen som 

enskilda individer och att uppfattningen av delaktighet och undervisningsstil är av stor vikt för 

hur elevernas ska uppfatta sin skolgång.129 Intresset för sina elever specifika behov och en ökad 

delaktighet hos eleverna i sin egen skolgång och skolarbete, är av betydelse och har därför visats 

                                                 
127 Meijer, C.J.W. (2004)., Skolinspektionen. (2011). 
128 Groth, D. (2007) 
129 Giota, J. (2006) 
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kunna ge mindre negativa följder för stöd130. Det skulle vara högsta önskan även här. Bergström 

och Holm visar i sin studie att elever ofta kan berätta om sina behov men att ingen lyssnar till 

vad de beskriver. Att möjliggöra för en arbetsgång där elever tidigt i utredningsprocessen kring 

behov bjuds in till att ha en central roll, är av stor vikt i arbetet att skapa delaktighet. Om stödet, 

oavsett om det är inom ramen för ordinarie undervisning eller i form av särskilt stöd utanför 

klassrummet, utformas tillsammans med eleven, är möjligheten avsevärt mycket större att finna 

effektiva lösningar som får positiva utfall.131  

 

Elevernas oro är en annan negativ följd som studien visar komma med de extra anpassningarna. 

Groth liksom Mortier, De Schauwer och Van Hove kommer i sina studier fram till negativa 

följder av stöd framträdande är av social karaktär, då elevens utanförskap blir starkt i och med 

ett insatt stöd. Groth talar om känslan av att inte passa in och Jonsson och Tvingstedt belyser 

problematiken av att behålla sin sociala plats i gruppen, att förlora kamrater. Likaså belyses 

dessa delar även i denna studie av informanterna, som menade att de anpassningar som ges 

inom ramen för ordinarie undervisning just skapar en oro att inte passa in, att anpassningarna 

ger dem ett utanförskap. Men även en oro att inte räcka till och att inte synas på grund av deras 

svårigheter och behov. Det är känslan av utanförskapet som växer sig starkt hos eleverna, att 

anpassningarna som visuellt syns, skall ge dem en position utanför gruppen och då anses om 

annorlunda. Jönsson och Tvingstedt menar att denna känsla växer sig stärkare ju högre upp i 

åldern man kommer,132vilket kan stämma överens med studiens resultat. Utanförskapet skapar 

också oron att inte räcka till, där anpassningar för eleverna kan upplevas som att de får för 

mycket stöd och därmed inte kunna visa att de klarar av kraven. Något som Groth menar är 

typiskt för elever som får specialpedagogiskt stöd.133 I motsats till oron att ha för mycket stöd, 

finns oron att inte synas, att inte våga säga att de har vissa svårigheter och behov och därmed 

vistas i klassrummets bakgrund och slita med sina svårigheter utan att få hjälp. Vidare i denna 

oro om att inte synas, ligger även en oro kring lärarnas bristande kompetens gällande läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Dessa motpoler i oroskänslan kan tänkas bottna i den redan diskuterade okunskapen som 

resultatet visar finns hos både elev och lärare. Om välgrundad kunskap och kompetens skulle 

                                                 
130 Mortier, K., Desimple, L., de Schauwer, E., Van Hove, G. (2011). 
131 Asp-Onsjö, L. (2006). 
132 Jönsson, A. & Tvingstedt, A-L. (2002). 
133 Groth, D. (2007). 
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finnas hos både elev och lärare, torde dessa missförstånd inte skapa denna typ av oro som 

eleverna i studien uppvisar. Gemensamt för samtliga elever i studien är att alla vill vara en del 

av helheten, att höra till och vara med i gemenskapen i klassen vilket indikerar på att 

kamratrelationerna är viktiga för eleverna, det som Nilholm och Göransson beskriver som 

”vi:et” när de talar om en inkluderande skola.134 Elever i behov av stöd ska kunna identifiera 

sig med klassen, vilket även studier av Westling Allodi, De Schauwer m fl. och Ihrskog pekar 

på. 135 Om det är så att negativa följder av anpassningar skapar ett utanförskap, är risken stor att 

det i sin tur skapar ett minskat lärande hos dessa elever. Det finns en relevans i att varje skola 

och/eller arbetslag på skolor tar upp diskussionen om vilket specialpedagogiskt perspektiv de 

utgår ifrån och reflekterar övermöjligheter och hinder som de stöter på. Oavsett om det 

stödjande arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter inom ramen för ordinarie undervisning 

sker genom en kompensatoriskt eller ett relationellt perspektiv, behöver diskussionen och 

reflektionen födas och föras för att kunskap skall uppstå gällande det inkluderande 

klassrummet. Alla individer bör befinna sig i ett klassrum där de bemöts och utbildas utifrån 

deras individuella förutsättningar och behov. Där de bjuds in till delaktighet i sin egen 

utveckling och där de tillsammans med läraren skapar anpassningar som fungerar och är 

effektiva. Jag tycker Barton uttrycker inkludering på ett välformulerat och sammanfattande vis 

och väljer således att få avsluta med hans ord. 

