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Antal sidor: 41 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver att de arbetar med extra 

anpassningar och särskilt stöd för elever i läs- och skrivsvårigheter i årskurs 1-3. Syftet 

uppnås utifrån följande frågeställningar: Vilka extra anpassningar görs för elever i läs- och 

skrivsvårigheter? Vilka särskilda stöd ges för elever i läs- och skrivsvårigheter? Vilka 

rutiner finns gällande extra anpassning och särskilt stöd?  

 

De teoretiska perspektiv som studien grundar sig på är ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och specialpedagogiska perspektiv (kategoriskt-, relationellt- och 

dilemmaperspektiv). Studien grundar sig på semistrukturerade intervjuer med fyra lärare 

som alla är verksamma i årskurs 1-3 på olika skolor. Fenomenografi har använts som 

forskningsansats när lärarnas svar har analyserats utifrån studiens frågeställningar. 

Resultatet visar att lärarnas sätt att arbeta har både likheter och skillnader. Likheterna består 

främst i arbetssätten och arbetet med särskilt stöd. Skillnaderna framkommer i första hand 

i dokumentationen som skiljer sig åt på informanternas skolor. En slutsats som görs är att 

bestämmelserna kring arbetet med extra anpassning mottagits väl av lärarna som upplever 

att de nu kan fokusera mer på elevernas utveckling än dokumentation. 

 

Sökord: specialpedagogiskt perspektiv, läs- och skrivsvårigheter, stödinsatser, extra 
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The purpose of this study is to explore how teachers describe their work with extra adaptions 

and special support for pupils with reading and writing difficulties in the grades 1-3. The 

purpose is achieved through the following research questions: What extra adaptions are 

made for pupils’ with reading and writing difficulties? What special support are given to 

pupils’ with reading and writing difficulties? What routines exist for working with extra 

adaptions and special support?  

 

This study is based on a socio-cultural perspective which focuses on learning and the special 

education perspectives. The study is based on semi-structured interviews with four teachers 

who are all actively working in the grades 1-3 in different schools. 

A phenomenographical approach has been used when the teachers’ answers have been 

analyzed based on the research questions of this study. The result show that the teachers’ 

ways of working have both similarities and differences. The similarities consist in the work 

methods and the work with special support. The differences appear firstly in the 

documentation that differ at the informant’s schools’. A conclusion could be that the 

regulations surrounding the work with extra adaptions were well received by the teachers, 

who now experience that they can focus more on the pupils’ development than on the 

documentation. 
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1. Inledning 

Den viktigaste uppgiften skolan har är att hjälpa elever att lära sig läsa men även att förstå 

och använda texter (Lundberg & Herrlin, 2005; Høien & Lundberg, 2013). I det samhälle 

vi lever i idag och i de flesta yrken har skriftspråket fått en ökad betydelse vilket gör 

skolans uppdrag ännu viktigare i detta avseende (Lundberg & Herrlin, 2005). Körling 

(2003) skriver att samhället idag kräver att människor har en god läsförmåga och goda 

språkliga färdigheter för att kunna tolka, granska och återge vad som lästs. Det är skolans 

uppgift att ge eleverna möjlighet att behärska det språk som behövs i samhället för att inte 

riskera att de hamnar utanför på grund av brister i läsningen (ibid.). I Läroplanen för 

grundskolan står det att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov” (Skolverket, 2016a, s. 8). Studiens fokus är därför att undersöka hur förutsättningar 

och behov tillgodoses genom extra anpassningar och särskilt stöd när en elev befinner sig 

i svårigheter. 

 

De flesta elever lär sig läsa utan större svårigheter men vissa elever behöver extra hjälp 

och stöttning för att nå dit (Druid Glentow, 2006). Under lärarutbildningen har jag stött på 

elever i läs- och skrivsvårigheter under mina VFU:er (verksamhetsförlagd utbildning). 

Dessa elever har fått stöttning på olika sätt genom extra anpassning och särskilt stöd. I 

studien avgränsas läs- och skrivsvårigheter till att bara fokusera på primära svårigheter 

som inte uppstår till följd av exempelvis en funktionsnedsättning vilket är en svårighet som 

är sekundär (Skolverket, 2016b). Fortsättningsvis i arbetet när begreppet läs- och 

skrivsvårigheter används syftar det till elever i primära svårigheter. 

 

Beslutet om extra anpassning genomfördes med en lagändring 2014, detta för att minska 

på lärarnas arbetsbörda gällande åtgärdsprogram och övrig dokumentation 

(Skolinspektionen, 2016). Enligt den granskning som Skolinspektionen (2016) gjort 

gällande extra anpassning visar många skolor på svårigheter att identifiera elevernas 

behov. I rapporten från Skolinspektionen (2016) framkom även att uppföljningen av extra 

anpassningar ofta glöms bort och detta leder till att det ej görs nya anpassningar där behov 

finns. En anledning till detta kan vara att det fortfarande pågår en uppbyggnad av att 

etablera ett gemensamt arbetssätt gällande extra anpassningar (ibid.) Denna studie görs 

därför i syfte att analysera hur arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd görs samt 



 

2 

 

 

hur dessa anpassningar och detta stöd följs upp. Studien avgränsas inte till att enbart 

undersöka hur lärare beskriver arbetet med extra anpassning utan även arbetet med särskilt 

stöd. Detta görs för att Skolinspektionens rapport (2016) beskriver att det pågår en 

övergång mellan att enbart ha haft särskilt stöd till att nu även inkludera extra anpassningar.  

 

Studien inleds med syfte och frågeställningar och därefter beskrivs den bakgrund som 

behövs för att förstå resterande delar av studien. Efter bakgrunden ges en beskrivning av 

metod och tillvägagångssätt. Den metod som använts är semistrukturerade intervjuer och 

analysen som gjorts utgrå från en fenomenografisk ansats.  Därefter presenteras insamlad 

data i resultatet. Studien avslutas med en diskussion av resultatet där det ställs i förhållande 

till forskning och till teoretiska perspektiv. Det ges också förslag på områden som anses 

relevanta för vidare forskning. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver att de arbetar med extra 

anpassningar och särskilt stöd för elever i läs- och skrivsvårigheter i årskurs 1-3. 

2.2 Frågeställningar 

 Vilka extra anpassningar görs för elever i läs- och skrivsvårigheter? 

 Vilka särskilda stöd ges för elever i läs- och skrivsvårigheter? 

 Vilka rutiner finns gällande extra anpassning och särskilt stöd? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras först aktuella styrdokument. Sedan följer en beskrivning av läs- 

och skrivutveckling, läs- och skrivsvårigheter, stödinsatser samt metoder och arbetssätt. 

Bakgrunden avslutas med att de teoretiska perspektiv arbetet utgår ifrån beskrivs.  

3.1 Styrdokument 

I Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2016a) betonas vikten av en likvärdig 

utbildning vilket innebär att all undervisning inte ska ske på samma sätt, utan att skolan 

delar upp resurserna utifrån de behov som finns bland eleverna. Alla elever ska utifrån sina 

egna förutsättningar ges den ledning och stimulans som behövs för att de ska nå så långt 

som möjligt enligt de mål som finns för utbildningen. Detta gäller såväl för elever i 

svårigheter som för de elever som har lätt för att nå de kunskapskrav som finns (SFS, 

2010:800). När det gäller syftet med ämnet svenska framgår det bland annat att det ska 

skapas möjligheter för eleverna att utveckla sitt tal- och skriftspråk, men också att deras 

intresse för läsning och skrivning ska stimuleras (Skolverket, 2016a). Ett av 

kunskapskraven i Läroplanen för grundskolan (2016a) är att eleven när hen slutar årskurs 

1 ska kunna läsa hela meningar i elevnära texter genom att ljudningsstrategi och 

helordsläsning används på ett relativt fungerande sätt. När eleven slutar årskurs 3 ska en 

progression ha skett och meningarna i elevnära texter ska nu kunna läsas på ett i huvudsak 

fungerande sätt. Läsförståelse är ett kunskapskrav i både årskurs 1 och 3 där eleven i 

årskurs 1 visar på en början till läsförståelse medan eleven i årskurs 3 ska kunna återge de 

viktigaste delarna i en text och då uppvisa en grundläggande förståelse. I årskurs 3 ska 

eleven även ha en läslig handstil (ibid.).  

 

Den 1 juli 2016 blev det obligatoriskt i grundskolan att använda Skolverkets 

bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling. Syftet med bedömningsstödet är att läraren 

enkelt ska kunna följa upp de kunskaper eleverna har i årskurs 1-3. Bedömningsstödet 

hjälper till att tidigt synliggöra vilka elever som har eller riskerar att få läs- och 

skrivsvårigheter. För att få tillgång till bedömningsuppgifterna krävs det att en lärare är 

behörig och undervisar i aktuellt ämne. Det är rektorn som utfärdar inloggningsuppgifter 

till bedömningsportalen där bedömningsuppgifterna finns tillgängliga (Skolverket, u.å.). 
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3.2 Läs- och skrivutveckling 

När eleverna kommer till skolan har de olika språkliga erfarenheter med sig i bagaget och 

dessa ska med hjälp av skolan ges möjlighet att vidareutvecklas (Körling, 2003). Bergöö 

(2009) menar att det är genom sådant som eleverna har intresse för som språket utvecklas. 

Enligt Liberg (2007) läggs grunden för vilka läs- och skrivvanor eleven får i framtiden 

redan innan skolstart. De barn som redan tidigt, ofta innan de börjar skolan, ligger långt 

fram i läsutvecklingen har upptäckt den alfabetiska kod som skriftspråket bygger på 

(Myrberg, 2007). Myrberg (2007) skriver även att dessa elever inte behöver lägga lika 

mycket energi på ordavkodning. Druid Glentow (2006) beskriver inlärningstriangeln där 

läraren, eleven och ämnesinnehållet ingår. Lärarens bemötande och kunskap om eleven 

utgör den ena sidan av triangeln. Den andra sidan av triangeln består av den kunskap 

läraren har om ämnesinnehållet och den tredje och sista sidan är den utmaning som är störst 

pedagogiskt sett vilket handlar om att ämnesinnehållet ska anpassas utifrån eleven (Druid 

Glentow, 2006). När en elev lär sig att läsa och skriva innebär detta att hen lär sig medverka 

i språkliga aktiviteter som inte måste likna de talspråkliga aktiviteter som eleven kommit i 

kontakt med tidigare (Liberg, 2007). 

 

Druid Glentow (2006) skriver om olika typer av läsning. Pseudoläsning innebär att ett barn 

har förstått att det står exempelvis "glass" på glasspaketet och då ”läser” detta ord. 

Logografisk läsning innebär att barnet kan läsa de ord eller ordbilder som lärts in. Hen 

känner igen ordet "bil" men kan inte läsa ordet "bli" trots att detta består av samma 

bokstäver. Fonologisk läsning eller att ”knäcka läskoden” som det också benämns, innebär 

att en elev har förstått den relation som finns mellan en bokstav och dess språkljud. Eleven 

kan därför läsa ord som är nya för hen. Den sista typen av läsning är ortografisk läsning 

och innebär att eleven förstått att ett ord är uppbyggt av flera delar och att ord inte alltid 

stavas som de uttalas (ibid.).  

