
Linköpings universitet | Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
Examensarbete, 15 hp | Speciallärarprogrammet 90 hp 

Vårterminen 2016 | ISRN LIU-IBL/SPLÄR-A-16/06-SE 
 
 
 
 
 

 

”Jag ser bara att de skriver på 
sina Ipads.” 
- Elevers berättelser om extra anpassningar inom läsning och 
skrivning i årskurs 7-9. 
 
__________________________________________________________ 

“The only Thing I Notice is their Writing on Ipads.” 

- Pupils´ Narratives on Additional Adjustments for Reading and 
Writing in Grades 7-9. 

 
 
Mari-Anne Vejhall-Johansson 

 
 
 
 
 

Handledare: Monica Sandlund  
Examinator: Lotta Holme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linköpings universitet  
SE-581 83 Linköping, Sweden  

013-28 10 00, www.liu.se 

http://www.liu.se/


 

INNEHÅLL 

1 Bakgrund ............................................................................................................................. 1 

1.1 Varför är det intressant att studera extra anpassningar? ............................................... 1 

1.2 Begrepp ........................................................................................................................ 1 

1.3 Styrdokumenten om extra anpassningar ...................................................................... 2 

2 Syfte .................................................................................................................................... 4 

2.1 Frågeställningar............................................................................................................ 4 

2.2 Avgränsningar .............................................................................................................. 4 

3 Teoretiska utgångspunker ................................................................................................... 4 

3.1 Språkets betydelse för lärandet .................................................................................... 5 

3.2 Scaffolding ................................................................................................................... 5 

3.3 Dyslexi ......................................................................................................................... 5 

3.4 Läs- och skrivsvårigheter ............................................................................................. 7 

3.5 Self-consistency eller self-efficacy? ............................................................................ 7 

3.6 Specialpedagogiska perspektiv .................................................................................... 8 

3.6.1 Kategoriskt perspektiv .......................................................................................... 8 

3.6.2 Kompensatoriskt perspektiv ................................................................................. 8 

3.6.3 Relationellt perspektiv .......................................................................................... 8 

3.7 Extra anpassningar ....................................................................................................... 9 

3.7.1 Elevers upplevelser - rätt utformat stöd? .............................................................. 9 

4 Metod ................................................................................................................................ 11 

4.1 Val av forskningsmetod ............................................................................................. 11 

4.2 Narrativ metod ........................................................................................................... 12 

4.3 Urval och etiska aspekter ........................................................................................... 14 

4.4 Datainsamling och genomförande ............................................................................. 15 

4.5 Bortfall ....................................................................................................................... 16 

4.6 Tillvägagångssätt vid insamlingen ............................................................................. 16 

4.7 Analysarbetet ............................................................................................................. 16 

4.8 Metoddiskussion ........................................................................................................ 17 

4.9 Tillförlitlighet ............................................................................................................. 18 



5 Resultat .............................................................................................................................. 18 

5.1 Två röster ur ett utifrånperspektiv .............................................................................. 19 

5.1.1 Narrativ 1: Petra – med en positiv inställning .................................................... 19 

5.1.1.1 Medvetenhet om elevers rättigheter ............................................................ 20 

5.1.1.2 Anpassningarnas relevans ur utifrånperspektivet ........................................ 21 

5.1.1.3 Attityder i det sociala livet elever emellan .................................................. 21 

5.1.2 Narrativ 2: Nolan – med en kritisk inställning ................................................... 22 

5.1.2.1 Orättvist och beroendeskapande? ................................................................ 23 

5.2 Två röster ur ett inifrånperspektiv .............................................................................. 24 

5.2.1 Narrativ 3: Didrik – med dyslexi ........................................................................ 24 

5.2.1.1 Möjligheter till anpassningar och påverkan av dessa .................................. 25 

5.2.1.2 Alternativa lärverktyg.................................................................................. 26 

5.2.2 Narrativ 4: Svea – med läs- och skrivsvårigheter ............................................... 26 

5.2.2.1 Andra anpassningar ..................................................................................... 27 

5.2.2.2 Anpassningarnas relevans ur inifrånperspektivet ........................................ 28 

5.2.3 Gemensamma upplevelser från båda perspektiven ............................................. 28 

5.2.3.1 Flera vuxna i klassrummet .......................................................................... 28 

5.2.3.2 Lärarnas roll i arbetet med extra anpassningar ............................................ 29 

6 Diskussion ......................................................................................................................... 29 

6.1 Förslag på kommande forskning ................................................................................ 34 

6.2 Vad kan studien tillföra blivande speciallärare? ........................................................ 35 

7 Referenser ......................................................................................................................... 36 

Bilaga 1 .......................................................................................................................... 41 

Bilaga 2 .......................................................................................................................... 42 



Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att förstå hur elever i årskurs 7-9 upplever det stöd som skolan ger i 

form av extra anpassningar för att underlätta momenten läsning och skrivning. Studien är ett 

kvalitativt arbete inspirerat av narrativ metod. Elever i årskurs 9 skrev om sina upplevelser av 

extra anpassningar. Efter flera genomläsningar kodades materialet till kategorier som mot- 

svarade olika områden av berättelsernas innehåll. Efter analys och tolkning utformades fyra 

olika narrativ, berättelser sammanfogade utifrån det tolkade datamaterialet, två ur ett uti- 

frånperspektiv och två ur ett inifrånperspektiv, elever som inte hade, respektive hade extra 

anpassningar. Narrativen bildar utgångspunkt för resultatpresentationen. 

För merparten av informanterna är extra anpassningar viktiga och en demokratisk rättighet för 

elever i olika typer av svårigheter. Elever känner till vilka rättigheterna är och vilka anpass- 

ningar som kan göras. Flertalet är bekanta med läs- och skrivstöd i form av dator, Ipad, talsyn- 

tes, muntliga prov, förlängd provtid m.m. Elever som har olika anpassningar är till övervä- 

gande delen nöjda med dem. Man saknar fortsatt färdighetsträning i läsning och skrivning. 

Viss social påverkan förekommer i form av låg självkänsla hos elever med anpassningar vilka 

bekräftas av aningar hos utifrånperspektivet om att dessa känslor troligen finns. Man kan mel- 

lan och bortom raderna utläsa ett ”vi och dom”-perspektiv. Detta kan få elever att avstå från 

extra stöd eller anpassningar. 

Studien kan bidra med förståelse för vikten av att arbeta för stärkt självkänsla hos elever i läs- 

och skrivsvårigheter, att prioritera färdighetsträning även på högstadiet samt att arbeta med 

demokratisk värdegrund. 

 

 
 

Sökord: specialpedagogik, extra anpassningar, alternativa lärverktyg, elevupplevelser, narrativ 



Förord 

 
Utbildningen på speciallärarprogrammet 2013-2016, och framför allt arbetet med denna upp- 

sats, har varit en tuff, men oerhört utvecklande utmaning. All uppmuntran och allt stöd som 

har visats mig på vägen har varit till stor hjälp. Jag har haft förmånen av en fantastisk handle- 

dare som hela tiden delat med sig av sin kunskap och stöttat med goda råd i sitt outtröttliga 

läsande. Tack, Monica Sandlund, IBL, Linköpings universitet! Tack också till Heidi och Cat- 

hrine som båda varit ständiga bollplank under arbetet. Jag vill även framföra ett tack till alla 

informanter, som gjort studien möjlig. 

Till sist, min familj, Cecilia, Catrine och Sandra med familjer, tack för att ni stöttat och trott 

på mig under den här resan. Kai, du min livskamrat, har pushat mig när det tagit emot, glatt 

dig med mig när det gått bra och med självklarhet hållit hemmafunktionerna igång. Det har 

varit ovärderligt. Utan er alla hade jag inte klarat att gå i mål. 

 

 
 

Mjölby 2016-06-07 

 
Mari-Anne Vejhall-Johansson 



1  

 

1 Bakgrund 
Här presenteras utgångsläget för den här uppsatsen, genom en redogörelse för vad som gör att 

jag intresserar mig just för extra anpassningar. Några viktiga begrepp lyfts fram, liksom de 

styrdokument som fastställer skolans uppdrag. 

1.1 Varför är det intressant att studera extra anpassningar? 
Under speciallärarutbildningen har jag reflekterat mycket kring den förändring som skett 

inom specialpedagogikens område under den tid jag varit yrkesverksam. Specialläraren har i 

stället för att hålla mottagning i sin läsklinik (Emanuelsson, 2003) blivit en naturlig resurs i 

arbetslaget, och ett välkommet tillskott i klassrummet. Lärare och speciallärare samverkar när 

det gäller att ta fram och pröva olika typer av extra anpassningar för att elever ska få en högre 

måluppfyllelse. Det intresserar mig mycket att ta reda på om denna utveckling burit frukt och 

hur skolsituationen upplevs av elever i årskurserna 7-9, framför allt av de som är i behov av 

extra anpassningar och stöd för att klara av uppgifter som inbegriper läsning och skrivning. 

Gör lärare rätt anpassningar? Är dessa till nytta för elevernas måluppfyllelse? Det är viktigt 

att försöka nå svar på de här frågorna för att värdefull tid inte ska gå till spillo under elevernas 

år i grundskolan, och för att deras måluppfyllelse ska bli så hög som möjligt. Det är också 

angeläget att lärare får mer kunskap om vilken typ av anpassningar elever anser sig ha mest 

nytta av. Hur kamrater ser på och förhåller sig till de som har extra anpassningar är också in- 

tressant. Det är min förhoppning att min studie kommer att kunna sätta ljus på elevperspekti- 

vet av lärares arbete med de nya riktlinjerna i skollagen. 

1.2 Begrepp 
Eftersom läs- och skrivsvårigheter är ett stort och mångfacetterat område har jag valt att dela 

upp svårigheterna eftersom stödbehoven varierar. Jag väljer att grovt dela in svårigheterna i 

tre olika grupper. Till den första gruppen, läs- och skrivsvårigheter, kan räknas lättare lässvå- 

righeter, t.ex. att läsning tar lång tid men där avkodningen ändå fungerar. I viss mån kan vi till 

den här gruppen räkna elever med så bristande motivation att de är oförmögna att uppbåda 

energi till läsningen och aldrig kommer någonvart i texterna. Här kan vi också placera pro- 

blem med stavning av specifika ljud, svårigheter med grundläggande skrivregler, menings- 

byggnad och liknande. Rena motoriska svårigheter med skrivandet räknar jag också in här. 

Till grupp nummer två räknar jag specifika läs- och skrivsvårigheter. Det kan gälla elever med 

eller utan dyslexidiagnos, men som visar tydliga svårigheter med avkodningen och därför får 
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problem vid uppgifter med textläsning och skrivande. För tydlighetens skull kommer jag för 

den här gruppen att använda beteckningen elever med dyslexi i den kommande uppsatsen. 

Många forskare har intresserat sig för forskningsområdet och det har också utvecklats en hel 

del alternativa lärverktyg för att underlätta läsning och skrivning för dessa elever. 

Grupp nummer tre gäller särskilda språkliga svårigheter som gjort att elever fått diagnosen 

språkstörning. Logopeder och psykologer som diagnostiserar språkstörning kan beteckna den 

som måttlig, grav eller mycket grav och väljer ofta tillägg som expressiv, impressiv, seman- 

tisk, pragmatisk eller generell för att ringa in och förtydliga. Dessa svårigheter ser alltså 

mycket olika ut från individ till individ och därför måste varje anpassning och övrigt stöd 

skräddarsys efter de aktuella svårigheterna (Carlberg Eriksson, 2009). Enligt min erfarenhet är 

dessa svårigheter ofta svåra att upptäcka och det förekommer inte sällan att diagnosen dröjer 

upp till årskurserna 7-9. Carlberg Eriksson (2009) menar att elever med funktionshindret 

språkstörning egentligen inte kan beskrivas som en grupp eftersom varje elevs språkstörning 

måste betraktas som individuell och kräver olika typ av stöd 

För mig som speciallärare är det av stor vikt att fördjupa kunskapen om hur man bäst stöttar 

elever i läs- och skrivsvårigheter i deras ordinarie klassrumsarbete. Det förekommer också att 

föräldrar ifrågasätter skolans arbetssätt och professionalitet och att man driver frågor som 

grundar sig i information hämtat från egna källor (Isaksson, 2010). Jag drar slutsatsen att det 

för speciallärare som ska möta dessa föräldrar är nödvändigt att veta vilken forskning som 

ligger till grund för de olika typer av arbetssätt skolan använder sig av för att stötta elever. 

1.3 Styrdokumenten om extra anpassningar 
En viktig utgångspunkt för studien blir de dokument som styr skolans uppdrag. motverka 

 
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges 

stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens kon- 

sekvenser. (Skollag, 2014:458, Kap. 3, §3) 

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

uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller 

på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kun- 

skapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra an- 

passningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer av 

8 §. (Skollag 2014:456, Kap. 3,. §5a) 
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Här framgår tydligt vikten av att lärare, hemmet och eleven har fortlöpande kommunikation 

kring kunskapsutvecklingen och stämmer av hur den fortskrider. Om inte utvecklingen går i 

förväntad takt måste skolan alltså anpassa undervisningen så att elevens möjligheter att nå 

kunskapskraven ökar. Även internationella dokument som FN:s Barnkonvention (Unicef 

2009) och Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2001) utgör en viktig bas för mitt 

arbete. 

varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov/ ...../ 

Vi anmodar och uppmanar alla regeringar att – i sina politiska riktlinjer och anslags- 

tilldelningar prioritera förbättringarna av sina utbildningssystem så att de kan ta 

emot alla barn, oavsett individuella skillnader eller svårigheter (Svenska Unesco- 

rådet, 2001, s.11) 
 

ge sitt stöd till principen om integrerad skolundervisning och stimulera utvecklingen 

av undervisningsprogram för elever med behov av särskilt stöd som en del av samt- 

liga undervisningsprogram (s.12) 
 

Man kan se att skollagens skrivningar följer det uttryck som Salamancadeklarationen ger för 

vilka rättigheter barn med svårigheter har och att lagen grundar sig på inkluderingstanken. 

