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Sammanfattning 

Extra anpassningar och stödinsatser är primärt för elever med olika läs-, skriv- och språksvårigheter. 

Detta kan ha stor inverkan på elevernas möjligheter att prestera i skolan men också på hur deras mående 

och självkänsla utvecklas i skolsammanhang. Syftet med denna studie var att synliggöra elevers 

perspektiv på extra anpassningar och särskilt stöd kopplat till elevernas läs- och skrivsvårigheter. I en 

kvalitativ forskningsstudie med fenomenologisk inspiration har totalt 16 elevintervjuer och fem 

klassrumsobservationer utförts på fem skolor i två olika kommuner i årskurs 4–8. De teoretiska 

utgångspunkterna har varit olika specialpedagogiska perspektiv samt Skrtics organisatoriska perspektiv. 

Resultatet över elevernas upplevelser samt graden av delaktighet och uppnående av kunskapskrav har 

sammanfattats i olika kategorier för att sedan diskuteras utifrån vår teoretiska bakgrund. Teman som 

urskilts från transkribering av elevintervju är: utanförskap, jämförelse, nöjdhet/nytta, funktion, egna 

strategier samt motivation/delaktighet. Resultatet redovisas som text och citat för att få fram elevernas 

unika röster. Observationerna har redovisats i följande kategorier: fysisk-, pedagogisk- och social 

tillgänglighet. I slutsatserna ses att arbetet med extra anpassningar utförda av klasslärare till största delen 

sker i de observerade klassrummen, medan elevintervjuerna visar att stöd som innefattar annan vuxen 

oftast sker utanför klassrumsundervisningen. I analysen av både intervjuer och observationer framträdde 

vikten av tydlighet och struktur.  Ett gemensamt och genomtänkt förhållningssätt från pedagoger som 

skapar trygghet och ett tillåtande klimat för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. 

Elevintervjuerna påvisar att läraren har betydelse för hur en elev i svårigheter uppfattar skoltiden och 

även för elevens motivation. Elevens delaktighet framkom som en viktig faktor när det gäller de extra 

anpassningarna och särskilda stödet. Det fanns en ambivalens hos eleverna gällande det särskilda stödet 

och att lämna klassrummet. Inkludering innebär en inneboende känsla av tillhörighet hos varje enskild 

elev, vilket gör att omgivningen måste tolka begreppet utifrån olika perspektiv. 
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1 Inledning 

En av skolans centrala uppgift är att lära barn läsa och skriva. Kunskaper i att läsa och skriva öppnar för 

lagstadgade möjligheter, såsom utbildning och arbete. Att kunna läsa, förstå, tolka och samtala om olika 

texter, både eftertänksamt och kritiskt, är en förutsättning för att kunna värna om de demokratiska 

värderingar och den värdegrund som samhället bygger på, och därmed en individuell rättighet (Skolverket, 

2016). Redan i de första skolåren bör eleverna få en systematisk undervisning som avstamp, en läs- och 

skrivundervisning som liksom all utbildning, vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Sedan 

behöver eleverna fortsatt stöd genom hela grundskolan för att bli aktiva, eftertänksamma och kritiska 

läsare (Alatalo, 2016; Westlund, 2015). Trots detta finner vi elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan.  

Oavsett orsaken till dessa svårigheter kvarstår rättigheten till särskilt stöd och anpassningar i skolan för 

varje enskild elev. År 2014 ändrades skollagen gällande särskilt stöd och extra anpassningar. Där 

understryks att skolan ska ge alla elever förutsättningar att lära och utvecklas utifrån sina förmågor och 

behov (SFS, 2010:800). De extra anpassningarna ska öka möjligheten för eleven att nå kunskapskraven 

och samtidigt leda till ökad inkludering. Stödet ska givetvis sättas i relation till den ledning och stimulans 

som samtliga elever i skolan är berättigade till. Ledning och stimulans omfattar hela skolans arbete med 

goda lärmiljöer och kan ses som en del i skolans kompensatoriska uppdrag. Westling Allodi (2017) skriver 

i sin artikel att ett återkommande fenomen i olika avhandlingar och studier är att elever som behöver stöd 

inte får det i tillräcklig stor utsträckning.  

Med detta som bakgrund vet vi att den svenska skolan måste hitta ett effektivt sätt att arbeta förebyggande 

och åtgärdande med specialpedagogiska insatser, samtidigt som inkluderingsbegreppet växer sig allt 

starkare. Betydelsen av lärares kunskaper och kompetens inom området läs- och skriv har i litteratur och 

tidigare forskning lyfts fram som en framgångsfaktor. När ansvaret för extra anpassningar nu faller på 

läraren i klassen inom den ordinarie undervisningen, bör alla lärare ha kunskap om anpassningar och hur 

dessa ska genomföras för att stötta elever i läs- och skrivsvårigheter. Detta gäller både tekniska hjälpmedel 

såväl som direkta insatser för enskilda elever. Vi ser en risk att denna kunskap och kompetens inte kommer 

alla elever till gagn, då det blir svårt för den enskilda läraren att besitta all denna kunskap som krävs.  

Vårt arbete tar sin utgångspunkt i elevers upplevelser och berättelser om extra anpassning och särskilt stöd 

för elever i läs- och skrivsvårigheter1. Då vi tycker oss se att elevernas upplevelser och perspektiv inte har 

forskats mycket på vill vi därför bidra till nyansering inom detta fält. Detta stärks av Nielsen (2011) som 

menar att studier om läs- och skrivsvårigheter är ett stort forskningsfält men att elevperspektivet är något 

som tidigare inte i så stor utsträckning fokuserats på. I vår kommande yrkesroll är samarbete med 

pedagoger, vårdnadshavare och elever av största vikt och vi vill redan nu bli kunniga i att lyfta fram 

elevernas perspektiv för att utveckla verksamheten och ge både personal och elever goda förutsättningar 

för att lyckas i skolan.  

                                                             

1 . Bygger på eget fördjupningsarbete Extra anpassningar för elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter ur ett inkluderande 

perspektiv.” Åsa Söderkvist, vt 2018, Mälardalens högskola. 

 



 

2 

 

Förhoppningar med detta arbete är att det kan bidra till en nyansering av fältet, som en hjälp för andra 

speciallärare eller specialpedagoger. Vi vill även få ett vidgat synsätt och fler verktyg att praktiskt använda 

oss av. Vi ämnar med denna studie synliggöra elevers perspektiv på extra anpassningar och särskilt stöd 

kopplat till elevernas läs- och skrivsvårigheter.  

 

2 Bakgrund   

I bakgrunden presenterar vi centrala begrepp som arbetet utgår från för att visa den betydelse extra 

anpassningar och särskilt stöd har i skolans kontext. Vi delger läsaren en inblick i några andra länders 

organisering av det specialpedagogiska stödet för att sedan redogöra för hur begreppen extra anpassningar 

och inkludering presenteras i gällande styrdokumenten för den svenska skolan. 

 

2.1 Läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter kan ses som ett samlingsbegrepp som inbegriper alla som har svårigheter att 

läsa och skriva, oavsett vad som är orsaken (Fälth, 2013; SPSM, 2012). Begreppet omfattar allt som rör 

begränsningar när det gäller läsning och skrivning. Dessa svårigheter kan uppstå bland annat på grund av 

syn eller hörselproblem, kulturell och språklig understimulering, språkstörning, bristfällig undervisning, 

emotionella problem, bristande kunskaper i svenska språket, dyslexi, samt skiftande begåvning (SPSM, 

2012). Snowling (2000) menar att en rad orsaker till lässvårigheter och dyslexi är allmänt bekanta, dock 

visar ingen av orsakerna vägen till någon enkel lösning. Svårigheterna har olika omfattning och tar sig 

delvis olika uttryck. Elever som har specifika ordavkodningsproblem i de tidiga skolåren läser mindre, 

utvecklar sitt ordförråd långsammare, och får sämre läsförståelse än de elever som ordavkodar bra från 

start. Klyftan mellan dessa grupper ökar från de tidiga skolåren till senare. Hagtvet (2009) framhäver: 

 

…eftersom läsning och skrivning är redskap för allt kunskapstillägnande ger detta ofta omfattande 

negativa konsekvenser på skolresultaten, och många elever som slutar sin skolgång utan fullständiga 

slutbetyg har fortfarande dåliga läs- och skrivfärdigheter, (s.169). 

 

Hagtvet, Frost och Refsahl (2016) anser att läs- och skrivsvårigheter är samspelsorienterade. dvs även om 

den primära orsaken är genetisk beror svårigheterna många gånger på olyckliga samspel mellan nivåer i 

skolans organisation. Skolans ambition ska vara en balans mellan skolans krav på eleven och skolans 

förmåga att anpassa sig till elevernas olikheter. En lärandemiljö kan vara prestationsorienterad eller 

lärandeorienterad genom att signalera vad som är viktigt. Är det prestation, resultat och förväntad norm 

eller en lärandeprocess där man ser till elevens insatser och försök som är det centrala? Lärandemiljöns 

orientering påverkar speciellt elever med lärandesvårigheter.  

Dyslexi innebär svårigheter med att lära sig läsa och skriva. Vid Dyslexi anses svårigheter med läsning 

och skrivning ligga i språkets fonologiska sida, vilket beskrivs som problematik med att hantera språkljud 

och koppla samman bokstavstecken till språkljuden. Detta kan medföra svårigheter med både 

ordavkodning och ordigenkänning. Dyslexi handlar enligt Lundberg (2010) främst om en nedsättning av 

de fonologiska funktionerna. Dyslexi är ärftligt och består genom hela livet. Problemen kan visa sig i 

elevens stavning, läsflyt samt läsförståelse (Skolinspektionen, 2011:8). 

 



 

3 

 

 

Språkstörning eller språklig sårbarhet är en svårighet som existerar hela livet och som visar sig på olika 

sätt för olika människor i olika åldrar. Språkstörningen kan sitta i språkets form, innehåll och/eller 

användning. För små barn sitter svårigheterna ofta i uttal och meningsbyggnad för att sedan övergå till 

läs- och skrivsvårigheter (SPSM, 2018). Språkstörning har ett bristfokus i skolan anser Bruce, Ivarsson, 

Svensson och Sventelius (2016) som vill definiera svårigheterna som språklig sårbarhet. En språklig 

sårbarhet uppstår när de språkliga kraven i kunskapsutveckling och kamratrelationer är större än elevens 

språkliga förutsättningar. Många elever med språkstörning och dyslexi har också en annan diagnos inom 

NPF (autism, ADHD m.fl.). Om en elev har NPF-diagnos kan det innebära att hen har bristande exekutiva 

förmågor vilket kan få stora konsekvenser för läs- och skrivutvecklingen. De exekutiva funktionerna har 

betydelse för elevens förmåga att planera text, bygga meningar och lära sig mönster i språket med mera 

(Specialnest, 2018).  

 

2.2 Extra anpassningar och särskilt stöd  

SPSM (2017a) illustrerar stödinsatserna som en triangel i tre nivåer. Basen utgörs av ledning och 

stimulans på grupp- och organisationsnivå, nästa steg är extra anpassningar och i toppen särskilt stöd. 

Både anpassningar och stöd se som mer individinriktade insatser. Skolinspektionens granskningsrapport 

(2016) visar på osäkerhet hos flera skolor angående extra anpassningar och särskilt stöd, både vad som 

avses och hur de genomförs. Anpassningar och särskilt stöd ska ges till de elever som riskerar att inte nå 

målen. Extra anpassningar är enklare kortvarigt stöd som ges inom den ordinarie undervisningen. 

Skolverket (2018) beskriver vidare att när en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, ska 

skolan ta ett helhetsgrepp på elevens lärande då stödet planeras. Detta kan innebära att skolan sätter in 

stödåtgärder i början av ett ämne, ämnesområde och fortsätter även efter att ämnet, ämnesområdet eller 

kursen är avslutad, om det inte är uppenbart att stödinsatserna inte längre behövs. När eleven har mer 

omfattande och varaktiga svårigheter ska behoven av särskilt stöd utredas skyndsamt av skolan och 

dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Det särskilda stödet beslutas av rektor. Bedömningen av elevens 

behov när det gäller särskilt stöd, extra anpassningar sker med utgångspunkt i hur eleven utvecklas i 

riktning mot kunskapsmålen (Skolverket, 2014a; Skolverket, 2014b). 

I Allmänna råden för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd, Skolverket (2014a) står att läsa: 

Lärare och övrig skolpersonal gör en bedömning av en elevs behov av extra anpassningar eller särskilt 

stöd med utgångspunkt i hur eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanens andra del 

eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. I förskoleklassen utgår bedömningen från hur 

eleven utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska 

skolformen. I årskurserna 1−9 i grundskolan utgår bedömningen från hur eleven utvecklas mot att nå 

kunskapskraven i olika ämnen i årskurserna 3, 6 eller 9 (S.11-12).  

Skolverket (2018) beskriver olika typer av extra anpassningar som kan vara aktuella och som återfinns i 

så kallade standardlistor. Det kan exempelvis vara:  planera och strukturera ett schema över skoldagen, ett 

undervisningsområde förklarat på annat sätt, extra tydliga instruktioner eller stöd att sätta igång arbetet, 

vilka vi kallar för strukturstöd. Kompensatoriskt stöd i form av: hjälp att förstå texter, digital teknik med 

anpassade programvaror, anpassade läromedel, någon extra utrustning samt interventioner som t.ex. extra 
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färdighetsträning och enstaka specialpedagogiska insatser. I Skolinspektionens granskningsrapport (2016) 

konstateras det att det är viktigt att skolorna identifierar behoven som uppstår utifrån lärmiljön innan 

analysen går vidare för att se vilka extra anpassningar som kan möta dessa. Det kan exempelvis uppstå 

helt olika behov, beroende på vilken undervisningsgrupp eleven ingår i, hur undervisningen är upplagd 

samt vilket stöd och vilken struktur som finns i grunden. Rapporten tar upp orsaker till varför arbetet med 

de extra anpassningarna inte får avsedd effekt. En av orsakerna är då de så kallade standardlistor som görs 

av skolorna själv efter Skolverkets tips på att få ett bra klassrumsklimat eller exempel på vanliga 

anpassningar. De saknar närmare koppling till den aktuella elevens behov och ingen återkommande 

utvärdering av dessa listor sker. Detta leder till att anpassningarna genomförs utifrån det lärarna 

identifierat som ett genomsnittligt behov hos eleverna i undervisningsgruppen och inte i en analys av det 

den enskilda eleven faktiskt behöver. En elev kan i nuläget nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, 

men uppvisar andra svårigheter vilka gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram kan få 

svårigheter att nå kunskapskraven. Då finns det andra skäl till att utreda behovet av extra anpassningar 

och särskilt stöd. Det kan till exempel handla om: en elev med funktionsnedsättning, psykosocial 

problematik, psykisk ohälsa, sociala samspelssvårigheter, koncentrationssvårigheter samt upprepad eller 

långvarig frånvaro.  

Elevers rätt till särskilt stöd och extra anpassningar i skolan finns reglerat i skollagen. De anpassningar 

som görs förväntas leda till inkludering och öka möjligheten för eleven att nå kunskapskraven. År 2014 

ändrades skollagen gällande särskilt stöd och extra anpassningar. I skollagen står att skolan ska ge alla 

elever förutsättningar att lära och utvecklas utifrån sina förmågor och behov (SFS, 2010:800).   

