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Sammanfattning:  

Syftet med studien är att beskriva hur undervisande lärare i år 3-6 upplever sitt arbete med att 

tillämpa individanpassningar för att göra lärandemiljöer tillgängliga och inkluderande för 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Studien syftar även till att beskriva vilka anpassningar 

lärarna gör och vilken betydelse dessa anpassningar har för lärandets tillgänglighet, samt att 

beskriva lärares upplevelser av tillgängliga lärmiljöer och inkludering.   

Metoden som använts i studien är en induktiv fenomenologisk metod. Sju lärare har 

intervjuats och intervjuerna ska betraktas som kvalitativa och semistrukturerade. Det 

empiriska materialet har analyserats och detta resulterade i följande kategorier; resurs, teknik, 

individ, grupp och dilemma. Slutsatser som dras utifrån resultaten och som är möjliga att 

generalisera är följande. Resurs ses av lärarna som en anpassning i form av en extra pedagog i 

klassrummet. Resursen möjliggör individanpassad undervisning som innebär inkludering i en 

tillgänglig lärandemiljö för elever i läs- och skrivsvårigheter. Dessa anpassningar anses av 

lärarna vara en förutsättning för att eleverna ska nå skolans kunskapsmål. Teknik handlar om 

kompensatoriska hjälpmedel som gör lärandemiljön tillgänglig för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Individ handlar om differentierad undervisning för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Eleverna upplevs ofta ha svårigheter som relateras till minne, 

uppmärksamhet, koncentration och motivation. Grupp handlar om att utveckla sociala 

relationer vilket bidrar till ett gott klassrumsklimat. I ett tillåtande klimat upplever lärarna att 

det är lätt att arbeta inkluderande. Individanpassning som innebär lärande genom växelvis 

samspel i grupp gynnar särskilt elever i läs- och skrivsvårigheter. Dilemma beskrivs som 

motsättningar som lärarna ställs inför i sin vardag då det gäller att uppväga skillnader i 

elevernas förutsättningar och vitt skilda behov av anpassninga. Lärarna upplever att 

styrdokumenten är oklara vad det gäller extra anpassningar, tillgängliga lärandemiljöer och 

inkludering. 

Nyckelord: individanpassningar, läs- och skrivsvårigheter, tillgänglig lärmiljö, inkludering, 

dilemmaperspektiv, fenomenologi. 



Till eftertanke  

Om jag vill lyckas med att föra en  

människa mot ett bestämt mål måste jag  

först finna henne där hon är och börja just där.  

Den som inte kan det lurar sig själv när  

hon tror hon kan hjälpa andra.  

För att hjälpa någon måste jag visserligen  

förstå mer än vad han gör men först och  

främst förstå det han förstår.  

Om jag inte kan det så hjälper det inte att  

jag kan mer och vet mer.  

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så  

beror det på att jag är fåfäng och  

högmodig och egentligen vill bli beundrad  

av den andre i stället för att hjälpa honom.  

All äkta hjälpsamhet börjar med  

ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och  

därmed måste jag förstå att detta med att  

hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.  

Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa.  

Sören Kierkegaard  
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1.Bakgrund 
Att det inte finns tydliga riktlinjer gällande elever i läs- och skrivsvårigheter, extra 

anpassningar och tillgängliga lärandemiljöer som är inkluderande medför osäkerhet hos såväl 

rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare. Ett tydligt exempel är då elevers förmågor ska 

bedömas som vid Nationella prov i år 3, 6 och 9. Där är tolkningsutrymmet stort, vilket osökt 

leder till dilemma för lärarna. Syftet med proven är att stödja en likvärdig och rättvis 

bedömning och betygssättning samt att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning 

kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå (Skolverket, 

2016 b). Lärarna ställs inför val som upplevs som dilemma.  

Dilemma är valsituationer där det inte finns något entydigt svar om hur man bör agera på 

bästa sätt. Ett övergripande dilemma i skolan är elevers rätt till likvärdig utbildning, kontra 

rätten till individuell anpassning utifrån elevers förutsättningar (Nilholm, 2005). 

Specialpedagogik ses ur två perspektiv, ett individualistiskt perspektiv och ett perspektiv med 

betoning på sociala faktorers betydelse för skolproblem (Nilholm, 2007). Ur ett 

individualistiskt perspektiv benämns elever som har svårt att läsa och skriva som elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Om svårigheterna däremot ses ur ett perspektiv där sociala faktorer 

har betydelse benämns samma elever som elever i läs- och skrivsvårigheter. Detta innebär att 

pedagoger med en individualistisk syn på specialpedagogik möter elevers behov av 

anpassning utifrån ett kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv, medan pedagoger med en 

sociokulturell syn på specialpedagogik möter elever utifrån ett relationellt/kritiskt perspektiv. 

Pedagoger efterfrågar ofta hjälp från speciallärare och specialpedagogiska insatser för att 

möta elevers behov av individanpassad undervisning. Som Kirkegaard skriver i sin dikt Till 

eftertanke ”…att först måste jag finna henne där hon är och börja just där… Kan jag inte detta 

så kan jag heller inte hjälpa” (Sören Kirkegaard).  

Att ha tillgång till ett skriftspråk är ingen självklarhet, men det är en färdighet som ofta tas för 

given. I skolan är läsning och skrivning en förutsättning för utbildning och därför är det 

avgörande för alla elever i läs- och skrivsvårigheter hur deras lärare agerar (Lundberg, 2010, 

Lundberg & Herrlin, 2014). Detta för att göra lärmiljön tillgänglig för dem. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) är en förordning 

som beskriver verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet 

(SFS 2010:37). I Lgr11 betonas kraven på läraruppdraget genom formuleringen ”Lärare ska 

stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (SFS 2010:37, s. 9). 
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Detta innebär också att elever som har behov av extra anpassningar har rätt till inkludering i 

den ordinarie verksamheten (SFS 2010:800). 

Sedan Lgr 11 trädde i kraft den 1 juli 2011 har det tillkommit en hel del nya direktiv i form av 

reviderade styr- och policydokument som ska vägleda det pedagogiska arbetet på skolorna. 