 

Persson (2007) har genomfört en intervjustudie där hon frågar elever i årskurs 5 och 8 hur 

avkodning sker. De elever som var starka läsare hade svårt att förklara processen och 

svarade oftast att det sker automatiskt eller att de inte kunde förklara. Bland de svagare 

läsarna var svaren mer innehållsrika och eleverna beskrev bland annat att de sätter ihop 

bokstäver till ord eller känner igen ord. Persson (2007) förklarar detta fenomen med att de 

svagare läsarna fått mer träning i hur avkodning sker än de elever som är starka läsare. 
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Lundberg och Herrlin (2005) beskriver fem dimensioner av läsutveckling. Dessa 

dimensioner är fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och 

läsintresse. Fonologisk medvetenhet innebär att en elev blir medveten om att ord är 

uppbyggda av byggstenar, bokstäver, som representerar bokstavsljud (Liberg, 2007; 

Lundberg & Herrlin, 2005). Denna dimension motsvarar det Druid Glentow (2006) kallar 

fonologisk läsning. Forskning gällande fonologisk medvetenhet har visat att de barn som 

är fonologiskt medvetna även har goda förutsättningar att lära sig hur skrivtecken används 

vid läsning och skrivning (Liberg, 2007). Den andra dimensionen som Lundberg och 

Herrlin (2005) beskriver är ordavkodning som innebär att en elev kan identifiera skrivna 

ord. Lundberg och Herrlin (2005) liksom Druid Glentow (2006) beskriver att detta steg 

börjar redan i yngre åldrar genom att det sker en igenkänning av ord såsom sitt eget namn 

och andra för barnet bekanta ord. Flyt i läsningen handlar inte enbart om att automatisera 

läsningen utan även om att ge texten liv genom att läsa med inlevelse och rätt hastighet. 

Flyt i läsningen hänger samman med läsförståelse som är den fjärde dimensionen av 

läsutveckling. Har en elev flyt i läsningen behöver hen inte lägga energi på att avkoda de 

skrivna orden utan kan rikta uppmärksamheten på att förstå textens innehåll (Lundberg & 

Herrlin, 2005). Den femte dimensionen handlar om läsintresse och fokuserar inte bara på 

vilken kunskap eleverna har utan även på motivation. Läsintresse är en viktig faktor för att 

läsningen ska utvecklas (Lundberg & Herrlin, 2005). 

3.3 Läs- och skrivsvårigheter 

Det finns flera olika typer av lässvårigheter. Av dessa typer är dyslexi, långsamma läsare, 

sena läsare och elever som är lässvaga de vanligaste (Ahlén, 2003). Dyslexi innebär att 

eleven har svårigheter med att koppla ihop ljud och bokstav och identifiera ord vilket leder 

till att eleven får svårt att uppnå en automatisk ordavkodning (Fylking, 2003b). Den grupp 

som kallas för långsamma läsare behöver extra stöd när det kommer till avkodning. Sena 

läsare är ofta elever som av olika anledningar inte har utvecklat någon fonologisk 

medvetenhet innan skolstart. De lässvaga eleverna har framför allt svårigheter med 

läsförståelse men kan även ha svårigheter med det talade språket (Ahlén, 2003). Myrberg 

(2007) beskriver även brister i det fonologiska minnet som en läs- och skrivsvårighet. Med 

fonologiskt minne menar han hur en person håller samman fonem, stavelser och ord när 

dessa ska tolkas i ett textsammanhang.  
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Under de två första skolåren är det viktigt att sätta in resurser snabbt och handleda de elever 

som uppvisar läs- och skrivsvårigheter för att dessa inte ska utvecklas till bestående 

svårigheter (Fylking, 2003a; Fylking, 2003b). Myrberg (2007) menar att om elever inte får 

stöttning i läsutvecklingen tidigt kommer läsförmågan gentemot övriga elever att bli allt 

större och påverka andra ämnen i skolan. Sett till personer i åldern 20-25 år har närmare 

fem procent av dessa en läs- och skrivförmåga som gör att dessa personer endast klarar av 

de enklaste läs- och skrivuppgifter (ibid.). 

 

Läs- och skrivsvårigheter yttrar sig på flera olika sätt. Vid lässvårigheter beskriver Druid 

Glentow (2006) och Ahlén (2003) att läsningen sker långsamt men att lässvårigheter också 

kan visa sig genom att läsningen är sönderhackad, att eleven bli trött snabbt när hen läser. 

Även när eleven läser för fort, kastar om bokstäver i ord eller hittar på egna ord är exempel 

på hur lässvårigheter kan yttra sig. Skrivsvårigheter kan bland annat visa sig genom att 

eleven är osäker på hur bokstäverna formas och därmed spegelvänder bokstäver, blandar 

versaler och gemener, har en handstil som är otydlig och svårläst. Även att eleven skriver 

orden som de låter, utelämnar bokstäver och ofta gör felstavningar på ord som eleven 

känner till är tecken på skrivsvårigheter (Druid Glentow, 2006). De elever som uppvisar 

svårigheter i läsinlärningen undviker ofta svårigheterna, vilket resulterar i att dessa elever 

läser mindre, men även att de väljer texter som anses lättare de gånger de måste läsa. Dessa 

elever är oftast bra på att utveckla strategier för att dölja sina svårigheter genom att utnyttja 

sammanhang, bilder eller ställa genomtänkta frågor och aktivt delta i samtal (Myrberg, 

2007). I Andreassons (2007) studie hade 79 av de 89 elever med kunskapsmässiga 

svårigheter just läs- och skrivsvårigheter, dessa handlade främst om problem med att 

avkoda ord, brister i läsflytet, bristande läsförståelse samt svårigheter med stavning. 

3.4 Stödinsatser 

När läraren tar beslut om en elev är i behov av extra anpassning eller särskilt stöd görs en 

bedömning av elevens utveckling i förhållande till de kunskapskrav som finns i läroplanen. 

Om det finns misstanke om att kunskapskraven inte kommer att nås sätts extra anpassning 

in (Skolverket, 2014). Det är skolans ansvar att det skapas en lärandemiljö för eleven som 

hjälper hen med både kunskapsutveckling och personlig utveckling (Skolverket, 2014). 

Det finns primärt två typer av svårigheter som ligger till grund för stödinsatser. Dessa är 

lärande- och beteendesvårigheter. Den vanligaste orsaken inom lärandesvårigheter är läs- 

och skrivsvårigheter och detta är vanligast i de tidiga skolåren. De stödinsatser som görs 
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gällande detta handlar främst om färdighetsträning och då framför allt undervisning om 

texters funktioner och innehåll (Skolverket, 2011). 

3.4.1 Extra anpassning 

Extra anpassning innebär att det görs en stödinsats som vanligtvis genomförs av läraren 

och som ligger inom den ordinarie undervisningen (Skolinspektionen, 2016; Skolverket, 

2014). Om det finns misstanke om att en elev inte kommer att nå kunskapskraven ska det 

inom ramen för den ordinarie undervisningen tas beslut om att eleven ska ges stöttning 

genom extra anpassningar (SFS, 2010:800). För att en skola ska få genomföra extra 

anpassningar finns inget krav på att det måste fattas några formella beslut gällande 

stödinsatser (Skolverket, 2014). Extra anpassningar kan innebära att en elev får extra hjälp 

att planera och strukturera skoldagen, tydligare instruktioner vid start av ett arbetsmoment 

eller att eleven får ytterligare förklaringar av ett ämnesområde. Den extra anpassningen 

kan även bestå av att eleven får ett annat läromedel eller andra hjälpmedel (Skolverket, 

2014). Av Skollagen (SFS, 2010:800) framgår det att de extra anpassningar som görs ska 

dokumenteras i elevernas individuella utvecklingsplaner.  

3.4.2 Särskilt stöd och åtgärdsprogram 

Särskilt stöd syftar till stödinsatser som oftast inte är möjliga för läraren att genomföra 

inom den ordinarie undervisningen i klassrummet (Skolverket, 2014). Av Skollagen (SFS, 

2010:800) framgår det att en elev istället för att delta i den ordinarie undervisningen kan 

ges särskilt stöd, detta stöd kan ske genom undervisning i mindre grupper eller individuell 

undervisning. Det som främst skiljer sig från extra anpassning är att det särskilda stödet 

oftast pågår under en längre tid och är en mer omfattande stödinsats (Skolverket, 2014). 

Om en elev trots att skolan gjort extra anpassningar fortfarande riskerar att inte nå 

kunskapskraven kan eleven vara i behov av särskilt stöd. När det finns misstankar om att 

en elev behöver särskilt stöd görs en utredning. Det är rektorn som ansvarar för den. 

Utredningen görs för att skolan ska få ett underlag för att uppfatta vilka svårigheter och 

behov som finns. Under tiden en utredning gällande särskilt stöd pågår ska eleven om hen 

haft extra anpassning fortsätta med det (ibid.). Visar utredningen att eleven behöver särskilt 

stöd ska detta utarbetas i ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilket 

behov av särskilt stöd som finns samt hur detta behov ska tillgodoses. (SFS, 2010:800).  

 

Åtgärdsprogrammet är tänkt som ett stöd när skolans personal ska planera och genomföra 

undervisning men är också ett skriftligt intyg på vilka behov eleven har av särskilt stöd 
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samt vilka insatser som ska göras (Skolverket, 2014). Ett åtgärdsprogram består av två 

delar. I den första delen ska de behov av särskilt stöd som eleven behöver finnas med, i 

den andra delen ska det finnas angivet vilka åtgärder som ska vidtas. De åtgärder som finns 

med ska vara konkreta och kunna utvärderas (Skolverket, 2014). I åtgärdsprogrammet ska 

det även framgå vilka som är ansvariga för att de olika insatserna genomförs, detta ska 

göras för att försäkra sig om att åtgärderna sätts in och sedan följs upp och utvärderas 

(Skolverket, 2014; SFS, 2010:800). När åtgärdsprogrammet utvärderas tittas det på hur 

och om åtgärderna genomförts samt hur de har fungerat. Visar det sig att åtgärderna 

behöver omarbetas görs detta i ett nytt åtgärdsprogram, det görs även ett nytt 

åtgärdsprogram om skolan tillsammans med vårdnadshavare och elev beslutar om att de 

pågående åtgärderna ska fortsätta en längre tid (Skolverket, 2014). I Andreassons (2007) 

avhandling visade det sig att de dokument som skrevs såg väldigt olika ut både till utseende 

men också hur de var formulerade. Det var även vanligt att elevernas svårigheter staplades 

upp i listor och detta kan tolkas som att listorna är till för att tydliggöra de problem eleven 

har för att sedan göra passande stödinsatser. Risken med att lista elevens svårigheter är att 

dessa kan ses som egenskaper hos eleven istället för just svårigheter (ibid.). I Asp-Onsjö 

(2006) visar resultatet av studien att cirka 90 procent av lärarna som deltagit anser att 

åtgärdsprogrammet som utarbetats på något sätt underlättar för eleven och leder till en ökad 

måluppfyllelse. 

 

När beslutet om extra anpassningar togs år 2014 minskade antalet åtgärdsprogram från 12 

% av eleverna till 6,8 procent av eleverna. Detta gissningsvis för att de insatser som gjordes 

blev extra anpassningar istället för särskilt stöd (Skolverket, 2015). 

3.5 Undervisningsmetoder och arbetssätt 

3.5.1 Att skriva sig till läsning (ASL) 

Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som bygger på att eleverna lär sig läsa med 

datorn och tangentbordet som redskap (Takala, 2013). Trageton (2014) beskriver att 

eleverna lär sig läsa genom skrivandet då datorn är ett enklare redskap för skrivning än 

pennan för de yngre eleverna. Med datorn som verktyg lär sig eleverna hur ord delas upp 

i ljud samt hur ord sätts samman. Fördelen med ASL är att samtliga bokstäver blir perfekta 

och att bokstäverna stämmer överens med hur de ser ut i böcker (ibid.). Metoden har visat 

sig gynna elever som är i läs- och skrivsvårigheter men det behövs ytterligare forskning 

för att säkerställa hur effektiv metoden är när det kommer till elevernas läs- och 
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skrivutveckling (Takala, 2013). ASL kan ses som en lustfylld metod då den främjar läs- 

och skrivinlärning för eleverna genom att de själva får utforska skrivning och läsning med 

hjälp av datorn (Trageton, 2014). 