  

Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt bedömningsstöd, resultatet 

på ett nationellt prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare 

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

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

ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer av 8§. Lag (2017:1104).  

 

Detta ställer stora krav på lärarna. Hagtvet (2009) beskriver lärarens anpassningar och stöd som en 

byggnadsställning vilken hjälper eleven mot kunskapskraven, allt ifrån att väcka elevens intresse, till att 

visa lösningar och förenkla. Tidiga insatser och dess betydelse för elever som behöver stöd i sin utveckling 

är flera forskare eniga om. 

 

2.2.1 Internationella perspektiv  

I Finland kartläggs individuellt stödbehov tidigt, de flesta eleverna får återkommande och varierande 

specialpedagogiskt stöd under hela sin skoltid. Fördelen med Finlands system är att elevernas individuella 

stödbehov tidigt kartläggs och att det inte uppfattas som utpekande att få extra stöd i och utanför 

klassrummet (Ahlberg, 2013). Det finska skolsystemet har studerats av bl.a. Takala, Pirttimaa och 

Törmänen (2009), de beskriver att Finland kräver till skillnad från Sverige inget formellt beslut för att en 

elev ska få specialundervisning. I det finska skolsystemet finns en större bredd som gör att de elever som 

behöver särskilt stöd får det, ofta under en begränsad tid för att sedan återgå till ordinarie undervisning. 

Specialundervisningen sker med elever från flera klasser, vanligtvis genom individuell undervisning eller 
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i mindre grupper ofta i ett separat rum. Den individuella undervisningen är intensiv och anses vara mycket 

effektiv. Vinsterna med detta kan vara att den lugna miljön hjälper många elever att koncentrera sig, samt 

att lärarna lär känna eleverna och dess svårigheter väldigt grundligt när de undervisar dem enskilt. 

Nackdelar som framhålls är att det kan upplevas som stigmatiserande för eleven att plockas ut från den 

ordinarie klassen och att det är krävande och intensivt under den period som den individuella 

undervisningen sker. Detta system kräver väldigt mycket personal och kan därför upplevas som kostsamt. 

Jahnukainen (2011) jämför specialundervisningen i Finland med andra länder. Det beskrivs att det finns 

likheter mellan ländernas syn på specialpedagogik, då de historiskt sett har gått från en segregerande 

specialundervisning till en inkluderande.  

Under det senaste decenniet har en förebyggande modell med fokus på tidiga insatser kallad RTI, respons-

to-intervention blivit populär i USA (Grosche & Volpe, 2013). Jensen (2017) beskriver att denna modell 

används även i Finland, där ungefär var sjätte elev får regelbundet stöd och dessutom uppmärksamhet från 

elevhälsan. Grosche och Volpe (2013) skriver om tidiga insatser och förebyggande arbete, utifrån 

begreppet RTI, med förslag på hur lärare skall arbeta med sin undervisning och sina elever. RTI- modellen 

utgår från att screena individers inlärnings- och sociala svårigheter och därefter anpassa. Jensen (2017) 

anser att modellen kan ses som proaktiv i och med att målet bedöms vara att hitta de elever som riskerar 

att få inlärningssvårigheter innan problemen uppstår och växer sig stora. Undervisningen sker på tre 

nivåer: grundläggande klassrumsundervisning, där arbetssätten har vetenskapligt stöd, kompletterande 

undervisning som ofta sker i liten grupp och sedan en intensiv intervention (Jensen, 2017). Grosche och 

Volpe (2013) hävdar att denna modell framförallt används vid tidig läsinlärning och att resultaten överlag 

är goda. Forskningen visar att RTI som arbetsmodell minskar andelen elever som hamnar i svårigheter 

samt hjälper de elever som får undervisningen i nivå två och tre. Författarna anser vidare att detta sätt att 

förhålla sig till stödåtgärder anses som inkluderande. 

Utifrån elevernas perspektiv på stöd- och hjälpinsatser i skolan så lyfts det fram att modeller som denna 

strävar mot inkludering. Detta kan medföra att elevernas individuella stödbehov inte uppfattas som 

utpekande då det leder till extra stöd och hjälp i och utanför klassrummet. Fokus flyttas från eleven som 

ägare av ett problem till vilken undervisning som är effektivast på både individ- och gruppnivå. Genom 

att arbeta med RTI försöker läraren i stället undvika att elever hamnar i svårigheter och kan därmed 

beskrivas som en proaktiv modell (Ahlberg 2013; Jensen 2017). 

2.3 Lärarens betydelse                

Vetenskapsrådet (2007) framhåller att vi utsätter elever för risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter om 

läsinlärningen tar sin start innan den fonologiska grunden ligger säker. Därför behövs tidiga insatser och 

ett systematiskt tänk runt dessa elever (Khami & Catts, 2012). Alatalo (2016) hävdar att en hållbar läs- 

och skrivundervisning grundar sig i att lärare har förmågan att identifiera var eleverna befinner sig och 

utifrån det ha möjlighet att tidigt bemöta och stötta på bästa sätt. Även Tjernberg (2013) menar att lärarens 

kunskaper och samarbete med andra är av vikt när det kommer till arbete med läs- och skrivutveckling. I 

litteratur runt språk-, läs- och skrivprocesser så redogörs det för flera framgångsfaktorer när det gäller att 

möta hinder i elevernas utveckling, så som tidiga insatser, bra klassrumsklimat, goda läraregenskaper, 

föräldrastöd, samt tid för direkt läs- och skrivträning, i vissa fall med kompensatoriska hjälpmedel eller 
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träning med multimediebaserade metoder som komplement (Fischbein, 2009; Sämfors, 2009). Jones 

(2016) skriver att flertalet av problemen när det gäller läs- och skrivsvårigheter faktiskt kan lösas inom 

klassens ram. Detta kräver dock enligt henne en kunnig lärare som är strukturerad och lyhörd för 

individuella behov. Spear‐Swerling (2016) påpeka att olika typer av svårigheter kräver olika insatser. 

Förutsättningen för att genomföra undervisning som hjälper alla elever kräver ämneskunskaper samt 

didaktisk kompetens hos lärare. Det påyrkas varierande åtgärder som tillgodoser de enskilda elevernas 

behov, kraven på lärarnas förmåga att löpande evaluera och justera både innehåll och arbetssätt i 

undervisningen ökar. Trots god undervisning kan elever behöva stöd genom hela skoltiden, då det inte 

finns någon mirakelkur som kan lösa samtliga problem. Flera elever kan dock undvika svårigheter i och 

med att det generella stödet ökas på klassnivå, att läsundervisningen sker mer systematiskt och individ 

anpassat. Detta påvisar att lärarens kunskaper är avgörande för elevernas framgång i skolan (Alatalo 2016; 

Hagtvet m.fl. 2016). Lärarförväntningar och kamrateffekter är något som Hattie (2012) lyfter i sin 

metastudie som viktiga påverkansfaktor för elevers resultat. Därtill understryker Hattie att kollegialt 

lärande och reflektioner kring lärares egna praktik påverkar elevers lärande positivt. Forskningen visar att 

det är samarbetet som bygger goda resultat för eleverna både när det gäller att hantera utmaningar som då 

elever inte når målen eller uppvisar problematiskt beteende. Att undervisningen har struktur, tydliga mål 

och syften, att läraren skapar fina relationer genom att engagera sig i elevernas lärprocess och är mån om 

att förklara undervisningsmaterialet samt att eleverna utmanas är delar som Hattie beskriver som 

framgångsfaktorer och som kan ses som ett aktivt lärarstöd. 

 

2.4 Delaktighet och motivation 

Delaktighet i alla sammanhang är en viktig fråga för eleverna. Att ha förmågan att använda sig av språket 

på alla tänkbara sätt och vis anses som en biljett till delaktighet och gemenskap. Delaktigheten är även 

viktig när det kommer till att träna sig i språkande, läsning och skrivning. Träningen blir mer meningsfull 

om eleven förstår värdet av den och till viss del har inflytande över den (Bruce m.fl. 2016). Elever med 

läs- och skrivsvårigheter har många gånger brist på motivation.  De måste många gånger arbeta hårdare 

än övriga elever och möter ofta motgångar vilket kan leda till att de lätt fastnar i negativa känslor och 

förväntningar i lärandesituationer. Eleven och skolan har ett delat ansvar för lärandesituationen och genom 

att göra eleven mer delaktig i innehåll och arbetssätt kan eleven få ett bra utbyte av undervisningen och 

stärka sin läsning och skrivning (Hagtvet m.fl. 2016). Svaga läsare tenderar att undvika läsning och får 

därmed inte den övning som är nödvändig för ett gott läsflyt. Den så kallade Matteuseffekten med 

undvikandet av läsning, en nedåtgående spiral både när det gäller läsflyt och ordförståelse blir då uppenbar 

(Taube, 2009). Elever som under en längre tid har upplevt misslyckande kan även få en negativ påverkan 

på sin självbild och därför i framtiden undvika uppgifter eller arbeten som kräver mycket läsning och 

skrivning och känna känslan av begränsning i sitt vardagsliv. De elever som däremot får hjälp att utveckla 

väl fungerande strategier samt att använda sig av kompensatoriska hjälpmedel, upplever trygghet och 

vågar utmana sig själva (Eriksson, 2009).  

 

Skolinspektionens (2018) kvalitetsgranskning av svenska skolor med syftet att bidra till utveckling kring 

arbetet att ge förutsättningar för delaktighet, visar att begreppet delaktighet innebär att vara en aktiv och 

accepterad del av ett sammanhang tillsammans med andra. Det ger möjlighet att ha inflytande och bli 
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lyssnad till. Brister i delaktigheten antas leda till framtida begränsningar, exempelvis i fråga om vidare 

studier och arbete. På flertalet av de granskade skolorna pågick ett arbete för att skapa samsyn utifrån 

visionen om att alla elever ska delta i undervisningen men det saknades ändå ofta en gemensam förståelse 

för begreppet. Flertalet av lärarna arbetade dock för att ge goda förutsättningar för delaktighet genom att 

främja tillgänglighet i sin undervisning. Granskningen framhäver tre centrala utvecklingsområden:  

Arbete utifrån ett gemensamt fokus på delaktighet och då utifrån en klar definierad innebörd av begreppet. 

Utveckla en förståelse för hur konkreta metoder och det egna förhållningssättet påverkar arbetet med att 

främja delaktighet.  

Utveckla en medvetenhet om hur anpassningar och valda prioriteringar får olika konsekvenser för olika 

elevers förutsättningar för delaktighet.  

 

Antonovsky (1991) beskriver känslan av sammanhang med begreppet KASAM. Tre komponenter 

identifieras: hanterbarhet, begriplighet samt meningsfullhet. Människor kan ha en svag eller stark 

KASAM. Vid låg KASAM uppfattar individen livet kaotiskt och oförklarligt. Detta leder i sin tur till 

negativa värderingar, stress, osäkerhet och eventuellt ångest. När människor känner begriplighet kan de 

hantera situationer och skapa en känsla av meningsfullhet genom känslor och upplevelser av delaktighet 

samt medbestämmande. Stark KASAM medverkar till att rusta individer i vårt kravfyllda samhälle, är 

gynnsam för samverkan och därmed för känslan av delaktighet. Detta kan frambringa bättre hälsa, mående 

och större framgång i skolan för våra elever. 

 

3 Skolans uppdrag 

För att få en djupare förståelse för arbetet med extra anpassningar samt inkludering, har vi valt att göra en 

kort historisk tillbakablick samt förtydliga med hjälp av de styrdokument som finns för skolan i Sverige. 

 

 Alla elever har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning sedan folkskolan instiftades år 1842. Begreppet 

“en skola för alla” är ett begrepp som under lång tid präglat den svenska politiken och skolan. Tanken var 

att skolan ska vara en plats där alla elever blir bemötta och sedda utifrån sina erfarenheter och behov. När 

sedan den svenska grundskolan etablerades på 1960-talet var intentionen att alla elever trots olika sociala 

bakgrunder skulle få likvärdig utbildning och likvärdiga villkor (Nilholm & Göransson, 2013). Rätten till 

likvärdig utbildning trots elevers olika behov finner vi även idag i vår Läroplan (Lgr 11).” Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför 

kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.”  (Läroplan för grundskolan, sid 8). Extra anpassningar 

som begrepp nämns inte i Lgr 11 men i de inledande kapitlen finner vi skolans värdegrund som utgår från 

alla människors lika värde. Alla elever har rätt att känna tillhörighet och få tillgång till en likvärdig 

utbildning. Skolan ska hjälpa alla elever att utveckla en människosyn som bygger på förståelse och respekt 

för olikheter. Skolan ska genom sitt arbete med läroplanens normer och värden utveckla medborgare i ett 

samhälle där människor känner gemenskap.  

Med stöd i skollagen, FN:s konvention om barns rättigheter och Salamancadeklarationen är skolans 

uppdrag att vara en skola för alla där begreppet inkludering innebär att förbereda elevernas utveckling mot 

samhällsmedborgare i en respektfull och solidarisk gemenskap. Den inkluderade lärmiljön leder till en 
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skola för alla, där olikheter ses som en tillgång (Lgr 11; Salamanca, FN). Av skollagen framgår att alla 

elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för 

att nå så långt som möjligt. Elever som når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska även ges ledning 

och stimulans för att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling. ” I utbildningen ska hänsyn tas till barns 

och elevers olika behov. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar 

att tillgodogöra sig utbildningen.” (1 kap. 4 § skollagen). Nilholm (2012) skriver att rätten till inkludering 

för eleverna i skolan är av särskild vikt och borde vara ett mål i sig inom skolans verksamhet, men 

begreppet lyfts ej fram varken i skollagen eller Lgr 11 vilket kan tyckas intressant eftersom inkludering 

länge varit eftersträvansvärt i specialpedagogisk forskning. Enligt Nilholm och Göransson (2013) finns 

dock indikationer av inkluderande undervisning i både styrdokument och i internationella konventioner 

av olika slag, såsom Barnkonventionen, Salamancadeklarationen och FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, där man pekar på rättigheten till en meningsfull skolgång för alla. 

Nilholm (2012) anser detta som problematiskt då den svenska skolan och dess styre inte uppfattar dessa 

vara av ” tyngre art” för påverkan på vårt svenska skolsystem. Kornhall (2014) anser i motsats att 

begreppet inkludering har en djup förankring i den svenska skolans styrdokument. 

4 Specialpedagogiskt stöd  

I nedanstående avsnitt presenteras forskning runt inkludering samt elevernas uppfattningar angående det 

stöd de fått under sin skoltid ofta med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter. hur detta kan upplevas 

av elever, huvudmän och pedagoger i skolan.   

4.1 Elevernas perspektiv på särskilt stöd och inkludering 

Efter Barnkonventionens uppkomst har synen på barn förändrats och idag är intresset större för vad och 

hur elever tänker. Men hur lyssnar man på elevers röster och vad innebär begreppet? Enligt Tangen (2008) 

handlar denna utmaning om att studera elevernas erfarenheter och finna just deras röst och perspektiv i 

sina berättelser för att sedan tillsammans, forskare-barn, skapa ny kunskap. Barn vet ofta hur de lär bäst 

och har många gånger kloka tankar om hur de vill ha det, det viktiga är att vi vuxna frågar dem. Genom 

att prata med eleven själv kan vi få bättre förståelse för deras egna upplevelser och behov i skolan. Eleven 

är en viktig del av sin lärandemiljö, som den lärande men också för möjligheten att påverka lärandemiljön 

genom sin inställning (Hagtvet m.fl. 2016). 