Det är upp till varje skola att tolka och förstå de texter som skolans personal ska förhålla sig 

till. Rektorer och lärare får själva bedöma hur det vardagliga arbetet ska utföras i praktisk 

handling, inte minst då det gäller elever i behov av särskilt stöd. Begreppet elever i behov av 

särskilt stöd är inte definierat och målgruppen är svår att avgränsa. Begreppet ses snarast som 

ett samlingsbegrepp på elever som befinner sig i någon form av svårighet. Bestämmelserna 

kring arbetet med denna målgrupp förändrades i mars 2013 genom att Skolverket publicerade 

skriften Allmänna råd för att stödja skolpersonal och deras huvudmän i arbetet med särskilt 

stöd och åtgärdsprogram (SFS 2013:8). I juli 2014 ändrades bestämmelserna och skolverket 

reviderade de allmänna råden som sedan publicerades i Arbete med extra anpassningar, 

särskilt stöd och åtgärdsprogram. I och med den nya förändringen tillkom också begreppet 

extra anpassningar (Skolverket, 2014).  

Skollagens och läroplanens texter uttrycker att skolan har ett stort ansvar för att alla elever ska 

lyckas i sitt skolarbete, däremot är det svårt att utläsa hur detta mål ska uppnås. Avsikten med 

de allmänna råden är att tydliggöra arbetet med extra anpassningar i skolan. Det finns dock 

risk för att nya direktiv leder till förvirring och osäkerhet eftersom varje ny skrift leder till en 

ny tolkning utifrån en kontext (Lindqvist & Rodell, 2015). I Skolinspektionens 

kvalitetsgranskningsrapport, med stöd av rådgivare från Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, har man följt och redovisat skolors utvecklingsarbete med extra 

anpassningar. I kvalitetsgranskningen kan konstateras att det i flera skolor är oklart vad som 

avses med extra anpassningar och hur de extra anpassningarna i så fall genomförs med god 

kvalitet. De anpassningar som görs utgår inte alltid från elevernas behov och följs heller inte 

upp för att se om anpassningarna gett avsedd effekt (Skolinspektionen, 2015). 

Skolverkets rapport gällande tillgängliga lärmiljöer redovisar att många skolhuvudmän strävar 

efter att erbjuda en tillgänglig lärmiljö, men att alltför många skolor i realiteten inte ger 

tillräckliga förutsättningar för att lärmiljön ska vara tillgänglig för elever med 

funktionsnedsättning (Skolverket, 2016 a). I en tillgänglig lärandemiljö samspelar miljön med 

lärandet (Lindqvist & Rodell, 2015). 
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En tillgänglig lärmiljö är en demokratisk rättighet och därför är bristande tillgänglighet enligt 

nya bestämmelser om aktiva åtgärder sedan 1 januari 2017, att anses som diskriminering. 

Skolans verksamhet ska vara tillgänglig i den omfattning att alla elever med 

funktionsnedsättning kan delta i verksamheten för att få utbildning på likvärdiga villkor (SFS 

2008:567). Denna aspekt har stöd i skollagens formulering gällande det kompensatoriska 

uppdraget som skolan har gentemot elever med funktionsnedsättning (SFS 2010:800). En 

miljö som är tillgänglig för lärande innebär att pedagoger provar nya arbetssätt och metoder, 

att gruppaktiviteter förändras och att det finns pedagoger med kompetens utifrån elevens 

behov och lärande. För att erbjuda alla elever en så tillgänglig lärandemiljö som möjligt 

behöver skolan inta ett relationellt perspektiv, vilket betyder att mötet mellan eleven och den 

omgivande miljön granskas och därefter anpassas utifrån elevens behov. 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur undervisande lärare i grundskolans år 3-6 upplever sitt 

arbete med att tillämpa individanpassningar för att göra lärmiljöer tillgängliga för elever i läs- 

och skrivsvårigheter. Syftet är även att beskriva vilka anpassningar lärare tillämpar och vilken 

betydelse dessa anpassningar har för lärmiljöns tillgänglighet för eleverna. Vidare är strävan 

att beskriva lärares upplevelser gällande tillgänglig lärmiljö och inkludering.  

1.2 Frågeställningar  

Utifrån syftet har fyra frågeställningar formulerats: 

 Vilka individanpassningar beskriver lärare att de tillämpar för att göra lärandemiljöer 

tillgängliga? 

 Hur upplever lärare betydelsen av individanpassningar? 

 Vad beskriver lärarna som hinder för en tillgänglig och inkluderande lärandemiljö? 

 Vilka möjligheter upplever lärare med inkludering?  

2. Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning, teoretiska perspektiv samt centrala begrepp.  

2.1 Tidigare forskning 
Utgångspunkten för litteraturgenomgången är tillgänglig och inkluderande lärandemiljö för 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Även en studie som beskriver hur vuxna män med läs- och 

skrivsvårigheter upplevde sin skolgång presenteras. Detta eftersom slutsatser från den studien 

ger ytterligare perspektiv på vad som upplevs som en inkluderande lärandemiljö utifrån ett 
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elevperspektiv. Litteraturen utgörs av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och kurslitteratur 

gällande individanpassning, läs- och skrivsvårigheter, strategier och framgångsfaktorer, 

motivation, inkludering och Co-Teaching. De sökord som användes var individanpassning, 

läs- och skrivsvårigheter, läs- och skrivlärande, framgångsfaktorer, motivation, inkludering 

och Co-Teaching. På skolverkets hemsida, den svenska databasen LIBRIS, 

universitetsbibliotekets databas ERIC och på publiceringsdatabasen DiVA hittades dessa 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Då det gäller internationell forskning gällande 

anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter samt inkludering framstod att definitioner 

av begreppen skiljer sig från de svenska. Valet föll därför på Co-Teaching som kan liknas vid 

det svenska begreppet samundervisning och relaterar till inkludering. Skolan är komplex och 

den forskning som presenteras syftar till att ge en bakgrund till de faktorer som lärare har att 

förhålla sig till då de individanpassar undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Studien Lärares arbete med individanpassningar av Boo (2014) relaterar i hög utsträckning 

till min studie varför jag låter den löpa som en röd tråd genom litteraturgenomgången. 

2.1.1 Individanpassad undervisningen för en tillgänglig lärandemiljö 
För att skapa en tillgänglig lärandemiljö som upplevs inkluderande för alla elever krävs 

strategier. Beroende av det perspektiv som lärarna utgår ifrån så får det konsekvenser i val av 

anpassningar. Utifrån ett kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv riktas behovet av 

anpassningar mot individen och kompensatoriska anpassningar kommer att tillämpas i form 

av kompensatoriska hjälpmedel och enskild undervisning i annan miljö än i klassrummet. Om 

lärarna däremot utgår ifrån ett relationellt/kritiskt perspektiv riktas åtgärderna mot miljön i 

syfte att göra lärandemiljön tillgänglig för eleven. (Nilholm & Göransson, 2013; Persson & 

Persson, 2012).  Boo (2014) har i sin studie Lärares arbete med individanpassning: Strategier 

och dilemman i klassrummet studerat lärares hantering av individanpassning i undervisningen 

med fokus på vilka strategier som används, samt dilemma som uppstår därav. I studien 

beskrivs vad lärare gör och hur lärare gör för att individanpassa undervisningen i 

klassrummet. Studien är kvalitativ etnografisk med syfte att beskriva hur fem lärare hanterar 

individanpassning i autentiska undervisningssammanhang, vilka strategier de använder och 

dilemma som uppstår i samband med detta. 24 lektioner i samhällskunskap och fem dagars 

lektioner med varierade ämnen har observerats. I anslutning till observationerna har sju 

djupintervjuer med lärare genomförts, samt fortlöpande informella samtal a´1-20 minuter. 