Alla elever oavsett svårigheter ska så långt möjligt undervisas tillsammans med sina kamrater. 

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. 

(Skolverket, 2014) 
 

Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i 

eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp 

som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning. (Skollag 

2010:800, Kap. 3, §7) 
 

Jag tolkar detta som att om elever i läs- och skrivsvårigheter ska kunna delta i klassens arbete 

på lika villkor kan extra anpassningar vara den viktigaste förutsättningen. Det blir avgörande 

att lärare i arbetslaget hittar de optimala anpassningarna för varje elev. 

Vad menar då Skolverket med ”stödinsatser av mindre ingripande karaktär” när det gäller 

läsning och skrivning i praktiken? Svaret blir: 1) allt som kan underlätta, alternativa lärverk- 

tyg, hjälp med anteckningsunderlag, extra instruktioner, läshjälp och liknande 2) kortvariga 

punktinsatser, högst två månader, av specialpedagogisk personal, t.ex. färdighetsträning, läs- 

träning, extra genomgångar, studieteknik och liknande. Det behövs inget formellt beslut av 

rektor om extra anpassningar (Skolverket, 2014). 
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2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att svara på forskningsfrågan: Hur upplever elever det stöd som sko- 

lan ger i form av extra anpassningar för att underlätta läsning och skrivning? 

2.1 Frågeställningar 
För att uppfylla syftet vill jag arbeta med följande frågeställningar: 

 Känner elever till vilka möjligheterna till extra anpassningar är? 

 Upplever elever att lärare anpassar undervisningen? 

 Underlättar de extra anpassningarna det dagliga arbetet och måluppfyllelsen? 

 Har elever något inflytande över anpassningarna? 

 Bidrar de extra anpassningarna till upplevelsen av lika rättigheter till lärande? 

 Hur påverkar de extra anpassningarna de sociala relationerna i skolan? 

2.2 Avgränsningar 
Studien ska genomföras under en kort tid och det gör att mitt arbete måste avgränsas. Jag 

kommer därför att vara tvungen att bortse ifrån sådant i datamaterialet som inte berör extra 

anpassningar med anknytning till läsning och skrivning. Eftersom studien rör elevernas upp- 

levelser kommer jag endast flyktigt att tangera lärarperspektivet. Orsakerna till dyslexi kom- 

mer jag inte att fördjupa mig i utan jag går vidare till hur det praktiska stödet kan se ut. I den 

här uppsatsen intresserar jag mig för de första två grupperna av elever som beskrivits under 

avsnitt 1.2 Begrepp. 

 

3 Teoretiska utgångspunker 
Att arbeta med extra anpassningar i klassrummet är i högsta grad förknippat med hur vi ser på 

lärandet. Jag ser kunskap ur ett konstruktivistiskt perspektiv. Det är individen som lär sig och 

ingen annan kan utföra den handlingen (Imsen, 2006). Mitt utgångsperspektiv blir det socio- 

kulturella perspektivet som innebär att människor lär sig och utvecklas i samspel med andra. 

Det räcker för mig att ta del av en lektion för att på nytt bli övertygad om den teorin. Jag kan 

höra hur eleverna använder språket för att kommunicera kring lärandet. De använder även 

olika typer av artefakter: dator, lexikon, uppslagsböcker, facklitteratur, föremål och mycket 

mera för att komma vidare i sin kunskapsinhämtning och berättar för varandra vad de lärt. I 

redovisningssituationer och laborativa moment elevers utveckling en produkt av vad de varit 

med om och vilka de varit tillsammans med i dessa upplevelser. 
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3.1 Språkets betydelse för lärandet 
Lev Vygotskij (2001) hävdar att det sociala sammanhanget har betydelse för om vi lär. I detta 

sociokulturella perspektiv är språket det viktigaste verktyget för kognition och medvetande. 

Genom språket sprids kunskap och skapas vår kultur. Barn och tonåringar tillägnar sig be- 

grepp genom att gå från det konkreta till en abstraktion av begreppen. I de senare tonåren kan 

de abstrakta begreppen användas i nya situationer för att sedan leda till nya konkreta områden. 

Språket blir ett medierande redskap (Vygotskij, 2001). För ett litterärt skrivande krävs dock 

tillräckligt med egna erfarenheter och god språkbehärskning eftersom en tonårings skriftspråk 

alltid håller en betydligt lägre utvecklingsnivå än talspråket (Vygotskij, 1995). 

3.2 Scaffolding 
I teorin om den proximala utvecklingszonen (ZPD), skillnaden mellan de mål läraren tror ele- 

ven kan nå om hen arbetar själv och de mål som kan nås med stöd och hjälp från andra, un- 

derstryks betydelsen av att lära i ett socialt sammanhang. Det gäller för pedagoger att arbeta 

inom den zonen och använda sig av olika slags stöd, scaffolding, för att nå en högre utveck- 

lingsnivå. Det kan vara både vuxna och kamrater som står för ”stöttorna” (Vygotskij, 1981). 

Hobsbaum et al. (1996) har arbetat med scaffolding för att stärka läsförmågan hos just barn 

med försenad läsutveckling. Linge (2012) menar att det viktigaste är att läraren hittar rätt nivå 

att utmana eleven på. Det handlar om att tillrättalägga uppgifter, texter och arbetssätt på ett 

lämpligt sätt. Samma tillvägagångssätt använder Westlund (2009) när hon beskriver olika sätt 

att underlätta läsförståelsen, t.ex. genom att läraren leder samtal före och under textläsning, 

samtal i elevgrupper och olika slags sätt att notera jämförelser mellan texter för att se likheter 

och olikheter. Vuxnas stödinsatser blandas med kamratstöd. Hon liknar scaffolding vid den 

imitation som Vygotskij pekar ut som viktig i lärandet (Westlund 2009). 

3.3 Dyslexi 
Gough och Tunmer (1986) formulerade teorin A simple view of reading, som innebär att av- 

kodning X förståelse = läsfärdighet. Det betyder att om endera avkodningsfärdighet eller för- 

ståelse saknas sker inte en önskvärd läsutveckling. I kontakten med elever som har dyslexi är 

det lätt att förstå teorin, eftersom det tydligaste tecknet hos dessa är problem med avkodning- 

en. I och med denna svårighet hindras läsutvecklingen kraftigt hos elever med dyslexi (Höien 

& Lundberg, 1999). Anledningen till att dyslektiker har så svårt att avkoda kan sökas i svårig- 

heter med ortografisk läsning och fonologisk läsning som Höien och Lundberg (1999) sam- 

manfattar som ”en störning i det fonologiska systemet” (s. 21). The International Dyslexia 
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Association väljer att definiera dyslexi som en ”specifik språkbaserad störning med konstitut- 

ionell bakgrund” (Svenska dyslexiföreningen, 2016). Problem med avkodningen kan sekun- 

därt ge svårigheter i förståelsen, om avkodningen tar så mycket energi och arbetsminne att 

orden inte blir begripliga. Det är därför viktigt att se upp så att inte den ansträngande avkod- 

ningen leder till att eleven undviker läsning på bekostnad av ordförrådet, eftersom läsning är 

ett bra sätt att bygga upp detsamma (Wolff, 2009). 

Dyslektiker har specifika behov av stöd och hjälpmedel för att kunna utföra sitt skolarbete så 

bra som möjligt. Skollagen skiljer dock inte ut denna elevgrupp utan de räknas till 

elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kun- 

skapskrav som finns (Skollag, 2014:458, Kap. 3, §3) 
 

Stödet bör bestå av avkodningsträning och träning av fonem-grafem-kopplingen (Wolff, 

2009). Hjälpmedlen bör vara avlastande, i form av talsyntes och liknande för att underlätta 

arbetet i olika ämnen. Det är också nödvändigt att skapa olika strategier för det dagliga arbe- 

tet. Speciella styrkor hos eleven måste lyftas fram. De kan ofta vara av kreativ karaktär. Vik- 

tigast i hela läsundervisningen är att hjälp läggs upp i samråd med eleven och att uppgifter är 

lagom svåra och ger utmaningar. Detta kan formuleras som en insats-utbyte-modell, så att 

varje övning leder till att eleven får uppleva ett resultat av sina ansträngningar. Var, hur och i 

vilken omfattning lässtödet ska ske måste också planeras tillsammans med eleven (Höien & 

Lundberg, 1999). 

För barn och ungdomar med dyslexi finns det på marknaden relativt många olika hjälpmedel. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2016) har utarbetat råd kring sådana hjälpme- 

del för pedagoger som undervisar elever där dessa kan vara användbara. Det gäller främst råd 

om  olika  tekniska  hjälpmedel  för  uppläsning  av  text,  talsyntes,  scannerpennor/-möss, 

daisyinläst skönlitteratur och läromedel, dataprogram för stavning, appar för surfplat- 

tor/mobiltelefoner och liknande
1
. Wolff (2009) för fram att turligt nog har många elever med 

dyslexi och utan andra funktionshinder en god förmåga att koncentrera sig på att lyssna, vilket 

gör att uppläsningar av texter kan ge stort utbyte. När det gäller datorn som hjälpmedel menar 

dock Nordström och Lundin (2014) att lärare tillsammans med eleverna bör göra upp strate- 

gier och regler för hur den ska användas i klassrummet. Datorn, som är ett mångsidigt verk- 

tyg, kan också bli ett störande inslag i lärandet. 
 
 

 

 

1       
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/ 

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/
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3.4 Läs- och skrivsvårigheter 
Det kan finnas andra orsaker till att ett barns läsutveckling inte sker i den takt som förväntas. 

Vi går tillbaka till Gough och Tunmers (1986) ekvation: avkodning X förståelse = läsfärdig- 

het. Vad problem med avkodningen kan ge för resultat har vi redan sett. Ingen läsutveckling 

utan förståelse av de ord som läses är den andra sidan av teorin. Att barnen av olika anled- 

ningar haft få tillfällen att bygga sitt ordförråd, kanske i hem där läsvanorna är begränsade, 

eller där de haft få tillfällen att få skriftspråkliga erfarenheter, kan försena läsutvecklingen 

(Wolff, 2009). Elwér (2009) ser tre grupper av läsförståelseproblematik: 1) läsare med bara 

avkodningsproblem 2) läsare med bara språkförståelseproblem och 3) läsare med både avkod- 

nings- och språkförståelseproblem. 

3.5 Self-consistency eller self-efficacy? 
En elev som inte lyckas så bra i sin läsning kan tidigt hamna i en negativ spiral av passivitet 

och låg självbild (Taube 2007). De försöker dölja sin oförmåga att läsa genom att t.ex. för- 

hålla sig passiva till olika uppgifter för att inte avslöja sin belägenhet. Ibland kan bortförkla- 

ringar av olika slag förekomma. Det här är ett allvarligt läge, menar Taube, eftersom det kan 

leda till att eleven resignerar och intalar sig själv att den inte har förmågan att lära sig läsa. 

Tillståndet benämns self-consistency, och kan vara svårt att bryta igenom, eftersom det inne- 

fattar en vilja hos eleven att undvika alla situationer där självbilden skulle kunna förändras. 

Därför måste alla pedagoger arbeta för att stärka elevens självkänsla och hjälpa eleven till 

högre self-efficacy, tilltro till den egna förmågan (Taube 2007). Här, som i alla delar av ut- 

bildning, har lärares kompetens och intresse för att pröva olika metoder, strategier och alterna- 

tiva lärverktyg stor betydelse för hur elever utvecklas (bl.a. Hattie, 2014). Det är i det sam- 

manhanget värt att påminna om läroplanens, Lgr11, övergripande text om skolans uppdrag, 

som bl. a. slår fast att alla elevers vilja att lösa egna problem ska uppmuntras (Skolverket, 

2011a). 

För att låta alla bli delaktiga och också få läs- och skrivsvaga att känna att de åstadkommer 

något kan gemensamt läsande och skrivande i klassen i olika former ge goda resultat (Dysthe, 

1996; Taube, 2009). Palincsar och Brown (1984) har genom reciprocal teaching (RT) arbetat 

med gruppvisa textsamtal för att utveckla läsförståelsen. I RT arbetar eleverna tillsammans 

genom att reflektera och ställa frågor till varandra på texter och får på så sätt en djupare för- 

ståelse än vid individuell läsning. Westlund (2009) menar att det är ett bra exempel på 

scaffolding och har anpassat och vidareutvecklat metoden i Sverige. Lundberg och Herrlin 
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(2003) har tagit fram ett läsutvecklingsschema med träningsmaterial. Det har enkel formule- 

ring av de olika stegen och kan användas för att följa hur läsförmågan ökar. 