 

Inclusive education is about responding to diversity; it is about listening to unfamiliar voices, 

being open, empowering all members and about celebrating ’difference’ in dignified.  

 

(Barton, 1997, s.234) 

 

6.4 Slutsats 

Utifrån elevernas berättelser kring extra anpassningar kan det tydligt utläsas att det råder ett 

kategoriskt perspektiv på skolorna. Behov att anpassa för och åtgärda kring, är individbundet. 

Det är eleven som skall åtgärdas och inte lärmiljön som eleven befinner sig i. Eleverna i studien 

har en låg delaktighet i det arbete som skall leda fram till i extra anpassningar, något som är 

typiskt för det kategoriska perspektivet.136 Bristen på delaktigheten är något som genomsyrar 

elevernas berättelser kring extra anpassningar. Det studien bland annat visar, att samtliga elever 

har begränsade anpassningar i klassrummet trots att deras läs- och skrivsvårigheter genererar 

                                                 
134 Nilhom, C., Görnasson, K. (2003). 
135 Westling Allodi, M. (2002)., De Schauwer, E., m fl. (2009)., Ihrskog, M. (2006). 
136 Nilhom, C. (2007) 
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ett behov av flertalet anpassningar, hänger samman med just en bristande delaktigheten. 

Eleverna är inte delaktiga i arbetet att ta fram funktionella anpassningar, utan det bestäms över 

deras huvud. Avsaknad av att få vara delaktig i sina egna behov, gör att eleven tar saken i egna 

händer, och tillsammans med hemmet, initierar de anpassningar som genomförs i klassrummet. 

De begränsade anpassningarna har även sin förklaring i den okunskap som finns hos både lärare 

och elever kring extra anpassningar. De vet helt enkelt inte vad som finns att tillgå inom det 

specialpedagogiska fältet för elever i läs- och skrivsvårigheter, i ordinarie klassrummet. 

Emanuelsson & Persson visar på vanligheten i att sätta in generella åtgärder vid behov som 

förblir långvarig och statiska137 vilket kan visa på en osäkerhet och brist på kunskap hos lärare 

och Svensson m fl. diskuterar lärarens bristande kompetens inom de tekniska kompensatoriska 

området. Deras studie visar att teknikens utvecklingstakt är så snabb, att lärares kompetens 

inom området inte kan mätas med den.  

 

Detta ger dock följder i klassrummet. Okunskapen hos lärarna kan också beskrivas som brist i 

delaktighet från lärarens sida. Genom att öka elevernas delaktighet skapas större möjlighet att 

hitta rätt gällande anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning och därmed minska 

negativa konsekvenser som elevers oro att inte räcka till och både förstärka och förbättra 

relationen mellan hem och skola. Därmed blir eleven inte lika ensam i sitt ansvarstagande utan 

en mer jämn fördelning mellan hem och skola skapas. Elevernas delaktighet i skapandet av sina 

egna extra anpassningar, i kombination med den starka tilltro eleverna visar ha till sig själva, 

ökar möjligheten till att de själva kan vara huvudaktörer i sina liv och påverka sin egen väg till 

målet. Men de ska inte tvingas göra det, de ska ges förutsättningar att göra det. 

 

6.5 Studiens kunskapsbidrag 

Studiens resultat kan speglas i den granskningsrapport som skolinspektionen kom ut med i 

september 2014. Den visade att de anpassningar som görs i skolan inte alltid är de anpassningar 

som eleven behöver bäst. Det är ofta allmängiltiga och generella lösningar som sker. Lärare 

känner inte till elevens specifika behov eller saknar kompetens för att anpassa för den specifika 

elevens behov.138 Den här studiens bidrag är att synliggöra och bidra med elevernas röst och 

                                                 
137 Emanuelsson & Perssno, B. (2002). 
138 Skolinspektionen (2014). Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD. Skolinspektionens 

rapport 2014:09. 400-2012-524. Stockholm: Skolinspektionen.  
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upplevelser i debatten kring de anpassningar som enligt lag ska ges inom ramen för ordinarie 

undervisning. Resultatet kan förhoppningsvis användas i skolors utvecklingsarbete gällande 

inkluderande och individanpassat lärande, på individ- grupp och organisationsnivå. 

 

6.6 Vidare forskning 

Enligt en rapport som Skolverket genomfört i juni 2014, där de granskat skolors inkluderande 

arbete, behöver skolorna utveckla det arbetet som sker inom ramen för den ordinarie 

undervisningen i syfte att den ska passa samtliga elever och se till att de blir delaktiga i sin egen 

utbildning.139 Men finns förutsättningarna och kompetensen för att genomföra det lagen kräver? 

Både Nilholm och Göransson och Meijer lyfter de svårigheter skolan tycks ha med att 

genomföra individanpassade och formbara stödinsatser istället för generella och statiska.140 Då 

den här studien har fokuserat på elevernas upplevelser kring extra anpassningar vore det mycket 

intressant att vidare studera den andra sidan, det vill säga de undervisande lärarnas arbete med 

extra anpassningar. Hur ser arbetet ut i praktiken, vilka anpassningar görs och vilket 

specialpedagogiskt perspektiv genomsyrar klassrummet? Vilka möjligheter och hinder finns för 

läraren i arbetet med extra anpassningar? Intressant skulle även vara att göra en jämförande 

fältstudie i syfte att jämföra undervisande lärares arbete med extra anpassningar inom ramen 

för ordinarie med elevernas upplevelser gällande samma fenomen.   