Utöver observationer och intervjuer har forskaren samtalat med lärarna kring deras 

planeringar, bedömningsmatriser och IUP-blanketter (Boo, 2014). 
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Resultat från studien visar att lärarna beskriver det som betydelsefullt och nödvändigt att 

individanpassa undervisningen i klassrummet för att nå goda resultat för alla elever. Nilholm 

(2015) menar att det sällan är platsen där undervisningen sker som har betydelse för elevers 

lärande och utveckling utan att det är vad och hur lärare gör i sin undervisning som har 

betydelse för eleven. Lärares pedagogiska förhållningssätt och metoder påverkar i hög grad 

både elevers lärande och deras sociala utveckling (Nilholm, 2015). Tjernberg (2013) har i sin 

studie Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande haft som syfte att kartlägga betydelsen av 

yrkesskicklighet och pedagogisk miljö. Tjernberg (2013) hänvisar till Hattie (2009) som i sina 

forskningsresultat redovisar en rad olika framgångsfaktorer, däribland lärarskicklighet. 

Lärares förmåga att tillämpa framgångsrika metoder, anses vara den viktigaste faktorn i 

framgångsrik läs- och skrivpedagogik. Tjernberg (2013) menar dock att detta är en faktor som 

är svår att beskriva kvantitativt (Tjernberg, 2013).  

Lärarna i Boos (2014) studie beskriver både yttre och inre krav på att individanpassa 

undervisningen. Dessa krav kommer från styrdokument, förväntningar från vårdnadshavare 

och skolledare, samt från lärarna själva (Boo, 2014). Nilholm (2015) menar att det i 

styrdokumenten framgår att det är viktigt att stödja elever med funktionsnedsättningar men att 

begreppet inkludering inte alls nämns. Lärarna ställs inför dilemma då elever å ena sidan har 

rätt till undervisning i ett sociokulturellt sammanhang men å andra sidan har rätt till 

undervisning utifrån sina individuella behov (Nilholm, 2015). Elever kan ha behov av att 

avskärma sig helt från yttre stimuli eller behov av att följa ett strikt schema där inga 

oförutsedda moment får inträffa. Detta upplevs av lärare som en omöjligt uppgift att 

genomföra i grupp. 

Dovemark (2004) konstaterar att individualiseringen har tenderat att bli differentiering av 

praktiska skäl. Detta beror på lärares ambition att hinna med under lektionerna då elever 

ligger på olika nivåer och lär på olika sätt på grund av intellektuella eller motivationsmässiga 

förutsättningar. Konsekvenserna blir att starka elever får utmanande uppgifter och svaga 

elever får mindre krävande eller självgående uppgifter. Det är viktigt att lyckas med 

skolarbetet, eftersom det påverkar självkänslan i positiv riktning och därmed drivkraften att 

vilja prestera (Dovemark, 2004). Imsen (2011) menar att elevers drivkraft påverkas av deras 

egen och andras förväntningar (Imsen, 2011). Motivationsforskning visar att 

lärarförväntningar påverkar både direkt och indirekt elevernas beteende och prestationer. 

Elever presterar om de känner att lärarna tror på deras förmåga och förväntar sig att de ska 

prestera (Dovemark, 2004). Tjernberg (2013) menar att det är viktigt att eleverna görs 
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delaktiga under lektionen och att lärarna genom återkoppling synliggör elevernas lärprocesser 

(Tjernberg, 2013).  

Vidare beskrivs i studien (Boo, 2014) att lärarna strävar efter att ge plats i undervisningen för 

elevernas egna erfarenheter, behov och intressen. Detta görs i stor utsträckning i relation till 

de kunskapskrav som ska nås, tidsramar som ska hållas och situationers möjligheter och 

begränsningar (Boo, 2014). Giota (2002) menar dock att olika typer av mål får olika 

konsekvenser vad det gäller elevers lärande och prestationer. Elever som lär för att 

tillfredsställa egna behov och intressen når på sikt lägre prestationer än elever som drivs av 

yttre motivation och på sikt är de elever som presterar bäst i skolan (Giota, 2002).  

Lärarna i studien (Boo, 2014) beskriver att viktiga förutsättningar för individanpassning är 

goda relationer och ett tillåtande klassrumsklimat. Lärarna påpekar vikten av goda relationer 

till eleverna som grupp och enskilt för att det ska vara möjligt att individanpassa 

undervisningen. Motivationsforskning visar att personer som är betydelsefulla för eleven har 

inflytande på elevens självbild och därmed elevens beteende och prestationer (Giota, 2002). 

Lärarna framhåller att de föredrar arbetssätt som bidrar till interaktion. Istället för individuella 

arbetssätt förespråkar lärarna det gemensamma arbetet som varieras för att passa eleverna. 

Lärarna arbetar med variation och varierar medvetet lektionsupplägg, uppgifters utformning 

och sammansättning av grupper för att samtliga individer ska kunna vara delaktiga i det 

gemensamma arbetet. I det gemensamma arbetet använder sig lärarna av lärar- och 

kamratstöd som strategi i hög grad vid inledning av ett nytt arbetsområde. Denna stödstruktur 

fasas ut efterhand ju mer kompetent eleven blir att klara av uppgiften på egen hand (Boo, 

2014). Tjernberg (2013) menar att en gynnsam läs- och skrivpedagogik omfattar såväl 

muntlighet som skriftspråklighet. Då lärare arbetar med olika metoder och arbetssätt för att 

möta elevers olika förutsättningar bidrar det till god språk-, läs- och skrivutveckling. Det 

pedagogiska arbetet utmärks av hög grad av aktivitet hos såväl lärare som hos elever 

(Tjernberg, 2013).  

Ett övergripande dilemma som framkommer i Boos (2014) studie är då den ideala 

individanpassningen för att möta elevers olikheter som lärarna har en vision om ställs mot den 

tids- och effektivitetsstyrda individanpassning som blir praktiskt genomförbar i klassrummet. 