3.6 Specialpedagogiska perspektiv 
Här presenteras olika specialpedagogiska perspektiv som måste beaktas när styrdokumenten 

föreskriver inkludering. Detta är en av skollagens bärande intentioner, även om inte begreppet 

används utan uttrycks med ”inom ramen för den ordinarie undervisningen” (Skollag 

2014:456, Kap 3 §5a) vilket betyder att alla elever, både med och utan behov av vare sig sär- 

skilt stöd eller extra anpassningar naturligt tillhör en klass, får sin undervisning där och är 

delaktiga i det sociala sammanhang som klassen utgör. Exkludering betyder uteslutande och 

är motsatsen till inkludering och betyder att en elev som borde tillhöra en klass undervisas 

enskilt eller placeras i en särskild undervisningsgrupp av något skäl (Persson, 2001). 

3.6.1 Kategoriskt perspektiv 

Det finns olika sätt att se på elever i behov av läs- och skrivstöd. För att utforma klassrums- 

arbetet för dem är det specialpedagogiska perspektivet viktigt. Emanuelsson (2003) talar om 

specialpedagogikens tradition som ett kategoriskt perspektiv där man utgår ifrån tester och 

mätningar för att finna elevens brister och söker förklaringar till dem. Olika diagnoser är vik- 

tiga och de symboliserar varför eleven inte passar in i eller klarar av den ordinarie undervis- 

ningen. Man kan uttrycka det som att eleven är problemet. Persson (2001) understryker dock 

att man i sammanhanget inte ska tolka ordet kategorisk i sin negativa betydelse. 

3.6.2 Kompensatoriskt perspektiv 

Nilholm (2007) väljer begreppet kompensatoriskt synsätt när lärare och speciallärare ser på 

svårigheter som att eleven har en svaghet eller brist som skolan är skyldig att kompensera för 

att eleven ska passa in och klara undervisningen. En vanlig rollfördelning blir då att den äm- 

nesansvariga läraren överlåter det mesta av ansvaret för anpassningen till specialläraren, som 

undervisar, ofta en-till-en, för att reparera luckorna och träna svaga förmågor. De flesta insat- 

serna sker på individnivån. Här ser Haug (1998) faror för att eleverna skulle pekas ut och man 

kunde riskera stigmatisering. 

3.6.3 Relationellt perspektiv 

En förutsättning för att en inkludering ska vara möjlig är att se varje elev som en unik män- 

niska med unika möjligheter, personlig lärstil och att eventuella svårigheter för eleven uppstår 

först i själva lärandemiljön. Det är inte eleven som bär problemet, utan lärmiljön, undervis- 

ningen och organisationen av densamma. Detta benämns det relationella synsättet, och inne- 
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bär att lärare och speciallärare måste samarbeta för att anpassa miljön till elevens lärstil och 

behov. Här kan insatserna ske både på individ- grupp- och organisationsnivå. Det är lärmiljön 

som ska anpassas till eleven och inte det omvända (Persson, 2001). Detta perspektiv är nöd- 

vändigt för att vi ska kunna tala om en skola för alla (Emanuelsson, 2003). 

3.7 Extra anpassningar 
Området extra anpassningar ur elevperspektiv är såvitt jag kan se ännu ytterst lite beforskat. 

Vid en sökning 2016-01-22 på Linköpings universitetsbiblioteks allmänna söktjänst gav sök- 

begreppet extra anpassningar 38 träffar. Endast fyra av dessa träffar handlade om extra an- 

passningar i skolan. Tre av dessa var texter från Skolverket, publicerade under 2014 och 2015. 

I databasen ERIC / Educational Resources Information Center fick jag vid samma tillfälle 

inga träffar på detta svenska sökbegrepp. Då jag i stället använde mig av översättningen addi- 

tional adjustments, som svenska uppsatsförfattare valt att översätta uttrycket, fick jag 958 

träffar. De av dessa sökträffar som gällde skolans område gav dock begreppet en betydelse- 

glidning, efter-som de vad jag kunde se mestadels tog upp begreppet i betydelsen hur elever 

lyckas anpassa sig i skolan. Jag valde därför att inte söka några internationella källor, utan 

nöjde mig med svenska källor vad gäller själva begreppet. 

Ovanstående sökresultat är inte särskilt förvånande eftersom begreppet extra anpassningar 

infördes i styrdokumenten först 2014 (Skolverket, 2014) och en relativt kort tid har förflutit 

sedan dess. Giota och Emanuelsson (2011) redovisade en enkätundersökning bland grund- 

skolerektorer om hur de hanterade stödåtgärder för elever som inte uppnådde målen. Redan 

här, några år före begreppets införande i skollagen, framträder anpassningar av läromedel och 

arbetsformer/arbetssätt i undervisningen som två av de vanligaste åtgärderna i åtgärdsprogram 

för elever i senare delen av grundskolan. I de lägre årskurserna används anpassning av olika 

arbetsformer oftare än övriga anpassningar som föreslagna åtgärder. Åtgärder av den här ka- 

raktären kräver att skolan använder det relationella perspektivet och söker förklaringar till 

elevers svårigheter i gruppkonstellationer och i skolans organisation menar Giota och Emanu- 

elsson (2011). 

3.7.1 Elevers upplevelser - rätt utformat stöd? 

Om elevers upplevelser av extra anpassningar finns få studier. Ohlsson (2015) har dock i sitt 

examensarbete intervjuat elever med läs- och skrivsvårigheter för att ta reda på deras upple- 

velser. Där framgår att hemmen stöttar och att eleverna har tilltro till sig själva och till att lä- 

rarna vet vad som var bra anpassningar för dem. Hon ser ändå att eleverna är tämligen osäkra 



10  

på vilka möjligheter som finns för att tillrättalägga undervisningen för dem. De är också rädda 

att någon ska se anpassningen som fusk. Eleverna är till och med osäkra på vilka anpassningar 

de har i klassrummet, eftersom de också har särskilt stöd med färdighetsträning hos en speci- 

allärare. Ohlsson tycker sig se att skolans lärare har ett kategoriskt synsätt på elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Det finns även elevupplevelser som tyder på att kunskapen om elevers 

behov av anpassning är bristfällig hos en del lärare (Ohlsson, 2015). 

Ett annat examensarbete behandlar gymnasieelevers erfarenheter av det digitala stöd de fått 

för sin läsning och skrivning. Där framkommer åsikter som att stödet har varit för litet under 

deras väg genom skolan, samtidigt som de har känt att skolan inte tillräckligt visat på hur 

hjälpmedlen de fått skulle användas. Det är eleven som har ett problem med läsningen, i stäl- 

let för att undervisningen är illa anpassad till olika elevers behov. Lärarna har inte varit vana 

att anpassa och ibland ges hjälp som inte alls underlättar läsning och skrivning utan tvärtom. 

Att få en egen dator är inte alltid positivt, utan kan skapa ett slags utanförskap. Eleverna kän- 

ner sig utpekade inför kamrater. Dessa gymnasieelever har också fått enskilt stöd av speciallä- 

rare, vilket de inte heller ser som positivt, eftersom deras önskan är att vara som alla andra 

och arbeta i klassrummet (Arfs, 2015). 

Om man däremot går till elevers upplevelser av stöd, har Groth (2007) i sin avhandling ge- 

nom intervjuer studerat både elev- och lärarperspektiv på specialpedagogiska insatser. Den 

övervägande delen av eleverna är nöjda med att de får specialpedagogiskt stöd, men Groth 

menar också att studiens resultat kan tyda på 

att eleverna till övervägande delen har en något negativ självbild och en tendens att 

se ner på sitt eget värde, och detta då delvis som en följd av den specialpedagogiska 

struktur som de ingår i (Groth, 2007, s. 163). 
 

Groth (2007) ser här alltså samma tendens som Arfs (2015) stöter på bland sina informanter. 

 
Liknande resultat får B. Johansson (2015), som följt nio flickor i högstadiet och gymnasiet, 

för att få fram hur de upplevt stöd i skolan. Flickorna uttrycker bland annat känslor av utpe- 

kande om det finns en extra resursperson i klassrummet. De upplever det störande att få extra 

hjälp innan de ens försökt sig på uppgifter själva. I ett mindre sammanhang är samma persons 

stöd dock mycket välkommet. 

Några examensarbeten tar också upp extra anpassningar ur lärarperspektiv. t.ex.  Nyman 

(2015) som intervjuat lärare på en kommunal skola och en friskola angående skolornas an- 
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svarsfördelning när det gäller både särskilt stöd och extra anpassningar. Hon finner att lärarna 

på den kommunala skolan har arbetat en hel del med båda typerna av elevstöd och fått fram 

många olika varianter och en trappa av rutiner att använda sig av före ett beslut om åtgärds- 

program. Intervjun med läraren på friskolan kan däremot tydas som att lärarna där ännu inte 

arbetat så mycket med extra anpassningar utan oftare använder sig av åtgärdsprogram och då i 

ett tidigare skede än man gör på den kommunala skolan. 

Gerrbo (2012) visar hur man kan anpassa mål respektive krav vid behov och lösa organisat- 

ionsproblem för inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Nära lärarskap, att bygga per- 

sonlig kontakt med elever i svårigheter, förespråkar han också, liksom att lyssna till elevens 

önskemål om hur stöd ska fungera. 

4 Metod 

Det här avsnittet behandlar utgångspunkterna för mitt metodval och hur jag har gått tillväga 

vid urval, etiska ställningstaganden, kontakt med informanter och vid planeringen av själva 

datainsamlingen. 

4.1 Val av forskningsmetod 

Varje människa är unik, kan tänka och ha en åsikt. Om vi håller med om det och vill skaffa 

oss kunskap om vad hon tänker och tycker krävs en metod som skiljer sig från den som an- 

vänds för att studera andra organismer eller företeelser (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). 

Därför passar ett kvalitativt undersökningssätt bra till min studie av elevers upplevelser. Mitt 

intresse är inte att se hur stort antal av informanterna som tycker på ett visst sätt för att kunna 

säga något om populationen i sin helhet. Därför väljer jag bort det kvantitativa perspektivet. 

Jag vill se vilka upplevelser man kan spåra och om man kan skönja en struktur i dem. Det är 

också intressant att se vilken innebörd olika elever lägger i begreppet extra anpassningar. 

En tänkbar insamlingsmetod för studien skulle vara att konstruera en enkät för att relativt 

snabbt kunna nå många informanter och få ett stort dataunderlag. För min undersökning 

skulle den metoden inte fungera, eftersom jag då på förhand måste bestämma frågorna och 

genom det begränsa vilken typ av svar eleverna ska ge. Min studie vill få fatt i många varia- 

tioner av svar och så fria svar som möjligt och därför väljs enkätmetoden bort. 

Westling Allodi (2002) har gjort en narrativ studie kring elevers erfarenheter av skolan. Hon 

har analyserat elevernas insamlade texter på flera nivåer och fått fram ett rikt material om 

deras erfarenheter. Metoden verkar passa utmärkt för den typen av studie och gör mig mycket 
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inspirerad av hennes arbetssätt. Barn och berättande om skolan passar väl samman och ligger 

inte så långt ifrån det område som min studie gäller. Jag väljer att pröva ett liknande tillväga- 

gångssätt för mitt arbete. 

4.2 Narrativ metod 
Under1960-talet kommer the narrative turn, då studier av människors berättelser blir vanliga 

inom ett stort antal discipliner (Reissman, 2000). Vad menas då med en berättelse? En mycket 

enkel förklaring finner vi hos Labov och Waletzky (1997) som beskriver berättande som en 

aktivitet där någon sätter ihop en rad meningar för att skapa en ordningsföljd av händelser i 

det förflutna. Berättande är en social aktivitet, där berättare och lyssnare samarbetar. Det gäl- 

ler inte bara vad som berättas, utan lika mycket hur något berättas (Reissman, 2000). I min 

forskning väljer jag att titta på både vad som berättas och hur det berättas. Jag använder mig 

däremot inte av muntligt berättande i samtal eller intervju, utan av skrivet berättande i form av 

elevtexter. 

Narrativ forskning är en metod som väl följer det sociokulturella perspektivet, eftersom berät- 

telser innehåller både sammanhanget och individens upplevelse. Metoden är vanlig och 

mycket tillämplig inom undervisningsområdet. En intressant varning riktas dock till forskare 

som tidigare varit aktiva lärare. Ett klassrum kan kännas så hemvant att det kan vara svårt att 

distansera sig och inta forskarrollen. Det är då viktigt att välja teorier som utgångspunkt för 

arbetet och arbeta med teoretiska glasögon i stället för med lärarglasögon (Moen, 2006). 

”Narrativ dokumentation tar avstamp i ett konstruktivistiskt synsätt på produktion av kun- 

skap” skriver Hedegaard Hansen (2011, s.43) och liknar narrativ metod vid diskursanalys när 

hon låter lärare beskriva pedagogisk praktik. ”Berättelsen är nämligen ett vittnesbörd om de 

pedagogiska processerna, sedda genom lärarens egen optik.” (Hedegaard Hansen, 2011, s.42). 

Skillnaden mellan narrativ analys och diskursanalys kan alltså vara relativt liten. 