 

I Nielsens (2011) studie av elever med dyslexi och deras upplevelse av lärares bemötande framkommer 

det att eleverna vill bli betraktade som individer och inte bli stämplade på grund av sina diagnoser. Hon 

påvisar hur lärares attityder och förmågor att stärka eleverna tydligt bidrar till elevernas självkänsla. 

Elevers perspektiv är inte ofta förekommande när det gäller hur stöd bör eller kan utformas i 

undervisningen. Alltför sällan får eleverna utrymme att uttrycka sina synpunkter i skolan. I forskningen 

finns elevernas röster inte heller ofta representerade (Nielsen, 2011). Wennås Brante (2013) är en annan 

forskare som har lyft fram elevernas egna erfarenheter av stöd i skolan. I den studien framkom det att de 

intervjuade upplevde brist på tid, något som även framkom i Nielsens studie.  Den enskilda lärarens 

betydelse för skolframgång samt interaktionen mellan lärare och elev poängterades.  Läraren var någon 

som brydde sig om den enskilda individens behov och såg till att eleven fick de kompensatoriska och 

pedagogiska verktyg som passade för elevens inlärning. 
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Groth (2007) undersökte hur elever med särskilt stöd upplever de specialpedagogiska åtgärder som skolan 

riktar mot dem.  Syftet med studien vara att beskriva elevers och speciallärares uppfattning om de åtgärder 

som sker inom den specialpedagogiska verksamheten. Groth framhåller att det finns risker med vilka 

åtgärder som skolan sätter in utifrån att elevernas generella självbild påverkas negativt på grund av 

omgivningens reaktioner. I motsats till detta verkar stödet ha en positiv inverkan på elevernas akademiska 

självbild. Den specialpedagogiska strukturen kan ses som en negativ påverkan på elevernas självvärdering 

och självbild. Vidare beskrivs skolans och lärarnas förhållningssätt när det gäller delaktighet och 

elevinflytande. Generellt har elever i behov av särskilt stöd mindre inflytande över sitt lärande än andra 

på grund av riktade insatser som särskiljer dem i lärmiljön. Elevens självbild och självförtroende har stor 

betydelse för ett framgångsrikt lärande och för ett aktivt deltagande i det sociala livet, menar Groth. För 

att stärka självkänslan är dialogen i klassrummet viktig och kan vara en av nycklarna till att undvika en 

negativ självbild. 

 

Ekegren Johansson (2016) har beforskat hur ungdomar med läs- och skrivproblematik upplevt mötet med 

skolan genom elevintervjuer. Eleverna ville lyfta fram lärarnas betydelse och bemötande för att lärmiljön 

ska kännas optimal. Angelägenheten av vuxnas engagemang och förståelse för elevernas lärandesituation 

påpekas. För flera av eleverna hade specialläraren en stor betydelse. Att bli sedd och lyssnad till i 

diskussion om vilket stöd som krävs var viktigt. Social samhörighet visade sig ha betydelse i studien då 

kamrater är en viktig del av lärandet och kan påverka motivationen och lärandet i både negativ och positiv 

riktning. Vissa av eleverna försökte dölja sina svårigheter för att undkomma känslor av avståndstagande 

och utanförskap.  

 

Isaksson (2009) har studerat spänningsförhållandet mellan normalitet och avvikelse, hur det kommer till 

uttryck i skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd. Två olika synsätt som antingen relaterar 

svårigheterna till individen eller som betonar omgivningens betydelse för uppkomsten av skolsvårigheter 

visade sig i studien. Vidare framkom att större delen av den stödundervisning som ägde rum skedde 

utanför klassrummen och att en ambivalens hos elever med extra anpassningar eller stödundervisning, där 

anpassningarna innebär att de fick undervisning utanför klassrummet gick att skönja. Eleverna upplevde 

detta som positivt eftersom det var en lugnare miljö än i klassrummet men kände sig också utpekade för 

att de lämnade klassrummet. 

 

4.2 Andra perspektiv på särskilt stöd och inkludering 

Gerrbos (2012) avhandling har syftet att analysera, förstå samt beskriva den specialpedagogiska praktiken 

samt skolors organisation och intresse för en inkluderande utbildning utifrån tanken om ”en skola för alla”. 

Med hjälp av lärar-, specialpedagog och rektors intervjuer analyseras och beskrivs hur specialpedagogik 

och inkluderingen fungerar i praktiken utifrån skolornas sätt att organisera sig. Gerrbo lyfter fram 

uppgiftsanpassning, målanpassning, specialvillkor, utvidgning av omgivningens förståelse samt nära 

lärarskap. Det nära lärarskapet kan kort beskrivas genom lärares sätt att vara aktiva och visa närhet till 

elevernas situationsbundna skolsvårigheter samt själva vara delaktiga i denna problematik. Gerrbo 

beskriver att kategorisering i skolan under en lång tid har varit etiskt kontroversiellt, dock sker detta 
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fortfarande i svenska skolor. Kategorisering kan vara kränkande och missgynnsam, samtidigt som det är 

svårt att se skolan som organisation utan någon slags kategorisering. Utan kategorisering skulle skolan få 

svårt att identifiera elever i behov av särskilt stöd. Vidare framhålls att skolan idag ser på specialpedagogik 

utifrån två kategorier. Det individuella synsättet där man ser problemen eller hindren i individen. Det 

andra synsättet ser mer på miljön runtomkring individen, problem finns i undervisning, i skolans 

organisation, klassrumsklimat eller i hemmet. Utifrån Gerrbos uppfattning så ska skolan organiseras så att 

den kan ta emot alla elever, se olikheter som en tillgång. Gerrbos vision om” en skola för alla” innebär att 

specialpedagogik och särskilda undervisningsinsatser ska ses som viktiga verktyg för att upprätta en 

verksamhet som omfattar alla elever. Individperspektivet, där eleven ska kompenseras för sina brister ska 

ersättas av ett organisationsperspektiv där svårigheterna istället anses uppstå i elevernas miljö och att det 

är där insatserna ska ske. Slutsatsen är att det är elevernas sociala skolsvårigheter som utgör skolans 

specialpedagogiska utmaning snarare än de kunskapsmässig. I ”en skola för alla” behöver social 

utveckling och allas delaktighet vara grunden. 

 

I Tetler och Baltzers (2011) studie beskriver elever i svårigheters tankar och erfarenheter om sig själva 

och sin lärmiljö. Elevernas erfarenheter är rikliga källor för en ökad förståelse för deras perspektiv på 

lärmiljö och klassrumsklimat. Studien visar att eleverna betonar vikten av att lära sig, att vara delaktig i 

skolans sociala liv och att ge och få ansvar i skolmiljön. Studien beskriver inkludering ur ett organisatoriskt 

perspektiv, organisation av lärmiljön påverkar elevens resultat. Deras studie visar att elever som ingår i 

en skolrelaterad inkludering som innehåller närvaro, accepterande, deltagande och prestation uttrycker 

mer positiva upplevelser. Skandinaviska länderna talar ofta om inkluderande undervisning i skolan, en 

skola för alla. Det finns dock frågetecken enligt författarna om denna skola existerar i verkligheten eller 

om det förblir ett ideal. Ska inkludering handla om placering av eleven, om förmågor som passar in i den 

vanliga skolan eller ska inkludering handla om att skolan är flexibel och anpassningsbar efter elevens 

förutsättningar?  

 

Nilholm och Alm (2010) undersökte i sin studie i vilken utsträckning ett klassrum i åk 5–6 var 

inkluderande utifrån kriterierna olikheter ses som en tillgång och eleverna känner sig socialt och 

pedagogiskt delaktiga. Studien inriktade sig på intervjuer med elever och lärare, elevenkäter, sociogram 

och reflektionsböcker med elevdikter. Slutsatsen blev att genom olika lärarstrategier och ett medvetet 

förhållningsätt framträdde klassrummet i ganska hög grad som en inkluderande lärmiljö. Både lärare och 

elever påstod att olikheter ses som något positivt och eleverna var i stor utsträckning socialt och 

pedagogiskt delaktiga. De strategier som nämns är bland annat balans mellan gemenskap, differentierad 

undervisning, tydliga ramar med struktur samt regler och höga förväntningar. Ett demokratiskt 

förhållningssätt där allas åsikter är lika mycket värda betonas. Åtgärder som att eleverna placeras en bit 

ifrån varandra i klassrummet och ofta fick stöttning när aktiviteterna skiftar lyftes fram som positivt.  

Johansson (2003) anser att barns perspektiv ofta blir en fråga om makt för pedagogen. I sin studie ställer 

hon sig frågan hur den makten ska användas så att pedagogen möter barn både som medmänniska och 

som beroende av vuxna eftersom maktkonflikter ofta uppstår när den vuxne går in i barnets livsvärld. 

Genom att granska pedagogers samspel med barn när det kommer till barnens avsikter och uttryck vill 

hon med sin forskning säga något om barn med deras röster och på deras villkor. Tolka ett barns agerande 
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utan att värdera och närma sig ett barns perspektiv är enligt Johansson komplext. Vi måste se till hela 

situationen, möte mellan människor, interaktion med både ord och kroppsspråk samt vetskap om att det 

finns något hos andra som vi inte kan nå. De vuxnas förhållningssätt, hur de pratar om och till barn, förstår 

och bemöter deras uttryck kan hindra eller främja barns perspektiv. Johansson delar upp pedagogernas 

förhållningssätt i tre olika grupper: 

Barn är medmänniskor med egna behov, önskningar, viljor och förmågor.  

Vuxna vet bäst och utgår från eget perspektiv vad som är rätt och bra för barnet i en viss situation, dock 

finns medvetenhet om barns individuella förståelse och vilja.  

Barn är irrationella och det finns ingen vinst med att närma sig barns perspektiv i det pedagogiska 

uppdraget.  

Barns perspektiv är komplext och mångsidigt och skiljer sig åt mellan forskare och pedagog. Forskaren 

söker värderingsfri kunskap där barnperspektiv är en förutsättning, medan pedagogen har ett normativt 

uppdrag som ska leda till ett visst lärande och där barns perspektiv kanske inte alltid är självklart eller 

möjligt. När är det rätt för pedagogen att inte ta hänsyn till barns perspektiv? Det är en svår balansgång 

mellan barns behov av skydd och deras självbestämmelserätt. Johansson menar att barnens rättigheter 

enligt barnkonventionen, att uttrycka sig i och om individuella behov i skolsammanhang, kan blandas ihop 

med samhällets norm där vuxnas uppfattningar och förväntningar på barn och deras behov är 

framträdande.  

 

5 Teoretiskt ramverk, frågeställningar och syfte 

Under denna rubrik beskriver vi vårt teoretiska ramverk utifrån begreppen inkludering, 

specialpedagogiska och organisatoriska perspektiv. Vi avslutar med studiens syfte och frågeställningar.                                                      

 

5.1 Inkludering  

I Sverige har inkludering under en tid varit i ropet när det gäller barn i behov. Termen är i sig positiv och 

har en djup förankring i det svenska skolsystemet. Termen ska dock hanteras med försiktighet eftersom 

den är komplicerad och lätt kan misstolkas (Kornhall, 2014). Inkludering är en fråga om kvalité. När 

samtliga elever är närvarande blir kvalitén högre för alla, eftersom det handlar om att olikheter ska ses 

som en tillgång. Inkludering som ett begrepp inom specialpedagogisk forskning och praktik har skiftat 

från synsättet där elever i funktionsnedsättningar skulle anpassas till skolans verksamhet till att skolan ska 

utformas för att passa samtliga elever (Nilholm, 2012). Nilholm och Göransson (2013) lyfter fram att det 

är eleven själv och dess upplevelser som avgör om hen är inkluderad eller ej. De framhåller precis som 

Kornhall att begreppet är komplicerat och att skolor som vill arbeta mer inkluderande behöver ta ett 

gemensamt avstamp i vad termen egentligen betyder i verksamheten. Nilholm och Göransson framhåller 

tre definitioner av inkludering, gemenskapsorienterad, individorienterad samt placeringsorienterad 

inkludering, där den gemenskapsorienterade ses som idealet. 

Jensen (2017) beskriver inkludering utifrån tre aspekter, den sociala som innefattar delaktighet, den 

fysiska som innefattar var eleven befinner sig rumsligt, samt den pedagogiska som innefattar en 

undervisning och didaktik som är anpassad efter eleverna. Tillgängligheten i skolan avgörs av dessa tre 
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olika aspekter. Man kan även närma sig begreppet genom att se det som en pågående process mot en 

differentierad undervisning. Jensen beskriver sex olika synsätt som ett sätt att undervisa, som delaktighet, 

tillgänglighet, som en process, som en kompetens eller som differentiering.  

Inkludering kan inte ensamt skapas av en enda yrkesroll. Här krävs det samarbete av olika professioner 

som med sina olika kompetenser kan möta elevernas spektrum av behov. Oavsett vilken definition eller 

perspektiv som väljs att tolka inkludering med, så kan skolan aldrig bortse från elevernas upplevelser, det 

är bara eleverna som kan avgöra graden av inkludering. Målsättningen torde vara att varje enskild elev 

ska känna sig kompetent, accepterad och trygg (Jensen, 2017). Klassrumsmiljön samt att lyssna till 

eleverna själva är enligt European Agency for Development in Special Needs Education (2013) viktiga 

områden för att lyckas med inkludering. Eleverna uppskattar stöd som ger möjlighet att vara kvar i 

klassrummen. Inkludering i skolan handlar enligt Hagtvet m.fl. (2016) om elevernas utbyte av sin 

undervisning och känslan av gemenskap, så väl ämnesmässigt som emotionellt. Skolans målsättning ska 

alltid vara att erbjuda alla elever en inkluderande lärmiljö. I dagens skola blir ofta inkludering ett 

organisatoriskt begrepp som innebär att eleverna istället för anpassat undervisningsmaterial får förenklade 

versioner, eller upprepning av enkla uppgifter, för självständigt arbete så att klassen ej störs. För elever 

med läs- och skrivsvårigheter kan denna typ av inkludering innebära att de inte får det utbyte av 

undervisningen som önskas eftersom fysisk närvaro inte automatiskt innebär att eleven blir deltagande i 

undervisningen, särskilt där det förekommer höga läs- och skrivkrav.  Hagtvet m.fl. menar att det finns 

risk att elever i särskilda undervisningsgrupper som trots ett bra utbyte av undervisningen ändå kan känna 

ett utanförskap, då vinsterna med till exempel ökad läs- och skrivförmåga ofta överskuggas av den 

känslomässiga påfrestning det kan innebära att lämna klassgemenskapen.  

Begreppen tillgänglighet, inkludering och delaktighet kan beskrivas som fristående begrepp men även 

som påverkade av varandra. Utifrån det vi tidigare nämnt om social, fysisk och pedagogisk inkludering 

kan man även se detta som en fråga för tillgänglighet. I arbetet med alla elevers rätt till ledning och 

stimulans, rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar är tillgängligheten, hur skolan 

organiserar sitt arbete och undervisning en viktig pusselbit för att passa alla elever oavsett 

funktionsförmåga. För att skapa en likvärdig utbildning behöver lärmiljön göras tillgänglig. 