Lärarna erfar att de inte lever upp till den ideala bilden på grund av yttre ramar som 

klasstorlek och arbetskrävande reformer. Därmed uppstår ett hinder mellan det önskvärda 
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tillståndet och det som är praktiskt genomförbart. Detta skapar dåligt samvete och en känsla 

av otillräcklighet hos lärarna i studien (Boo, 2014).  

Nilholm (2015) påpekar att elevernas individuella behov av anpassningar inte försvinner 

genom inkludering. Undervisningen måste anpassas på både grupp- och individnivå samtidigt. 

Ett sätt att möjliggöra detta är att lärare samarbetar genom differentierad undervisning. 

Differentiering handlar om att göra skillnad och kan tillämpas på olika sätt. Person och 

Persson (2012) menar att vid organisatorisk differentiering skiljs elever åt utifrån bedömd 

prestationsförmåga (Persson & Persson, 2012). Sundqvist (2014) menar att vid pedagogisk 

differentiering skapar däremot lärarna skillnader genom att anpassa innehåll och metoder för 

att möta elevers olika behov. Differentierad undervisning betyder att lärarna anpassar 

undervisningen för att möta olika inlärningsstilar och behov samt anpassar stoffet vad det 

gäller omfattning, djup och tempo så att alla elever kan delta på sin egen nivå (Sundqvist, 

2014). Persson och Persson (2012) menar dock att differentierad undervisning främst gynnar 

högpresterande elever medan det kan få negativa effekter för lågpresterande elevgrupper. 

Hänvisning görs till rapporten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? som Skolverket 

presenterade 2009. Person och Persson (2012) pekar på stigmatiseringseffekter eftersom både 

elevers självvärdering och motivation påverkas i negativ riktning. Likaså tenderar lärare att 

sänka sina krav och tillika förväntningar på dessa elever och detsamma gäller för elevernas 

kamrater (Persson & Persson, 2012). Person och Persson (2012) menar att eftersom 

inkludering inte handlar om placering måste inte all undervisning ske i samma rumsliga miljö 

utan ambitionen måste vara att acceptera elevers olikheter och anpassa undervisningen utifrån 

deras behov (Persson & Persson, 2012). 

Samundervisning är ett arbetssätt som har en stödjande funktion för såväl lärare, individ som 

grupp. Vid Co-Teaching undervisar två lärare samtidigt heterogena grupper i klassrummet. 

Teamet består vanligen av en ämneslärare och en speciallärare som planerar, undervisar och 

bedömer tillsammans. Ämnesläraren fokuserar på ämnet och specialläraren på hur 

lärandemiljön kan göras tillgänglig för alla elever genom individanpassad undervisning. 

Under lektionen samverkar båda lärarna i klassrummet kring alla elever. Dieker och 

Murawski (2003) framhåller att samverkande undervisning har visat sig vara framgångsrik. 

Co-Teaching innebär olika strategier som samundervisande lärare tillämpar för att möta 

elevers olika behov. Några olika exempel på Co-Teaching är; en lärare tar huvudrollen medan 

den andra cirkulerar och ger stöd, båda lärarna genomför samma undervisning parallellt med 

varsin heterogen grupp eller båda lärarna undervisar gemensamt i klassen med syfte att 
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förtydliga undervisningen genom att lärarna till exempel för en dialog inför klassen. Den 

vanligaste och minst tidskrävande formen av Co-Teaching är då specialläraren fungerar som 

stöd för eleverna vid ämneslärarens undervisning (Dieker & Murawski, 2003). 

Fouganthine (2012) poängterar vikten av att lägga fokus på tekniska hjälpmedel när man talar 

om kompensation för elever, eftersom detta kan få en viktig motivationshöjande effekt för 

eleven när det gäller att komma vidare i sin utveckling. Fouganthine (2012) menar att alla 

vägar som leder till framgång också innebär ytterligare motivation och underlättar vidare 

utveckling för eleven. Genom att dra nytta av starka inlärningskanaler för att bemästra 

svårigheter av olika slag kan eleven utveckla effektiva strategier för att komma runt sina 

svårigheter (Fouganthine, 2012). Då elever i läs- och skrivsvårigheter får tillgång till tekniska 

hjälpmedel i form av digitala verktyg påverkar det elevernas läs- och skrivförmåga. Svensson 

(2012) menar att då eleverna blir bättre på att läsa och skriva höjs deras motivation, vilket 

bidrar till en starkare självkänsla (Svensson, 2012). Høien och Lundberg (2013) menar att 

datorn som hjälpmedel har den fördelen att den aldrig tröttnar eller visar tecken på 

uppgivenhet, till skillnad mot personer runt eleven. Vidare menar Høien och Lundberg (2013) 

att det är viktigt att elever i läs- och skrivsvårigheter lär sig använda digitala verktyg som 

hjälpmedel, eftersom eleverna senare kommer at ha nytta av tekniken i arbetslivet (Høien & 

Lundberg, 2013).  Det är viktigt för både självkänslan och motivation för lärande att elever 

känner att de lyckas (Taube, 2007). Taube (2007) betonar att det annars finns risk att elever 

utvecklar undvikandestrategier för att slippa misslyckanden i syfte att upprätthålla sin 

självbild. Detta leder på sikt till att elever underpresterar i skolan (Taube, 2007). Dysthe 

(2003) menar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv så känner eleven motivation genom att 

delta och känna sig uppskattad i en grupp. Då eleven känner att lärande och kunskap är viktigt 

både i skolan och hemma motiveras lusten att lära än mer (Dysthe, 2003).   

2.1.2 Exkludering leder till låg självbild och undvikandestrategier 
Eriksson Gustavsson (2005) belyser i sin avhandling Att hantera läskrav i arbetet hur åtta 

industriarbetare upplever, möter och strategiskt hanterar sina dagliga läs- och 

skrivsvårigheter. Kännetecknande för personernas tankar under tonårstiden är, enligt Eriksson 

Gustavsson (2005), sårbarhet, osäkerhet, beroende och villrådighet. Insikten om den egna 

förmågan innebär trygghet, men också oro. Den egna förmågan är en faktor som styr 

personliga val och möjligheter. Såväl inre som yttre faktorer har samverkat vid 

utbildningsvalet, men beroende av osäkerhet och dåligt självförtroende valde de oftast utifrån 

kamratgruppens val. Individens självbild spelade en avgörande roll vid val av utbildning. Att 
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ha kamrater i studiegruppen var viktigare än att göra ett självständigt val utifrån egen förmåga 

och drömmar. Därmed var valet överlagt men inte ett eget och oberoende val. Självbilden 

påverkas genom bedömningar och uttalanden av omgivningen. Dessutom har sociala faktorer 

som status och självständighet, samt egna prestationer en tydlig påverkan på självbilden. 