 

Det narrativa perspektivet innefattar enligt Moen (2006) tre påståenden. Första påståendet 

gäller berättelser som kommunikationsmedel. De är det naturliga sättet för människor att 

strukturera sina upplevelser. Det andra påståendet rör vad människor väljer att berätta hur 

berättelserna utformas. Moen beskriver dem som avhängiga kontexten, sällskapet och omgiv- 

ningen, berättarens värderingar och tidigare erfarenheter. För det tredje att berättandet ger 

möjlighet till en stor repertoar att välja från för att förmedla känslor, åsikter och upplevelser. 

Det är nödvändigt att ha dessa tre kriterier i ständig åtanke under arbetet med forskning som 
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hon snarare ser som ett samarbete mellan forskare och medarbetare än mellan forskare och 

informant. Hon belyser berättandet genom ett citat från Vygotskij: ”it is an interaction 

between intermental and intramental processes” (Moen, 2006, s. 5). Liknande iakttagelser har 

Bertaux, Rotkirch och Thompson gjort under genomförandet av sina olika intervjuprojekt i 

Ryssland efter Glasnost. Där framgår att de forna sovjetmedborgarna varit vana att ha flera 

olika versioner av sina levnadsberättelser, vilka redigerats alltefter situation, lyssnare och vil- 

ket faktaurval som varit lämpligt att avslöja. Denna vana har följt med dem in i det postsovje- 

tiska livet och gjort innehållet i offentliga intervjuer vitt skilt från samtal i den privata sfären. 

Vid urval, genomförande och tolkning av intervjuer är en sådan kunskap om kontexten viktig 

att beakta (Bertaux, Rotkirch & Thompson, 2004). 

Den narrativa metoden används på flera olika sätt. Mycket vanligt är att man studerar männi- 

skors muntliga berättelser om deras liv, livsberättelser, eller om deras medicinska upplevelser. 

I psykologisk eller medicinsk dokumentation kan det vara intressant att ta reda på hur perso- 

nen berättar sin historia. Garro och Mattingly (2000a) pekar på att det finns en möjlighet för 

den som berättar att omvandla erfarenheter till att bli en del av personlig identitet eller kultur. 

I det avseendet kan berättandet tjäna som terapi. Å andra sidan menar Mattingly att inget liv 

har levts så som en väl berättad historia kan beskriva det (Garro & Mattingly, 2000b). En ta- 

langfull berättare påverkar berättelsens kvalitet (Garro & Mattingly, 2000a). A. Johansson 

(2005) betonar att berättande är nödvändigt för människan som en social aktivitet. Händelser 

kan ordnas och knytas till en plats, sättas in i en intrig och i ett socialt sammanhang. Mishler 

(1997) menar att eftersom det ofta saknas tidsordning blir forskarens tolkning viktig, och det 

kan blir hen som för samman händelser till en kronologi i form av en framtolkad berättelse. 

För att åskådliggöra resultatet av en studie väljer forskaren i narrativ metod gärna att samman- 

fatta materialet i form av en levnadsberättelse tolkad utifrån intervjuer kring olika upplevelser. 

Vi ser det t.ex. hos A. Johansson (2005) som nämnts ovan och hos McKay (2014), studerat 

hur elevers delaktighet i beslut om särskilt stöd kan fungera. Intressant är Pérez Prieto (2006) 

i sin studie om ungdomar som berättar om sin skoltid och sina klasskamrater. Han startar stu- 

dien med en intervju, som han låter bilda utgångspunkt för nästa intervju och kommer på så 

sätt allt djupare i de olika versionerna av tiden i skolan. Resultatet presenteras dels i form av 

en livsberättelse från var och en av informanterna, kallad ”story”, dels i en samlad beskriv- 

ning över livet i skolan, kallad ”history” (Pérez Prieto, 2006, s. 19). Den senare består av en 

nyskapad berättelse konstruerad från datafragment ur hela det insamlade materialet som tol- 
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kats och sammanförts. Han påpekar i sitt arbete att tillvägagångssättet kan innebära risk för 

feltolkningar och framhåller vikten av att visa respekt för materialet, läsa om och kritiskt 

granska sitt arbete. 

Under en levnadsberättelse kan små insprängda berättelser kring specifika händelser träda 

fram. De kan till en början tyckas vara vardagliga minnesfragment, men kan vid en närmare 

betraktelse tolkas att stå för olika väsentliga skeenden i informantens liv och är viktiga att 

beakta i analysen. Marander-Eklund (2011) benämner dem som mikronarrativ. Den här typen 

av utlyfta kortberättelser skymtar även hos Semenova och Thompson (2004) i deras studie av 

hur ryska familjetraditioner fortfarande på 1990-talet påverkade yngres yrkesval och val av 

utbildning. Dessa mikronarrativ kan ställas mot grand narratives eller metanarrativ, berättel- 

ser som speglar informantens liv mot bakgrund av den historiska och samhälleliga utveckl- 

ingen (A. Johansson, 2005). Båda perspektiven kan ge värdefull information och användas 

som utgångspunkt för analys. Marander-Eklund (2011) talar om att använda sig av en lev- 

nadsberättelses olika vändpunkter, personliga eller sådana som genereras av samhällsutveckl- 

ingen. Reissman (2005) poängterar att forskaren med nödvändighet måste tolka de tillämpliga 

delarna i transkriptioner av intervjuer och samtal eller i texter. Det innebär att samma berät- 

telse kan analyseras på olika sätt och få olika tolkningsutfall. 

4.3 Urval och etiska aspekter 
Forskare ska följa forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2010), som för det första gäl- 

ler informationskravet. Jag har därför vänt mig till rektor för en 7-9 skola på en mindre ort i 

södra Sverige, beskrivit min planerade studie och bett att elever i åk 9 skulle få skriva berät- 

telser om extra anpassningar. Hela årskursen med sammanlagt 71 elever på den aktuella sko- 

lan har inbjudits att delta. Genom sin långa skolerfarenhet bör de ha hunnit reflektera över och 

ha synpunkter på skolsituationen. Jag har valt klasserna därför att jag på förhand fått informat- 

ion om att dessa elever ska ha erfarenhet av olika typer av egna eller kamraters extra anpass- 

ningar i läsning och skrivning, och i viss mån vilken roll deras läs- och skrivsvårigheter har 

spelat under skolgången. De bör ha upplevelser som är viktiga att ta del av för en blivande 

speciallärare. Bryman (2011) kallar detta för ett målstyrt urval, eftersom jag riktar mig till en 

grupp som jag anser bör vara relevant för forskningsfrågan. När man använder sig av min- 

deråriga informanter är det viktigt att vårdnadshavarna kontaktas och får veta vilken studie 

som ska göras. Detta har skett via ett missivbrev (bilaga 1) på skolans kommunikationsplatt- 

form, där syftet med undersökningen framgick. De deltagande eleverna har informerats munt- 
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ligt av mig några dagar före skrivtillfällena. På kommunikationsplattformen och vid elevin- 

formationen framgick också att deltagande bygger på frivillighet och kan avbrytas om infor- 

manten önskar. 

För att för uppfylla samtyckeskravet har vårdnadshavarna aktivt fått ge mig sin tillåtelse att 

använda elevernas texter i undersökningen. Eleverna är så gamla att de också behövde sam- 

tycka till att delta, vilket de gjorde till synes beredvilligt. Det tredje kravet, konfidentialitets- 

kravet, kunde jag tillgodose genom att eleverna vid skrivtillfället endast har angett kön och 

årskurs på sina berättelser. Jag hade kunnat göra ett smalare riktat urval och bara vända mig 

till elever med erfarenhet av extra anpassningar. I och med att den gruppen hade blivit relativt 

liten skulle det då vara tänkbart att lärare som läser min uppsats skulle kunna identifiera ele- 

vers utsagor, vilket kunde bli en etisk konflikt. En annan etisk risk kunde vara att elever i sina 

berättelser skulle nämna kamrater vid namn. För att undvika detta har eleverna uppmanats att 

undvika namn i texterna. Skulle det trots detta ha nämnts några namn måste texterna avidenti- 

fieras före analysarbetet. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, gäller att undersökningsmaterialet 

ska hanteras varsamt och inte spridas till obehöriga. Jag har därför i informationsbrevet be- 

skrivit vilka som kommer att läsa uppsatsen, var resultaten ska publiceras och att datamateri- 

alet förstörs efter det att uppsatsarbetet avslutats. 

4.4 Datainsamling och genomförande 
Inom den narrativa metoden har forskaren många olika datainsamlingsmetoder att välja på 

och en stor frihet att tolka data, i intervjuer, video, deltagande observationer, berättande tex- 

ter, reflektioner och liknande. Historierna berättas inte bara av informanterna, utan även fors- 

karen själv blir delaktig i berättandet genom sina tolkningar (Clandinin & Connelly, 1990). 

Westling Allodi (2002) har gjort en narrativ studie kring elevers erfarenheter av skolan. Hon 

har analyserat textmaterialet på flera nivåer och fått fram ett rikt material om barnens erfaren- 

heter. Jag är inspirerad av hennes arbetssätt och använder mig av en liknande insamlingsme- 

tod. Som underlag har jag samlat in berättande elevtexter med bäring på min forskningsfråga. 

För att få igång elevernas skrivande har jag använt mig av en skrivguide (bilaga 2) med fråge- 

ställningar. Här har min lärarerfarenhet i åldrarna 13-16 år styrt metodvalet. Jag vet att elever 

i den här åldern inte är så spontana i sitt berättande som de yngre elever, som Westling Allodi 

(2002) har arbetat med. Skrivguiden var tänkt som en inspiration för eleverna och som en 

försäkran om ett användbart datamaterial. Om berättandet sker i ett samtal finns det också 
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oskrivna, men tydliga regler för hur det går till, krav på lyssnarens respons och uppmärksam- 

het, turtagning och liknande. A. Johansson (2005) har i sin intervjustudie angående kvinnors 

levnadsberättelser varit delaktig i sina informanters berättelser. Eftersom mina informanter 

inte skulle få tillgång till respons under skrivandet, ansåg jag att det fanns anledning att ge 

dem det stöd som skrivguiden ger. Jag skulle bli delaktig i deras berättande genom den. 

4.5 Bortfall 
På den aktuella skolan finns tre klasser i årskurs 9. Min förfrågan om att delta i skrivande för 

datainsamlingen har gått ut till samtliga 71 elever i årskursen. Jag har mött en stor vilja hos 

eleverna i årskurs 9 och deras vårdnadshavare att medverka i undersökningen. Tyvärr sam- 

manföll insamlingstillfällena med en period av flera influensaepidemier som gav stor sjuk- 

frånvaro och minskade antalet informanter. Dessutom är vårterminen i årskurs 9 en hektisk tid 

då lärare och elever är rädda om sin lektionstid och inte välkomnar oplanerade händelser. Av 

de möjliga tillfrågade 71 eleverna har trots detta sammanlagt 40 informanter skrivit berättande 

texter om sina upplevelser av extra anpassningar, vilket ger en medverkandegrad på drygt 

hälften (56%). Med hänsyn till den begränsade insamlingstid jag har haft till mitt förfogande 

och ovan nämnda omständigheter är jag ändå mycket nöjd med antalet texter. Datainsamling- 

en har glädjande nog resulterat i ett rikt material att hämta förståelse ur och att tolka. 

4.6 Tillvägagångssätt vid insamlingen 
De aktuella informanterna skrev sina berättelser tillsammans med en undervisande lärare som 

förhöll sig relativt passiv under skrivandet. Jag såg det som en poäng att en annan lärare ledde 

skrivtillfället för att eleverna i lugn och ro skulle få berätta om sina upplevelser utan att 

stämma av med mottagaren om textens kvalitet, längd och innehåll. Skrivandet tog 30-40 min 

i anspråk, för någon enstaka elev lite längre tid. De hade min skrivguide och var sedan fria att 

utforma texten på egen hand. Texterna skrevs på dator och sparades på USB. 

4.7 Analysarbetet 
Analysfasen i den här studien består till största delen av tolkning, vilket inte är ovanligt när 

det gäller kvalitativ metod (Alvehus, 2013). I tolkningen har jag använt min egen förförstå- 

else, bestående dels av praktisk lärarerfarenhet och dels av specialpedagogiska studier. Jag 

gjorde en första genomläsning av texterna för att få en uppfattning om innehållet i stort. Efter 

den översiktliga genomläsningen vidtog noggrann genomläsning av ett antal texter. I dessa 

gjordes färgmarkering av olika utsagor. Därefter satte jag ihop ett antal kategorier som ver- 

kade täcka in olika områden som berättelserna behandlade. Samtliga texter färgmarkerades 
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enligt samma system, varefter de olika textavsnitten flyttades över till ett kalkylblad med en 

kalkylrad per informant och en kalkylkolumn per kategori. Detta gav bra överblick av materi- 

alet och många olika möjligheter att välja olika utsnitt ur detsamma. Jag kunde dels få en sam- 

lad översikt av de olika utsagorna inom en viss kategori, men även av en informants samtliga 

svar. Följande kategorier utkristalliserade sig: 

 

 Allmänna åsikter om E.A. 

 Bästa anpassningen 

 Kamrater som har E.A. 

 Lärarnas hantering 

 Synen på elever med E.A 

 Fördelar med E.A. 

 Nackdelar med E.A. 

 Lärstrategier 

 Exempel på E.A. 

I de olika kategorierna fanns det nu även möjlighet att göra underkategorier för att spåra ytter- 

ligare detaljer i svaren. Jag valde dock att inte utnyttja den möjligheten utan gick vidare till att 

tolka hur och om vad eleverna berättade i de olika områdena. Tolkningarna sammanfördes till 

fyra narrativ. 