Förutsättningar skapas genom delaktighet, ett inkluderande arbetssätt där elevernas olikheter ses som en 

tillgång (SPSM, 2017b). De extra anpassningarna som görs kan delas in i följande tillgänglighetsaspekter, 

se figur 1 nedan: 
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Figur 1. Egen tolkning, 2019-04-26 från, https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-

inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/ 

 

5.2 Specialpedagogiska perspektiv  

Olika specialpedagogiska och organisatoriska perspektiv hjälper oss att tolka och förstå svårigheter i 

skolans värld. Perspektiven belyser och beskriver skilda synsätt på behov av stöd i olika verksamheter. 

Perspektiven har under olika tidsperioder varit mer eller mindre framträdande inom det 

specialpedagogiska verksamhets- och forskningsområdet. Ahlberg (2013) delar upp det ständigt 

föränderliga specialpedagogiska fältet i fyra övergripande perspektiv. Individperspektiv, organisations- 

och systemperspektiv, samhälls- och strukturperspektiv samt relationella perspektiv. Ett annat sätt att se 

och tolka det specialpedagogiska fältet visar Nilholms (2005) beskrivning med kompensatoriska 

perspektivet, kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Nilholms kritiska perspektiv och Ahlbergs 

relationella perspektiv anses tillviss del sammanfalla och vi väljer då att benämna detta perspektiv som 

det kritiska/relationella perspektivet. I vårt självständiga arbete tar vi utgångspunkt i Nilholms perspektiv 

samt Skirtics (1991) organisatoriska perspektiv för att belysa vårt syfte samt forskningsfrågor.  

Kompensatoriska perspektiv, Nilholm (2005) beskriver ett individualistiskt perspektiv med rötter ur 

medicin och psykologi. Svårigheter anses finnas hos eleven. Undervisningen är ofta segregerande till sin 

form och det finns ett behov av specialpedagogisk expertkunskap för att arbeta med elevens svaga sidor 

och brister för att nå kunskapskraven. 

Kritiska/relationella perspektiv, ett ökande samhällsvetenskapligt intresse för det specialpedagogiska 

området och ett motstånd mot det traditionella perspektivet möjliggjorde ett alternativt perspektivs 

framväxt. Det är skolan i sin sociala konstruktion som skapar svårigheter och inte eleven. Förändringar i 

samhället och nya sätt att se specialpedagogik på senare år gör att Nilholm (2005) diskuterar om det finns 

utrymme för ett tredje grundläggande perspektiv, ett kompletterande perspektiv som hanterar olika etiska 

dilemman i skolan för att möta elevers olikheter och som inte täcks av de två andra.  

Dilemmaperspektiv, med dilemma menar Nilholm (2005) situationer eller konflikter där det inte finns ett 

givet agerande eller lösning. Han anser att utbildningssystemet ger upphov till olika sociala, politiska och 

etiska dilemman genom att ställa alla elevers rätt till likvärdig utbildning mot undervisningens 

anpassningar utifrån deras olikheter. Många av våra sociala värderingar är komplicerade, de kan tolkas på 

olika sätt och dessutom ställas mot varandra, social rättvisa – individens frihet, demokrati – auktoritet, 

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/
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jämställdhet – expertis. Undervisningen kan stöta på situationer i form av dessa dilemman utan rätt lösning 

och Nilholm ser en risk att skolan agerar utifrån en sida av dessa dilemman. 

Organisatoriskt perspektiv, Skrtic (1991) hävdar att en demokratisk skola är en skola som inte skapar ett 

system av specialundervisning för en stor del av sina elever.  Han redogör för två olika typer av byråkratier 

och beskriver att utbildningssystem har drag av båda dessa, maskinbyråkrati och professionell byråkrati.  

Skrtic hävdar t.ex. att för att helt förstå specialpedagogikens potentiella möjligheter, måste man avtäcka 

och frigöra sig från de begränsningar som ligger i de funktionella och professionella dimensionerna som 

byråkratierna innebär. Då organisationer styrs som maskinbyråkratier så ser man effektiva, funktionella 

och rationella lösningar, ärenden i skolan sköts med standardiserade rutiner medans i en professionell 

byråkrati sätter man det professionella ansvaret för eleverna i centrum, de inblandade är starkt 

specialiserade och utför ett specialiserat uppdrag. I skolans värld får vi då två olika grupperingar av lärare, 

lärare som är experter på olika typer av elever. Detta medför att klasslärare inte anses ha den kompetens 

som krävs för att möta alla typer av elever utan istället uppstår behovet av ett specialpedagogiskt system 

för att väga upp detta tillstånd. Utgångspunkten är att vi måste skapa en skola som är både excellent och 

jämlik. En skola som ska möta samtidens utmaningar måste vara inkluderande. Skrtic pekar ut byråkratin 

som ett hinder för inkludering samtidigt som den funktionella synen i flera sammanhang lyfts fram som 

ett hinder för det specialpedagogiska kunskapsområdets utveckling.  I detta dilemmatillstånd menar Skrtic 

att skolan behöver inta formen av en ”adhocratisk” organisation. I en adhocratisk uppbyggd organisation 

fungera personer med olika kompetenser i en samverkande miljö för att lösa problem i stället för att tillsätta 

experter eller expertteam som lösning på problemen. 

  

5.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att synliggöra elevers perspektiv på extra anpassningar och särskilt stöd kopplat till 

elevernas läs- och skrivsvårigheter. 

 

Frågeställningar:  

• Vilka extra anpassningar och särskilt stöd upplever eleverna att de erbjuds? 

• Hur beskriver eleverna sin upplevelse av de extra anpassningar och det särskilda stöd som 

erbjuds? 

• Vad kan vi utifrån elevernas beskrivningar och våra observationer utröna kring exkludering, 

inkludering och elevernas progression mot kunskapskraven? 

 

6 Metod 

Här beskrivs de två undersökningsmetoder, intervju och observation, vi valt för att besvara studiens 

frågeställningar. Även studiens etiska aspekter, tillförlitlighet och validitet presenteras i detta avsnitt.  

 

6.1 Forskningsansats samt metod  

Vi har valt en kvalitativ ansats i vårt arbete. Den kvalitativa ansatsen tar sin utgångspunkt i en strävan att 

uppnå en djupare förståelse, dels för begreppen extra anpassningar och särskilt stöd, men även för 

elevers upplevelse av det stöd och den hjälp de får av pedagogerna. Med inspiration av fenomenologisk 
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metodansats har vi studerat fenomenet extra anpassningar och särskilt stöd i samspel med objektet, 

eleven, och vad eleven säger om fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Fejes och Thornberg 

(2015) är det utifrån betraktarens perspektiv som man beskriver uppfattningar om ett visst fenomen och 

för att effektivt få fram det utforskade fenomenets essens.  

 

Vi anser att kvalitativ intervju passar bäst mot vårt syfte och frågeställningar. Det anses vara den mest 

lämpliga metoden om man vill få insikt i andras åsikter, känslor, erfarenheter och uppfattningar (Bryman, 

2011). Bästa utgångspunkten till kunskap runt elevers upplevelser är att fråga eleverna själv.  

Barnintervjuer i samtalsform anses vara en bra metod då det gäller att fånga och synliggöra barns 

tankevärld (Doverborg, Pramling Samuelsson, 2000; Mayall, 2000). Det är dock viktigt, enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) att skapa en intervjusituation som ökar elevens vilja att samarbeta för att få ett 

gynnsamt samtal som fångar elevens egna ord. Frågorna ska vara lätta att förstå, möjliga att svara på och 

meningsfulla för eleven. För att få en bakgrund till våra intervjuer samt för att få ett bredare perspektiv på 

hur extra anpassningar och särkiltstöd kan se ut i praktiken valde vi att bredda studien och komplettera 

elevintervjuerna med klassrumsobservationer. Valet av intervjumetod blev semistrukturerade enskilda 

elevintervjuer eller som Kvale och Brinkmann beskriver, halvstrukturerad livsvärldsintervju. Med 

semistruktur menas att intervjuerna utförs utifrån utarbetade intervjufrågor, trots detta är ordet fritt hos 

intervjupersonen. Enligt Bryman (2011) behöver frågorna då inte ställas i en förutbestämd ordning utan 

kan anpassas efter rådande situation. Samtidigt innebär användandet av i förväg utarbetade frågor i form 

av en intervjuguide att vi hade en struktur att utgå från. Genom att tänka ut några övergripande teman som 

grundar sig i våra forskningsfrågor ökades chansen att få ut önskad information samtidigt som flexibilitet 

finns för det eleven själv lyfter fram. Inspiration till vår intervjuguide har vi fått från Skolinspektionen 

(2016). Det finns både för- och nackdelar med att välja individuella intervjuer framför gruppintervju. 

Datamaterialet kommer kanske inte innehålla de skiftande meningar som kan komma fram i grupp. 

Däremot riskerar inte samtalen bli en arena där elever som har lätt att uttrycka sig hörs på bekostnad av 

de mer fåordiga eleverna.  Tanken är att varje enskild berättelse har betydelse. Enskilda intervjuer ger alla 

intervjuobjekt möjligheten att uttrycka sig fritt med egna ord till skillnad från intervjuer med elevgrupper, 

som kan styras av osynliga regler om vad som är rätt att tycka och tänka (Kvale & Brinkmann, 2014; 

Bryman, 2011).  

 

Vi har därtill använt oss av observationer.  Genom observationer var tanken att utröna hur arbetet med 

extra anpassningar och särskilt stöd genomförs i praktiken, då det ökar studiens validitet och kan fungera 

som en grund för våra intervjuer. Enligt Bryman (2011) finns fem typer av observationer: strukturerade, 

deltagande, icke deltagande, ostrukturerade, enkla och styrda observationer. Vi genomförde icke 

deltagande observationer med en viss struktur, då vi hade förutbestämda teman extra anpassningar och 

särskilt stöd att söka efter. Vi befann oss i gruppen men deltog inte i aktiviteten, vi antecknade under 

observationen med ett särskilt fokus på de stunder då vi såg någon slags extra anpassning eller särskilt 

stöd. Våra observationer utgick från pedagogens möjlighet att dela in stödet i tre kategorier; grundade i 

idén om tillgänglig undervisning för alla elever (figur 1). 
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6.2 Urval 

Urvalsprocessen var på individnivå, inriktad mot elever som fått stöd i form av extra anpassningar 

och/eller särskilt stöd. Enligt Bryman (2011) utmärks ett sådant urval av att informanterna väljs ut på ett 

strategiskt sätt på basis av relevanta och avgränsade kriterier. Vi valde att begränsa urvalsgruppen till 

elever i årskurs 4–9. Denna avgränsning gjordes utifrån det antagandet att de något äldre eleverna 

sannolikt har större förmåga att reflektera över sin egen situation, och därför bidra med fylligare 

beskrivningar och kunskaper än yngre informanter. Vi tog initialt kontakt med rektorer och 

specialpedagoger på skolor i två olika kommuner för att få hjälp att hitta lämpliga deltagare. Skolorna 

återfinns i kommuner i vår närhet. Vi hade ingen tidigare anknytning till de utvalda skolorna.  Fem av 

dessa skolor och sex pedagoger tackade ja till att delta i vår studie. Elever i de klasser som pedagogerna 

ansågs ha läs- och skrivsvårigheter valdes ut. Pedagogerna kontaktade sedan vårdnadshavare till de elever 

som uppfyllde urvalskriterierna för att ta del av vårt missivbrev som även innehöll en blankett för skriftligt 

samtycke för eleverna. Då vi ville intervjua elever under 16 år så krävdes även skriftligt medgivande från 

vårdnadshavare. Olika brev skickades ut, då ett var riktat till eleverna och ett till vårdnadshavare. Efter att 

medgivande var undertecknade och tider var bokade gick vi vidare med att genomföra observationer. Detta 

gav oss möjlighet att bekanta oss med elevernas miljö och se hur arbetet med extra anpassningar 

genomfördes i praktiken samt fungera som hjälp och stöd för oss under våra elevintervjuer.  

  

6.3 Genomförande 

Under observationerna dokumenterade vi skriftligt vad som skedde i klassrummen genom att föra ett 

löpande protokoll där vi beskrev det vi såg utifrån de extra anpassningar och extra stöd som observerades 

i klasserna. Därefter lästes allt igenom för att hitta och kategorisera det vi sett utifrån (figur 1) som 

beskriver arbetet med tillgängliga lärmiljöer.  När det gäller analysen så transkriberade vi inspelningarna 

i direkt anslutning till de genomförda intervjuerna, redan här påbörjade vi vårt tolkningsarbete som en 

inledande process. Bearbetningsprocess fortsatte sedan med att både inspelningarna och utskrifterna av 

vårt empiriska material lyssnades på och lästes grundligt vid flera tillfällen för att minimera riskerna med 

att något misstolkades eller förbisågs. I tolkning av material som samlats in i intervjuer med barn är det 

viktigt att relationen vuxen-barn beaktas. Hur är samtalet uppbyggt, vilken typ av frågor har ställts?  Bland 

annat kan ledande och upprepade frågor göra så eleven upplever att ett visst svar är önskvärt (Cederborg, 

2002; Barnombudsmannen, 2004). 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) så kan färgkodning hjälpa forskare att strukturera upp empiriskt 

material. Efter färgkodningen försökte vi sammanfatta och kategorisera informanternas svar på våra 

frågeställningar utifrån vår intervjuguide. Vid tolkning av empirin har vi tagit avstamp i vår egen 

förförståelse, vår specialpedagogiska kompetens samt vald teoretisk bakgrund. Genom att granska empirin 

utifrån vår teoretiska bakgrund hjälpte det oss att få syn på elevernas känslor och åsikter ur ett pedagogiskt 

perspektiv. Under hela processen, både när det gäller intervjuerna och observationerna, har vi haft ett 

genomtänkt etiskt förhållningsätt.  Bland annat genom att ge eleverna tid att tänka och svara samt haft en 

medvetenhet för elevernas olika upplevelser och känslor under intervjun. Ett barn som inte vill svara 

kanske inte har funderat över frågan tidigare, förstår inte frågan eller känner sig besvärad av 
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intervjusituationen.  I intervjuerna har vi intagit ett icke normativt perspektiv med ett inkluderande synsätt 

som grund, vilket innebar att vi inte förutsatte att eleverna vi intervjuat hade svårigheter.  

 

Det var viktigt för oss att eleverna i de klasser där observationerna ägde rum inte skulle känna sig utpekade, 

därför försökte vi ”smälta” in på bästa sätt i de miljöer vi besökte. När det gäller observationerna så skedde 

initialt en kort analys av det vi sett för att ha möjlighet att använda detta i våra intervjuer som ett stöd till 

följdfrågor och beskrivningar. När alla observationer och intervjuer var utförda analyserades sedan de 

anteckningar som gjorts vid observationerna utifrån figuren om tillgänglighet som tidigare redovisats i 

detta arbete (figur1). 

 

6.4 Tillförlitlighet och validitet 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver två relevanta begrepp, validitet och reliabilitet, som ofta används 

för att säkerställa tillförlitligheten eller kvaliteten i en studie. Begreppet validitet refererar till om studien 

verkligen undersöker det den har för avsikt att studera. Hur noggrant insamlandet av data och 

analyseringen av data går till, beskrivs med begreppet reliabilitet (Kvale & Brinkmann 2014; Fejes & 

Thornberg, 2015). Bryman (2011) lyfter istället fram begreppet pålitlighet som mer korrekt för att beskriva 

en kvalitativ studie, medans Fejes och Thornberg använder sig av ordet kvalitet. Pålitligheten eller 

kvaliteten tillförsäkras genom en fullständig och korrekt redogörelse för forskningsprocessen i alla dess 

delar. 