Eriksson Gustavsson (2005) visar på två huvudsakliga strategier för hur informanterna mötte 

kraven på läsning och skrivning. Den ena strategin kännetecknas av bearbetande med 

överlagda val som grund och den andra av undvikande. Det sistnämnda hade mer karaktär av 

uppgivenhet och passivitet. För att ta till sig ett studiematerial med god förståelse krävs att 

individen är envis, får den tid som behövs och god arbetsro. Detta menar Eriksson Gustavsson 

(2005) är viktiga förutsättningar för en bearbetande strategi. Andra gynnsamma faktorer som 

Eriksson Gustavsson (2005) lyfter fram är att ta hjälp av kamrater i grupp. Genom att läsa och 

samtala tillsammans ökar individens förståelse genom den muntliga bearbetningen av texten. 

Det som påverkade individens handlingsval i negativ riktning var upplevelsen av att läraren 

inte efterfrågade, uppmuntrade eller följde upp läs- och skrivkrav. Omgivningens låga 

förväntningar och krav resulterade i passiva val som innebar undvikandestrategier. Valet att 

passivt och undvikande möta krav var ett sätt att visa att man inte bryr sig och detta 

motiverades ofta med att det finns andra intressen som är viktigare och tar energi i anspråk. 

Informanterna upplevde inte att de fick det stöd som de hade behov av. Detta ledde till att de 

kände uppgivenhet inför uppgifterna de ställdes inför. Kompensatoriska hjälpmedel i olika 

former och mera tid för bearbetning hade underlättat för dem. Utöver detta nämner 

informanterna vikten av att bli sedd som individ och att ha en trygg relation med en lärare 

(Eriksson Gustavsson, 2005). 

2.2 Teoretiska perspektiv 
Som utgångspunkt för studien valdes fenomenologisk metodansats, eftersom syftet är att 

beskriva informanternas erfarenheter och upplevelser av ett fenomen. Studien syftar till att 

beskriva hur lärare genom individanpassad undervisning skapar en tillgänglig och 

inkluderande lärandemiljö för elever i läs- och skrivsvårigheter. I studien framträder flera 

perspektiv på lärande; specialpedagogiskt perspektiv, kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv, 

relationellt/kritiskt perspektiv, dilemmaperspektiv och sociokulturellt perspektiv.  

2.2.1 Fenomenologi 
Fenomenologi riktas mot individens egna upplevelser och handlar om att förstå vad individen 

upplever samt upptäcka dess orsaker och orsaksrelationer (Allwood & Eriksson, 2012).  
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Fenomenologi är läran om det som visar sig för medvetandet, men förutom en filosofi är 

fenomenologi en kvalitativ forskningsansats (Kvale & Brinkmann, 2009). Allwood och 

Eriksson (2012) menar att en individs livsvärld består av minnen, upplevelser av vardagen 

och förväntningar om framtiden. Individers upplevelser skiljer sig åt även då de verkar inom 

samma miljö. I studien är fokus på skolans miljö. Det fenomenologiska ämnesområdet 

handlar om förståelse av fenomen genom upplevelser (Allwood & Eriksson, 2012). Syftet i 

studien är att beskriva lärares upplevelser av individanpassad undervisning för elever i läs- 

och skrivsvårigheter. I fenomenologisk analys är syftet att förklara skillnader mellan det som 

verkligen existerar och det som är antaganden av upplevelser, samt att i det studerade 

fenomenet finna den gemensamma essensen (Allwood & Eriksson, 2012; Kvale & 

Brinkmann, 2009; Szklarski, 2009). Det innebär både fördelar och nackdelar att ha stor 

erfarenhet och förförståelse inför det fenomen som ska beskrivas. Att ha kunskap om 

fenomenet är en fördel så länge förmågan finns att iaktta och objektivt registrera det som visar 

sig (Kvale & Brinkmann, 2009). 

2.2.3 Specialpedagogiskt perspektiv 
Specialpedagogik beskrivs i litteraturen på olika sätt men syftar till att beskriva problem i 

relation till lärande. Nilholm (2007) definierar begreppet som ”Specialpedagogik är 

pedagogik där den vanliga pedagogiken inte anses räcka till och är således intimt förknippad 

med de skillnader mellan barn som så att säga ryms inom den vanliga undervisningen.” 

(Nilholm, 2007, s13). Brodin och Lindstrand (2013) beskriver specialpedagogik som de extra 

åtgärder som görs för att elever, i till exempel läs- och skrivsvårigheter, ska kunna 

tillgodogöra sig undervisningen på samma villkor som andra elever (Brodin & Lindstrand, 

2013). Persson (2013) förklarar specialpedagogiken som ett kunskapsområde med syfte att 

stötta pedagogiken då variationen av elevers olikheter medför att den vanliga pedagogiken 

inte räcker till (Persson, 2013). 

Imsen (2011) menar att en av lärares viktiga uppgifter i skolan är att leda och stimulera 

elevers lärande och utveckling. Elever som får ledning och stimulans utvecklas av sig själva, 

men lärares utmaning är att ledning och stimulans måste anpassas efter elevernas individuella 

behov (Imsen, 2011). Boo et al (2017) menar att då utvecklingen går trögt måste 

anpassningarna intensifieras och då i form av specialpedagogik. Läraren måste analysera vilka 

svårigheter eleven har i den ordinarie undervisningen för att kunna individanpassa 

undervisningen och på så vis möta elevens förutsättningar på ett bättre vis (Boo et al, 2017). 
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2.4 Kategoriskt perspektiv 
Utifrån ett kategoriskt perspektiv är målsättningen att identifiera problemet, söka förklaringar 

och därefter skapa metoder för att kompensera problemet. Elevens skolsvårigheter ses, ur ett 

kategoriskt perspektiv, som ett resultat av individens bristande förmågor (Persson & Persson, 

2012). Då begreppet elever med läs- och skrivsvårigheter används riktas fokus mot elevens 

bristande förmåga. Elever med svårigheter anses ha medfödda eller på annat sätt 

individbundna svårigheter (Persson & Persson, 2012). Nilholm och Göransson (2013) väljer 

att använda begreppet kompensatoriskt perspektiv istället för kategoriskt perspektiv. 