3.5.2 Wendick-modellen (intensivläsning) 

Wendick-modellen är en modell som bygger på strukturerad kartläggning och träning. För 

att veta exakt vilka behov eleven har är det viktigt att en kartläggning görs för att identifiera 

dessa behov. De läslistor som används inom Wendick-modellens intensivläsning tränar 

fonologisk lässtrategi, ortografisk lässtrategi, automatisk avkodning, språklig medvetenhet 

samt strukturerad stavning. Materialet är tänkt att användas 10-15 min per dag för att det 

ska ske en progression i elevens läsfärdighet. Materialet består av både nonsensord och 

riktiga ord för att täcka alla behov av lästräning (Wendick, 2016).  

3.6 Teoretiska perspektiv 

Som helhet grundar sig studien på ett sociokulturellt perspektiv på lärande. En av de 

vanligaste utgångspunkterna inom det sociokulturella perspektivet är att se till hur en 

individ eller grupp tillgodogör sig kognitiva och fysiska resurser. Fokus blir hur samspelet 

mellan individer och kollektiv fungerar (Säljö, 2014). Detta samspel kommer att fokuseras 

i studien utifrån att de deltagande lärarna arbetar på olika skolor där verksamheten ser olika 

ut. Säljö (2014) skriver om begreppet verktyg vilket innebär de språkliga och fysiska 

resurser en människa har för att förstå vår omvärld. Kunskaper och färdigheter kommer 

genom de insikter vi får när vi interagerar med andra människor (ibid.). Grundskolans 

läroplan (Skolverket, 2016a) utgår från ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Specialpedagogiska perspektiv utgör ytterligare ett ramverk för studien. De perspektiv som 

fokuseras är det kategoriska perspektivet, det relationella perspektivet samt 

dilemmaperspektivet. Specialpedagogiska perspektiv är relevanta eftersom studiens syfte 

är att undersöka hur lärare arbetar med extra anpassning och särskilt stöd vilket hamnar 

inom ramarna för specialpedagogik. Det kategoriska perspektivet, eller kompensatoriska 

som det också kallas, har inom specialpedagogiken haft en framträdande roll, och har så 

fortfarande. Detta perspektiv handlar om att lokalisera vad det är hos individen som är 

problematiskt (Nilholm, 2007). Nilholm (2005) beskriver att eleven inom detta perspektiv 

ses som problembäraren genom att ha vissa egenskaper eller en viss bakgrund.  
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Det kategoriska perspektivet kan ställas i motsats till det relationella. Inom det relationella 

perspektivet talas det om att det är skolan som skapar problem istället för att problemet 

ligger hos en individ (Aspelin, 2013; Nilholm, 2005). Det finns kritik mot de ståndpunkter 

som återfinns inom det kategoriska perspektivet och kritikerna menar bland annat att 

skolmisslyckanden inte beror på eleverna utan att fokus istället ska vara att se på orsaker 

utanför eleven (Nilholm, 2007). Nilholm (2005) beskriver det som att problemet lyfts bort 

från individen och därför finns det inom detta perspektiv en kritik mot traditionell 

specialpedagogik. Inom det relationella perspektivet handlar det inte om att eleverna ska 

placeras på specialskolor utan om att hitta lösningar i klassrummet i samråd med 

specialpedagogen och genom att förändra skolan (Aspelin, 2013; Nilholm, 2005). Studiens 

fokus är inte att se läs- och skrivsvårigheterna som ett problem som ligger hos eleverna 

utan vad skolan gör för att hjälpa elever i svårigheter. 

 

I dilemmaperspektivet kan dilemman ses som olika valsituationer som inte har något 

egentligt svar på vilket sätt som är bäst att agera på. Dilemman är inte någon specifik 

lösning utan ett val som görs för att hantera de problem som uppstår (Nilholm, 2007). Sett 

till skolan och dess utbildningssystem så handlar dilemman om elevers olikheter och 

likheter och hur skolan ska bemöta dem (Nilholm, 2005). Här ligger lösningen i hur skolan 

hanterar individernas olikheter, att alla ska ges samma erfarenheter och kunskaper 

samtidigt som alla elever ska mötas utifrån sina olikheter (Nilholm, 2005). I studien blir 

dilemmaperspektivet relevant då lärarna kan stöta på olika situationer där det inte finns 

något givet svar på en lösning. 
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4. Metod 

4.1 Forskningsansats 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare tolkar begreppet läs- och skrivsvårigheter 

för att sedan utforma lämpliga stödinsatser för eleverna i svårigheter. Studien utgår från en 

fenomenografisk forskningsansats. Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som 

är utvecklad för att analysera data som hämtats från enskilda individer (Dahlgren & 

Johansson, 2009; Larsson, 1986). Data hämtas vanligtvis genom semistrukturerade 

intervjuer (Dahlgren & Johansson, 2009). Fenomenografi utgör även en empirisk 

forskningsansats då den i huvudsak gör ett försök att analysera och bearbeta det individerna 

sagt under intervjuerna (Larsson, 1986). Fokus ligger på att se kopplingar i svaren mellan 

de tillfrågade individerna (Åkerlind, 2012). I denna studie innebär det att fokus ligger på 

vilka likheter och skillnader som finns i det arbete de tillfrågade lärarna gör med extra 

anpassning och särskilt stöd vad avser elever i läs- och skrivsvårigheter. Dahlgren och 

Johansson (2009) skriver att forskningsfrågorna består av en viss sorts frågor som används 

för att ta reda på hur en individ uppfattar ett specifikt fenomen. När det kommer till denna 

typ av frågor kan det uppstå problem genom att svaren är färgade av rådande debatt på 

området eller sådan kunskap som inhämtats från litteratur (ibid.) När det gäller 

fenomenografi är det av vikt att betona att resultatet beskriver hur någonting framstår för 

de medverkande individerna och inte hur någonting egentligen är (Larsson, 1986). 

4.2 Vetenskaplig metod 

Intervjuer är ofta ett naturligt val av datainsamlingsmetod eftersom fenomenografiska 

studier engagerar sig i det subjektiva och i det relationella. Informanternas egna ord och 

upplevelser för ett fenomen leder förhoppningsvis till rik och giltig data. Men därför är det 

viktigt för forskaren att välja datakälla (informanter) så att de representerar ett brett spektra 

av fenomenet för att forskaren ska få så mycket relevant information som möjligt om sitt 

forskningsområde. 

 

Insamlandet av material har skett genom intervjuer på olika sätt. Bryman (2011) förklarar 

att kvalitativa intervjuer är lämpade när fokus ligger på att undersöka vilka tolkningar och 

Här presenteras studiens tillvägagångssätt för att besvara syftet och frågeställningarna. 

Studiens forskningsansats och vetenskapliga metod presenteras samt hur materialanalysen 

genomförts. 
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synsätt informanterna har. Den intervjumetod som valts är semistrukturerade intervjuer. 

Dessa har genomförts genom telefonintervju, gruppintervju samt enskild intervju. Bryman 

(2011) menar att telefonintervjuer är lämpliga när avståndet är långt eller om forskaren och 

informanten av annan anledning inte kan träffas. Med gruppintervju avses en intervju där 

två eller fler personer intervjuas samtidigt (ibid.). Under en semistrukturerad intervju har 

forskaren en intervjuguide, en lista med de specifika teman som intervjun ska beröra, men 

personen som intervjuas ges stor frihet att formulera svaren på sitt sätt (Bryman, 2011; 

Dahlgren & Johansson, 2009). I fenomenografiska studier är det viktigt att svaren är så 

innehållsrika som möjligt och därför används en teknik som kallas probing. Denna teknik 

innebär att den som intervjuar ställer uppföljande frågor så som ”Kan du utveckla ditt 

svar?” eller ”Hur menar du nu?” för att informanten ska utveckla sitt svar ytterligare 

(Dahlgren & Johansson, 2009). Dahlgren och Johansson (2009) lyfter även fram att det är 

viktigt att den som intervjuar visar ett intresse under intervjun. En annan teknik som ofta 

används under semistrukturerade intervjuer är icke-verbal probing, vilket innebär att den 

som intervjuar nickar eller instämmer för att visa intresse och att hen lyssnar (ibid.). De 

frågor som finns med i intervjuguiden behöver inte ställas i någon specifik ordning och det 

kan även tillkomma frågor utöver dessa utifrån det informanten säger under intervjun 

(Bryman, 2011).  

 

Vid skapandet av en intervjuguide kan det vara lämpligt att formulera frågorna så att dessa 

följer varandra men också så att de är anpassade efter studiens frågeställningar (Bryman, 

2011). I intervjuguiden som gjordes ställdes först frågor om extra anpassning och därefter 

liknande frågor om särskilt stöd för att följa frågeställningarnas ordning.  Bryman (2011) 

skriver även att språket som används ska anpassas efter de som intervjuas. En kvalitativ 

intervju kan bestå av många olika typer av frågor och de som främst har använts i denna 

studie är inledande frågor, uppföljningsfrågor och preciserande frågor. Inledande frågor är 

de frågor en intervju inleds med. I intervjuguiden för denna studie inleddes intervjuerna 

med en fråga gällande hur länge lärarna varit verksamma lärare samt vad lärarna tänker 

när de hör läs- och skrivsvårigheter.  Uppföljningsfrågor är frågor som innebär att 

informanten ombeds att utveckla sitt svar och preciserande frågor kan till exempel vara 

frågan ”Vad gjorde du då?” (Bryman, 2011). För att kunna anpassa intervjun utifrån 

informanternas svar innehåller intervjuguiden enbart sex frågor och sedan ställdes frågor 

utifrån de svar informanterna gav. 
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4.3 Urval 

Studien görs utifrån ett lärarperspektiv eftersom lärare i årskurserna 1-3 intervjuats. 

Urvalet informanter är målinriktat, vilket innebär att urvalet anpassas efter studiens syfte 

(Bryman, 2011). Informanterna i studien är alla verksamma lärare, detta för att få en inblick 

i hur arbetet ser ut i verksamheten just nu. För att besvara studiens syfte och 

frågeställningar har fyra lärare från tre olika skolor deltagit. Skolorna ligger i två olika 

kommuner. De olika skolorna i studien skiljer sig på så sätt att det är elever med olika 

socioekonomiska bakgrunder som går i de olika skolorna. En av skolorna har en högre 

andel elever med annat modersmål än svenska än de andra två. De deltagande lärarna i 

studien har arbetat som lärare olika länge. Den informant som har arbetat kortast tid har 

arbetat cirka ett år och informanten som arbetat längst har arbetat 36 år.  

 

Urvalet har gjorts utifrån ett bekvämlighetsperspektiv. Med bekvämlighetsperspektiv 

menas att informanterna som deltagit i studien är personer som funnits tillgängliga under 

den tid som studien gjorts (Bryman, 2011).  

4.4 Genomförande 

Efter att syfte och frågeställningar fastställts skickades information gällande studien ut till 

lärare (se bilaga 1). Urvalet består endast av fyra informanter då dessa lärare i stor 

utsträckning har extra anpassning och särskilt stöd  till de elever som är i behov av det. 

Hade det ansetts nödvändigt kunde fler informanter intervjuats. Inför intervjuerna gjordes 

en intervjuguide (se bilaga 2). De frågor som utformades i intervjuguiden placerades i 

samma ordning som frågeställningarna för att lättare kunna urskilja vilka frågor som 

berörde respektive frågeställning. Då studiens syfte berör extra anpassning och särskilt 

stöd har dessa aspekter utgjort övergripande teman under intervjuerna. Intervjuguiden 

bestod av totalt 6 frågor och följdes upp med ett flertal följdfrågor. 