 

Genom att komplettera olika metoder i en studie kan man öka studiens tillförlitlighet och validitet 

(Kampmann, 1998; Szklarski, 2015). För vår del innebär detta att vi kompletterade våra elevintervjuer 

med observationer i klassrum och därigenom blev vi närvarande i elevernas miljö och kunde med hjälp av 

observationerna göra relevanta och tydliga återkopplingar i intervjuerna. Vår strävan är att så öppet som 

möjligt redovisa detta arbete och så tydligt som möjligt beskriva metoder och arbetets olika processer, att 

tydligt förankra resultat i empirin, att ge läsaren ny kunskap och förståelse och samtidigt beröra och väcka 

nyfikenhet eftersom detta enligt Fejes och Thornberg (2015) visar på god kvalitet i en studie.  

 

6.5 Etiska överväganden 

En viktig del i fenomenologisk forskning handlar om etiska svårigheter. Forskaren har ett stort ansvar i 

sina försök att förstå andra människors perspektiv, det krävs lyhördhet, hänsyn och respekt under hela 

forskningsprocessen. Ansvaret blir större när studierna innefattar barn, då dessa hamnar i en underordnad 

position gentemot vuxna både kunskaps- och erfarenhetsmässigt. Johansson (2003) påstår att forskare som 

vill ta sig in i barns livsvärld måste ha en särskild metodologi, vilket bland annat innebär kunskap om 

barn, hur man samtalar med barn och hur det egna förhållningssättet kan påverka inträdet till barnets 

livsvärld både positivt och negativt. Barnen måste känna att de är en del av forskningsprocessen och få 

samma men anpassad information som vuxna angående frivillighet, sekretess med mera. Enligt Johansson 

är barns perspektiv komplext och mångsidigt och skiljer sig åt om du är forskare eller pedagog. Forskaren 

söker värderingsfri kunskap där barnperspektiv är en förutsättning. Kvale och Brinkmann (2014) menar 

att barn genom intervjuer får möjlighet att uttrycka sina uppfattningar och upplevelser om världen. De 
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beskriver även i likhet med Johansson (2003) att man kan överbrygga vissa klyftor mellan barnet och den 

vuxne genom att intervjua barnet i för barnet kända miljöer samt att inneha särskild kunskap om hur du 

samtalar med barn. Intervjun kan med fördel genomföras i en miljö där barnet känner sig trygg och kan 

koncentrera sig. Här ska man vara uppmärksam på att skolan kan vara en känd miljö för eleverna men det 

betyder inte att alla elever upplever det som en trygg miljö. Därför valde vi i ett fall att intervjua en av 

eleverna i hemmiljö. 

 

Lika viktig som miljö är även tidpunkten för intervju. För att få uttömmande och pålitliga svar ska eleverna 

helst inte vara trötta, hungriga eller riskera missa rolig lektion eller aktivitet (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Barnombudsmannen (2004) framhåller även att det i detta sammanhang är viktigt med att ställa öppna 

frågor, att respektera barnets tid, ge information och grundregler om samtalet, skapa en lugn miljö och att 

inleda genom att ”mjuka” upp situationen.  

 

Det är lätt att hamna i sidospår när man intervjuar barn. Barnombudsmannen menar att även om barnet 

försiktigt ska föras tillbaka till rätt spår kan det finnas ett värde i elevens eventuella avvikelser även om 

det inte är tydligt under intervjusituationen.  

Vi har utgått från Vetenskapsrådets fyra krav gällande etik i forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet och samtyckeskravet uppfylls genom att ge skriftlig information till samtliga deltagare 

i studien. Denna aspekt är extra viktig då vi intervjuade och observerade elever under 16 år, eftersom 

vårdnadshavares samtycke krävs. Syftet samt en beskrivning om vår studie fanns med i det brev vi 

skickade till vårdnadshavare, lärare och rektorer på berörda skolor.  Det som sagts på intervjuerna eller 

det som observerats diskuterades ej utanför studien.  Information gavs gällande att allt deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avslutas av informanterna. Vid intervju samt observationstillfällen 

upprepades informationen, vi frågade igen om samtycke för intervju och även tillåtelse av ljudinspelning. 

Vid observationerna informerade vi om att anteckningar görs och att om pedagogen i klassen vill ta del 

av det vi skrivit efteråt gav vi utrymme för det. Konfidentialitetskravet handlar om deltagares 

personuppgifter, tystnadsplikt, avidentifiering och förtroende. I vår studie nämns inga namn på vare sig 

personer, skolor eller kommuner. Nyttjandekravet uppfylls i och med att allt material för studien endast 

används i denna enskilda studie. Deltagarna informerades om detta i missivbreven och även vid mötet. Då 

vi i vår studie har träffat flera olika informanter så funderade vi fortlöpande över vårt förhållningsätt i 

relation till dessa individer. Strävan var att informanterna skulle känna sig bekväma och väl informerade 

(Vetenskapsrådet 2002; Vetenskapsrådet 2011). 

 

7. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultat utifrån studiens syfte och forskningsfrågor.  En enkel tabell ger översikt 

över skolorna där observationerna och intervjuerna genomförts. Sedan redovisar vi det vi sett utifrån våra 

observationer med hjälp av figuren om tillgänglighet, samt elevernas röster. Resultatet av intervjuerna har 

sorterats in under rubriker. Under dessa rubriker redovisas resultatet både genom återberättande av 

respondenternas svar, samt i form av citat för att få fram elevernas egna unika röster.  
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7.1 Presentation av de observerade skolorna samt elever. 

Observationerna skedde i två olika kommuner, på fem olika skolor. En av eleverna intervjuades utan 

inledande observation eftersom det ej gick att få till stånd, intervjun utgör ändå en del av vårt empiriska 

material. Samtliga elever har någon form av läs- och skrivsvårigheter enligt pedagogerna. I vissa fall finns 

en ytterligare konstaterad diagnos som t.ex. ADHD, autism. För att inte avslöja för mycket runt elevernas 

identitet väljer vi att endast redovisa elevernas årskurs och genus. 

 

SKOLOR ELEVER 

A: Kommunala F-6 skola.   

 

7 elever intervjuades, 2 i åk 6 och 5 i åk 4.  

B: Kommunal 7-9 skola 3 elever intervjuades alla i åk 8. 

C: Friskola F-6 skola 2 elever i åk 5 - 6 intervjuades. 

 

D: Kommunal F-9 skola 

 

2 elever i åk 5 och 6 intervjuades.  

E: Kommunal F-6 skola  2 elever intervjuades i åk 4. 

 

 Övriga elever där ingen observation gjordes 

 Elev åk 6. 

 

Observationer har skett på fem olika skolor. Skolorna nämns i form av bokstäverna A, B, C, D och E. 

Nedan sammanfattas våra observationer utifrån de extra anpassningar och särskilt stöd som vi upptäckt 

och skrivit ned i våra löpande observationsprotokoll. Observationerna redovisas utifrån figuren om 

tillgänglighet (figur 1). De områden som tas upp är, fysiska, pedagogiska samt sociala anpassningar. Några 

extra anpassningar kan placeras i flera av dessa kategorier men eftersom vi inte har kunskap om avsikt 

placeras de i en förmodad huvudkategori.  

 

Det vi genom våra observationer uppmärksammat är att i samtliga klasser förekom det någon form av 

extra anpassningar men vi kunde ej skönja någon form av särskilt stöd i lika stor utsträckning. På en av 

skolorna (B) sågs särskilt stöd i form av en personlig resurs men som på grund av olika anledningar fick 

ta en roll som mer allmän klassresurs. Nedan följer en beskrivning av observationerna i de olika skolorna. 

 

Skola A: På denna kommunala skola skedde observationerna i en årskurs 4 och 6. Klasslärarna 

genomförde lektionerna själva med 25 respektive 27 elever.  

Fysiska anpassningar observerades i form av tillgång till grupprum. Studieskärmar till förfogande vid 

behov samt minskat intrycksstimuli med hjälp av hörselkåpor, skärmar och strategiska placeringar fanns 

i klassrummen.  Inga visuella anpassningar kunde ses vid detta tillfälle.  
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Även pedagogiska anpassningar i form av strukturstöd iakttogs. Pedagogerna i båda klassrummen använde 

sig av bildstöd, In-Print, för att tydliggöra schemat. Även en tydlig lektionsstruktur utifrån bilderna 

användes genom hela lektionerna. När det gäller strategistöd och innehållsstöd förekom information om 

arbetsuppgifter med enkelt, konkret språk, både skriftligt, muntligt med understöd av bilder. Instruktioner 

förstärktes med kontrollfrågor enskilt eller i mindre grupp samt en tydlig tidsram för lektionens struktur. 

Innehållsstöd iakttogs i form av komihåglistor för textskrivande samt egen dator eller Ipad för producering 

av skrift.  

De sociala anpassningarna som iakttogs var: en genomtänkt placering av eleverna så att samarbete 

främjades samt visst arbete utifrån kamratbedömning. Även viss återkoppling i form av beröm och 

uppmuntran skedde.  

Skola B: Observation skedde i en kommunal skola årskurs 8, 28 elever.  

Fysiska anpassningar som iakttogs var parvis placering, tassbeklädda stolar och bord. De stora fönstren 

hade dragbara gardiner som ljuddämpande åtgärd. Minskat intrycksstimuli utifrån avskalade väggar och 

de befintliga skärmväggarna vilka kan dela av rummet. I övrigt vara det stort ljusinsläpp i klassrummet, 

ett grupprum fanns tillgängligt i direkt anslutning till klassrummet. Bord och stolar fanns även i korridoren 

utanför.  

Pedagogiska anpassningar sågs i form av strukturstöd med bildschema över lektionsinnehåll via 

smartboard.  

Sociala anpassningar stod resurserna för. Då läraren haft muntlig genomgång har de två klassresurserna 

haft relationen med eleverna och hållit dem med material som hörselkåpor, klämbollar och bordsskärmar. 

De använde även teckenstöd till enstaka elever. Samtliga elever hade en egen skoldator.  

Skola C: Observation i årskurs 5–6, 13 elever på liten friskola. 

Fysiska anpassningar som uppmärksammades var att i rummet fanns ett ljudöra på väggen. Klassrummet 

var uppdelat med skärmar, bord och stolar tillsammans, matta, soffa, kuddar och sittpuffar. 

Förvaringshyllor med märkt innehåll och bilder på olika användningsområden.  

Pedagogiska anpassningar som noterades var strukturstöd i form av bildschema över dagen. Strategistöd 

fanns som bildkartor över olika rutinsituationer som barnen möter så som lektionsövergångar, lunch, rast 

och hur man är en bra klasskamrat.   

En social anpassning som observerades var att varje elev hade två skyltar med sig. Den ena skylten hade 

ett utropstecken och den andra skylten hade ett frågetecken. Med hjälp av skyltarna kunde eleverna visa 

var i arbetsprocessen de befann sig, om de ville ha hjälp, om de hade förstått eller om de ville arbeta 

vidare. Läraren förde dialog med eleverna under lektionen och frågade ofta hur de kommit fram till sina 

svar, läraren skrev och ritade elevernas svar på tavlan som visuell förstärkning.  

Skola D: På denna skola gjordes observationen i en åk 6 på en kommunal F-9 skola. Klassen bestod av 

23 elever och undervisades av en lärare och en elevassistent. Hälften av lektionen bestod av 
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gruppundervisning med blandade elever från årskurs 5 och 6. Överlag var det få anpassningar som 

framkom vid denna klassrumsobservation. 

De fysiska anpassningarna som observerades var att klassrummet var möblerat i rader med eleverna två 

och två. Ingen tillgång till grupprum fanns och inte några tecken på auditiva anpassningar som exempelvis 

hörselkåpor sågs.  

Pedagogiska anpassningar som iakttogs var strukturstöd i form av skriven text på tavlan. En av eleverna 

fick använda sig av dator under hela lektionspasset. 

Kamratrespons och stöttning till enskilda elever av elevassistenten var de sociala anpassningarna som 

observerades.  

Skola E: Observation gjordes i åk 4 med 25 elever på en kommunal F-6-skola. 

Fysiska anpassningar som observerades var gruppvis placerade bänkar med bänklock och avskärmande 

bokhyllor. Miljön var relativt tyst och lugn då eleverna hade allt de behövde vid sin plats. Elever kunde 

använda egna hörlurar för att motverka bakgrundsljud däremot observerades inga hörselkåpor. Inget 

grupprum fanns att tillgå. 

Pedagogiska anpassningar i form av innehållsstöd för att tydliggöra undervisnings innehåll fanns som 

dokumentation på väggarna. 

Sociala anpassningar observerades i form av två lärare som turas om att undervisa och assistera under 

lektionen samt uppmuntra till gruppsamarbete mellan eleverna.   

7.2 Elevernas röster 

I detta avsnitt delar vi in elevernas intervjuer i olika kategorier, vi lyfter fram elevernas unika röster med 

hjälp av citat. Anpassningarna och stöd anses som viktigt och utifrån transkriberingarna framstår 

utanförskap, jämförelse, nöjdhet, nytta och funktion, egna strategier och motivation/delaktighet som 

betydelsefulla faktorer. Alla elever som intervjuats har extra anpassningar, vilket var ett av 

urvalskriterierna i vår studie. Eleverna upplevde sina extra anpassningar/särskilt stöd som hjälp på något 

sätt. Det kunde vara ”hjälp från fröken/resursperson” eller ”extra hjälp”. Alla elever kände inte till 

begreppen extra anpassning och särskilt stöd, då refererade vi till ”hjälp och stöd” på olika sätt i våra 

intervjufrågor.   

7.2.1 Elevernas känsla av de extra anpassningarna och särskilda stödet  

Elevernas berättelser handlar mycket om känslor som uppkommer i samband med ”att behöva hjälp” 

och/eller att vara ”annorlunda”. Detta kan vara både negativa och positiva upplevelser. För att lyckas i 

skolan behöver många elever extra anpassningar, dilemmat blir att det kan leda till många olika känslor 

som utsatthet, otrygghet och en känsla av att aldrig få lyckas. Funderingar runt att jämföra sig med andra 

är också framträdande i elevernas utsagor. Flera av våra respondenter berättar om känslor som kan tyda 

på negativitet. De beskriver att något är svårt, att de inte orkar och att de behöver hjälp. Även känslan av 

att inte bli lyssnad på och att lärarna uttrycker irritation när mycket stöd och hjälp krävs för att ”orka” 

utföra sina uppgifter.  
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Elev i åk 8 beskriver elever som behöver extra hjälp och stöd som en grupp som hen inte vill identifiera 

sig med. Hen beskriver dessa eleverna som ”noobar”2. Lärarna blir irriterade när hen inte kan eller inte 

förstår. Situationen beskrivs utifrån tid för läxhjälp före eller efter skolan.  

 

Det är mest noobar…Asså, jag pallar inte gå före…Assså, den är före och efter skolan och…jag orkar inte 

då (elev åk 8). 

 

Samma elev beskriver en irritation hos de lärare som hen möter och att hen tillslut finner en utväg i att 

säga att hen förstår och kan, trots att så inte är fallet. 
 