4.8 Metoddiskussion 
Jag är i stort nöjd med hur jag har kunnat genomföra insamlingen av data och analysen av 

materialet. Studien har, som jag kommer att visa i föreliggande resultatdel, givit svar på de 

frågeställningar jag valt att undersöka. Samtal och intervjuer valdes bort till förmån för 

skrivna berättelser vilket kan strida mot kärnan i den narrativa metoden. Den största vinsten 

med valet av de skrivna berättelserna är mängden av data. Genom att låta eleverna själva 

skriva har jag kunnat samla in berättelser från 40 informanter och fått ett rikt datamaterial som 

innehåller mycket information berättad på olika sätt av olika individer. Om jag i stället valt att 

arbeta med intervjuer hade jag av tidsskäl varit tvungen att begränsa mig till betydligt färre 

berättelser, kanske 6-7 stycken och enligt mitt sätt att se fått ett snävare material att analysera. 

Den del som kan ha verkat begränsande för insamlingen av berättelser är min skrivguide. Jag 

var angelägen om att hjälpa eleverna att betrakta olika sidor av de extra anpassningarna för att 

få ett varierat material. I stället kan jag ha begränsat deras skrivande till att bara svara på de 

olika stödfrågorna, så att de inte har vågat eller känt sig fria att ta ut svängarna. Sett i back- 

spegeln borde jag ha vågat låta dem skriva utan guide, eller låtit den vara mindre detaljerad. 

Materialet är, skrivguiden till trots, innehållsrikt och intressant. Det finns med all säkerhet 

möjlighet att angripa det från flera håll och även med andra frågeställningar. 
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4.9 Tillförlitlighet 
I en kvalitativ studie med ett målstyrt urval är det svårt att garantera ett liknande resultat vid 

en upprepning av studien. Då den narrativa metoden inbegriper en tolkning av materialet uti- 

från forskarens förförståelse blir det också svårt för någon annan att upprepa studien med lik- 

nande förutsättningar. Reissman (2005) menar att narrativ forskning inte garanterar objektivi- 

tet, utan tvärtom möjliggör den ett ställningstagande. Därför kan jag inte hävda någon genera- 

liserbarhet i min studie (Alvehus, 2013). Mina resultat är giltiga för den undersökta gruppen, 

och jag kan inte uttala mig om att de skulle vara giltiga för en större population. I och med att 

berättande är en aktivitet som påverkas av många faktorer är det inte heller givet att samma 

elevgrupp skulle ge samma dataunderlag vid ett senare insamlingstillfälle. Hur är det då med 

validiteten? Datainsamling och analys har gjorts så som redovisats i studien, med respekt för 

materialet och det är min uppfattning att jag har genomfört detta på ett sätt som avsett att un- 

dersöka det efterfrågade. Under arbetet har jag försökt distansera mig och kritiskt granska 

varje steg, som rekommenderas av Pérez Prieto (2006). Jag har därefter försökt att diskutera 

och problematisera resultatet. Därför menar jag att studien enligt Kvales synsätt har pragma- 

tisk validitet, d.v.s. kunskapen kan användas i lärarpraktiken (Alvehus, 2013). 

 

5 Resultat 
Här följer en sammanfattning av resultatet i studien. För att presentera resultatet har jag efter 

inspiration från Pérez Prieto (2006) och McKay (2014) konstruerat fyra sammanfattande nar- 

rativ - elevberättelser- genom att väva samman mina tolkningar med direktcitat ur materialet. 

Narrativen avser att gestalta olika upplevelser av extra anpassningar i läsning och skrivning. 

Jag väljer använda mig av ett utifrånperspektiv och ett inifrånperspektiv när det gäller upple- 

velserna och vardera perspektivet gestaltas av två narrativ. I anslutning till vart och ett av nar- 

rativen har jag valt att lyfta fram direktcitat ur materialet, hämtade från analyskategorierna. 

Citaten avser att belysa några viktiga övergripande teman. Här har jag låtit mig inspireras av 

det sätt som Westling Allodi (2002) använder i sin resultatredovisning. 

I samtliga elevcitat har ursprunglig stavning och eventuella språkliga avvikelser lämnats 

orörda, medan de tolkade textdelarna i narrativen följer gängse skrivregler och stavning. 

Ganska många av elevcitaten innehåller förkortningen E.A. vilket här står för extra anpass- 

ning. 
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5.1 Två röster ur ett utifrånperspektiv 
De första två narrativen Petra och Nolan skildrar synen på extra anpassningar ur ett utifrån- 

perspektiv. Narrativen gestaltar elever som inte själva har extra anpassningar och bygger till- 

sammans på merparten av de informanter som deltagit i studien. Petra, som gestaltar en posi- 

tiv inställning, bygger på 25 elevers berättelser medan Nolan, som gestaltar kritiska och 

stundtals negativa upplevelser, bygger på fem elevers berättelser. 

5.1.1   Narrativ 1: Petra – med en positiv inställning 

Jag går i nian och det är en bit in på vårterminen. Vi har gått tillsammans i tre år 

och en del av oss ännu längre. I min klass finns det flera kompisar som har extra 

anpassningar och även extra stöd på olika sätt ”Ipads, datorer och även assistent 

(pojke 3). Det är för dem som har svårt med att skriva, läsa och att lösa uppgif- 

ter/.../ Det är bra för dem som får det men det är rättvist om alla kan få anpass- 

ningar om de vill” (pojke 12). Den vanligaste anpassningen i min klass är att de 

som har svårt för att läsa, dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter har antingen en 

dator eller en Ipad där de kan lyssna på olika texter. Det finns olika program och 

appar för det. Om de inte har sin Ipad med kan assistenten läsa högt i grupprum- 

met intill. Det finns också light-böcker i olika ämnen. De har texter och fakta som 

är anpassade för E-nivån. En del har svårt att skriva och har stavningshjälp i da- 

torn. Lärarna brukar lämna ut färdiga anteckningar till dem också. Finns det inte 

färdiga anteckningar kan de ta kort på tavlan. 

Det märks inte särskilt mycket, eller jag tänker inte så mycket på det utan det 

känns naturligt att alla får den hjälpen som de behöver för att klara skolarbetet. 

De får den ”om lärare märker att de behöver det eller om de eller föräldern ber 

om det” (pojke 6). Ingen i vår klass blir retad för sina anpassningar utan vi är så 

vana vid det. ”Det känns rätt så normalt nu för tiden att folk har dyslexi eller lik- 

nande [brukar ju finnas någon i varje klass]” (pojke 3). 

Det känns rättvist, eftersom alla människor är olika och behöver olika saker. Om 

alla får bra hjälp blir det lugnare i klassen och vi hinner mer allihopa. Det är vik- 

tigt att alla får chansen att lära sig på det sätt som fungerar bäst för dem. ”Jag 

tycker att alla klassrum borde utrustas med audiofoner. Om alla hör lika mycket 

så har alla lika startpunkt i sitt lärande” (flicka 3). 
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Själv har jag aldrig haft några anpassningar för jag klarar skolan bra, så jag vet 

inte riktigt hur det känns att ha det. ”Vissa som har läs- och skrivsvårigheter 

kanske tycker att det är onödigt att kämpa när det ändå knappt går, men då finns 

det hjälp vilket jag tycker är jättebra” (flicka 16). Man kan se ibland att de som 

har det tycker att det är lite skämsigt när de behöver få hjälp med saker. ”Vissa 

elever som har E.A. känner sig utpekade av att dom får lättare saker och inte gör 

samma saker som dom andra” (flicka 4). 

Jag skulle tro att de känner sig en smula speciella och kanske lite dumma. Det 

tycker jag inte att de skulle behöva. Alla är olika bra på saker. ”Jag har själv inget 

behov av någon extra hjälp men jag tycker att det är väldigt skönt att få vissa sa- 

ker upplästa i skolan” (flicka 5). 

För det mesta tänker jag inte på att en del runt omkring i klassrummet läser och 

skriver på ett annat sätt än jag gör, och jag bryr mig inte om ifall andra tycker att 

det är orättvist och lite slappt att ha Ipad att läsa i. Jag tror att det finns dom som 

tycker att det är orättvist och att lärarna ger för mycket hjälp till vissa, men jag 

tycker att det är allas rättighet att ha chans att nå målen. Det allra bästa stödet i 

klassrummet är när det finns flera lärare att fråga så att man slipper vänta så länge 

på hjälp. Det tjänar alla på. ”Annars finns ett resursteam som går med vissa elever 

och hjälper till med allt möjligt, skrivning, organisering av skolböcker o.s.v.” 

(flicka 3). 

Utifrån det perspektiv som Petra representerar framträder i materialet följande tre övergri- 

pande teman ur kategorin Allmänna åsikter om E.A.: ”Medvetenhet om elevers rättigheter” 

och ”Anpassningarnas relevans ur utifrånperspektivet”, samt ur kategorin Kamrater som har 

E.A: ”Attityder i det sociala livet elever emellan”. 

5.1.1.1 Medvetenhet om elevers rättigheter 

Det finns en stor samstämmighet i åsikter om extra anpassningar. Man kan också tydligt av- 

läsa att eleverna är orienterade om vad extra anpassningar är och varför de finns. 

De är för dem som har svårt med att skriva, läsa och att lösa uppgifter. Det är saker 

eller personer som gör skolan lättare. (pojke 12) 
 

de som har det lite svårare med att skriva och läsa (Dyslexi) eller som bara är lång- 

samma får extra anpassning. (pojke 3) 
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ges till elever med speciella behov, ett vanligt exempel är diagnoser. De som är i be- 

hov av extra anpassning blir tilldelade sin extra anpassning om t.ex. lärare märker att 

de behöver extra hjälp eller om de eller t.ex. en förälder ber om extra anpassning. 

(pojke 6) 
 

Jag tolkar citaten som att de här eleverna har en relativt god kännedom om vilka olika typer 

av extra anpassningar som skolan kan erbjuda. Deras upplevelser här ligger väl i linje med 

vad som sägs i styrdokumenten. I sitt berättande uttrycker eleverna en tilltro till möjligheterna 

att få extra anpassningar och samtidigt en tilltro till lärarnas kompetens att se vilka som behö- 

ver dem. För mig framstår det som att eleverna har en medvetenhet om hur skolan arbetar och 

att de känner en trygghet med organisationen av extra anpassningar. 

5.1.1.2 Anpassningarnas relevans ur utifrånperspektivet 

Det hjälper massor folk att nå sina mål i skolan. (pojke 8) 
 

Flera av de elever som inte själva har extra anpassningar upplever att de olika anpassningarna 

hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi att hänga med i klassens arbetstakt 

och att nå kunskapskraven. 

Det är för de som behöver extra hjälp så att de kan få godkänt i alla ämnen och så att 

de kan få ett jobb i framtiden. (pojke 4) 
 

Min tolkning av citatet från pojke 4 är att han ser de extra anpassningarna som en rättighet 

och något som grundar sig i skolans uppdrag, att alla har rätt att nå ett godkänt resultat i sko- 

lan. 

5.1.1.3 Attityder i det sociala livet elever emellan 

Hur ser då eleverna som inte har anpassningar på de kamrater som har det? Det förekommer 

många exempel på medkänsla och empati från elever som själva inte har extra anpassningar 

gentemot kamrater som har det. Vi såg Petras oro för att några kamrater kanske inte orkar 

plugga tillräckligt på grund av att svårigheterna är så stora. Många i denna grupp uttrycker sig 

nyanserat och berättar engagerat om att de anser att det är berättigat och rättvist att elever med 

svårigheter får olika typer av lättnader, anpassningar och möjligheter att lära på ett sätt som 

passar dem. 

Jag tycker inte det är orättvist alls att vissa elever ska få hjälp när det gäller skolan 

eftersom alla elever har olika förutsättningar. (flicka 9) 
 

jag tycker att man ska underlätta skolgången så mycket som möjligt eftersom det 

kan vara ganska tufft och svårt ibland. (flicka 6) 
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I berättandet framträder också ett synsätt att kamraters anpassningar leder till vinst för alla i 

gruppen i en win-win-situation. 

Det påverkar hela klassen på ett positivt sätt eftersom alla lär sig bättre och lektion- 

erna stannar inte upp på samma sett för att man måste vänta på en specifik elev. 

(flicka 6) 
 

Det verkar som om eleverna i den här grupper ser anpassningarna som viktiga ur ett socialt 

perspektiv. Även den demokratiska aspekten lyfts fram: 

Alla är ju inte lika i grunden och extra anpassningar gör att det blir mer jämt. (pojke 

3) 
 

Trots att en stor välvillighet märks kan man ändå på flera ställen i materialet läsa fram 

 
att informanterna menar att det finns kamrater i klasserna som ”troligen” tycker att den som 

har en anpassning inte är lika duktig eller intelligent i skolan. Här kan man läsa ut att man 

oroar sig för hur anpassningarna påverkar kamraternas självkänsla. Flera befarar att de kamra- 

ter som har anpassningar känner sig utpekade och att de förmodligen helst skulle vilja slippa 

att ha en sådan hjälp i studierna för att kunna vara som alla andra. 

De kanske tycker att det är pinsamt att sitta med en dator och skriva för då ser alla 

att de har det svårt i skolan. De kan då bli retade för det och det är inte så bra. Men i 

vår klass är det inte så, ingen blir retad för att någon behöver extra anpassningar. 