 

Oavsett om intervjun skedde på plats eller via telefon har de spelats in för att sedan 

transkriberas. Vid en transkribering framgår allt det som sagts under intervjuerna. Samtliga 

informanter fick ge sitt godkännande för att intervjuerna skulle spelas in, dessa 

inspelningar har sedan transkriberats. Bryman (2011) hävdar att det kan vara svårt att få 

med allt innehåll om endast anteckningar används. Vid inspelning och transkribering 

framgår allt som sagts under intervjuerna. När intervjuerna transkriberats har dessa skrivits 

ut i sin helhet för att en materialanalys lättare ska kunna genomföras.  
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4.5 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) förklarar att tillförlitlighet av en studie består av fyra delkriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Att en 

studie är trovärdig innebär att resultatet rapporteras till de informanter som deltagit i 

studien (ibid.). Detta har gjorts genom att samtliga informanter erbjudits att läsa de 

transkriberingar som gjorts samt de citat som återfinns i resultatet för att säkerställa att att 

informationen uppfattats korrekt. Lärarna har ej påverkats att svara på ett visst sätt utan 

svaren i studien utgår ifrån lärarnas tolkningar av frågorna samt deras egna erfarenheter.  

Med överförbarhet menas att samma studie kan genomföras med andra informanter vid ett 

senare tillfälle och att resultatet ej påverkas i större utsträckning (Bryman, 2011). Då syftet 

med studien är att undersöka hur lärare beskriver att de arbetar med extra anpassning och 

särskilt stöd kan studien genomföras med andra informanter vid ett senare tillfälle. Syftet 

är inte att informanterna ska svara likadant utan att de beskriver hur de arbetar. Intervjuerna 

hade kunnat genomföras på liknande sätt då dessa utgick från en intervjuguide som kan 

användas igen. Pålitlighet innebär att forskningsprocessens samtliga faser redogörs för i 

arbetet (Bryman, 2011). Då forskningsprocessens samtliga faser beskrivs i studien kan den 

anses vara pålitligt. Det sista delkriteriet är att det finns möjlighet att styrka och konfirmera 

och innebär att forskaren agerat i god tro samt är medveten om att det ej går att få en 

fullständig bild av ett fenomen genom forskningen. Detta förklaras med att det ska vara 

tydligt att forskaren medvetet förbisett personliga värderingar som kan påverka resultatet 

av studien (Bryman, 2011).  

4.6 Analys och bearbetning 

Data som samlats in har analyserats med en fenomenografisk analysmodell som beskrivs 

av Dahlgren och Johansson (2009) och Åkerlind (2012). Det första steget i den 

fenomenografiska analysmodellen är att bekanta sig med materialet. Detta har gjorts 

genom att intervjuerna som transkriberats lästs igenom flera gånger. Efter detta påbörjas 

analysen och detta steg kallar Dahlgren och Johansson (2009) för kondensation. I detta 

steg görs ett försök att urskilja vad som sagts under de olika intervjuerna och gruppera 

dessa för att få en överblick (Dahlgren & Johansson, 2009; Åkerlind, 2012). Här urskildes 

tre teman som var relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar. Extra anpassning 

och särskilt stöd är teman som tydligt är kopplade till studien medan temat lärarnas 

tolkningar av läs- och skrivsvårigheter tillkom för att tydliggöra var läs- och 
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skrivsvårigheter innebar för informanterna. Detta gjordes baserat på Åkerlind (2012) som 

skriver att materialet som väljs ut behöver vara relevant och svara på studiens syfte.  

 

Det tredje steget innebär att det görs en jämförelse av det de olika informanterna sagt för 

att kunna hitta likheter och skillnader i deras svar (Åkerlind, 2012). Detta gjordes genom 

att färgmarkera informanternas uttalanden utifrån frågeställningarna, på så sätt blev det 

lättare att hitta vilka delar som hörde till vilket tema. För att lättare urskilja likheter och 

skillnader klipptes de delar som berörde samma tema ut och placerades bredvid varandra. 

På så sätt blev det lätt att jämföra informanternas svar. Fenomenografins huvudsakliga mål 

är att urskilja skillnader i det informanterna säger, men för att göra det menar Dahlgren 

och  Johansson (2009) att forskaren även behöver leta efter likheter. När det skapats 

kategorier är det dags att namnge dem. Kategoriernas namn ska spegla det mest 

huvudsakliga i resultatet (ibid.). I studien har kategorierna extra anpassning och särskilt 

stöd namngetts eftersom studien fokuserar på just dessa aspekter. Kategorin lärarnas 

tolkningar av läs- och skrivsvårigheter fokuserar på att synliggöra hur lärarna tolkar 

begreppet för att därigenom få en förståelse för vilka val som görs gällande arbetet med 

extra anpassning och särskilt stöd. Under hela materialanalysen har transkriberingarna lästs 

flertalet gånger. Detta beskriver Åkerlind (2012) är viktigt för att kunna synliggöra nya 

fenomen och kategorier (Åkerlind, 2012). 

4.7 Forskningsetiska aspekter 

Det finns fyra etiska aspekter som en studie behöver ta hänsyn till (Bryman, 2011). 

Informationskravet som är den första aspekten innebär att studiens informanter ska ges 

information gällande sitt deltagande i studien. Informanterna ska bland annat få 

information om syftet med studien och att deltagandet är helt frivilligt, men också att 

uppgifterna som lämnas endast kommer användas till forskningen (ibid.). Detta har skett 

genom mejl som skickats ut till samtliga lärare i studien(se bilaga 1). Samtyckeskravet 

innebär att informanterna själva bestämmer över sitt deltagande i studien (Bryman, 2011). 

Lärarna har själva haft rätten att tacka ja eller nej till att delta i studien enligt 

samtyckeskravet Konfidentialitetskravet reglerar hur informanternas konfidentialitet 

skyddas och hur deras personuppgifter hanteras. Gällande detta krav är det viktigt att 

materialet som samlas in avidentifieras så att lärarna i studien ej kan identifieras av 

utomstående (Bryman, 2011). Detta har gjorts genom att informanterna ej nämns vid namn 

samt att det ej framgår vilken skola eller kommun lärarna arbetar i. Det sista kravet är 
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nyttjandekravet och innebär att det insamlade materialet endast får användas till den tänkta 

studien (Bryman, 2011). Detta informerades lärarna om både i informationsmejlet samt 

innan intervjun påbörjades. Vetenskapsrådet (2011) framhåller att det är av vikt att 

informanterna som medverkar ej kommer till skada eller känner sig kränkta. Därför har 

informanterna delgetts information om samtliga etiska aspekter innan intervjuerna 

påbörjades. 
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5. Resultat 

I resultatdelen görs först en sammanfattning av hur informanterna i studien tolkar läs- och 

skrivsvårigheter. Detta görs för att få en förståelse kring hur de arbetar med extra 

anpassningar och särskilt stöd för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Därefter 

besvaras frågeställningarna uppdelat på två teman: extra anpassning och särskilt stöd. 

5.1 Lärarnas tolkning av elevers läs- och skrivsvårigheter 

För att ta reda på hur lärarna definierar läs- och skrivsvårigheter inleddes samtliga 

intervjuer med att fråga vad lärarna tänker på när de hör begreppet läs- och 

skrivsvårigheter. Detta för att få en förståelse för vilka överväganden lärarna gör när de 

sätter in extra anpassningar och särskilt stöd för en elev i svårigheter.  

 

Lärarnas svar liknar varandra till stor del vilket kan bero på att samtliga lärare stött på 

elever i undervisningen som uppvisar läs- och skrivsvårigheter. Lärare 1 beskriver läs- och 

skrivsvårigheter som ”Barn som har svårt att knäcka läskoden. Som inte riktigt får ordning 

på bokstäverna och ljuden”. Lärare 3 gör liknande beskrivningar som lärare 1 och beskriver 

det som ”De har inte automatiserat bokstavsljuden så pass att de liksom kan få ihop 

läsningen och flytet i läsningen”.  

 

I intervjuerna är det endast lärare 4 som beskriver olika typer av läs- och skrivsvårigheter 

hos elever, detta gör hen utifrån sin egen klass. ”Bara en av dem är diagnostiserad då 

dyslektiker och en är läs- och skrivsvårigheter och de andra är svaga”. Övriga lärare 

beskriver endast läs- och skrivsvårigheter som ett samlingsord. En av de beskrivningar 

lärare 3 gör skiljer sig från de övriga informanterna genom att hen talar om läs- och 

skrivsvårigheter som en funktionsnedsättning: ”Det blir en funktionsnedsättning när man 

hela tiden måste fråga andra vad det egentligen står och inte kan förmedla sig själv skriftligt 

eller så och inte kan läsa sig till information och så”. Lärare 4 är den enda som under 

intervjun pratar om att läs- och skrivsvårigheter kan handla om mognad, att det kommer 

lösa sig för alla elever i slutändan om de bara får lite mer tid och stöttning. 

 

För de elever som har annat modersmål än svenska uppger lärare 3 att många av dessa 

elever har läs- och skrivsvårigheter just för att de inte har svenska som sitt modersmål. Här 

drar läraren en parallell till att läs- och skrivsvårigheter kan höra samman med att en elev 
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inte riktigt har tillägnat sig språket och inte har alla de ord som krävs för till exempel den 

läseboken som klassen använder. ”Alltså de har ju väldigt svårt och väldigt dåligt 

ordförråd”. 

5.2 Extra anpassning 

I avsnittet extra anpassning beskrivs lärarnas arbete med extra anpassning utifrån följande 

rubriker: beslut om extra anpassning, extra anpassningar som görs, dokumentation av extra 

anpassning, rutiner för uppföljning och utvärdering, extra anpassning och vårdnadshavare 

och lärarnas tolkning av hur eleverna uppfattar extra anpassning. 

5.2.1 Beslut om extra anpassning 

Samtliga lärare uppger att de ger extra anpassning till alla de elever som är i behov av 

sådan anpassning. Lärare 3 nämner i intervjun att enda kravet de har för att en elev ska få 

extra anpassning är att eleven går på skolan samt har behov av anpassning. För att kartlägga 

eleverna uppger lärare 1, 2 och 4 att de använder skolverkets bedömningsstöd för att se hur 

eleverna ligger till kunskapsmässigt. Lärare 2 berättar att: ”Vi testar ju av dem ganska 

mycket när de kommer [...] och nu är det ju bedömningsstöden då, de gjorde vi i höstas 

[...] och redan då fick vi en hint om hur läget var”. Upptäcks det att en elev har svårigheter 

att klara det som bedömningsstödet kräver görs det åtgärder för den eleven i form av extra 

anpassning. Lärare 2 berättar även om övergången från förskoleklass till årskurs 1 och 

beskriver övergången som någonting positivt, att det bildas en uppfattning av vart eleverna 

ligger redan från start. Lärare 1 berättar att de testar av eleverna i den bokstavsbok klassen 

har efter ungefär tre bokstäver. Boken är uppbyggd så att det efter dessa bokstäver kommer 

en diagnos där elevens kunskaper testas. Då upptäcks det om det sker en progression med 

läsningen, det vill säga att läsningen blivit bättre, eller om elevens utveckling står still. På 

den skola lärare 4 arbetar så är det hen som lärare som till en början anpassar 

undervisningen. Räcker inte anpassningen så finns en specialpedagog tillgänglig för att 

stötta upp arbetet med extra anpassning.  

5.2.2 Extra anpassningar som görs 

Samtliga lärare har flera olika typer av extra anpassning när det kommer till elever i läs- 

och skrivsvårigheter. I samtalet framkommer att de genomför både mer generella 

anpassningar som kan kopplas till fler ämnen samt anpassningar som är direkt kopplade 

till läs- och skrivsvårigheter. Lärare 3 och 4 berättar att de ser till att de eleverna som 

behöver extra stöttning från läraren får sitta långt fram i klassrummet. Det kan handla om 
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både extra genomgångar av uppgifterna men också att eleven känner att läraren finns 

tillgänglig om hjälp behövs. I den klass lärare 4 arbetar har de policyn att ta hjälp av den 

som sitter bredvid om det uppstår svårigheter kring en uppgift, kan ingen lösa uppgiften så 

frågar de läraren om hjälp. Det är inte bara med frågor som den bredvid kan hjälpa till med 

utan behövs det läshjälp så kan detta ges av den som sitter bredvid eller så får eleven 

tillgång till inläsningstjänst på iPad. Lärare 4 beskriver att: ”De sitter bredvid någon som 

är lite starkare så att den personen kan stötta upp om det är någonting som de undrar över 

i fall jag råkar vara upptagen”. Lärare 1 beskriver att en extra anpassning kan innebära att 

en elev inte behöver göra alla uppgifter i en arbetsbok utan bara de mest grundläggande 

”Man plockar bort lite då för att det inte ska bli för betungande för dem, att man bara tar 

basen så att säga”. 