Nä, dom blir bara irriterade. Asså, “du måste försöka, du måste lyssna, jag har ju gått igenom det” Asså, 

det spelar ingen roll hur mycket jag jobbar, jag fattar iallafall inte hur man gör. Tillslut säger jag att jag 

fattar för att dom ska lämna mig ifred, sen blir de sura (elev åk 8). 

 

Andra negativa känslor som beskrivs handlar om det fysiska måendet och att eleverna inte riktigt vet 

varför insatser görs. För de elever som beskriver negativa känslor om trivsel eller trygghet på skolan 

nämner flertalet av dem störande elever och ljud som bidragande orsak.  

Nej, jag måste ju gå. Fast ibland har jag ont i magen och ont i huvudet (elev åk 8). 

Jag vet inte varför heller.  Men jag vet inte om det är för all hjälp jag fick med (spec. lärare) och dom… 

när jag läste massa nonsens ord och sånt. Jag skulle inte göra det egentligen…för att egentligen skulle 

dom… de grejerna skulle man ha bara en kort period och man…. alltså det blir bara tråkigt att läsa. Nej, 

det var ju samma med engelskan, då fick jag också gå iväg och arbeta, men jag ville inte göra det… det 

var jättetråkigt och det var bara ord som jag redan kunde och så…och dom sa att… alla andra sa att om 

jag har svårt att läsa på svenska så kan det bli så på engelskan, men han sa (spec. läraren) att det inte 

hörde ihop och att jag var tvungen att göra det här för att vara godkänd i engelska, vilket jag inte 

behövde (elev åk 6). 

Ibland är det bara så mycket, alla skriker och springer och pratar (elev åk 8). 

Informanterna beskriver även att de extra anpassningarna och särskilda stödet ibland kan uppfattas som 

fusk av klasskompisar och att de inte vill använda dessa hjälpmedel eller bara när andra i elever i klassen 

gör det. 

Ibland kanske kompisarna trackar en men ofta vill dom också ha. En del blir sura och säger det är fuskigt 

(elev åk 8). 

Ja, men jag vill inte använda det. Nej.. jag är väldigt… ja vet inte… alla mina lärare och min mamma 

tjatar på mig att jag ska använda det men jag vill inte… jag vet inte varför (elev åk 6).  

                                                             

2 ”noob” kommer från det engelska ordet ”newbie” som betyder nybörjare på svenska och används ofta inom spelvärlden 

för att förlöjliga eller förolämpa någon. (Wikipedia.org, noob, hämtad 2019-04-16 från 

https://en.wikipedia.org/wiki/Newbie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Newbie
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Elev i åk 4 beskriver känslan av jämförelse och att hen upplever det som jobbigt att bli klar sist i sin 

läsning, att tappa bort sig i texten och att det kan leda till besvikelse när hen aldrig hinner med det där lilla 

extra som hen upplever att de andra i klassen gör. Ändå uttrycker hen att själva provsituationen är rolig 

eftersom hen vill testa sig själv och sina kunskaper. 

Att vi brukar läsa texter och sånt o då…hinner inte riktigt jag... nu… för alla andra tjejer och killar de 

läser jättefort… känner att jag vill var klar lika fort, men det går ju inte. Det är ganska kul och ha prov, 

för då kan jag ändå testa mig själv… vad jag lyckats lära mig och så…men ändå är det lite jobbigt för alla 

blir klara först och så sitter jag där och tappar bort mig och måste läsa om hela tiden. Då så brukar jag bli 

klar sist…Ja hinner aldrig med de där extra (elev åk 4). 

Flera positiva känslor runt både extra anpassningar och det särskilda stödet kunde vi också se i många av 

elevernas berättelser.   

Gör tumme upp… fast det är roligare när X är där också (elev åk 4–5). 

Elev i åk 6 beskriver känslan av att få stöd med att det fungerar bra och att hen upplever att det är 

ändamålsenligt. Hen beskriver känslan av att vara nöjd när hen får möjlighet att arbeta i en mindre 

grupp. 

 Ja…går ju o jobbar med X. Det är bra, det blir lugnare. Det känns bra, jag får ju lära mig engelska o så 

(elev åk 6). 

De beskriver även av att de får stöttning utan att de känner sig utpekade i situationen. 

Ja det är jättemånga som inte fattar… man är aldrig själv… så det är ok (elev åk 5). 

 

7.2.2 Elevernas beskrivning av de extra anpassningarna och särskilda stödet 

De anpassningar som gjordes kan kategoriseras utifrån figur 1, pedagogisk-, fysisk- och social 

tillgänglighet. Eleverna nämner extra anpassningar och särskilt stöd inom alla dessa kategorier. Många 

beskriver kompensatoriska hjälpmedel av olika slag vid intervjuerna. Även hjälp i form av strategi samt 

strukturstöd beskrivs. Både intervjuerna och observationerna visar på att strukturstöd i form av bildstöd 

förekom i väldig många fall. Eleverna beskriver även att de övar på att läsa och skriva i form av enskild 

träning utanför klassrum, användande av dator och Ipads samt anpassade läromedel. Olika hjälpmedel för 

att hålla fokus och koncentration så som hörselkåpor, särskildplacering och avskiljande skärmar var sådant 

som eleverna själva lyfte fram i intervjuerna. 

 

Huvuddelen av de anpassningarna som eleverna berättade om återfanns inom området pedagogisk 

tillgänglighet. När det gäller kompensatoriska hjälpmedel återkommer de i lite olika form i flera av 

elevernas berättelser. De hjälpmedel som beskrevs var exempelvis: inläsningstjänst och läspenna vid 

läsning av svår och lång text, Ipad eller dator vid producering av skrift samt enklare eller tillrättalagda 

uppgifter.  

Då brukar jag få använda en ipad och ett litet tangentbord som hör till som jag skriver på. Förut hade jag 

en annan mattebok för då så kunde jag inte jobba med långa texter… det var långa, ja det var så lång 

text och jättesvåra mattetal. Nu får jag de lättaste sidorna och det går faktiskt ganska bra (elev åk 4). 
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Ja, jag har ju en ”läspenna”…Emm, jag har ett program på vad heter det…datorn…så jag måste sätta på 

där och sen sätter jag på läspennan… och kopplar upp till...vad heter de.. de programmet, sen om det där 

är en text som jag ska läsa så tar jag pennan över så här och sen liksom läser den upp på datorn (elev åk 

4). 

I intervjuerna beskrivs både struktur och strategistöd för att öka den pedagogiska tillgängligheten. 

Ja, först går de ju igenom dagen o så…och då är det bilder… bilder på tavlan alltså… och sen brukar de 

flesta   lärarna berätta vad vi gjorde förra gången… eller någon i klassen berättar…och sen skriver de 

målet med lektionen också…Det är bra för då vet man mer vad man ska göra (elev åk 6). 

Ibland förstår jag inte instruktionerna… Ibland skriver hon eller frågor hon (läraren)..ser du vad du gjort 

för fel? Ibland får jag hjälp med bilder (elev åk 4). 

Flera elever beskriver att de jobbar enskilt med speciallärare eller resurspedagog utanför klassrummet för 

att träna på sina svårigheter. De flesta beskriver detta som positivt men vi kan se en ambivalens i deras 

berättelser, då vissa känner att detta leder till en förlust av lektionstid i klassen. Eleverna upplever att 

stödets utformning inte alltid är väl genomtänkt eller förankrat hos eleverna själva och att de då missar 

undervisning och annat som kan upplevas som roligt eller intressant i klassrummet. 

Ibland går jag ut för att läsa och så… och ibland går jag ut för att testa… saker som typ läspenna… eller 

om det är något nytt jag ska lära mig på datorn…något nytt ställe jag… ja ska in på…så och det måste jag 

väl (elev åk 4). 

Det tycker ja, att gå är ok... det är bra … men då missar jag ju andra lektioner också… ja …så det är lite 

si och så…Ja det är liksom både och (elev åk 4). 

Ibland är det skönt men ibland vill jag helst vara kvar. Ibland är det mycket roligare i klassrummet (elev 

åk 8). 

Under en av observationerna noterade vi att det blev lite oroligt och tjafsigt i klassrummet när 

resurspedagog skulle ta med några elever till grupprum för undervisning, däribland två av de elever som 

intervjuades. Intervjuerna visade sen att elevernas oro handlade främst om vem som skulle gå och varför.  

Även fysiska anpassningar för ökat fokus och koncentration beskrivs i intervjuerna. I många av våra 

elevers berättelser så framkom vikten av att få ha lugn och ro i sitt klassrum. Beskrivningarna av detta 

”problem” för eleverna var väldigt målande. Vissa av eleverna ansåg att de själva var bärare av 

svårigheterna när det kommer till koncentration och att ha förmågan till att lyssna, medan andra elever 

beskrev mer en allmän stökighet i klassen som ofta fick de att tappa fokus. 

Det är dä… där framme... snett framme. Ja… Ja är väldigt nyfiken på vad andra gör och så…de är 

därför sitter jag där, med en skärm. Ja tycker den är ganska bra faktiskt för jag kan liksom inte motstå 

det (elev åk 4). 

Det går så snabbt...Jag kan läsa...men böckerna är så långa...och...och...så är det så himla mycket ljud, 

jag tittar där och där och där (elev åk 4). 

I intervjuerna kom tankar runt relationer fram som en viktig del vid stöd både i och utanför klassrummet. 

Eleverna beskriver relationer till kompisar och vikten av att kunna få hjälp av en kompis men även 

relationerna till lärare och andra vuxna som hjälper och stöttar i skolan lyfts fram. 
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Hur jag lär mig bäst…ja… nja jag vet inte, men kanske ha en bra kompis bredvid som vill jobba och som 

kan hjälpa en å så…så den kan förklara lite o så… bara lite alltså, det kan vara skönt och ha så att man 

kan hjälpas åt (elev åk 4). 

Hon var i 6:an. Hon var snäll. Hon satt alltid bredvid mig och sa hur jag skulle göra. Asså, jag kunde säga 

att jag inte fattade, då sa hon bara “då gör vi så här istället”. Jag fattade inte alltid men hon blev aldrig 

arg. Hon berättade vad jag gjorde för fel på prov och sånt och så sa hon hur jag skulle göra och då kunde 

jag bara “Ahhhh” (elev åk 8). 

Om jag och X bråkar då sitter man med fröken och så berättar en i taget vad som hänt… och fröken får 

också säga, hon ritar samtidigt. På slutet kommer vi på ett bra slut. Kanske göra förlåt eller komma på 

att man ska säga till vuxen (elev åk 5–6). 

 

7.2.3 Elevernas beskrivning av anpassningarnas funktion 

Det som kännetecknar de extra anpassningarna och särskilda stödet vi sett i observationerna och fått 

beskrivet i elevintervjuerna är att de förekommer i skiftande grad och i olika stor utsträckning. Vi kan 

dock se att anpassningarna och stödet som ges i grund och botten kan härledas till att försöka utveckla 

tillgängligheten av undervisningen på flera olika plan för de elever som befann sig i klassrummet. 

Beskrivningar av hur de extra anpassningarna och/eller särskilt stöd påverkar lärandet, skolarbetet betygen 

och progressionen mot kunskapskraven fanns i elevernas berättelser. Några av eleverna beskriver hur 

deras extra anpassningar underlättar vid läsning och skrivning och att de insatser som görs förbättrar deras 

resultat. En elev i åk 4 beskriver att hen lästränar med hjälp av Bravkodsmaterialet och att hen nu läser 10 

ord snabbare. 

 

Mm.. jo det hjälper lite… För att få upp snabbheten och läsa…jag läser 10 ord mer än vad jag gjorde. Ja 

tänker att ju mer jag läser ju bättre blir jag (elev åk 4). 

 

Detta beskriver en elev när hen berättar hur det går att läsa i klassen, hen är fullt medveten om att lästräning 

krävs. Hen beskriver att detta inte bara görs i skolan på olika sätt, både i klassrummet och i ett grupprum 

intill klassrummet, utan att hen själv eller med någon vuxen hemma, tränar läsning varje vecka. 

Ibland går jag ut med X eller X (resurser) och läser i en mapp med ord så här…för att bli snabbare och 

snabbare…Jag tycker det är bra, jag blir bättre och bättre (elev åk 4).  

En av de intervjuade eleverna beskriver att de anpassningar som hen får hjälper hen i sitt lärande men hen 

kan inte med ord beskriva hur. När frågan om anpassningarna hjälper och om hen tycker det är bra svarar 

hen kort och gott: 

Ja det tror jag … Nej, jag är nöjd (elev åk 4). 

7.2.4 Elevernas egna strategier 

I intervjuer upptäcktes att eleverna själva hade utvecklat strategier för att lyckas bättre i skolan. Detta 

framträdde extra klart när det gällde elevernas förmåga till koncentration och fokus. Elev i årskurs 4 

beskriver tillexempel att hen hela tiden ”pillar” med olika saker för att då lyssnar hen bättre på vad 

lärarna sig vid genomgångar. En annan elev beskriver hur hen ”går in i sin egen bubbla” att hen stänger 

av för att kunna fokusera bättre på lektionerna.    
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Jag tar ofta upp något i mina händer och pillar lite på…så där…och sånt, annars blir jag trött och hängig 

och sånt…o känner att jag inte hänger med riktigt på tavlan och så typ om J (läraren) säger en text och vi 

ska skriva då så hinner jag inte med de andra för de läser så snabbt (elev åk 4). 

Ja, jag sitter lite med ryggen till de andra så jag lättare kan typ ”gå in i min bubbla”… haha (elev åk 6). 

8. Diskussion 

I metoddiskussionen dryftar vi fördelar, nackdelar och svårigheter med vårt upplägg och val av metod. 

Resultatdiskussionen knyter samman elevröster, observationer, litteratur och vår teoretiska bakgrund.  

 

8.1 Metoddiskussion  

I studien valde vi att använda oss av enskilda elevintervjuer med utgångspunkt i den kvalitativa 

forskningsansatsen. Valet grundade sig i att komma åt elevernas unika berättelser. För att få en djupare 

förståelse för elevernas sammanhang i skolan så utfördes observationer innan intervjuerna. Vi var oroliga 

att inte få tillräckligt med skolor och därmed inte tillräckligt med elever att intervjua då vi hade som mål 

att få minst 18 intervjuer. Detta blev dock inte fallet, ett visst bortfall skedde under processen, men vi 

landade med 16 stycken utförda intervjuer fördelade på nio flickor och sju pojkar. Resultatet i studien har 

uppnåtts med hjälp av två olika metoder, observationer och intervjuer, som i hög grad bekräftar varandra. 

Detta kan ses som en styrka i vår studie då det ökar tillförlitligheten. 

 

Då vi i vårt resultat inte i så stor utsträckning fick syn på det särskilda stödet i förhållande till de extra 

anpassningarna, kan det tänkas ha gått bättre om vi valt att intervjua lärare som ett komplement samt att 

vi i vårt missivbrev och i kontakten med skolorna framhävt det särskilda stödet i större utsträckning. 