Definitionen av de båda begreppen är dock den samma. Konsekvensen av ett 

kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv är att fokus riktas mot elevens brister och hur dessa 

brister ska kunna kompenseras (Nilholm & Göransson, 2013). Haug (1998) menar att utifrån 

social rättvisa har individen rätt till extra resurser. Resurserna sätts in för att arbeta med 

elevens diagnostiserade bristande förmåga och målet är att uppnå normal förmåga (Haug, 

1998). Genom träning och kompensation kan eleven förhoppningsvis anpassas till 

omgivningens krav och på så vis angrips och löses problemet (Nilholm, 2007). Även Brodin 

och Lindstrand (2013) menar att läs- och skrivsvårigheter ofta ses som individrelaterade och 

därmed läggs fokus på eleven utan att väga in miljöns möjligheter att anpassa metodiken för 

att på så vis möta elevens behov (Brodin & Lindstrand, 2013).  

2.2.5 Relationellt perspektiv 

I ett relationellt perspektiv sätts elevens förutsättningar i relation till miljön (Persson & 

Persson, 2012).  Då begreppet elever i läs- och skrivsvårigheter används riktas fokus mot 

hinder som utgörs av miljön kring eleven. Eleven är i svårigheter på grund av att svårigheter 

uppstår i mötet med olika företeelser i miljön. En tillgänglig lärandemiljö är anpassad för att 

möta alla elevers behov inom den ordinarie undervisningen (Persson & Persson, 2012). 

Nilholm (2007) använder i stället för begreppet relationellt perspektiv det kritiska 

perspektivet. I det kritiska perspektivet riktas kritik mot den traditionella specialpedagogiken 

som lägger problemet hos eleven. Företrädarna menar istället att problemet ligger i skolmiljön 

och att elevers olikheter ska ses som resurser i skolans arbete. Skolans uppgift är att skapa en 

god miljö för den mångfald som eleverna utgör istället för att definiera avvikelse och 

normalitet hos eleverna (Nilholm, 2007). Även Lindqvist (2013) anser att strävan måste vara 

att göra lärandemiljön tillgänglig för alla elever, eftersom det är miljön runt eleven som 

skapar hinder för lärande (Lindqvist, 2013). Nilholm (2012) menar att en elevs misslyckande 

beror på en kombination av elevens förmågor och den omgivande miljön, därmed måste 
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lärandemiljön anpassas efter elevens behov då det gäller klassrumsmiljö, arbetsmaterial och 

kravnivå (Nilholm, 2012).  

2.2.6 Dilemmaperspektiv 
Dilemma är valsituationer där det inte finns något entydigt svar om hur man bör agera på 

bästa sätt. Ett övergripande dilemma i skolan är elevers rätt till likvärdig utbildning, kontra 

rätten till individuell anpassning utifrån elevers förutsättningar (Nilholm, 2005). 

Specialpedagogik ses ur två perspektiv, ett individualistiskt perspektiv och ett perspektiv med 

betoning på sociala faktorers betydelse. Nilholm (2005) menar att det finns ett tredje 

perspektiv som utgår från dilemma, vilka samhälle och skola har att förhålla sig till för att 

möta elevers olikheter. Nilholm (2007) förklarar dilemmaperspektivet som kvalitativt 

annorlunda än det kategoriska/kompensatoriska perspektivet och det relationella/kritiska 

perspektivet, eftersom det finns en etisk dimension i perspektivet. För det första grundar sig 

tanken på om en elev är i behov av stöd eller inte på vad som är onormalt och vad som är 

normalt. För det andra är det frågan om vilket perspektiv som ska gälla, det 

kategoriska/kompensatoriska eller det relationella/kritiska (Nilholm, 2007). Nilholm (2005) 

uttrycker att dilemmaperspektivet utgår från ett modernt utbildningssystem som förväntas 

hantera elevers olikheter. Skolans grundläggande dilemma är att erbjuda alla elever 

gemensamma erfarenheter och kunskaper, samtidigt som alla elever ska bemötas utifrån sin 

olikhet. Vidare menar Nilholm (2005) att poängen med dilemmaperspektivet är att fokusera 

på hur dilemman ska hanteras i praktiken, snarare än hur de ska upplösas (Nilholm, 2005). 

2.2.7 Sociokulturellt perspektiv 

Den sociokulturella teorin är en lärandeteori som beskriver hur kunskap konstrueras genom 

socialt samspel (Dysthe, 1996). Sättet att se på hur människor lär och under vilka förhållanden 

de utvecklar olika färdigheter och kompetenser varierar (Säljö, 2014). Det sociokulturella 

perspektivet utgår från Vygotskijs teori om barns kognitiva utveckling där det centrala är det 

sociala samspelet och språkets betydelse för inlärning och utveckling (Vygotskij, 1978). 

Utgångspunkten för ett sociokulturellt perspektiv är att människan är en biologisk varelse 

rustad med fysiska och mentala funktioner. Dessa funktioner kan vara mer eller mindre 

begränsade hos olika individer, som till exempel hos elever i läs- och skrivsvårigheter. Detta 

gäller inte minst förmågor som att hålla information i minnet, att göra flera saker samtidigt 

och att föra logiska resonemang (Säljö, 2014). I ett sociokulturellt perspektiv ses lärandet som 

en process som är individuell men som sker i samspel med omgivningen. Säljö (2014) menar 

att drivkraften i lärandet är upplevelsen av att vara delaktig i ett socialt sammanhang, som i en 
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tillgänglig lärandemiljö. Den kommunikativa och sociala utvecklingen sker därmed i ett 

växelspel mellan individens biologiska förutsättningar och dess behov av samspel inom 

sociokulturella förhållanden (Säljö, 2014).  

2.3 Centrala begrepp  
I följande kapitel förklaras begreppen; läs- och skrivutveckling och läs- och skrivsvårigheter, 

inkludering, tillgänglig lärmiljö, extra anpassningar, kompensatoriska hjälpmedel och 

samundervisning. 

2.3.1 Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivsvårigheter 
I skolan löper läs- och skrivutveckling parallellt med läs- och skrivsvårigheter. Detta ställer 

lärare inför frågor om vad som är normalt och vad som är onormalt. Det kan konstateras att 

variationen mellan det normala och det onormala, den så kallade normalfördelningen, är det 

som lärare har att förhålla sig till i sin undervisning. Ahlberg (2007) förklarar detta som att 

det finns en naturlig variation av elevers olikheter (Ahlberg, 2007). Läs- och skrivsvårigheter 

är den pedagogiska benämningen på det som i medicinsk terminologi benämns dyslexi. Høien 

och Lundbergs (2013) definition av läs- och skrivsvårigheter lyder enligt följande: ”Dyslexi är 

en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det 

fonologiska systemet.” (Høien & Lundberg, 2013, s21).   