 

När det gäller tillgången på lärare uppger lärare 1, 2 och 3 att de har tillgång till mer än en 

lärare per klass som stöttar upp arbetet med extra anpassningar. Tillgången på lärare ses 

som positivt då arbetet med extra anpassningar underlättas. På den skola där lärare 1 och 

2 arbetar har de anställt en extra person via lågstadiesatsningen. Där är de nu tre lärare på 

två klasser. Denna extra lärare har ingen egen klass utan arbetar endast med att hjälpa de 

elever som behöver extra stöttning och träning: ”Men just de här svaga så har hon bara haft 

ett fåtal då och så har de jobbat lite mer intensivt med att nöta in, repetera bokstäver och 

ljud och så vidare”. Lärare 3 berättar att de är tre lärare vilket gör att de kan arbeta i mindre 

grupper och på så sätt fokusera mer på de extra anpassningar som görs. Hen har ansvar för 

tretton elever i sin grupp men vid behov kan en av de andra lärarna sitta med några enstaka 

elever och träna. I de klasser där det finns tillgång till fler lärare används inte särskilt stöd 

i samma utsträckning som på den skola där endast en lärare finns tillgänglig i klassen. 

 

Samtliga lärare pratar om hur de arbetar med läsning som en extra anpassning för eleverna. 

Främst handlar anpassningen om att de böcker eleverna läser anpassas utifrån den nivån 

eleven befinner sig på. Lärare 4 har skapat ett bibliotek i klassrummet med varierande 

svårighetsgrad på böckerna för att passa alla elever. ”Jag har böcker i klassrummet som är 

både lättlästa och lite mer avancerade, så att de har lite att välja på även de som tycker att 

det fortfarande är lite svårt att läsa”. Tillgång till böcker tycker läraren är viktigt för att 

kunna skapa en läskultur bland eleverna i klassrummet. Lärare 2 har i sin klass fem olika 

läseböcker för att alla elever ska ges möjlighet att läsa en bok på den nivå de befinner sig. 

Utöver de tre nivåer av Den magiska kulan som klassen har som läsebok har läraren valt 
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till ytterligare två böcker som ska vara anpassade för de elever som inte klarar nivå ett av 

Den magiska kulan. Även lärare 3 har fått anpassa och välja lättare läseböcker för en del 

elever: ”Vi har haft den där Diamantjakten [...] men den är alldeles för svår, du vet när man 

knappt kan läsa och ska ta sig igenom den. Så jag har fått ha annan läsläxa till alla andra 

som inte kan”.  

 

Intensivläsning är ytterligare en extra anpassning och något som tre av de fyra 

informanterna tillämpar. Lärare 3 berättar att det är specialläraren som har startat projekten 

med intensivläsning och att de använder sig av Wendick-modellen. Intensivläsningen har 

gjorts med samtliga elever i klassen och inte enbart de eleverna i läs- och skrivsvårigheter. 

I början av projektet lyssnar specialläraren på samtliga elever och när perioden med 

intensivläsning är över så görs en ny avlyssning för att se om resultatet blivit bättre. ”Så 

de eleverna som inte har gått så mycket framåt liksom då kan man sätta in alltså en 

intensivläsningsperiod till för bara de”. På den skola där lärare 1 och 2 arbetar är det den 

lärare som har tjänsten inom lågstadiesatsningen som genomfört intensivläsningen där 

eleverna helst ska läsa lite varje dag. Med lågstadiesatsningen menas att bidrag kan sökas 

av rektorn för att kunna öka lärartätheten på skolan.  Lärare 1 understryker vikten av att 

läsa mycket tidigt i skolan för allt eftersom eleverna går upp en årskurs blir det mer texter 

med svårare innehåll, ”Alltså när man inte får den här mängdträningen så [...] man kan 

redan nu tala om att den här eleven kommer inte att fixa mellanstadiet för den [...] fixar 

inte läsningen som kommer att bli”. Läraren uttrycker här en frustration över att som lärare 

inte kunna hjälpa alla elever hur många insatser som än görs för att tiden inte räcker till. 

 

Lärare 4 som har en elev som diagnostiserats med dyslexi har fler extra anpassningar som 

består av digitala hjälpmedel än övriga lärare som intervjuats.  Läraren berättar att Legimus 

är en inläsningstjänst som de elever som har svårt med läsningen får använda på iPaden. I 

Legimus får eleven förutom att lyssna på texten även se texten och bilderna i boken. 

Läraren är positiv till Legimus eftersom eleven får träna på att följa med i texten. En annan 

anpassning som finns för eleven med dyslexi är ett rättstavningsprogram, där kan eleven 

både tala in och få texten skriven samt fota texten och programmet läser in texten. Dock 

berättar läraren att rättstavningsprogrammet inte fungerat fullt ut när en text ska fotas utan 

här måste hen som lärare kontrollera texten för att se så att alla tecken blir rätt: ”För ibland 

kan det komma upp [...] krumelurer och så undrar man vad kom de ifrån liksom”. 
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Användandet av iPad och/eller dator som extra anpassning är det något som alla lärare 

tillämpar men tillgången till iPad och/eller dator ser olika ut och används olika mycket.. 

Lärare 3 berättar att de arbetar med ASL men att detta arbetssätt inte passar alla elever, 

”Vissa har ju så svårt att de inte ens vet vad de ska göra med en iPad. Alltså de sitter ju 

bara”. Även lärare 1 och 2 beskriver att de arbetar med ASL så att de elever som har svårt 

att skriva för hand kan göra det på iPaden istället. Här görs tolkningen att lärare 1 och 2 

beskriver arbetet med iPad och dator som ASL och att detta inte är något som hela klassen 

arbetar med. Lärare 2 säger att de inte tagit bort skrivandet för hand helt och hållet men att 

iPaden kan göra det lättare för eleven att få till en hel text:  

 

De som har väldigt svårt att skriva till exempel de kan ju få skriva texterna på paddan 

[...] sen har vi inte tagit bort det helt och hållet att lära sig bokstäverna. Men ibland kan 

det ju vara svårt att få ur sig någon text. 

 

På den skola där lärare 4 arbetar har eleverna tillgång till både dator och iPad i klassrummet 

men hen uppger inte att de arbetar med ASL utan säger bara att ”De har möjlighet att skriva 

på dator eller iPad”. 

5.2.3 Dokumentation av extra anpassning 

Dokumentationen av de extra anpassningarna skiljer sig mycket åt på de olika skolorna. 

Lärare 1, 2 och 4 genomför alla någon typ av dokumentation. Lärare 1 och 2 arbetar på 

samma skola och de använder ett dokument som kommunen tagit fram (se bilaga 3). I detta 

dokument antecknas vilken extra anpassning som ska göras, när anpassningen startar, vem 

som är ansvarig för att anpassningen genomförs, vilka tider och/eller inom vilka ämnen 

anpassningen ska ske samt när anpassningen ska avslutas. Dokumentet beskrivs som ett 

levande dokument i vilket ändringar fylls på allt eftersom. De extra anpassningarna skrivs 

även in i elevernas individuella utvecklingsplan (IUP). På den skola där lärare 4 arbetar 

har de från och med detta år ändrat sätt att dokumentera. Tidigare gjordes detta i dokument 

som enbart klassläraren hade tillgång till, efter ändringen ska det istället göras digitalt i det 

program där omdömen läggs in. Hen ser detta som positivt både för personalen på skolan 

och för eleverna. ”För att alla kan komma åt det [...] när de går upp till fyran så följer det 

med den eleven då så att den eleven inte behöver starta om på ny kula”. 
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Lärare 3 har inget krav på sig från rektorn att dokumentera extra anpassningar och 

dokumenterar inte dessa alls: ”Jag skulle säga att vi jobbar så mycket med extra 

anpassningar i den dagliga verksamheten att vi dokumenterar inte”. Lärare 3 påpekar även 

att om hen hade behövt dokumentera allt det som görs hade hen inte hunnit med att 

undervisa då eleverna i klassen har så många extra anpassningar: 

 

Jag har extra anpassningar på alla. Någon ska ha sina pennor på ett eget ställe och sin 

låda på ett eget ställe, kan inte vara i närheten av andra. Vissa sitter själva [...] det finns 

hundra olika anpassningar här. Hörselkåpor har vissa, några får gå ut och springa lite 

när de behöver. Alltså det finns allt möjligt. 

 

Senare tillägger läraren dock att hen gör egna anteckningar för att hen ska kunna hålla koll 

på de anpassningar som finns i klassen, men detta är ingenting som delges till någon annan. 

Även lärare 1 och 2 uppger att de gör anteckningar för sin egen skull även om de upplever 

att man snabbt lagrar information om eleverna i huvudet och egentligen inte behöver skriva 

ner det. 

 

5.2.4 Rutiner för uppföljning och utvärdering 

Lärare 1 och 2 beskriver att de gör en uppföljning efter det att perioden med extra 

anpassning är slut vid vilka resultatet av anpassningarna följs upp och utvärderas. 

Dokumentet med anpassningarna förvaras sedan hos specialläraren för att alla ska kunna 

se vad som har gjorts för eleven. När det kommer till uppföljning och utvärdering på den 

skola lärare 3 arbetar vid så beskriver hen detta utifrån intensivläsningen som genomförts 

och berättar att det är specialläraren som ansvarar för att följa upp och utvärdera hur det 

gått för eleverna under de veckor intensivläsningen pågått. Lärare 4 berättar att de 

utvärderar hur det går för eleverna och om anpassningarna ska fortsätta eller inte, ”Det gör 

vi ju kontinuerligt, det är ingenting vi har spikat att jo men det här datumet måste vi kolla 

av utan det är något som man gör hela tiden”. Detta arbetssätt skiljer sig från det som lärare 

1 och 2 har då de har tidsbestämt hur länge anpassningen ska pågå vid påbörjandet av 

anpassningen och efter denna tid gör en uppföljning och utvärderar. Lärare 4 menar på att 

elevens utveckling kan gå framåt men även tillbaka och säger att: ”Det är ingenting som 

man kan säga att här utvärderar och förändrar liksom utan det gör man från dag till dag”.   
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5.2.5 Extra anpassning och vårdnadshavare 

I samtalet med lärare 1, 2 och 3 kommer vi in på om vårdnadshavarna alltid informeras om 

att deras barn har extra anpassningar. När lärare 1 och 2 genomförde intensivläsningen 

med eleverna fick vårdnadshavarna ingen information gällande intensivläsningen, men får 

deras barn hjälp av den extra läraren eller har många extra anpassningar så informeras 

vårdnadshavarna om detta på utvecklingssamtalet. Lärarna försöker ha ett samarbete med 

vårdnadshavarna för att eleverna ska få ännu mera träning. Lärare 2 säger: ”Och sen tycker 

jag ofta att man har pratat med föräldrarna också och vädjat om deras hjälp med att de 

behöver öva mycket”. Oftast bidrar samtal med vårdnadshavarna att eleverna får träna 

extra på läsningen hemma men det är inte alltid som stödet finns hemifrån och i dessa fall 

önskar lärarna att de hade haft tid att sitta ner med den eleven en liten stund innan fritids 

för att läsa läsläxan. Lärare 2 gör en parallell till en tidigare arbetsplats där hen i samråd 

med föräldrarna kunde sitta med de elever som behövde det efter skolans slut ungefär 10-

15 minuter och läsa. Lärare 3 berättar att hen meddelar vårdnadshavare vid 

utvecklingssamtal om deras barn har extra anpassningar. Hen upplever att 

vårdnadshavarna inte riktigt vill höra att deras barn har det svårt i skolan. 