(flicka 2) 
 

Hur man ser på den som har anpassningar kan variera beroende på vilken typ av anpassning 

den eleven har. I ett klassrum är en dator eller en Ipad betydligt diskretare än en resursperson. 

Har man en dator eller en Ipad så märks det inte lika tydligt som om man t.ex. har en 

assistent eller liknande. (pojke 19) 
 

Här är skillnaden mellan extra anpassning och särskilt stöd, där en assistent kan komma i 

fråga, inte känd för eleverna utan de ser båda fenomenen som anpassningar. 

5.1.2   Narrativ 2: Nolan – med en kritisk inställning 

Nu i nian så kan jag bli lite trött på att en del i min klass får så mycket anpass- 

ningar på lektioner. Det är för mycket anpassningar från en del lärare helt i onö- 

dan och ibland får nån sluta tidigare bara sådär. ”Det är väl lugnt bara folk utnytt- 

jar det (hjälpmedlen, min anm.) men folk kommer att utnyttja dem för att göra an- 

nat som de inte ska” (pojke 15). 

Själv tycker jag också att det är jobbigt att anteckna massor och skriva en massa 

för hand, men jag får ingen Ipad. Alla borde få en egen dator eller Ipad. Jag har 
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väl inga direkta svårigheter, men ändå. När det är prov får en del längre tid och 

det tycker jag är orättvist, liksom att en del får göra prov muntligt. Alla andra 

borde få göra det också och få samma möjligheter om det ska vara rättvist. 

Visst är det bra att skolan stöttar dem med svårigheter men man undrar ju hur det 

kommer att gå för alla som inte kan skriva när de kommer till gymnasiet, eller se- 

nare i livet. Det finns väl inte Ipads överallt, utan man måste kunna skriva när man 

blir vuxen. De borde träna på det i stället för ”man ska hjälpa barnen utan att ge 

dem apparater dom kommer att förlita sig på” (pojke 17). 

Några av dom som har E.A känner sig nog utpekade av att de får lättare saker och 

de som har Ipad eller dator skulle nog hellre vilja slippa det. En del blir nog mob- 

bade för att de inte är som andra och då får de det ännu svårare. Man kan se på ex- 

tra anpassningar på olika sätt. Vissa kan betrakta elever som har dem som lata och 

bortskämda. De som har anpassningar kan nog uppleva sin situation bra och dålig, 

bra eftersom de får den hjälp de behöver men dålig eftersom de behöver extra 

hjälp. Man märker att lärarna kan ha lite jobb med att hjälpa till när hjälpmedlen 

strular och det tar tid från oss andra i klassen. 

Utifrån Nolans perspektiv framträder ett övergripande tema som hämtats ur kategorierna 

Nackdelar med E.A. och Synen på elever med E.A.: ”Orättvist och beroendeskapande”. 

 
5.1.2.1   Orättvist och beroendeskapande? 

 
Det finns tillfällen där extra anpassning kanske inte egentligen behövs men där ele- 

ven ändå får det, men det finns också tillfällen där elever som kanske skulle behöva 

extra anpassning men inte har det. (flicka 9) 
 

Från några få informanter kan man i materialet spåra en viss avundsjuka och kritik, ibland 

ganska skarp, mot hur anpassningar fördelas och sköts. Någon förkastar alternativa lärverktyg 

med motiveringen att de kan leda till beroende av tekniska hjälpmedel och försvåra i senare 

studier. Här går berättandet i en riktning mot att man ser ner på kamrater som inte klarar att 

skriva utan hjälpmedel. Det finns en tydlig markering av ”vi” och ”dom”. 

det fixar inte problemet, hur ska dom göra på gymnasiet eller i resten av livet/.../man 

ska hjälpa barnen utan att ge dom apparater dom kommer förlita sig på (pojke 17) 
 

Det finns alltså spår av oro för att flera skriver enbart på Ipad eller dator. 
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Sen är det ju inte så bra om man endast skriver på något tekniskt för då kommer alla 

att börja skriva sämre och inte bli lika vana vid att skriva skriftligt. Föräldrar börjar 

redan tidigt i åldrarna att låta sina barn använda sig av mycket mer tekniskt vilket 

jag tror kommer snart att leda till att ännu fler skolor än vad det redan är som byte ut 

skriftligt mot tekniskt. (flicka 6) 

 

Jag tolkar det som att Nolan bekräftar Petras farhågor, att de som har extra anpassningar av 

vissa kamrater uppfattas som mindre kunniga och sämre presterande. 

5.2 Två röster ur ett inifrånperspektiv 
Följande två narrativ, Didrik och Svea, skildrar extra anpassningar ur ett inifrånperspektiv och 

gestaltar elever som har dyslexi eller odiagnostiserade svårigheter med avkodningen och i det 

sista narrativet elever med lättare läs- och skrivsvårigheter. Didrik, som en gestaltar dyslekti- 

kers synsätt, bygger på sex elevers berättelser, medan Svea, som gestaltar en elev med läs- 

och skrivsvårigheter, bygger på åtta elevers berättelser. Efter varje narrativ redovisas även här 

övergripande teman ur materialet, belysta med citat från informanterna. 

5.2.1   Narrativ 3: Didrik – med dyslexi 

Jag har snart gått klart grundskolan ”och tycker att extra anpassningar är jättebra 

för det har hjälpt mig i skolan och på fritiden också” (pojke 13). Det mesta funge- 

rar nu och jag klarar mig ganska bra med min Ipad och ibland med en dator. Där 

har jag stavningsprogram och ett program som gör att jag kan få text uppläst. Allt 

jag behöver finns där. När de andra i klassen läser böcker kan jag lyssna på dem i 

stället. Det går till så att jag laddar ljudboken i min app från Legimus
2
. Det går 

snabbt. Skolböckerna laddar jag också ner så att jag kan lyssna på dem om jag 

vill. Om det inte finns inläst material till en uppgift kan jag få texten uppläst av 

någon i grupprummet. Ibland läser vi högt tillsammans i klassen. Texter från till 

exempel Internet kan jag lyssna på med mitt talsyntesprogram på Ipaden. Jag får 

också påverka mina anpassningar en del, som vilken teknisk utrustning jag vill 

använda. 

Att skriva anteckningar kan ta lite lång tid, så ibland får jag färdiga anteckningar. 

Om det inte finns kan jag ta kort på tavlan med Ipaden eller med min mobiltele- 

fon. Tycker lärarna att jag har svårt att koncentrera mig får jag ibland använda en 

 

 

 
 

 

2 
talboksservice från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, www.legimus.se [2016-03-30] 

http://www.legimus.se/
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audiofon. Jag är ”nöjd med hjälpen jag får för tillfället så lärarna behöver inte 

ändra på något”(pojke 8). 

Lärarna sköter anpassningarna ganska bra, tycker jag. ”Dom gör så att vi som har 

det (dyslexi, min anm.) förstår och ger oss det vi behöver” (pojke 5). De vill inte 

sätta F på en elev utan ger hellre så mycket hjälp som möjligt. Vissa är väldigt 

noga, medan andra glömmer bort ibland. ”En del lärare överdriver ibland och ger 

folk som inte behöver E.A.” (pojke 2). Det är lite olika från lärare till lärare. Inte 

riktigt alla lärare anpassar för dem som har svårt att läsa och skriva. 

Ibland är det skönt att få gå ifrån klassrummet med en extralärare och få en egen 

genomgång av något som är svårt. Jag skulle faktiskt behöva träna ännu mera på 

vissa saker. Det kan vara ”dåligt med extra anpassningar för om man skriver fult 

så att läraren inte kan se vad man skriver då tycker jag att man ska ge eleven skriv 

övningar för det är rättvist för folk som inte kan skriva” (pojke 2). 

Det är nog lite olika hur kompisarna ser på oss som har extra anpassningar. De 

flesta bryr sig nog inte över huvud taget. En del är nog avundsjuka eller tycker att 

vi får lättare saker att göra. Ibland känns det som om andra tycker att man är lite 

dum i huvudet när man tar så lång tid på sig för att läsa ett stycke som går snabbt 

för andra. ”Jag själv som har E.A. känner att jag inte klarar av alla grejer vi gör 

och ibland känner jag mig dålig för att jag inte klarar av detta. Andra som har 

samma som mig tror jag att dom känner likadant för det har jag set på andra och 

hört” (pojke 13). 

När det är prov skriver jag ibland och ibland tar jag det muntligt för att jag kan ha 

svårt att uttrycka allt skriftligt. Men ”om man får skriva på Ipad på prov så kan 

man ju fuska och det är ju också orättvist” (pojke 2). 

Ur Didriks perspektiv framträder två övergripande teman ur kategorin Exempel på E.A.: 

”Möjligheter till anpassningar och påverkan av dessa” och Alternativa lärverktyg”. 

5.2.1.1 Möjligheter till anpassningar och påverkan av dessa 

I materialet kan man tydligt se att flertalet av informanterna, både i utifrånperspektivet och i 

inifrånperspektivet är väl förtrogna med vilka möjligheter till hjälp som finns att tillgå för 

elever som har behov av stöd i sin läsning och skrivning. De flesta informanterna ger flera 
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olika exempel på vad anpassningarna kan innebära. Det tolkar jag som att de är relativt vana 

vid att olika typer av lärverktyg eller andra anpassningar används relativt frekvent i det dag- 

liga skol-arbetet. Några av dem som tar upp att de har extra anpassningar säger att de har viss 

möjlighet att påverka dem. 

Jag tycker att jag får påverka detta rätt mycket. (pojke 13) 
 

Jag kan påverka vad jag ska ha för teknisk hjälp, om jag vill ha dator eller Ipad får 

jag välja. (pojke 2) 

 

Det framgår inte i materialet i särskilt hög grad vad eleverna kan påverka. Det som nämns är 

de alternativa lärverktygen, och då framför allt de digitala verktygen. 

5.2.1.2 Alternativa lärverktyg 

I materialet nämns frekvent att dator och Ipad är vanliga alternativa lärverktyg. Även audio- 

fon
3 

nämns som ett bra hjälpmedel. Man tar också upp på vilket sätt de digitala hjälpmedlen 

används: som talsyntes, inlästa läromedel och skönlitteratur, stavningshjälp eller skrivverktyg. 

När man ska läsa men inte orkar läsa så går jag in på Leimus/Inläsningstjänst o letar 

upp boken o lyssnar på den. (pojke 2) 

Av skolans rektor fick jag veta att kommunen har ett avtal med ILT Inläsningstjänst
4 

som ger 

alla elever möjlighet att få tillgång till inlästa läromedel och där skolorna kan inläsningar av 

aktuella läromedel. Vid höstterminens start får alla, både elever och personal, ett konto och 

information om hur man använder tjänsten. 

5.2.2   Narrativ 4: Svea – med läs- och skrivsvårigheter 

Det har varit ganska jobbigt med läsningen hela grundskolan. Extra anpassningar 

är bra för oss som har läs- och skrivsvårigheter. ”Jag har själv haft det (E.A. min 

anm.) och man får den hjälp man behöver” (flicka 21). Vi som har problem med 

läsning och skrivning har ofta olika anpassningar som underlättar. ”Bästa sättet 

tycker jag är att få en egen Ipad eller en dator” (flicka 19). 

 

”Det är mycket bra att det finns extra anpassningar för elever som behöver det så 

att alla får hjälp och kan lyckas bra i skolan. Det är viktigt att alla får lyckas så de 

får till sig den kunskap man behöver för vidare studier och jobb i framti- 

den”(flicka 1). Det är bra och rättvist för att vi ska kunna komma lika långt som 

de andra. Allra bäst är det när läraren kommer och läser instruktioner och förkla- 

 
 

 

3 
audiofon: individuell mottagare med hörlurar för lärarburen mikrofon 

4 
www.inlasningstjanst.se, [2016-03-30] 

http://www.inlasningstjanst.se/
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rar en extra gång lite mer utförligt och noggrant. Vi har också en assistent i klas- 

sen och då kan både jag och andra få mer hjälp. 

Jag tycker det är jättebra att alla som känner att de behöver det får ladda ner läro- 

böckerna som talbok från Inläsningstjänst. Ibland lyssnar jag för att det  blir 

mindre jobbigt då. Annars är det mest att skriva jag tycker är jobbigt. Jag skriver 

ganska fult och lärarna kan inte alltid läsa det. Då kan jag skriva på min dator i 

stället. Stavningen kan jag också få hjälp med genom den. 

I början blev jag trött på att kompisar frågade varför jag hade dator och så. Nu i 

nian så har alla vant sig och ingen kommenterar det. Men det är klart att man jäm- 

för sig med dem som läser bra. Det finns nog en och annan med läs- och skrivsvå- 

righeter som känner sig ”dålig och har sämre självförtroende än alla andra och är 

rädd för att bli ifrågasatt” (flicka 21). 

Ur det perspektiv som Svea gestaltar framträder ett övergripande tema hämtat ur kategorierna 

Exempel på E.A. och Bästa anpassningen: ”Andra anpassningar”. Ett annat övergripande 

tema framträder ur kategorin Fördelar med E.A.: ”Anpassningarnas relevans ur inifrånper- 

spektivet”. 