För att testa flödet i våra intervjuer och svårighetsgraden på frågorna utförde vi varsin testintervju med 

delar ur intervjuguiden. Under de “riktiga” intervjuernas genomförande har det väckts nya frågor runt 

vikten av relationen mellan oss som intervjuar och eleven som blir intervjuad. Vi inser att vi kanske 

upptäckt dessa svårigheter och fler infallsvinklar om vi genomfört fler testintervjuer och på så sätt lärt oss 

att ställa fler följdfrågor som berikar svaren och som i sin tur kunnat leda till att vi fått ännu mer 

uttömmande svar på våra forskningsfrågor. Användandet av intervjuguide med halvstrukturerade frågor 

har varit bra för att vi ska få ut så likvärdiga svar som möjligt från alla intervjusituationer. Utifrån den 

begränsade tiden för denna studie ansåg vi att vi inte hade möjlighet att genomföra intervjuerna 

tillsammans.  Svårigheter fanns i och med att vi är två olika intervjuare som har intervjuat individuella 

elever i skilda miljöer vilket kan ha påverkat elevernas svar på olika sätt. Risker finns att vi byggt upp 

samtalet olika och ställt frågorna på olika sätt trots vår intervjuguide.  

Med hjälp av våra observationer hade vi möjlighet att ställa frågor mer på djupet kring det vi observerat 

samt möjlighet att få igång samtalet med de mer tystlåtna eleverna. Eftersom intervjuer endast har varit ca 

15–20 minuter långa har observationerna även gett oss en djupare och bredare kunskap för tolkning av 

svaren. Valet av icke-deltagande observationer anser vi var lyckat då det gav oss möjlighet att ha full fokus 

på det som skedde i klassrummet. Vi upplevde inte att eleverna eller lärarna blev påverkade av vår närvaro. 

Dock får man ta i beaktning att observatören kan bli påverkad av miljön och vise versa. En farhåga vi hade 

var att eleverna kunde känna sig utpekade vid intervjusituationen. För att undvika detta valde vi att vara 

så följsamma och lyhörda som möjligt för elevernas önskemål om bland annat tid och plats. Vi har ej 
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heller intagit en syn som förutsätter att eleven vi intervjuar upplever svårigheter, utan försökte hela tiden 

inta ett icke normativt perspektiv med ett inkluderande synsätt som grund. Vi upplevde både observations 

och intervjutillfällena som väldigt avdramatiserade och att eleverna gärna ville bli lyssnade till.  

Vi ser även en svårighet i vår studie med att bedöma vad som anses vara en extra anpassning. Vi är fullt 

medvetna om att det som på en skola anses som extra anpassning eller särskilt stöd kan på nästa skola 

betraktas som ledning och stimulans på gruppnivå. 

 

8.2 Resultatdiskussion   

Frågeställningarna knyts ihop med elevröster, observationer, litteratur och vår teoretiska bakgrund i 

följande resultatdiskussion. Vi utgår från de frågeställningar som detta självständiga arbete grundar sig i.  

 

8.2.1 Eleverna upplever att dessa anpassningar och särskilt stöd erbjuds 

Vår studie visar tydligt på att extra anpassningar och särskilt stöd är något som arbetas aktivt med på 

skolorna samt upplevs som en förutsättning för att eleverna ska utvecklas i sitt lärande. 

 

De anpassningar som nämndes av eleverna och som iakttogs i observationer återfinns inom kategorierna 

pedagogisk tillgänglighet, fysisk tillgänglighet samt social tillgänglighet (figur 1). Exempel är: enskild 

träning samt anpassade läromedel, olika hjälpmedel för att hålla fokus och koncentration, så som 

hörselkåpor, särskildplacering och avskiljande skärmar. Huvuddelen av de anpassningarna som beskrevs 

återfanns dock inom området pedagogisk tillgänglighet då många elever beskrev hjälp och stöd i form av 

kompensatoriska hjälpmedel så som, inläsningstjänst och läspenna vid läsning av svår och lång text, Ipad 

eller dator vid producering av skrift samt enklare eller tillrättalagda uppgifter. Dessa digitala hjälpmedel 

samt anpassade läromedel kan vi direkt knyta till det kompensatoriska perspektivet, de kan kompensera 

för elevernas svårigheter men ersätter inte en kompetent lärare eller innebär inte att eleven behöver träna 

på svårigheterna. Vi förstår både genom observationerna och utifrån intervjuerna att skolans 

kompensatoriska uppdrag är mer komplext än vi anat och att vi som speciallärare kommer att ha en stor 

betydelse i detta arbete genom att lyssna in eleverna och även medverka vid uppbyggandet av det 

organisatoriska samt vid utredningar. Nilholm (2012) anser dock att det inte är tillräckligt att bara se till 

det kompensatoriska perspektivet, att då enbart kompensera brister med hjälp av exempelvis tekniska 

hjälpmedel. Flera forskare framhäver vikten av den kompetenta läraren både utifrån kunskaper om läs- 

och skrivsvårigheter men även för betydelsen av en god emotionell utveckling (Alatalo 2016; Hagtvet 

m.fl. 2016; Hattie 2012).   

 

Skolinspektionens granskningsrapport (2016) visar att många skolor är osäkra på vad som menas med 

extra anpassningar och särskilt stöd och hur de ska användas. Risken med den osäkerheten blir att skolorna 

använder sig av Skolverkets exempel på vanliga strukturstöd och kompensatoriska stöd, de så kallade 

listorna som nämnts tidigare, och att det används utifrån ett generellt behov snarare än individuellt. Denna 

osäkerhet hos skolan som organisation tycker vi oss kunna se i Nilhoms (2005) beskrivning av dilemman 

som uppstår i skolans vardag och som ställer en likvärdig utbildning och anpassad undervisning efter 
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elevers olikheter mot varandra. Vi kan även se paralleller till Skirtics (1991) tankar om att skolan styrs av 

olika byråkratier, det möjliggör inte maximal utveckling hos eleverna om för mycket tid går åt till att 

diskutera denna osäkerhet istället för att få till stånd en gemensam syn, ett gemensamt utvecklande arbete. 

Exempel på detta syns i observationerna och beskrivs även av eleverna, då vissa elever inte vill använda 

det stöd som erbjuds för att det kan tänkas inte var väl förankrat eller anpassat för just den elevens behov.   

Skolorna och klasserna visade sig ha kommit olika långt i processen med extra anpassningar och särskilt 

stöd då de hade varierande upplägg och genomförande av dessa. Vi tycker dock att det är svårt att se vad 

som kan bedömas vara ledning och stimulans på organisationsnivå, vad är extra anpassningar och särskilt 

stöd? På flera av skolorna vi besökte var t.ex. bildstöd ett sätt att göra undervisningen mer tillgänglig för 

alla och kan då tänkas ha övergått från en extra anpassning för ett fåtal elever till att istället fungera som 

ledning och stimulans. Eleverna beskriver både extra anpassningar och särskilt stöd på flera olika sätt och 

inom flera olika områden. Detta kan vi härleda till det som Hagtvet (2009) beskriver runt lärarens arbete 

med anpassningar som en omgivande byggnadsställning som hjälper eleven mot kunskapsmålen, allt ifrån 

att väcka elevens intresse och förenkla till att visa lösningar.  

 

8.2.2 Elevernas beskrivning  

När det gäller elevernas beskrivning av sina upplevelser av de extra anpassningarna och det särskilda 

stödet som erbjuds framkom att eleverna är ganska nöjda med skolan och de extra anpassningarna och 

särskilda stödet, men negativa känslor kring utanförskap och samhörighet tenderar att göra ett större 

avtryck. Vid en av observationerna noterade vi att det blev lite oroligt bland eleverna när några av dem 

skulle följa med resurspedagog för undervisning i grupprum. Livliga diskussioner utbröt om vem som 

ska gå, vem som inte ska gå och varför de ska gå till grupprummet. Detta kan vi härleda till Hagtvet 

m.fl. (2016) som beskriver riskerna med negativa känslor över att lämna klassgemenskapen som kan 

framträda starkare hos eleverna trots positiva effekter med särskild undervisning. Även Isakssons (2009) 

studie visar på en viss kluvenhet hos elever som får undervisning utanför klassrummet mellan en lugnare 

miljö och en utpekande situation.  

 

Utanförskapet i våra elevintervjuer tolkar vi som känslan att andra elever hamnar i fördelaktiga situationer 

medan de själva får stå tillbaka på grund av sina svårigheter. Upplevelsen av att missa något roligt i 

klassrummet beskrivs av flera elever. Elever i åk 8 samt i åk 4 beskriver att de kan förlora viktig eller 

intressant undervisning i och med att de lämnar klassrummet för att lästräna. Detta kan härledas till att 

stödet till viss del utgår från det kompensatoriska perspektivet på svårigheter och har då sitt utgångsläge i 

en individualistisk uppfattning (Nilholm, 2005). Hagtvet m.fl. (2016) beskriver att elever i läs- och 

skrivsvårigheter många gånger har brist på motivation. De möter motgångar och måste ofta jobba hårdare 

än övriga elever vilket kan få dem att fastna i negativa känslor. Det kan förklara de känslor om att inte 

”orka” som vi mött i våra intervjuer. Genom att göra eleven mer delaktig i innehåll och arbetssätt kan 

eleven få ett bra utbyte av undervisningen och stärka sin läsning och skrivning, vilket vi kunde skönja att 

vissa elever saknade.  Svaga läsare tenderar att undvika läsning och får därmed inte den övning som är 

nödvändig för ett gott läsflyt. Hos elever som under en längre tid har upplevt misslyckande kan detta få 
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en negativ påverkan även på elevens självbild. Matteuseffekten med undvikandet av läsning, en 

nedåtgående spiral kan då uppstå (Taube, 2009).  

För att eleverna i behov ska kunna lyckas i skolan så är både kommunikationen och relationerna till lärarna 

av extra vikt.  Eleverna ska våga be om hjälp när de känner att de behöver (Tjenberg 2013). Lärarna ska 

dessutom vara engagerade och ha förståelse för elevernas individuella lärandesituationer (Ekegren 

Johansson 2016).  Här ser vi väldiga skillnader i våra elevintervjuer. Vissa berättelser tyder på att både 

god kommunikation och relationer finns, elev i åk 8 beskriver sin relation med en lärare hen tidigare mött 

som väldigt positiv och stödjande. Andras åsikter som mer beskriver motsatsen, att inte blivit lyssnad på 

eller tillfrågad alls framträdde också i elevernas berättelser. Vi anser oss även kunna koppla detta till att 

flera av de elever som vi mött har en önskan om att få påverka och ha möjligheten till större inflytande 

över sin tid i skolan. Detta ger indikationer på att ett mer relationellt perspektiv efterfrågas från elevernas 

sida. Flera av eleverna uttryckte även en önskan om att ljudmiljön kunde förbättras genom lärarens 

påverkan.   

Resultatet i studien visar också på att utifrån de specialpedagogiska perspektiven ges stödet till eleverna 

alltför ofta utifrån ett individualistiskt synsätt, det vill säga att stödet utgår ifrån det kompensatoriska 

perspektivet även under den tid då eleverna befinner sig i klassrummet (Nilholm 2005). Summan av detta 

blir att eleven i sig blir väldigt beroende av sina anpassningar för att över huvud taget hänga med i klassens 

undervisning.   

8.2.3 Studiens utrönande  

När det gäller studiens utrönande kring exkludering, inkludering och elevernas progression mot 

kunskapskraven så tyder observationerna på att det görs många inkluderande åtgärder inom 

klassrumsundervisningens ram. Detta kan tänkas tyda på att ett dilemmaperspektiv präglar skolan 

(Nilholm, 2005). Elevers olikheter är grundläggande för anpassningar i det pedagogiska arbetet.  

Utifrån Jensens (2017) definition av inkludering kan vi se en önskan om fysisk och social inkludering hos 

eleverna. En elev uttryckte att hen ofta satt i ett rum med en annan elev, vilket hen inte ville.  En annan 

elev berättade att hen behöver hjälp av läraren i sin relation med klasskompisarna.  Hagtvet m.fl. (2016) 

menar att läs- och skrivsvårigheter och socioemotionella svårigheter är två olika sidor som kan påverka 

varandra, därför är det viktigt att skolan anpassar och stöttar eleven för såväl läs- och skrivsvårigheter som 

känslomässiga svårigheter. Att inte bara jobba med läs- och skrivförmåga utan dessutom arbeta mot mål 

som eleven tycker är viktiga kan leda till ökad motivation och en mer positiv självuppfattning. Att vara 

delaktig i både utformning och användandet av anpassningar är viktigt för eleverna. Om eleven får vara 

delaktig och ha inflytande över sitt stöd kan det hjälpa eleven att förstå värdet i att träna sin läsning och 

skrivning vilket kan göra träningen mer meningsfull (Bruce m.fl, 2016). Antonovsky (1991) beskriver att 

KASAM är viktigt för att eleven ska ha förmågan att hantera besvärliga situationer och att uppfattningen 

av delaktighet kan i längden bidraga till en känsla av inkludering hos eleven.  Här ser vi olikheter i våra 

intervjuer. Vissa elever vi intervjuat känner att de får vara med att påverka medans andra inte tycks 

reflektera över detta alls. Några elever berättar att de endast använder hjälpmedel när andra elever 

använder det. Denna uppfattning hos eleverna kan också bidra till en känsla av utanförskap som i sin tur 
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kan härledas till att eleverna känner sig exkluderade från den ordinarie undervisningen som pågår i 

klassrummet. Denna upplevelse förstärks ytterligare när eleverna beskriver att ”de missar” undervisning i 

klassrummet när de måste ägna sig åt enskild träning utanför klassrummet.  

Skolverket (2016) menar i sin rapport att i skolor som ej lyckats så bra med arbetet runt extra anpassningar 

är det vanligt att rutiner saknas för att identifiera vilka behov som finns hos eleverna. Ofta diskuteras 

eventuella åtgärder som i regel snabbt sätts in, utan att analysera hur behovet ser ut. Skolan lyssnar ej på 

eleven ifråga, risken blir att eleverna sällan får de extra anpassningarna de behöver för att nå så långt som 

möjligt i sin utveckling och sitt lärande. Våra intervjuade elever efterfrågar individuellt stöd men vill 

samtidigt inte hamna utanför gruppen. Nilholm och Göransson (2013) anser att eleven själv avgör om hen 

är inkluderad. Eleven lägger svårigheter hos sig själv men efterfrågar dilemmaperspektiv, det vill säga att 

situationen inte innebär en given lösning (Nilholm, 2005).  

Att lyfta frågeställningar runt elevers svårigheter till skol- och gruppnivå för att hjälpa oss som arbetar i 

skolan så att vi kan ta reda på hur vi kan möta elevers olika behov och förutsättningar är viktigt. Med hjälp 

av kartläggning och samanställning av skolans extra anpassningar och det särskilda stödet så kan skolan 

tillsammans med specialpedagoger/speciallärare analysera och gemensamt utarbeta en plan över vilka 

individuella insatser, arbetsformer och anpassningar som fungerar. Om skolan sen kan lyfta dessa insatser 

till gruppnivå kan flera elever ta del av dessa. När de i förlängningen övergår till att vara en del i skolans 

arbete med grundläggande ledning och stimulans kan även arbetet med tillgängliga lärmiljöer, att 

förebygga skolsvårigheter av mer allmän art hållas levande. Detta ser vi skulle gynna våra intervjuade 

elever särskilt utifrån beskrivningarna om hur de istället för att få vara med att påverka de insatser som 

sätts in utvecklar egna strategier som lösning. 