5.2.6 Lärarnas tolkning av hur eleverna uppfattar extra anpassning 

Som en följdfråga till frågan om vårdnadshavarna får reda på de extra anpassningarna 

tillfrågas lärare 1 och 2 om eleven alltid vet om att de har extra anpassningar. Båda lärarna 

är överens om att eleverna inte alltid vet om det och att de inte bryr sig så mycket. I 

klasserna är klimatet öppet och lärare 1 berättar att: 

 

Och vi jämför oss inte med varandra, det har vi ju pratat om från början. Att du tävlar 

med dig och du tävlar med dig. Du får bara tävla med dig själv inte jämföra dig med 

någon annan, för det är inte rättvist mot någon. Utan du tävlar med dig själv för att bli 

en bättre läsare till exempelvis. [...] Men sen har vi ju pratat mycket om också det här 

att man behöver inte kommentera. Det gäller, du gör ditt och den gör sitt liksom. Man 

behöver inte kommentera, det är inte lika för alla. Det är olika och det är rättvist. 

 

Utifrån vad lärare 1 säger blir det tydligt att de fokuserat mycket på att eleverna enbart ska 

ha sig själva som fokus och att det handlar om att bli bättre på att exempelvis läsa än vad 

de varit innan och inte att bli bättre än någon annan. 
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Eleverna i den klass där lärare 4 arbetar är medvetna om att de ska hjälpa den som sitter 

bredvid om det behövs. Det kan handla om att eleverna hjälper varandra att förstå eller läsa 

en text eller om det uppstår svårigheter med en uppgift. De byter även platser väldigt ofta 

för att alla elever ska lära känna varandra. Lärare 2 beskriver att hen upplever att eleverna 

mest konstaterat att de läser i olika böcker utan att ifrågasätta varför. Det är heller ingen 

elev som har ifrågasatt varför någon annan inte behöver göra alla uppgifter: 

 

Fast jag tror att ungarna vet så väl vart de har varandra, de vet och sen är de väldigt 

snälla. De är väldigt schysta liksom för de, det är ju ingen annan som är på någon för 

att den är svag i svenska eller har svårt med läsningen utan jag kan känna att de vet vart 

de har varandra. 

 

Det enda som eleverna i de klasser lärare 1 och 2 arbetar i har ifrågasatt är varför bara vissa 

elever har fått följa med den extra läraren till grupprummet som ligger intill klassrummet. 

Lärare 2 berättar att ”I början vet jag att det var några som var väldigt sugna så fick de ju 

gå ut och läsa lite också fast de egentligen inte behövde. Bara för att få veta vad det är som 

händer där ute”. Efter detta försvann den magiska bilden som byggts upp av att få gå ut i 

grupprummet då de insåg att det enbart innebar att få lästräna när man gick till 

grupprummet. 

5.3 Särskilt stöd 

I detta avsnitt beskrivs lärarnas arbete med särskilt stöd utifrån följande rubriker: om extra 

anpassningar inte räcker, särskilt stöd som ges, dokumentation av särskilt stöd och rutiner 

för uppföljning och utvärdering. 

5.3.1 Om extra anpassningar inte räcker  

Samtliga lärare får frågan hur de hanterar de extra anpassningarna som görs ifall dessa 

anpassningar inte har någon effekt eller om insatserna inte är tillräckliga. Lärare 3 berättar 

att de kan genomföra en period med intensivläsning till eller göra andra anpassningar. Om 

detta inte heller ger förbättrat resultat eller om det finns misstanke om att en elev inte 

kommer att nå de mål som finns för årskurs 3 sätter man in särskilt stöd.  

 

Då sätts särskilt stöd in. Men vi har inte det, alltså jag har typ en som har det. Men 

egentligen skulle man väl behöva skriva att det är fem. Men sen samtidigt, det särskilda 
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stöd som de ges skulle vara extra anpassningar. Alltså på vår skola, det är så svårt för 

på våran skola har vi så mycket extra anpassningar och så små grupper så att på en 

annan skola kanske de skulle behövt särskilt stöd. Men vi kan ge dem det genom extra 

anpassningar. 

 

Det sätt som lärare 3 arbetar på skiljer sig från tillvägagångssättet lärare 4 har. Lärare 4 

beskriver att de tittar på elevernas utveckling kontinuerligt och om de extra anpassningarna 

som görs inte räcker till tas beslut  om det behövs sättas in särskilt stöd eller om det räcker 

att anpassa ytterligare ”Vi har [...] väldigt nära kontakt alltså specialpedagog, alla kollegor, 

fritids och ja till och med språkoteket och matteteket där vi liksom kan hämta material där 

också i fall vi skulle behöva för att stötta upp”. På skolan där lärare 4 arbetar kan de redan 

efter en vecka om anpassningarna inte gör någon märkbar skillnad ta beslut att en elev ska 

få särskilt stöd och inväntar då ett beslut från rektorn som har bestämmanderätt när det 

kommer till om det ska ges särskilt stöd eller inte. 

 

Lärare 1 och 2 har en elev där de extra anpassningarna inte visat på någon förbättring. Där 

har först elevhälsoteamet (EHT) informerats och EHT har tillsammans med lärarna 

diskuterat hur arbetet ska gå vidare. Lärarna beskriver sedan mer generellt att de ändrar 

om ifall de extra anpassningarna inte ger resultat: ”Märker man att det inte fungerar på ett 

sätt då måste man ju, ibland säger man det att man vrider och vänder på sig själv ut och in 

för att komma på hur man ska göra det bäst för barnen”. De beskriver att de kan ta till en 

enklare läsebok eller att eleven bara får enkla ord att läsa istället för en bok. Lärare 1 menar 

att det är viktigt att hjälpas åt men att det oftast släpper för eleven efter lite kämpande och 

uttryckte att: 

 

Men vissa barn får ju kämpa mycket hårt, det är ju orättvist. En del de bara glider på, 

det bara löser sig och andra barn får kämpa och vi får kämpa och specialläraren får 

kämpa och specialpedagogen. Alltså det blir mycket kämpa, så att de barnen orkar det 

är ju fantastiskt egentligen.  

 

Lärare 1 menar även att man inte kan hålla på med extra anpassningar hur länge som helst 

utan ger dessa inget resultat så gör de ett försök att utreda vad det finns för orsaker till 

varför det inte släpper och EHT kopplas in. 
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5.3.2 Särskilt stöd som ges 

 

Under intervjuerna framkom det att arbetet med särskilt stöd inte skiljer sig från arbetet 

med extra anpassningar mer än att det särskilda stödet dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 

Lärare 4 berättar att: 

 

Vi gör ju redan de anpassningar som är, utan det är mer att i åtgärdsprogrammet så står 

det ju klart och tydligt. Det är lite mera [...] extra anpassningar är ju lite mer för oss 

lärare att se, vad behöver jag göra för den här eleven. Men åtgärdsprogrammet då går 

det ju ännu mera, ja det är ju så mycket större.  

 

Lärare 1 och 2 beskriver extra anpassningar som mer praktiskt arbete och att 

åtgärdsprogrammet och det särskilda stödet är mer formalia av vad som görs. Det vill säga 

att de extra anpassningarna är det som konkret görs för att hjälpa eleven i svårigheter 

medan det särskilda stödet istället innebär att anpassningarna dokumenteras i ett 

åtgärdsprogram. Lärare 4 gör oftast inget annorlunda när det kommer till särskilt stöd som 

skiljer sig från de extra anpassningar som redan finns för eleven, ”Men oftast så är ju de 

här extra anpassningarna som man kör [...]de som man fortsätter med helt enkelt”. Läraren 

tillägger sedan att de tittar på vilka tester som kan göras för att se vart eleven ligger 

kunskapsmässigt och utifrån detta kan göra anpassningar för att eleven ska komma vidare. 

Testerna görs för att kunna gå mer på djupet för att se om det finns saker som missats eller 

något extra som behöver göras. Eftersom lärare 3 inte har något särskilt stöd för någon elev 

har hen inget att säga på den frågan förutom att hen tror att särskilt stöd är vanligare på 

andra skolor där det inte finns samma personaltäthet. 

5.3.3 Dokumentation av särskilt stöd 

Dokumentationen av särskilt stöd sker i form av åtgärdsprogram. På samtliga skolor är det 

specialpedagogen eller EHT som ansvarar för att skriva åtgärdsprogrammen. Läraren är 

med när åtgärdsprogramet skrivs även om det är specialpedagogen eller EHT som är ytterst 

ansvarig för dokumentets uppförande. Lärare 4 berättar att EHT börjar med att göra en 

pedagogisk kartläggning efter att rektorn gett sitt godkännande till ett åtgärdsprogram. I 

åtgärdsprogrammet listas det som gjorts samt vad som ska göras och vem som ansvarar för 

att det genomförs. Lärare 3 har själv inte varit med och skrivit något åtgärdsprogram men 

berättar att det är EHT som ansvarar för detta.  
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Lärare 1 och 2 har inte skrivit några åtgärdsprogram detta år men de gör en jämförelse med 

hur det var för några år sen. ”Ja alltså då var man ju tvungen att skriva åtgärdsprogram om 

nästan allting. Men det har ju ändrat sig, tack och lov alltså”. Lärarna tycker att det har 

blivit bättre och att det sättet de arbetar på nu gynnar eleverna mycket mer.  

5.3.4 Rutiner för uppföljning och utvärdering 

Samtliga lärare berättar hur de gör med uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram 

och särskilt stöd. Lärare 4 är den enda lärare som pratar ingående om tidsaspekten när 

utvärderingen sker: 

 

De ska ju utvärderas då, jag tror det är varje termin och då sitter man ju med föräldrar 

och pratar om det som gjorts tidigare. Om det är någon förändring i hur vi ska jobba 

och så. Så skriver man ju ner de här nya rutinerna då och det gör ju specialpedagog. Det 

är ju möte med specialpedagog, lärare och föräldrar. 

 

Även lärare 3 berättar att det finns rutiner gällande när man följer upp och utvärderar 

åtgärdsprogrammen. Dessa rutiner har kommunen beslutat om. Dock är hen inte insatt i 

exakt hur dessa rutiner ser ut då det är EHT som ansvarar för att uppföljningen och 

utvärderingen genomförs och för att hen inte har någon elev i klassen som är i behov av 

särskilt stöd.  

 

Om det extra stödet som satts in inte ger något resultat så berättar lärare 3 att de sätter sig 

ner tillsammans i arbetslaget och försöker hitta nya arbetssätt och åtgärder för att stötta 

eleven. Även lärare 1 är inne på samma tankebana: 

 

Ja då får man ju ändra stödet på något sätt känner jag. Då gör man ju fel. Alltså man får 

ju testa sig fram tror jag på många olika sätt innan man kan känna, man måste pröva 

många olika sätt innan man känner att nej det här går inte. 

 

Vidare pratar lärare 1 och 2 om att deras erfarenhet är att det finns andra bakomliggande 

orsaker när åtgärderna inte hjälper. Det kan handla om medicinska orsaker eller 

familjeförhållanden som gör att skolarbetet inte riktigt fungerar.  
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5.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet att informanterna arbetar med extra anpassning och 

särskilt stöd på liknande sätt när det kommer till arbetssätt. Vanligast tycks intensivläsning, 

läsebok anpassad efter elevens nivå samt intensivläsning och ASL vara. De skillnader som 

finns gällande extra anpassning handlar främst om dokumentation och hur dessa följs upp. 