5.2.2.1 Andra anpassningar 

Det är inte bara alternativa lärverktyg som kan erbjudas den som har svårigheter med läsning 

och skrivning. I materialet nämns längre tid på prov och andra uppgifter, möjlighet till munt- 

liga prov eller muntlig komplettering vid prov. Någon nämner också extra individuella in- 

struktioner i klassrummet, förenklade uppgifter, lättare läromedel, s.k. light-böcker, hjälp med 

läxläsning och hjälp att organisera böcker och material. En elev nämner att det vore bra för 

alla att ha ljudutjämningssystem i klassrummet. 

Den bästa hjälpen i ett klassrum är red cat
5 

för då hör även de som sitter längst back 

(pojke 10). 
 

Någon ytterligare pläderar för att alla klassrum ska ha audiofon för att alla ska få likvärdiga 

möjligheter att höra läraren, och då tolkar jag det som en syftning på ovanstående ljudutjäm- 

ningssystem, eftersom audiofonen är ett individuellt hjälpmedel. 

 

 
 

 

 

5 
red cat = ljudutjämningssystem via lärarburen mikrofon 
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5.2.2.2 Anpassningarnas relevans ur inifrånperspektivet 

I utifrånperspektivet var eleverna övertygade om att de extra anpassningarna hjälper deras 

kamrater att nå kunskapskraven. Om den upplevelsen också stämmer med verkligheten för 

elever som har anpassningar är svårare att läsa ut ur materialet. Det finns två informanter som 

antyder att det förhåller sig på det sättet: 

jag behöver inte så mycket, det enda jag behöver är min Ipad/.../jag känner i min si- 

tuation att det är bra och inga trubbel för mig. (pojke 5) 
 

Jag själv gör skriftliga prov om det går dåligt med det provet så tar jag det muntligt 

men det är bara då inte annars jag brukar klara de skriftliga proven. (pojke 5) 
 

För att utröna hur det verkligen förhåller sig på den punkten skulle jag ha kunnat göra en kart- 

läggning av uppnådda studieresultat hos de aktuella eleverna. Det har jag inte valt att göra 

eftersom det ligger utanför studiens avgränsning. 

5.2.3   Gemensamma upplevelser från båda perspektiven 

Slutligen väljer jag att redovisa två övergripande teman som framträder lika tydligt i både 

utifrån- och inifrånperspektiven. Det är ett tema hämtat ur kategorin Bästa anpassningen: 

”Flera vuxna i klassrummet”, och ett annat ur kategorin Lärarnas hantering: ”Lärarnas roll i 

arbetet med extra anpassningar”. 

5.2.3.1 Flera vuxna i klassrummet 
 

Även om Ipad, datorer och bra ljudförhållanden i klassrummet står högt på informanternas 

prioriteringslista över bra hjälpmedel för bra lärande, är det något annat som framträder i ännu 

högre grad. I många av texterna nämns betydelsen av att det finns flera vuxna i klassrummet. 

I klassrummen behövs det fler extra lärare än en lärare för då får flera hjälp och det 

blir lättare för både läraren och eleverna. (flicka 4) 

 

I klassrummet skulle det vara bra att ha en assistent som hjälper alla med lite allt 

möjligt. (flicka 7) 

 

tur att det finns en assistent/.../jag menar inte att lärarna inte vill eleverna väl utan att 

de ofta har flera elever i klassen som behöver bli undervisade och då hinner de inte 

med. (flicka 1) 

 

Jag tycker man lär sig bäst om man har en hjälplärare som hjälper en om man inte 

förstår. (flicka 6) 

 

Eleverna ser olika vinster med fler vuxna i klassrummet, dels tidsvinsten, att de får snabbare 

hjälp, och dels närheten till någon som har kunskap om vad den undervisande läraren sagt, 

givna instruktioner och slutdatum för uppgifter. En extra vuxen kan uppenbarligen innebära 

extra trygghet. 
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5.2.3.2 Lärarnas roll i arbetet med extra anpassningar 
 

När det gäller lärarnas roll i arbetet med extra anpassningar tror informanterna att de flesta 

undervisande lärare tycker att anpassningar är bra för att de underlättar måluppfyllelsen. 

lärarna tycker jag välkomnar elever med E.A. för jag tror inte att lärarna vill sätta F 

på en elev (pojke 2) 

 

Lärare vill att elever ska nå så högt som möjligt. (flicka 8) 

 

Det verkar som om eleverna ser en välvillig inställning hos de flesta lärare i att anpassningar- 

na ska hjälpa så många elever som möjligt till bättre lärande. Men några pekar på skillnaden 

mellan lärarna: 

Jag tycker att lärarna hanterar det mycket bra för att de ser till att de som ska ha E.A. 

har det på lektonerna och de ger ut anteckningar till de som behöver så att de kan 

läsa på inför t.ex. ett prov. (pojke 4) 

 

Jag är nöjd med hjälpen jag får för tillfället så lärarna behöver inte ändra på något. 

(pojke 8) 

 

E.A. hanteras olika från lärare till lärare. (pojke 9) 

 

Man menar att vissa lärare reagerar direkt och sätter in anpassningar, medan vissa glömmer 

bort, eller inte lägger ner så stort engagemang på att tillrättalägga arbetet. 

 

6 Diskussion 
Syftet med den här uppsatsen har varit att svara på forskningsfrågan: Hur upplever elever det 

stöd som skolan ger i form av extra anpassningar för att underlätta läsning och skrivning? En 

av utgångspunkterna har varit att språket är det viktigaste verktyget för kognition och med- 

vetande. Genom språket sprids kunskap och skapas vår kultur (Vygotskij, 2001). Därför är det 

viktigt för elever med språkliga hinder av olika slag att få stöd och anpassningar av undervis- 

ningen så att de kan kommunicera kring de olika arbetsuppgifterna i skolan. Elever med 

dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter behöver olika anpassningar för att på ett bra sätt 

kunna ta till sig texter och kommunicera sina nyvunna kunskaper till studiekamrater och be- 

dömande lärare. För Vygotskij (2001) är det viktigt att det skrivna språket blir en naturlig del 

av elevernas vardag och växer fram. Salamancadeklarationen, som Sverige har ratificerat, 

skriver att alla elever har lika rätt till utbildning oavsett individuella behov (Svenska Une- 

scorådet, 2001). 



30  

Kunde det insamlade datamaterialet ge svar på min forskningsfråga? För svara på det vill jag 

återkomma till mina sex frågeställningar, som jag nu kommer att diskutera i tur och ordning. 

Följande diskussionsavsnitt avser att visa olika aspekter av hur eleverna i studien upplever att 

deras rätt till anpassning av undervisningen respekteras och hanteras. 

Känner elever till vilka möjligheterna till extra anpassningar är? 

Denna fråga anser jag är tydligt besvarad. Det framgår väl av materialet att merparten av ele- 

verna är välinformerade om hur man får en extra anpassning, vilka som har rätt till det och 

vilka olika typer av anpassningar som kan erbjudas. Eleverna vet att det kan vara både de 

själva, lärarna eller vårdnadshavarna som upptäcker att kunskapsutvecklingen inte går som 

förväntat och att man då kan komma överens om extra anpassningar i någon form (Skollag 

2014:456, Kap. 3,. §5a). Det här resultatet tyder på att diskussionen kring måluppfyllelse och vad 

olika elever behöver för att nå den på den aktuella skolan hålls levande både mellan elever 

och lärare och lärare emellan. Här skiljer sig mina resultat från det som Ohlsson (2015) såg i 

sin studie av elever på högstadiet, att de var osäkra på vilka anpassningar som de kunde få och 

till och med vilka de redan hade. Det hade varit intressant att få ta del av om eleverna i min 

studie fått informationen om möjligheterna till anpassningar från sina lärare, från sin mentor 

eller sina vårdnadshavare, men det går inte att utläsa ur materialet. Att det saknas kan bero på 

att min skrivguide inte tog upp saken, och blev onödigt styrande vid skrivtillfället. 

Upplever elever att lärare anpassar undervisningen? 

Den här frågeställningen är också besvarad först i utifrånperspektivet, genom att det hos de 

flesta av informanterna i den här gruppen återkommer exempel på olika anpassningar som 

erbjuds. Det är framför allt läs- och skrivverktyg som Ipads och datorer som nämns, men även 

lärares stöd med utlämnade anteckningar, muntliga prov och förenklade uppgifter. I berättel- 

serna framgår att flera kamrater har någon anpassning och att några elever har flera olika an- 

passningar. I inifrånperspektivet berättar sedan elever att de har personliga datorer, Ipads, rätt 

till muntliga prov, förlängd tid på prov, hjälp av extralärare i klassrummet, anteckningshjälp 

och liknande. Flertalet av de olika anpassningar som SPSM (2016) föreslår i undervisningen 

av elever med dyslexi finns nämnda i materialet. 

Här tolkar jag att man på skolan i min studie till största delen arbetar efter det relationella 

perspektiv som krävs för ett inkluderande arbetssätt. Det verkar som man arbetar med lärmil- 

jön, undervisningen och organisationen av densamma (Emanuelsson, 2003, Persson, 2000) på 

ett sätt som gynnar eleverna. Det som inte nämns i elevmaterialet är färdighetsträning i form 
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av avkodningsträning och träning av fonem-grafem, som Wolff (2009) framhåller som viktiga 

insatser. Jag tolkar det som att sådan färdighetsträning inte förekommer på den aktuella sko- 

lan i någon större utsträckning. Det skulle vara av intresse att få undersöka varför det förhåller 

sig så. Är det på grund av tids- eller personalbrist som man valt bort den här färdighetsträ- 

ningen som flera forskare (Lundberg & Herrlin, 2003, Wolff, 2009 m.fl.) konstaterar är så 

viktig? Eller är det så att man i grundskolans senare årskurser inte ser den som så viktig, utan 

förlitar sig på tekniska hjälpmedel? I så fall har kanske följande kommentarer: 

det fixar inte problemet, hur ska dom göra på gymnasiet eller i resten av livet/.../man 

ska hjälpa barnen utan att ge dom apparater dom kommer förlita sig på (pojke 17) 
 

Sen är det ju inte så bra om man endast skriver på något tekniskt för då kommer alla 

att börja skriva sämre och inte bli lika vana vid att skriva skriftligt (flicka 6) 
 

som vi såg från Nolan, den kritiske eleven ur utifrånperspektivet, faktiskt ett visst berätti- 

gande? 

Underlättar de extra anpassningarna det dagliga arbetet och måluppfyllelsen? 

Det intressanta i de berättelser som svarar på den här frågeställningen är att även de som här- 

rör ur utifrånperspektivet menar att extra anpassningar underlättar det dagliga arbetet även för 

elever i klassen som inte behöver anpassningar. Motiveringen är att arbetet flyter på lättare, 

att alla kan hålla en jämnare fart och att alla vinner på situationen. Elever ur inifrånperspekti- 

vet vittnar om att de tycker att de klarar vardagen bra med hjälp av sina extra anpassningar i 

läsning och skrivning. Lärare hittar lagom nivå för uppgifter och lyckas tillrättalägga under- 

visningen på ett sätt som gör att eleverna blir nöjda och känner att de klarar att hänga med, 

vilket Linge (2012) betonar är nödvändigt. 

Det verkar som scaffoldingarbetet (Vygotskij, 1981) pågår och hålls levande genom att man 

tillrättalägger uppgifter och använder läromedel av lämplig svårighetsgrad. Här betonar också 

flera av eleverna att de är vana vid att det då och då, och i någon av klasserna kontinuerligt, 

finns flera vuxna i klassrummet. Det framgår tydligt av elevernas berättelser hur mycket detta 

uppskattas utifrån båda elevperspektiven, eftersom det innebär att alla får snabbare hjälp än 

om endast en lärare finns till hands. Extra anpassningar är tänkta att genomföras i klassrum- 

met under klassens ordinarie lektioner och av undervisande lärare (Skolverket, 2014). Detta 

ställer krav på lärarens planering och på samarbetet mellan lärare och specialpedagogisk per- 

sonal, som kan fungera som lärarens och elevens stöd för att kraven ska ligga inom varje elevs 
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proximala utvecklingszon (Vygotskij, 1981). Intressant vore att studera hur ett sådant arbete 

kan genomföras. 

Har elever något inflytande över de extra anpassningarna? 

Denna den fjärde frågeställningen besvaras av några få informanter. Det är elever ur inifrån- 

perspektivet som menar att de har vissa valmöjligheter. Hur man ska tolka förhållandet att så 

få tar upp den omständigheten är svårt att avgöra. Antingen upplever eleverna att de får på- 

verka anpassningarna tillräckligt och har valmöjligheter, som Didrik: 

Jag kan påverka vad jag ska ha för teknisk hjälp, om jag vill ha dator eller Ipad får 

jag välja. (pojke 2) 

 

Eller också tycker eleverna att de är nöjda med sina anpassningar och tycker att de inte behö- 

ver större möjligheter att påverka dem. Det går att utläsa ur materialet att eleverna tycker att 

de anpassningar de har underlättar, och att flera av dem utvecklat goda strategier för det dag- 

liga arbetet som Höien och Lundberg (1999) poängterar är det grundläggande när man plane- 

rar för att stötta elever i läs- och skrivsvårigheter av olika grad. Nolan antyder att de som har 

anpassningar får lite för stora friheter, t.ex. med sina lärverktyg: 

Det är väl lugnt bara folk utnyttjar det (hjälpmedlen, min anm.) men folk kommer att 

utnyttja dem för att göra annat som de inte ska. (pojke 15) 

 

Det här synsättet bekräftar vad Nordström och Lundin (2014) lyfter fram, att lärare och elev 

tillsammans på förhand bör komma överens om hur och när hjälpmedel av olika slag ska an- 

vändas. De övriga eleverna i utifrånperspektivet berör inte den frågan särskilt mycket vilket 

får ses som förväntat eftersom de inte har personlig erfarenhet av extra anpassningar. 