Åsikter runt hur extra anpassningar och särskilt stöd påverkar lärandet, betygen, kunskapskraven och 

skolarbetet återfinner vi i elevernas berättelser. Eleverna beskriver hur extra anpassningar underlättar vid 

läsning och skrivning och att de insatser som görs förbättrar deras förmåga, att stödet som de får hjälper 

dem att prestera bättre i skolan. Eleverna vi intervjuat hade inte så målande beskrivningar runt detta mer 

än ett konstaterande av att anpassningarna och stödet som erbjuds hjälper dem i sitt lärande och därmed 

har inverkan på deras progression mot kunskapskraven. 

9. Avslutande reflektioner   

Syftet med studien var att synliggöra elevers perspektiv på extra anpassningar och särskilt stöd kopplat 

till elevernas läs- och skrivsvårigheter. Här gör vi en avslutande sammanfattning och reflektion kring vårt 

syfte och teoretiska utgångspunkt. Vi avslutar med reflektioner om studiens nytta för oss som blivande 

speciallärare. 

 

Vi ser att arbetet med extra anpassningar görs till största delen av lärarna själva och att de i stor 

utsträckning finns i de besökta klassrummen. I analysen framträder i så väl intervjuer som observationer 

vikten av tydlighet och struktur med gemensamt, genomtänkt förhållningssätt från pedagoger som skapar 

trygghet och tillåtande klimat för elever i behov av extra anpassningar. Elevintervjuerna visar på att läraren 

har betydelse för hur en elev i svårigheter uppfattar skoltiden och även för elevens motivation. För vissa 
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av våra elever är det inte enbart viktigt vad läraren gör utan också hur hen gör, synen på barn och 

förhållningssättet mot den egna individen. Detta gäller inte enbart läs- och skrivsvårigheter utan även 

emotionellt. Lärarens förmåga att ge eleven en känsla av inkludering genom att få påverka sitt lärande, 

känna delaktighet och inflytande framträdde som viktiga områden i arbete. De elever som fått rätt 

anpassningar ger uttryck för att känna delaktighet.  De driver sitt eget lärande framåt och känner även att 

de kan påverka sin lärande situation, förbättrar sina resultat i förhållande till kunskapskraven till skillnad 

från de elever som uttryckt missnöje.  

 

Vi ser att de extra anpassningarna i större utsträckning skulle kunna lyftas upp på gruppnivå och då bli en 

del av den ledning och stimulans som ges till alla elever. Istället för att se alla elevers olikheter utgås det 

ofta från ett individperspektiv vilket då kan medverka till elevernas känsla av utanförskap.  

 

Eleverna i vår studie ger uttryck för att undervisningen ofta är segregerande till sin form. I de besökta 

skolorna tycker vi oss se ett behov av specialpedagogisk expertkunskap för att arbeta med elevens svaga 

sidor och brister för att nå kunskapskraven.  Detta kan förstås med hjälp av Skrtics (1991) tankar om att 

skolor är byråkratiskt uppbyggda och att detta frambringar problem i skapandet av god undervisning, 

inkludering och specialundervisning. Skolan styrs utifrån den professionella byråkratin som innebär att 

skolorna har en professionalistisk kultur, en elit som anses ha expertkunskap som sköter 

specialundervisningen. Denna syn kan resultera i ensamarbete för skolans pedagoger istället för kollegial 

samverkan mellan alla professioner i skolan. Skrtics lösning utifrån tanken om en ”adhocratisk” 

organisation innebär att personer med olika kompetenser fungerar i en samverkande miljö för att lösa 

problem i stället för att tillsätta experter eller expertteam. 

 

En nytta med studien för oss som blivande speciallärare är att den givit oss en djupare insikt och 

medvetenhet om vikten av elevernas perspektiv. Johansson (2003) lyfter dilemmat med lärarens uppdrag 

som innebär att lära och förbereda eleverna inför ett liv i samhället och där ett elevperspektiv kanske inte 

alltid är självklart, samtidigt som elevperspektiv kan vara en förutsättning för elevens lärande. 

Genom att prata med eleverna kan vi få värdefull information om upplevelse och behov i skolan och ta 

hjälp av deras egna strategier och önskemål för att skapa motivation och intresse för sitt lärande. RTI- 

modellen är en bra startpunkt både när det gäller utformande av förbyggande arbete samt vid vägledande 

av lärare så att eleverna får rätt stöd vid rätt tidpunkt eftersom systemet bygger på återkommande screening 

och utvärdering. Modellens fördelar med tidig kartläggning av läs- och skrivsvårigheter, en systematisk 

utvärdering och medveten undervisning i basfärdigheter som till största delen sker i ordinarie klassrum 

eller mindre grupp tror vi skulle gynna dessa elever. Detta påverkar oss i rollen som blivande speciallärare, 

genom att planera och delta i det förebyggande arbetet tillsammans med lärare och elevhälsoteam. 

10. Vidare forskning 

Under denna studie har vi träffat elever i läs- och skrivsvårigheter. Intressant ur forskningssynpunkt är att 

ta del av pedagogernas syn på extra anpassningar och särskilt stöd för att ha möjlighet att jämföra med 

elevernas uppfattningar.  Hur tänker lärarna runt elevens delaktighet i dessa beslut, vilken kommunikation 

finns och hur väl stämmer dessa två delar ihop? Som blivande speciallärare kan det vara av intresse att 
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undersöka speciallärarrollen. Forskning som utgår från speciallärares syn kan praktiskt hjälpa oss i vår 

kommande yrkesroll. Forskningen skulle kunna handla om hur dessa anpassningar och stöd sammanställs 

och utvärderas i skolornas möten och dokumentering, då vi vet att samarbete ökar möjligheten till lärande 

samt att behov kan förändras över tid för elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårighet. En annan 

möjlighet är att möta eleverna i tidigare år och sedan i slutet av grundskolan för att se om de uppnår målen 

och senare kan söka till gymnasiet. Då får vi möjligheten att undersöka variation över tid och fördjupa vår 

frågeställning om stödet hjälper eleverna att närma sig kunskapskraven. 
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Bilaga 1  

Missivbrev till Rektor samt Specialpedagoger.  

 

Hej, vi heter XX och XX och studerar till speciallärare sista terminen på Speciallärarprogrammet vid 

Mälardalens högskola. Detta medför att vi ska skriva en uppsats på avancerad nivå inom det 

specialpedagogiska området språk-, läs- och skriv.  

 

Syfte med studien är att undersöka hur elever med läs- och skrivsvårigheter berättar om deras 

uppfattningar runt extra anpassningar.  

 

Vi skulle gärna vilja ha X som en skola i vår studie och hoppas att din skola vill delta. Vi behöver hjälp 

med att komma i kontakt med pedagoger som kan öppna sina klassrum för oss att observera i, samt hjälp 

att välja ut elever som får extra anpassningar som vi kan tänkas få intervjua. 

Detta innebär att vi kommer vilja observera lektioner i svenska där vi förmodas se extra anpassningar 

samt intervjua ett antal elever. Du/ni kommer givetvis att få möjlighet till att ta del av arbetet när det är 

klart om du vill. 

Tycker du/ni att det vore intressant att delta så svara på detta mail så fort som möjligt.  

 

Tack för hjälpen. 

 

Mvh XX och XX 

 
XX                                                                  XX                                                                                    Handledare: XX 

xxx@student.mdh.se                                       xxx@student.mdh.se                                                        xxx@mdh.se 

Tel. xxx                                                           Tel. xxx 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:xxx@student.mdh.se
mailto:xxx@student.mdh.se
mailto:xxx@mdh.se
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Bilaga 2  

Missivbrev till pedagoger.  

 

Hej, vi heter XX och XX och studerar till speciallärare sista terminen på Speciallärarprogrammet vid 

Mälardalens högskola. Detta medför att vi ska skriva en uppsats på avancerad nivå inom det 

specialpedagogiska området språk-läs och skriv.  

 

Syfte med studien är att undersöka hur elever med läs- och skrivsvårigheter berättar om sina 

uppfattningar runt extra anpassningar. 

 

Vi skulle gärna vilja ha X som en skola vår studie och hoppas att du vill delta. Vi tänker att vi både ska 

observera någon lektion där du tycker vi kan få se extra anpassningar samt intervjua elever som får extra 

anpassningar. Detta innebär att vi behöver ett så kallat informerat samtycke (ett undertecknat 

godkännande av en elevs deltagande i studien) vilket vi tar ansvar för att förmedla både till 

vårdnadshavare och elever i din klass. Du och eleverna kommer genom hela processen vara anonyma för 

alla utom oss. Under själva observationerna sitter vi med och ägnar oss åt att anteckna det vi ser och hör. 

Du/ni kommer givetvis att få möjlighet till att ta del av arbetet när det är klart. Tycker du att det vore 

intressant att delta så hör av dig så fort som möjligt.  

 

Tack för hjälpen. 

 

Mvh XX och XX  

 
XX                                                              XX                                                                                     Handledare: XX 

xxx@student.mdh.se                                  xxx@student.mdh.se                                                          xxx@mdh.se 

Tel. xxx                                                      Tel. xxx 
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Bilaga 3  

 

Missivbrev till Elev  

 

Hej, vi heter XX och XX och läser till speciallärare vid Mälardalens högskola.  

 

Vi vill veta mer om vad elever tycker och tänker om extra anpassningar eller stöd och hjälp som man 

kan få i skolan. Vi vill gärna komma till din klass och vara med på en lektion i svenska. Vi skulle även 

vilja träffa dig och kort samtala om stöd och hjälp i klassrummet. 

 

Om du vill hjälpa oss med detta så behöver vi i förväg veta det. Kryssa i JA och du vill det eller NEJ om 

du inte vill. 

 

Du får när som helst ändra dig och meddela oss att du inte längre vill vara med och samtala med oss. 

 

 

 

 Mvh XX och XX  

 
XX                                                                   XX                                                                           Handledare: XX          

xxx@student.mdh.se                                       xxx@student.mdh.se                                               xxx@mdh.se 

Tel. xxx                                                           Tel. xxx 

                       

                                                           

 
 

 
                    Ja, jag vill vara med.                   
 
                   
 
 
 
                  Nej, jag vill inte vara med. 
 
 
 
 
Ditt namn:________________________________ Skolans Namn:_________________________ 
 
 
Talongen lämnas till skolan. Tack! 
  
 

 

mailto:xxx@student.mdh.se
mailto:xxx@student.mdh.se
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Bilaga 4  

Missivbrev till Vårdnadshavare  

 

Hej, vi heter XX och XX och studerar till speciallärare sista terminen på Speciallärarprogrammet vid 

Mälardalens högskola. Detta medför att vi ska skriva en uppsats på avancerad nivå inom det 

specialpedagogiska området språk-läs och skriv.  

 

Skolans uppgift är att ta hänsyn till elevers olikheter i upplägget av undervisningen så att alla får 

möjlighet att lära och utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt. Ibland behövs extra stödinsatser för 

att denna utveckling ska vara möjlig, vilket i skollagen kallas för extra anpassningar och särskilt stöd. 

 

Syfte med studien är att undersöka hur elever med läs- och skrivsvårigheter berättar om sina 

uppfattningar runt extra anpassningar samt dess effekter och ur ett vidare perspektiv undersöka den 

upplevda graden av inkludering eller exkludering som dessa anpassningar kan medföra. 

 

Upplägget är planerat så att vi besöker ert barns klass och observerar en lektion. Vi kommer dessutom 

att genomföra intervjuer med elever då vi för ett samtal om extra anpassningar och hur detta uppleves av 

eleverna. Alla elever och allt material från studien kommer att vara anonymt. Inga namn på personer 

skolor eller kommuner kommer finnas med i vår studie. Medverkan är frivillig vilket innebär att ditt 

barn när som helst kan ångra sig och avbryta sin medverkan. För att genomföra intervjuer med ditt barn 

behöver vi vårdnadshavares medgivande. Vi vore tacksamma om talongen nedan fylls i och skickas 

tillbaka till skolan så snabbt som möjligt.  

 

 

Mvh XX och XX  

 
XX                                                                           XX                                                                           Handledare: XX 

xxx@student.mdh.se                                               xxx@student.mdh.se                                               xxx@mdh.se 

Tel. xxx                                                                   Tel. xxx 

 

 

 
 

 
Mitt/vårt barn får delta I studien gällande extra anpassningar                    Ja                    Nej  
 
 
Elevens namn:________________________________ Skolans Namn:______________________ 
 
 
 
Vårdnadshavares underskrift:______________________________________________ 
 
Lappen lämnas till skolan 
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Bilaga 5 

Intervjuguide elev 

Vi inleder med att berätta för eleven vi intervjuar varför vi genomför detta samt vad som kommer att 

hända och frågar om eleven har några frågor. Vi försäkrar oss om att eleven tycker det är ok att bli 

inspelad. Vi tänker på att ha en öppen ingång i frågandet. Vi utgår från ett inkluderande icke-normativt 

perspektiv, där vi inte förutsätter att eleven har svårigheter i sitt lärande. Det är grundläggande för oss att 

eleven inte känner sig utpekad utan att samtalet ska handla om hur han/hon upplever att läraren ger stöd 

utifrån individuella förutsättningar, styrkor och eventuella svårigheter, då alla elever ska lära sig så 

mycket som möjligt i skolan. Skolans uppdrag är att stötta alla elevers sätt att lära. Vi klargör även för 

eleven att det inte finns något fel eller rätt svar på de frågor som ställs i intervjun utan att det är deras 

känsla och åsikt som vi vill veta mer om. Vi behöver även tänka på att eleven vi intervjuar inte känner 

till om denne får extra anpassningar eller vad dessa består av (vad begreppet innebär).  

-Berätta vad du tycker är roligt? Familj, syskon 

-Berätta om dina starka sidor i skolan? 

- Hur ser det ut när ni har lektion i din klass? Beskriv vid behov vad vi såg under observationen, 

(följdfrågor om det behövs runt struktur, innehåll, om alla jobbar med samma saker, hur är 

genomgångar, digitala verktyg, placering i klassrummet osv. undervisning i annat rum.)  

- I relation till tidigare fråga: - Hur lär du dig bäst.  

- Berätta mer om extra anpassningar, (stöd och hjälp). 

-Har du något eget material eller någon egen bok som de andra eleverna inte har? (följdfråga vid behov: 

om du ber att få ex prov uppdelade, får du det?  har du eget material eller något annat som din lärare 

hjälper dig med lite extra, tycker du att lärarna förklarar och visar hur du ska göra på ett bra sätt m. m.)  

-Är det något särskilt du tycker att du behöver extra hjälp med ibland? Får du den hjälp du behöver, på 

vilket sätt får du stöd och hjälp. Känner du att du får vara med och bestämma vilken hjälp du får och hur 

du får den? (Delaktighet, Inkludering.) 

-Tror du att du blir hjälpt av det stödet du får? Berätta, Vilket stöd tänker du på då? Hur hjälper stödet 

dig mot det du ska lära dig?  

 

-Hur tycker du att hjälpen du får fungerar och känns? (Vad känns bra? Finns det något som känns 

mindre bra?) 

 

Om eleven lämnar klassrummet och får stöd, be de beskriva den situationen, känslor och upplevelser 

runt detta (inkludering, exkludering). Om det ej framkommit tidigare. 

 

Avslutningsvis   

-Fråga om det är något mer som eleven har funderat på när det gäller det vid pratat om samt tacka för att 

jag fick komma och träffa honom/henne. 