Det är en informant som skiljer sig från övriga då hen inte gör någon dokumentation alls 

gällande extra anpassningar. Resterande lärare gör alla någon form av dokumentation som 

rektorn eller huvudmannen beslutat om. Särskilt stöd dokumenteras av samtliga i ett 

åtgärdsprogram som specialpedagogen ansvarar för. I resultatet framkommer att samtliga 

lärare använder sig av extra anpassning i större utsträckning än särskilt stöd då 

anpassningarna oftast tycks räcka för att stötta elever i läs- och skrivsvårigheter. Ytterligare 

en aspekt som synliggörs i resultatet är att de särskilda stöd som görs ofta är samma som 

de extra anpassningarna bara det att de dokumenterats i ett åtgärdsprogram. 
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6. Diskussion 

Avsnittet börjar med en diskussion gällande metoden som använts i studien. Därefter följer 

resultatdiskussionen. 

6.1 Metoddiskussion 

Totalt har tre intervjuer gjorts med fyra verksamma lärare i årskurs 1-3 för att besvara 

studiens forskningsfrågor. Den metod som användes var semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna som genomfördes var en telefonintervju, en gruppintervju samt en enskild 

intervju. Telefonintervju valdes som tillvägagångssätt då avståndet till informanten gjorde 

det svårt att genomföra intervjun på plats. En konsekvens som uppstod med 

telefonintervjun var att kroppsspråk inte gick att läsa av vilket gjorde det svårt att avgöra 

när informanten ansåg sig färdig med sitt svar. Gruppintervjun gjordes då de båda lärarna 

arbetar i samma arbetslag och har parallellklasser denna termin. Då de planerar allt arbete 

tillsammans och diskuterar arbetet gällande exta anpassning och särskilt stöd såg jag en 

styrka med att interjun genomfördes med båda lärarna samtidigt. På så sätt fick de 

möjlighet att förtydliga varandras svar gällande det arbete som görs. Att olika intervjuer 

har gjorts kan ha påverkat resultatet på olika sätt. Under gruppintervjun kan informanternas 

svar ha påverkats av vad den andra informanten sa och på så sätt kan viss information ej 

framkommit. Resultatet under telefonintervjun kan ha påverkats av att det var svårt att veta 

när det skulle ställas följdfrågor då det är svårt att tyda signaler när man bara hör en persons 

röst, detta kan ha bidragit till att följdfrågor har ställts för tidigt och på så sätt har 

informanten inte hunnit ge fullständiga svar.   Fokus genom hela arbetets gång har legat på 

lärarnas tolkningar av läs- och skrivsvårigheter samt hur de arbetar med extra anpassningar 

och särskilt stöd. När materialet har analyserats har en fenomenografisk ansats använts för 

att urskilja både likheter och skillnader i informanternas svar . Fenomenografi har även 

valts för att synliggöra vilken variation som finns gällande lärarnas beskrivningar av 

arbetet med extra anpassning och särskilt stöd. 

 

En svaghet med metoden är att resultatet endast består av fyra informanter, detta för att 

kvalitativa intervjuer är tidskrävande då intervjuerna behöver transkriberas. Jag ser dock 

att fördelarna med kvalitativa intervjuer är större. Då informanterna tillåts att fördjupa sina 

svar mer än vid exempelvis en enkätstudie där inte samma möjlighet att utveckla sina svar 

ges. En annan svaghet med arbetet är att det inte finns någon forskning gällande extra 
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anpassningar vilket har försvårat arbetet med att hitta stöd för det informanterna delger i 

intervjuerna. Arbetets styrka ligger i att alla informanter på olika sätt arbetar med extra 

anpassning och särskilt stöd. Att använda sig av semistrukturerade intervjuer kan också ses 

som en styrka då informanterna tillåts att svara mer fritt utifrån de teman som återfinns i 

intervjuguiden och inte behöver svara på enbart specifika frågor.  

 

Alternativa metoder för genomförandet hade kunnat vara observationer samt insamlande 

av dokumentation gällande extra anpassningar och särskilt stöd. Båda dessa 

tillvägagångssätt hade passat studiens syfte och frågeställningar. Observationer valdes bort 

då det kan vara svårt att tydligt se hur arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd 

genomförs i den dagliga undervisningen. Att läsa dokumentation gällande extra anpassning 

och särskilt stöd kan vara ett problematiskt tillvägagångssätt om rektorerna på skolorna 

inte vill lämna ut de dokument som arbetet ska analysera.  Det kan även uppstå problem 

om de extra anpassningarna och det särskilda stödet inte dokumenteras på de tillfrågade 

skolorna. Hade observationer eller analys av dokumentation använts hade resultatet kunnat 

bli annorlunda då det nu enbart grundar sig från det lärarna svarade på frågorna under 

intervjuerna. Hade arbetet varit av större karaktär hade med fördel flera olika 

tillvägagångssätt kunnat användas. 

  

När urvalet har gjorts har endast de lärare som varit tillgängliga deltagit vilket kan ha 

påverkat resultatet. Att ha med verksamma lärare från två olika kommuner ser jag som en 

styrka med arbetet då det kan påvisa att det finns likheter med extra anpassningar och 

särskilt stöd som görs i olika delar av landet. Hade fler informanter intervjuats hade 

troligtvis fler arbetssätt och sätt att dokumentera framkommit men likheterna i dessa 

intervjuer talar ändå för att det i grunden finns en utgångspunkt när det kommer till extra 

anpassningar och särskilt stöd. 

 

Bryman (2011) skriver att en felkälla som kan uppstå när kvalitativa intervjuer görs är att 

forskaren som genomför intervjun kan påverka informanten att svara så som de tror att 

forskaren vill ha svar på frågorna. Då studien har gjorts med både direkta intervjuer samt 

en telefonintervju anser jag inte att detta är fallet då svaren som kommit från informanterna 

är likvärdiga. Dock skulle en påverkan kunnat ske utifrån hur frågorna formulerades samt 

vilka följdfrågor som ställdes under intervjun. Det finns även en möjlighet att mina 

erfarenheter har påverkat hur tolkningen har gjorts av informanternas data. Dock grundar 
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sig min tidigare erfarenhet till största del på forskning och annan litteratur som gjorts på 

ämnet. Hade jag själv varit verksam lärare och arbetat med extra anpassning och särskilt 

stöd hade erfarenheterna som funnits kunnat påverka i större utsträckning än vad som 

eventuellt har gjorts nu. Den information informanterna gavs inför intervjuerna i 

informationsmejlet (se bilaga 1) gällande studiens syfte kan ha påverkat informanterna då 

de gavs tid att fundera på vilka frågor som skulle kunna uppkomma. Informanterna fick 

inte ta del av intervjuguiden i förväg för att minska risken att de gav de svar de tror 

förväntas av dem. 

 

Då arbetet endast grundar sig på fyra informanters uttalanden kan det ej göras en 

generalisering av hur arbetet med extra anpassning och särskilt stöd görs. Syftet med 

studien har heller inte varit att göra detta utan att skapa en ökad förståelse för hur arbetet 

med extra anpassning och särskilt stöd kan utformas. 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras det resultat som framkommit i studien utifrån rubrikerna: 

lärarnas tolkningar av läs- och skrivsvårigheter, extra anpassning och särskilt stöd.  

6.2.1 Lärarnas tolkningar av läs- och skrivsvårigheter 

Då resultatet grundar sig på lärarnas tolkningar utifrån intervjuerna har resultatet tolkats 

och analyserats med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Säljö (2014) beskriver 

att tolkningar med hjälp av språket är kännetecknande för ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande. Lärarnas tolkningar av läs- och skrivsvårigheter liknar varandra till stor del. Då 

flera av lärarna medvetet eller omedvetet drog paralleller enbart till den klass de har nu 

eller elever de tidigare undervisat, kan det ha resulterat i att de inte beskrev alla definitioner 

de har av vad begreppet läs- och skrivsvårigheter innebär. Ahlén (2003) beskriver olika 

typer av läs- och skrivsvårigheter vilket även lärare 4 gör i sin tolkning av vad läs- och 

skrivsvårigheter innebär. Detta gjorde ingen av de övriga lärarna vilket gör det svårt att 

veta om de gör några skillnader på detta begrepp eller om de enbart tolkar läs- och 

skrivsvårigheter som en specifik svårighet. 

 

Samtliga lärare var överens om att läs- och skrivsvårigheter innebär att elever har svårt att 

koppla ihop bokstavsljuden med symboler. Druid Glentow (2006) nämner denna svårighet 

som en av flera svårigheter inom begreppet läs- och skrivsvårigheter. Då lärarna tycks ha 
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stött på denna svårighet främst görs tolkningen att det är den vanligaste svårigheten bland 

elever. I alla intervjuer pratar lärarna om svårigheter nästan uteslutande kopplat till läsning. 

Då samtliga lärare använder sig av ASL skulle detta kunna vara en anledning till att deras 

svar kan tolkas som att svårigheter med skrivning inte blir lika tydligt som för elever i 

lässvårigheter med detta arbetssätt. Istället kan eleverna producera likvärdiga texter digitalt 

istället för att använda penna och papper. En tolkning som görs av lärarnas sätt att beskriva 

ASL innebär att de använder ASL som ett samlingsord för när eleverna får möjlighet att 

skriva sina texter på iPaden och/eller datorn och inte som en metod som används utifrån 

den defenition Trageton (2014) gör av ASL. 

 

Endast en av de deltagande lärarna pratar om läs- och skrivsvårigheter som en 

funktionsnedsättning. Nedsättningen blir enligt hen att eleven hela tiden måste be om hjälp 

för att läsa eller skriva. Detta är ingenting som har framkommit i någon av de övriga 

intervjuerna eller i den litteratur som granskats. Att prata om en svårighet som en 

funktionsnedsättning kan anses problematiskt då svårigheterna anses finnas hos eleven och 

inte i skolans sätt att arbeta med eleven. Detta förhållningsätt bygger på det kategoriska 

perspektivet vilket gör det relevant att ha detta som utgångspunkt. Här hade läraren istället 

kunnat flytta fokus från att eleven är i en utsatt situation till att fokusera på vad hen som 

lärare och skolan kan göra för att eleven inte ska begränsas i sitt läsande och skrivande. 

Ser man till grundskolans läroplan (Skolverket, 2016) och skollagen (SFS, 2010:800) 

beskriver dessa att undervisningen ska anpassas efter elevernas olikheter. Därför är det 

relevant att även utgå från ett relationellt perspektiv i studien då informanterna arbetar efter 

styrdokumenten och i första hand anpassar undervisningen för att öka måluppfyllelsen hos 

eleverna. Då lärarnas insatser i form av extra anpassning och särskilt stöd ser olika ut har 

även dilemmaperspektivet ansetts relevant som utgångspunkt för studien. 

Dilemmaperspektivet är relevant då det inte finns något givet svar för vilka insatser som 

är bäst lämpade för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

6.2.2 Extra anpassning 

I intervjuerna framkom det att samtliga lärare arbetar i stor utsträckning med extra 

anpassning på olika sätt. Att nivåanpassa böcker är en vanlig extra anpassning, jag tolkar 

att detta beror på att det är en enkel anpassning som inte kräver några större insatser från 

lärarna. Större anpassningar kan vara svåra att få till när klasserna är stora och det är många 

elever som behöver stöttning. De metoder och arbetssätt som används för att stötta elever 
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i läs- och skrivsvårigheter liknar varandra på de olika skolorna vilket jag tolkar som att de 

fungerar bra. Detta antagande görs då tre av fyra lärare har varit verksamma lärare under 

en längre tid och har hunnit testa olika anpassningar tidigare när de haft elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Att de lärare som har fler vuxna tillgängliga i klassrummet använder sig 

av extra anpassning i större utsträckning än särskilt stöd och åtgärdsprogram kan bero på 

att det finns fler lärare som kan stötta de elever som är i svårigheter. Att vara ensam lärare 

i en klass med upp emot 25-30 elever kan göra att läraren inte hinner med att genomföra 

anpassningarna på samma sätt. Detta är också något lärare 3 reflekterar kring då hen drar 

slutsatsen att de inte har särskilt stöd i samma utsträckning som andra skolor. Att de kan 

stötta eleven genom enbart extra anpassningar då varje lärare ansvarar för en mindre grupp.  