Bidrar de extra anpassningarna till upplevelsen av lika rättigheter till lärande? 

Eleverna uttrycker tydligt att de extra anpassningarna hjälper många att nå målen. Där stödjer 

jag mig på att ett flertal elever i sina berättelser uttrycker hur viktiga de tycker att anpassning- 

arna är och att det är betydelsefullt för dem själva eller kamrater att få dem för att klara av 

kunskapskraven i skolan. I berättelserna från utifrånperspektivets elever kan man läsa att det 

är rättvist att kamrater med olika typer av svårigheter får hjälp. Det talas också om att männi- 

skor är olika och har olika behov. Samma upplevelse uttrycker elever ur inifrånperspektivet 

när de talar om hur viktigt det är att t.ex. de som har en diagnos bör vara garanterade hjälp. 

Eftersom detta är en av de grundläggande principerna såväl internationellt i Barnkonventionen 

(Unicef, 2009), som slår fast att det är skolans uppdrag att varje barn får hjälp i sin utveckling, 

som nationellt i den svenska skollagen, är det betryggande att synsättet finns internaliserat hos 
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eleverna i materialet. Skollagen skärper Barnkonventionens grundläggande krav genom att slå 

fast skolans uppdrag att hjälpa alla elever att utvecklas genom att de får individuellt anpassad 

stimulans och undervisning (Skollag, 2014:458, Kap. 3, §3). Det ovan redovisade är de grund- 

läggande synpunkter på elevers lika rättigheter som materialet visar, men de motsägs till viss 

del av de resultat som ges på nästa frågeställning om hur de sociala relationerna påverkas. 

Elevernas demokratiska synsätt bekräftas alltså inte helt av hur man i praktiken ser på elever 

och behandlar kamrater med extra anpassningar, och vilka känslor det väcker hos de som har 

dessa insatser från skolans sida. 

Hur påverkar de extra anpassningarna de sociala relationerna i skolan? 

Den sista frågeställningen, som är mycket intressant, besvaras i någon mån. Vi får veta att 

några elever i utifrånperspektivet tror sig veta att de som har extra anpassningar kan känna sig 

illa till mods, utpekade och bli sedda som mindre begåvade på grund av läs- och skrivsvårig- 

heter. Det framkommer också oro för hur de elever mår som har stora svårigheter. Man kan se 

att eleverna ur utifrånperspektivet berättar om extra anpassningar ur ett ”vi” och ”dom”- 

perspektiv. Det stora flertalet i utifrånperspektivet menar dock att extra anpassningar tillhör 

det dagliga arbetet i klassrummet. Att de är mycket vana vid att de förekommer och att elever 

som har anpassningar behandlas precis som alla andra. Intressant är också att ett vanligt ställ- 

ningstagande från utifrånperspektivet är att alla vinner på de extra anpassningarna, först och 

främst de som får dem men även övriga i klassen, genom att arbetet flyter på och alla kan ar- 

beta utifrån sina förutsättningar. 

Elever ur inifrånperspektivet bekräftar att de då och då haft liknande upplevelser av låg själv- 

känsla så som Taube (2007) beskriver, men ingen berättar särskilt mycket om sådana upple- 

velser, varför jag väljer att uppfatta det som att de känslorna för flertalet inte överväger vins- 

ten med att använda sig av de extra anpassningarna. Det verkar i alla fall inte finnas lika 

starka känslor av utpekande som hos eleverna i Groths (2007) och B. Johanssons (2015) stu- 

dier om elevers upplevelser av att få särskilt stöd. Trots detta kan jag se att eleverna i inifrån- 

perspektivet konstruerar sig som en särskild, lite annorlunda grupp med något mindre begåv- 

ning och kanske också något mindre värde än sina övriga kamrater. Slutsatsen måste bli att de 

extra anpassningarna påverkar de sociala relationerna i skolan, åtminstone till en del. Vad 

innebär det för de elever som har olika typer av anpassningar för sin läsning och skrivning? 

De riskerar att hamna i den negativa spiral av låg självkänsla som Taube (2007) kallar self- 

consistency. Det är allvarligt och måste förebyggas. Taube rekommenderar stödjande samtal 
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som hjälper eleven att lyfta fram de starka sidorna. På så sätt kan man hjälpa eleven att inte 

enbart identifiera sig som ”Didrik eller Svea som är dåliga på att läsa och skriva” utan som en 

elev med många olika egenskaper och sidor, men där en av dem råkar vara svårigheter med 

läsningen. 

Ovanstående genomgång av resultatet visar att vi genom studien kan få veta en hel del om hur 

elever upplever det stöd som skolan ger i form av extra anpassningar för att underlätta läsning 

och skrivning. 

6.1 Förslag på kommande forskning 
Det arbete jag genomfört var mycket intressant och gav upphov till en hel del funderingar. En 

viktig fråga var hur eleverna får information om sina rättigheter till anpassningar och stöd. 

Den är intressant eftersom Ohlssons (2015) informanter inte var lika säkra på sina rättigheter 

som de elever jag tillfrågade. Eftersom detta är en demokratisk fråga är den väl värd att stu- 

dera närmare. Ett annat spörsmål inom samma område gäller hur man kan arbeta för att elever 

ska få mer inflytande över sina extra anpassningar. 

Något som var intressant under arbetet var i vilken grad den aktuella skolan arbetar med den 

fortsatta färdighetsträningen för elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Är det van- 

ligt förekommande i grundskolans senare del att den prioriteras bort av olika skäl och att man 

i stället satsar helt på alternativa lärverktyg? Det är en mycket intressant fråga som vore väl 

värd att forska vidare kring för att tydliggöra hur elever i den här typen av svårigheter kan bli 

bättre rustade för vidare studier och vuxenlivet med fortsatt färdighetsträning. 

Vidare bör det vara av stort intresse att studera hur lärare och speciallärare/-pedagoger lägger 

upp extra anpassningar inom läsning och skrivning för elever med språkstörning. 

Studien har rört sig kring ett område som kräver samverkan undervisande lärare och special- 

lärare emellan. Att närmare studera olika framgångsrika modeller för det samarbetet vore vär- 

defullt. 

En fråga som jag inte tog upp var om känslan av att vara annorlunda håller elever ifrån att 

använda sina alternativa lärverktyg eller ta emot extra anpassningar. Det framgår inte tydligt i 

materialet om några elever har valt att avstå från extra anpassningar till följd av att de känner 

sig utpekade eller mindre värda, vilket hade varit mycket intressant i sammanhanget. Det tan- 

gerar  frågor  kring  självkänslan  hos  elever  som  har  läs-  och  skrivsvårigheter  respektive 
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dyslexi. Ett viktigt forskningsområde skulle kunna vara att undersöka hur man kan arbeta för 

att stärka självkänslan hos elever så att de slipper känna sig utpekade och vågar använda sina 

hjälpmedel fullt ut. 

6.2 Vad kan studien tillföra blivande speciallärare? 
Tolkningen av materialet kan bidra till värdefull förståelse hos blivande speciallärare. Materi- 

alet har givit uttömmande svar på hur elever upplever extra anpassningar inom läsning och 

skrivning. Resultatet av arbetet är viktigt ur den aspekten att det visar att speciallärare har en 

viktig roll i att upprätthålla det relationella perspektivet och stödja ämneslärare med relevanta 

idéer om hur undervisningen kan anpassas för elever med skiftande förutsättningar. Speciallä- 

raren blir därigenom en viktig funktion i scaffoldingarbetet för att eleverna ska klara sin 

måluppfyllelse. Att specialläraren finns med i klassrummet så mycket som möjligt ser elever- 

na som betydelsefullt. 

Här finns också en stor uppgift i att verka för att tid avsätts till fortsatt färdighetsträning samt 

att hjälpa elever igång med sina olika hjälpmedel, se till att de fungerar och att de används på 

bästa sätt. Det gäller också att hålla diskussionen igång med eleverna för att ta vara på eventu- 

ella erfarenheter som utvecklar användning av alternativa lärverktyg och strategier för läran- 

det. Äldre elever bör kunna dela med sig av sina erfarenheter till yngre i ett kamratstöd som 

stödjer vidare lärande (Westlund 2009). 

Viktigast för specialläraren, som kommer att besitta en stor kunskap om elevers olika behov 

och förutsättningar, blir att hela tiden vara uppmärksam på hur det står till med deras själv- 

känsla. Det gäller att tillsammans med undervisande lärare verka för att dessa elevers själv- 

känsla stärks så att de ser vinsten med att använda bra hjälpmedel och våga lita på sin förmåga 

till lärande. Ett ansvar för specialläraren är också att vara den som tydliggör elevernas ut- 

veckling när det gäller läsförmågan, t.ex. genom att de får vara delaktiga i ett läsutvecklings- 

schema (Lundberg & Herrlin, 2003) vilket bör kunna bidra till högre self-efficacy, tilltron till 

den egna förmågan. 

En viktig sak för oss alla i skolan blir också att verka för en demokratisk och jämställd värde- 

grund som minimerar kamraters kritiska syn på elever med extra anpassningar. 
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Bilaga 1 
 

Till elever och vårdnadshavare i klass XXX vid XXX skolan, 
 

Jag skriver till Er för att få Ert medgivande om att medverka i en mindre forskningsstudie. Ni 

ger det genom att tacka ja i meddelandet här på XXX. 

Jag läser tredje och sista året på Speciallärarprogrammet vid Linköpings universitet. Under 

våren 2016 ska jag göra mitt examensarbete som är en studie om extra anpassningar i läsning 

och skrivning. Min forskningsfråga är: Hur upplever elever det stöd som skolan ger i form av 

extra anpassningar för att underlätta läsning och skrivning? Jag vill samla in elevers berättel- 

ser om hur de ser på extra anpassningar. De kommer att få skriva fritt utifrån en skrivguide 

med frågeställningar som: Vad menas med uttrycket? Känner du till något om E.A.? Är de 

tillräckliga? Märker du om/att lärare lägger ner arbete på att anpassa under-visningen? osv. 

Eleverna får skriva på dator under ett ordinarie lektionspass och kommer bara att signera med 

kön och årskurs. Inga namn ska nämnas i deras texter. Årskurs 9 är utvald att medverka i stu- 

dien eftersom det där finns ganska många elever som har de erfarenheter jag söker. Givetvis 

är åsikter och erfarenheter från de elever som inte själva har/har haft extra anpassningar lika 

viktiga. Det är en förhoppning att mitt arbete ska kunna användas för fortsatt utveckling av 

skolans undervisning. Planen för studien är presenterad för rektor XXX, som stödjer mitt ar- 

bete. 

Studien, som ska resultera i en uppsats värd 15 hp, genomförs efter forskningsetiska prin- 

ciper. Jag kommer att använda citat ur textmaterialet för att illustrera min analys, men hela 

materialet kommer att avidentifieras i uppsatsen. Elevers namn eller skolans namn kommer 

alltså inte att finnas med i materialet. Uppsatsen om utfallet av studien kommer att läsas av 

lärare och studenter på den aktuella kursen, och efter framläggning publiceras som ett exa- 

mensarbete på avancerad nivå. När examinationen är klar, förhoppningsvis i juni 2016, kom- 

mer elevernas textmaterial att förstöras. 

Det är frivilligt att delta i en fältstudie av det här slaget, och den som deltar har rätt att avbryta 

sin medverkan. Om du undrar över något är du välkommen att kontakta mig på XXXXX (arb) 

eller maila till mari-anne.vejhall-johansson@XXXX om du har synpunkter. 
 

Utförligare upplysningar om denna fältstudie kan lämnas av min handledare: Monica Sand- 

lund, monica.sandlund@liu.se, IBL – Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Lin- 

köpings universitet. 

Tack på förhand för att Ni vill medverka, 

 

 

Med vänlig hälsning 
 

Mari-Anne Vejhall-Johansson 

mailto:monica.sandlund@liu.se


 

Bilaga 2 
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Hur går det till? Hur 

märker  du detta i klass- 

rummet? Berätta! 

För vem/vilka? Ge gene- 

rella exempel, använd inga 

namn. För dig? 

Extra anpass- 

ningar (E.A.) i 

läsning och 

skrivning 

Hur hanterar 

lärarna E.A.? 

Vad tycker du själv 

om E.A.? Vilka egna 

erfarenheter har du? 

Får du påverka E.A.? 

Bra/Mindre bra? Rättvist? 

Behövs mer av dem? 

 

 
Vad menas 

med E.A.? 

Hur betraktas elever som har E.A.? 

Hur tror du att de upplever sin situ- 

ation? 

 
Om du får önska fritt, vilken 

hjälp är allra bäst att få i klass- 

rummet? 

 

Berätta hur du tycker att du 

lär dig bäst i klassrummet? 

Vilka knep använder du? 

 
Känner du till några 

anpassningar som kam- 

rater runt om kring dig 

har? Berätta! 

 
Någonting mer som du 

gärna vill be- 

rätta/diskutera? 

Börja 

här 