                                                 
139 Skolinspektionen (2014). Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp. 

Skolinspektionens rapport 2014-06. 400-2013-3681. Stockholm: Skolinspektionen. 
140 Nilhom, C., Görnasson, K. (2003)., Meijer, C.J.W. (2004). 
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8. Bilaga 1 

Missivbrev 

_________________________________________________________________________________  

      2015-01-08 

Hej! 

 

Jag heter Terese Ohlsson och arbetar sedan 10 år tillbaka som lärare i Linköpings kommun. Just nu läser 

jag min sista termin på speciallärarprogrammet vid Linköpings Universitet och ska skriva mitt 

examensarbete. Det jag vill undersöka är elever i läs- och skrivsvårigheters uppfattning av stöd inom 

ramen för ordinarie undervisning.   

 

Viss forskning kring stöd som ges elever i läs- och skrivsvårigheter, utanför liksom inom ordinarie 

undervisning, finns idag att tillgå. Då utifrån lärares perspektiv och från styrdokument. Mer sällan 

kommer elevers uppfattningar fram. För att utveckla skolans arbete med anpassningar för elever i läs- 

och skrivsvårigheter, behöver elevernas uppfattningar ytterligare undersökas och jag är därför mycket 

intresserad av att lyssna till dina erfarenheter kring just anpassningar i klassrummet. Jag vore mycket 

tacksam om du som elev vill delta i en intervju. Intervjun kommer att ske enskilt och enligt 

överenskommelse. 

 

Du kommer självklart att vara anonym och inga uppgifter som kan röja din identitet kommer att finnas 

med i studien. Jag kommer att följa alla forskningsetiska rekommendationer och kommer därmed att 

behandla alla uppgifter med stor försiktighet. Dina uppgifter kommer enbart att användas i 

forskningssyfte. 

 

Deltagandet är ett erbjudande och därmed frivilligt och jag skulle därför vara mycket tacksam om du 

tillsammans med din vårdnadshavare fyllde i talongen nedan. 

 

Har du eller din vårdnadshavare frågor eller funderingar, tveka inte att höra av er! 

 

 

Vänliga hälsningar      

Terese Ohlsson      

terese.ohlsson@linkoping.se  

Tel. 0703-575413  

__________________________________________________________________________________  

 

 

Elevens namn: ____________________________________ Datum: ________________  

 

     

      Ja, jag vill gärna delta i studien. 

 

     Ja, jag godkänner att mitt barn deltar i en studiesyftande intervju. 

 

     Nej, jag godkänner inte att mitt barn deltar i en studiesyftande intervju. 

 

 

 

__________________________________  ___________________________________  

Underskrift, vårdnadshavare   Namnförtydligande 

 

  

mailto:terese.ohlsson@linkoping.se
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9. Bilaga 2 

Intervjuguide 
Uppvärmningsfrågor 

 Hur länge har du gått på skolan? 

 Trivs du? 

 När och hur upptäcktes dina läs- och skrivsvårigheter? 

 Vad hade du för tankar och förväntningar på skolan när du började här? 

 Hur upplever du att det är på skolan? 

Lektioner 

Raster 

Kompisar 

 Hur tycker du att det går i skolan just nu?  

Vad är det som gör att det går bra eller mindre bra? 
 
 

Huvudfrågor 

 I alla skolor finns det elever som behöver stöd och anpassningar i undervisningen. Är 

du en sådan elev? Kan du berätta lite på vilket sätt du behöver stöd och varför? 

 Stöd och anpassningar ska i första hand ges inom ramen för den ordinarie 

undervisningen dvs. inne i klassrummet. 

- Vad uppfattar du att du behöver för anpassningar under lektionerna för att klara av 

att hänga med/klara kunskapskraven? 

 Vad har du för anpassningar i klassrummet? Kan du berätta lite kring det? 

 Kan du berätta lite om hur det gick till när du fick stöd/anpassningarna? 

- Vad var det som satte igång det? Vad det något möte, händelse eller annat tillfälle? 

Berätta om det. 

- Tycker du att anpassningarna är utformade efter dig eller känns det som om de 

redan bestämda? Berätta. 

- Delaktighet, upplever du att du varit delaktig i utformningen av de anpassningar du 

får? Berätta! 

 Hur tänker du kring de anpassningar du får? 

- På vilket sätt hjälper anpassningarna dig i skolarbetet? Med vad? 

- Finns det något som anpassningarna inte hjälper dig med, något som du saknar och 

skulle vilja ha stöd och anpassningar kring? 

- Vad tycker du om de anpassningarna som du får? 

- Hjälper de dig? På vilket sätt? 

- Finns det några konsekvenser/nackdelar med de anpassningar du får? På vilket 

sätt? 

Avrundningsfrågor/Avslutande frågor 

Är det något mer du vill berätta eller ändra i det du har berättat för mig nu? 
 

 

 