 

I den granskning Skolinspektionen (2016) gjort gällande extra anpassning framkom att 

arbetet med extra anpassning fortfarande implementeras i skolorna. Detta blir tydligt då 

skolornas sätt att dokumentera och arbeta med extra anpassning ser väldigt olika ut. Det är 

framför allt på en av skolorna det blir tydligt att arbetet inte riktigt har etablerats i skolan 

då lärarna på denna skola inte gör någon dokumentation kring elevens extra anpassningar. 

Lärare 3 gör endast egna anteckningar som minnesstöd, men ser man till skollagen (SFS, 

2010:800) och rapporten från Skolinspektionen (2016) så ska de extra anpassningarna 

dokumenteras i den individuella utvecklingsplan som finns för varje elev. Gällande det 

som framkommer om dokumentation i skollagen (SFS, 2010:800) och rapporten från 

skolinspektionen (2016) dras slutsatsen att rektorn på varje skola bör vara tydlig med vad 

som förväntas när det gäller arbetet med extra anpassningar och dokumentation gällande 

detta.  

 

I resultatet framkommer även att lärarna följer upp de extra anpassningarna på olika sätt. 

Vanligast tycks vara att utvärdera intensivläsning för att se vilka eventuella framsteg som 

skett. Detta görs i avseende att under en kort period ge eleven möjlighet att lästräna varje 

dag för att förbättra läsningen. På en av skolorna bestäms det redan vid uppstarten av de 

extra anpassningarna när dessa ska utvärderas, de är alltså tidsbestämda redan när de 

startar. Gör man efter denna tidsperiod bedömningen att de extra anpassningarna behöver 

fortsätta skrivs detta in i dokumentet (se bilaga 3) och insatserna fortlöper. 

Skolinspektionen (2016) har i sin granskning sett att skolor till stor del inte följer upp vilka 

resultat de extra anpassningarna får just för att det ej finns tid och kompetens för detta. 

Utifrån det som framkommit i resultatet så stämmer inte detta på informanterna utan 
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samtliga följer upp och ändrar på de extra anpassningar som finns om det inte fungerar 

som tänkt. 

 

Det bedömningsstöd som skolverket (u.å.) tagit fram ses av lärarna som en bra hjälp att 

tidigt upptäcka eventuellt läs- och skrivsvårigheter. Då bedömningsstödet ska genomföras 

av samtliga elever i Sverige görs slutsatsen att detta är ett sätt att göra bedömningen av 

elevernas läsning och skrivning likvärdig men också ett sätt att likvärdigt upptäcka elever 

i läs- och skrivsvårigheter. Skolinspektionen (2016) skriver i sin rapport att många skolor 

uppvisar problem när det kommer till att identifiera vilka svårigheter eleverna är i. Med ett 

gemensamt bedömningsstöd för alla skolor kan det ske en förändring gällande 

identifieringen av svårigheter. Samtidigt är det viktigt att inte glömma att alla elever är 

olika och att ett bra resultat inte behöver innebära att eleven inte kommer hamna i läs- och 

skrivsvårigheter senare.  

 

Att diskutera hur eleverna uppfattar de extra anpassningarna kan vara problematiskt endast 

utifrån lärarnas uppfattningar gällande elevernas syn på de extra anpassningarna. Utifrån 

det som framkommit görs tolkningen att eleverna sällan är medvetna eller bryr sig om att 

de har extra anpassningar, att klimatet i klassrummet är sådant att eleverna vet att de arbetar 

utifrån olika förutsättningar. I intervjuerna med lärare 1 och 2 framkom att de redan från 

skolstart arbetat med att etablera detta synsätt hos eleverna. Att inte vara medveten om de 

extra anpassningarna kan göra det svårt att följa upp och utvärdera. Vet inte eleven att det 

funnits extra anpassningar kan hen heller inte svara på vad som varit bra eller mindre bra 

med dessa. Hade eleven gjorts medveten om de extra anpassningar kunde hen själv ha getts 

möjlighet att påverka vilka extra anpassningar som ska ges. Skolinspektionens rapport 

(2016) lyfter fram att skolor sällan följer upp vilka effekter och resultat anpassningarna 

får. En anledning till detta kan mycket väl vara att eleverna inte involveras i diskussionen 

gällande extra anpassning som rör deras vardag i skolan.  

 

Avslutningsvis kan man se att informanterna i studien inte stämmer in på den beskrivning 

Skolinspektionen gör i sin rapport (2016) gällande extra anpassningar då arbetet med detta 

tycks fungera utan större svårigheter enligt min tolkning av det lärarna beskriver. 
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6.2.3 Särskilt stöd 

Informanterna i studien ser särskilt stöd och åtgärdsprogram som formalia och 

dokumentation till skillnad från de extra anpassningarna som uppfattas som mer konkreta 

åtgärder. De allmänna råden (Skolverket, 2014) framställer särskilt stöd som insatser där 

läraren oftast inte har möjlighet att genomföra åtgärderna inom den ordinarie 

undervisningen. Här skiljer sig informanternas svar mot det som framkommer i de 

allmänna råden (Skolverket, 2014) då de genomför både extra anpassningar och särskilt 

stöd inom ramarna för den ordinarie undervisningen. Jag tolkar deras arbete med särskilt 

stöd som att de inte skiljer på extra anpassning och särskilt stöd mer än att när de extra 

anpassningarna övergår till att bli särskilt stöd krävs det mer dokumentation i form av ett 

åtgärdsprogram. I studiens resultat framkom det att lärarna inte arbetar med särskilt stöd i 

någon större utsträckning vilket gör det svårt att dra några slutsatser kring hur arbetet 

gällande särskilt stöd ser ut. En slutsats som görs är att lärarna är överens om att extra 

anpassningar och särskilt stöd blir komplement till varandra, att ingenting utesluter det 

andra. De extra anpassningarna fortlöper på samma sätt bara det att de även finns 

nedskrivna i ett ågärdsprogram. Det framkom även under intervjuerna att det främst är 

specialpedagogen som ansvarar för att ett åtgärdsprogram skrivs. Mina slutsatser gällande 

detta är att lärarna inte är fullt insatta i den processen utan mer agerar stöd för 

specialpedagogen i processen att utforma åtgärdsprogram. Viktigt att tillägga är dock att 

även läraren ansvarar för att åtgärderna genomförs, detta är något som även ska framgå 

tydligt i åtgärdsprogrammet (Skolverket, 2014).  

 

I resultatet var det endast en av lärarna som nämnde tidsaspekten gällande åtgärdsprogram 

men slutsatsen dras att samtliga skolor utvärderar det särskilda stödet då detta är något som 

ska göras enligt de allmänna råden (Skolverket, 2014). Det framkommer även att vissa av 

lärarna inte ser några märkbara skillnader när en elev får särskilt stöd istället för enbart 

extra anpassningar. Slutsatsen görs att skillnaderna ej märks av då arbetet inte skiljer sig 

åt mer än att åtgärderna som görs dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Resultatet är raka 

motsatsen till det Asp-Onsjö (2006) skriver gällande att större delen av lärarna upplever 

att åtgärderna leder till en ökad måluppfyllelse. Det som gör att Asp-Onsjös (2006) 

forskning skiljer sig så från informanternas upplevelse kan bero på att beslutet om extra 

anpassning togs först år 2014, 8 år efter den studie som Asp-Onsjö (2006) gjorde. När en 

elev tidigare fick särskilt stöd krävdes mer dokumentation då alla insatser som gjordes 

skulle finnas i elevens åtgärdsprogram. Nu är extra anpassningar vanligare vilket resulterat 
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i att skillnaden på åtgärderna inte blir lika stora. I Särskilt stöd i grundskolan läsåret 

2014/15 (Skolverket, 2015) framkommer att särskilt stöd minskade med nästan 50 procent 

när beslutet om extra anpassning infördes 2014. Gällande detta dras slutsatsen att det 

tidigare gjordes väldigt mycket dokumentation och pedagogiska utredningar som 

egentligen inte var nödvändiga. Nu är det lättare för läraren att göra de anpassningar som 

behövs i klassrummet och om dessa inte hjälper ändra och anpassa dem utan att detta 

behöver dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 

6.3 Vidare forskning 

I resultatet framkommer det att lärarna dokumenterar extra anpassningar på olika sätt, om 

det ens görs dokumentation. Då extra anpassningar är ett relativt nytt sätt att arbeta på 

bygger forskning som redan är gjord på särskilt stöd och åtgärdsprogram. Vidare forskning 

skulle därför kunna vara att i större utsträckning undersöka hur dokumentationen gällande 

extra anpassningar ser ut på olika skolor.  

 

En annan aspekt att forska vidare på gäller att lärarna i studien i stor utsträckning ger 

generella beskrivningar av vad läs- och skrivsvårigheter är. Att forska mer kring exakt vad 

lärare anser att läs- och skrivsvårigheter är och hur det arbetas med dessa svårigheter hade 

kunnat bidra till att öka förståelsen för hur vi ska hjälpa elever i dessa svårigheter att nå en 

högre måluppfyllelse.  

 

Vidare skulle forskning kunna göras på vad lärarna anser om extra anpassning i förhållande 

till särskilt stöd som var det primära sättet att arbeta på tills nya bestämmelser kom 2014. 

Anser lärarna att det har blivit mindre dokumentation och kan de se samma resultat från 

eleverna som tidigare?  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Informationsmejl till lärare 

Hej!  

Jag heter Kim Jonsson och läser sista terminen på grundlärarprogrammet F-3 på 

Jönköping University. Det har nu blivit dags för mig att skriva det sista examensarbetet 

och jag har valt att göra min studie kring extra anpassning och särskilt stöd. Syftet 

med min studie är att undersöka hur lärare arbetar med extra anpassningar och särskilt 

stöd för elever i läs- och skrivsvårigheter. (Detta är syftet som det ser ut just nu, det kan 

komma att förändras något under arbetets gång).  

  

För att samla material till min studie önskar jag intervjua verksamma lärare i årskurs 1-3 

och undrar därför om du skulle vilja ställa upp och bli intervjuad. Fokus i arbetet kommer 

att ligga på vilka extra anpassningar och vilket särskilt stöd som görs för elever i läs- och 

skrivsvårigheter samt hur detta följs upp och utvärderas.  

  

Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas. Dokumentationen kommer jag 

att spara till dess att arbetet i sin helhet är godkänt och sedan kommer denna att 

raderas/förstöras.   

  

I studien kommer kommunen, skolorna och eleverna vara fingerade för att det inte ska gå 

att utläsa vem eller vilka som deltar i studien och för att måna om allas trygghet och 

säkerhet.  

  

Har du några frågor får du gärna kontakta mig på [mejladress]. 

  

Då skrivandet av examensarbetet sker under en begränsad tid önskar jag svar snarast.  

  

Vänlig hälsning,  

Kim Jonsson   
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9.2 Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Allmänna frågor: 

- Hur många år har du arbetat som lärare? 

- Vad tänker du på när jag säger läs- och skrivsvårigheter? 

Extra anpassning: 

- Exempel på extra anpassningar som görs för elever i läs- och skrivsvårigheter? 

- Vilka rutiner finns för extra anpassning? (dokumentation, utvärdering och 

uppföljning) 

Särskilt stöd: 

- Vad krävs för att en elev ska få särskilt stöd? 

-  Vilka rutiner finns för särskilt stöd? (dokumentation, utvärdering och uppföljning) 
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9.3 Bilaga 3: Dokument gällande stöd i form av extra anpassningar 

 

 