Utifrån ett relationellt/kritiskt perspektiv används benämningen elever i läs- och 

skrivsvårigheter och utifrån ett kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv används benämningen 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Elever i läs- och skrivsvårigheter har en avgränsad 

kognitiv svaghet som begränsar deras förmåga att tillägna sig läsning och skrivning (Høien & 

Lundberg, 2013). Lundberg och Herrlin (2014) beskriver fem dimensioner då det gäller 

läsning; fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsning, läsförståelse och läsintresse. 

Fonologisk medvetenhet innebär förmåga att skifta uppmärksamheten från ordets betydelse 

till språkljuden som bygger ordet. Ordavkodning betyder ordidentifiering. Sedan den 

alfabetiska koden är knäckt, något som tar lång tid för elever i läs- och skrivsvårigheter, 

växlar läsaren mellan att känna igen hela ord, delar av ord eller ljuda sig fram till ordet. När 

förmågan att identifiera orden sker automatiskt och utan ansträngning finns förutsättningar för 

att läsa med flyt. Detta tar lång tid eller uppnås aldrig för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

För att kunna läsa med flyt krävs ordförståelse och förmåga att kunna dela upp meningar i 

satser med pauser emellan. Det krävs alltså att läsaren både behärskar att identifiera orden och 

samtidigt förstå orden. Utöver detta krävs att läsaren har ett gott minne, något som elever i 
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läs- och skrivsvårigheter ofta inte har. För att nå läsförståelse krävs att läsaren är aktiv och 

konstruktiv genom att dra nytta av sina egna erfarenheter och skapa inre bilder av det som 

texten handlar om. Detta har elever i läs- och skrivsvårigheter ofta svårt för. Dessa samtliga 

fyra dimensioner handlar om läsarens förmågor och skiljer sig från den femte och sista 

dimensionen. Den femte dimensionen handlar om lust, lust att läsa. Då läsförmågan utvecklas 

stärks självförtroendet och lusten att läsa väcks. då detta inte sker leder det tvärtom till lågt 

självförtroende. Läsning ger kunskap, glädje, avkoppling, spänning och underhållning. För att 

nå fram till ett lustfyllt läsande som leder till ett läsintresse krävs att läsningen utvecklats till 

en färdighet. Som vid all utveckling av färdigheter krävs massvis med träning, man måste 

räkna med 5000 timmars övning för att bli riktigt bra på något (Lundberg & Herrlin, 2014).  

Läsning är både avkodning och förståelse av ord och text. Avkodningen är läsningens 

tekniska del som handlar om att använda skriftspråkets kod för att komma fram till det 

skrivna ordet. Den andra delen är förståelseprocessen som kräver förmåga att koppla det lästa 

till egna erfarenheter, dra slutsatser och göra tolkningar av text (Høien & Lundberg, 2013). 

Gough och Tunmer (1986) kallar sin läsformel för ”The Simple View of Reading” (R=D x C), 

där läsningen är produkten av avkodningen multiplicerat med förståelsen. Brister i 

avkodningen eller i språkförståelsen ger enligt definitionen ingen läsning, eftersom både 

avkodning och förståelse krävs för läsförståelse (Cain, 2010; Elwer et al, 2011; Lundberg & 

Herrlin, 2014). Läsförståelse ställer dessutom krav på förmågor som minne och 

uppmärksamhet (Arnbak, 2010; Cain, 2010; Elwer et al, 2011; Lundberg & Herrlin, 2014). 

Skolan ska främja utvecklingen av en reflekterande och medveten hållning hos eleverna (SFS 

2010:800). Detta görs bland annat genom skrivandet, som dels används som ett tankeredskap 

och dels som en kommunikationsform. Lundberg (2010) menar att ett funktionellt skriftspråk 

måste betraktas som en grundläggande rättighet för alla människor. Skrivandet är en pågående 

kognitiv process där tänkandet synliggörs. Skrivandet ställer krav på individens lagrade 

kunskaper i arbetsminnet vad det gäller ämnet, mottagaren och texttyper. Andra förmågor 

som sätts på prov vid skrivandet är planering, översättning och revidering (Lundberg, 2010). 

Allt detta är svårt för elever i läs- och skrivsvårigheter. Skrivandet har betydelse för 

individens totala utveckling, den kognitiva, den emotionella och den sociala. Strömqvist 

(2007) menar att skrivandet är ett betydelsefullt redskap för såväl kunskapsinhämtning som 

kunskapsförmedling och betyder därmed mycket för den enskildes självförtroende 

(Strömquist, 2007).  
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2.3.2 Inkluderande undervisning 
Inkludering är ett begrepp som används i skolan och då främst i relation till elever i 

svårigheter. Elever i svårigheter är en heterogen grupp som såväl omfattar elever som behöver 

extra stöd under en begränsad tid, som elever med funktionsnedsättningar som behöver ett 

mer omfattande stöd under hela sin tid i skolan. Begreppet elever i svårigheter innebär att 

svårigheterna inte behöver vara direkt kopplade till elevens egenskaper utan svårigheterna kan 

uppstå i samspelet mellan eleven och miljön (Nilholm, 2015). Eftersom inkludering är ett 

begrepp som handlar om vad skolan ska göra menar Nilhom (2015) att detta måste sättas i 

relation till gällande styrdokument. Nilholm (2015) hänvisar till skollagens (SFS 2010:800) 

första kapitel gällande syftet med skolan: 

4 § 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. 

I skollagens tredje kapitel framgår att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som 

möjligt: 

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver … för att de utifrån sina egna 

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

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så 

långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. 

Nilholm (2015) menar att om inkludering innebär att alla elever ska ha sin skolgång inom 

ramen för den ordinarie undervisningen så är inte skollagen inkluderande eftersom den 

medger följande undantag; särskola, särskilda undervisningsgrupper, specialskolor och skolor 

inriktade mot elever med funktionsnedsättningar. Detta samtidigt som styrdokumenten 

reglerar att alla elever, oavsett var de befinner sig, har rätt att utvecklas och få sina behov 

tillgodosedda. Med detta tillägg kan sägas att det svenska skolsystemet till vissa delar är 

inkluderande (Nilholm, 2015). Den vanligaste definitionen av inkludering handlar om var 

eleven befinner sig, den så kallade placeringsdefinitionen, medan den andra definierar 

inkludering utifrån elevens känsla av gemenskap (Haug, 1998; Nilholm & Göransson, 2013: 

Nilholm, 2015).  

2.3.3 Tillgängliga lärandemiljöer 
Nilholm och Göransson (2013) menar att skolan ska vara tillgänglig för alla elever. 

Tillgängliga lärandemiljöer främjar alla elevers utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt 

och kan beskrivas utifrån fysiska, pedagogiska och psykosociala perspektiv. Skolans 
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lärandemiljöer kan varieras beroende av de behov som finns på individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Skolan behöver inta ett relationellt perspektiv för att möta varje elev på 

bästa sätt. Detta eftersom det är mötet mellan eleven och miljön som ska analyseras och 

förändras (Nilholm & Göransson, 2013). En tillgänglig lärandemiljö omfattar elevens vardag 

och kan se väldigt olika ut, men det handlar om att skolan gör en anpassning utifrån elevens 

behov. Det kan till exempel vara att anpassa schema, att använda bildstöd, att erbjuda 

hörselkåpor och att anpassa ljud- och ljusmiljön. Det kan också handla om att begränsa 

synintryck, att använda tekniska hjälpmedel eller att använda ergonomiska möbler. Genom att 

anpassa miljön utifrån elevens behov minskar på så vis elevens funktionshinder. Utifrån ett 

relationellt perspektiv ses inte elevens funktionsnedsättning som ett hinder utan fokus riktas 

istället mot den icke tillgängliga miljön, vilken är orsaken till elevens hinder (Nilholm & 

Göransson, 2013).  

2.3.4 Extra anpassningar 
Extra anpassningar innebär ett stöd av mindre ingripande karaktär som det normalt är möjligt 

att ge för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Skolan 

är skyldig att ge detta stöd till en elev som riskerar att inte utvecklas i den riktning mot 

kunskapsmålen i läroplanen eller mot de kunskapskrav som minst ska uppnås. Stödet ska ges i 

alla ämnesområden som eleven får undervisning i och ska syfta till att göra undervisningen 

tillgänglig för eleven (SFS 2013:8). I Skollagen (2011) står att elever som till följd av 

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

syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 

2010:800).  

I Skolverkets (2014) allmänna råd med rekommendationer vad det gäller arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram ges flera exempel på extra anpassningar (SFS 

2013:8). Det kan vara att hjälpa en elev att planera och strukturera ett schema över skoldagen, 

att ge extra tydliga instruktioner och att ge stöd för att sätta igång skolarbetet. Även ledning i 

att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller färdighetsträning inom 

ramen för den ordinarie undervisningen är exempel på extra anpassningar. Särskilda 

läromedel, specialpedagogiska insatser, hjälpmedel för att förstå och passa tider samt digital 

teknik med anpassade programvaror är ytterligare exempel på extra anpassningar (SFS 

2013:8). 
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2.3.5 Kompensatoriska hjälpmedel  
Begreppen kompensation och kompensatoriska hjälpmedel kan ha flera betydelser, inte minst 

inom pedagogiken där kompensation dels kan innebära att elever i svårigheter ska komma 

ifatt övriga elever genom till exempel mer undervisning och dels ses som ett kvalitativt 

annorlunda tillvägagångssätt genom att gå omvägar kring elevens svårigheter (Fouganthine, 

2012). Då en elev har nedsatt förmåga att ta till sig information genom text, eller uttrycka sig i 

skrift har eleven rätt till kompensatoriska hjälpmedel för att läsa, skriva och räkna (SFS 

2010:800). IT är en förkortning av informationsteknik och ett samlingsbegrepp för tekniska 

möjligheter inom data- och telekommunikation (Svensson, 2012). Begreppet IKT är en 

förkortning av informations- och kommunikationsteknik och används framför allt för att 

poängtera den kommunikativa aspekten med tekniken. Det tidigare vedertagna begreppet 

kompensatoriska hjälpmedel har alltmer övergått till att benämnas som alternativa verktyg 

eller digitala verktyg. Verktygen omfattas av surfplattor, iPads, datorer, digitala kameror och 

smartphones. De digitala verktygen kan användas som ett kompensatoriskt hjälpmedel eller 

som ett alternativt verktyg. Genom att använda teknik i form av digitala verktyg kan 

funktionshinder kompenseras för elever i läs- och skrivsvårigheter. Verktyg kan utgöras av en 

person eller artefakt som används som stöd i lärprocesser (Svensson, 2012). Säljö (2014) 

menar dock att det viktigaste verktyget är språket, eftersom det ligger till grund för att lärande 

ska kunna ske (Säljö, 2014). Fouganthine (2012) menar att elever i läs- och skrivsvårigheter 

har ofta nedsatt minnesförmåga då det gäller att bearbeta verbalt material i arbetsminnet. 

Detta leder till att det tar längre tid att bygga upp ett ordförråd samt att det tar längre tid att få 

åtkomst och kunna plocka fram lagrad information från det mentala lexikonet. Det leder i sin 

tur till att långa komplicerade ord och meningar blir svåra att hantera och förstå (Fouganthine, 

2012). Svensson (2012) menar därför att kompensatoriska hjälpmedel har en avgörande 

betydelse för elever i läs- och skrivsvårigheter (Svensson, 2012). 

2.3.6 Samundervisning 
Specialpedagogik har som syfte att förenkla, förklara och konkretisera innehållet oavsett 

vilket skolämne det handlar om. Vid samundervisning möjliggörs detta genom att 

specialläraren undervisar tillsammans med klass- eller ämnesläraren. Detta är ett sätt att möta 

elevers varierade behov av individanpassad undervisning inom klassens ram (Sundqvist, 

2014). Samundervisning handlar om att ge ökad lärartäthet i en klass för att därigenom få 

möjlighet att uppmärksamma och identifiera elever som är i behov av individanpassad 

undervisning (Sundqvist, 2014). Giota (2013) för fram både positiva och negativa effekter av 

individualiserad undervisning. Individualiserat arbete som innebär att elever arbetar på egen 
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hand gynnar inte elevers kunskapsutveckling, det gör däremot individanpassning som innebär 

gemensamt arbete. Detta kräver dock att läraren kan utforma undervisningen på både individ- 

och gruppnivå (Giota, 2013). Giota (2013) framhåller vikten av att uppmärksamma lärandet i 

en social kontext (Giota, 2013). Imsen (2011) poängterar värdet av att ha balans mellan 

individ och kollektiv. Att anpassa undervisningen för en individ kan vara att göra en 

anpassning för att individen ska kunna utvecklas och samspela i gruppen (Imsen, 2011). Boo 

et al (2017) hänvisar till Learning Study som en modell för kollegialt lärande där lärare 

samarbetar för att utveckla en anpassad undervisning (Boo et al, 2017).   

3. Metod 
Metodkapitlet inleds med en beskrivning av forskningsansatsen, kvalitativ intervju, urval och 

etiska överväganden. Därefter presenteras studiens genomförande och analys. Slutligen 

redogörs för reflektioner kring metod, etiska överväganden och kvalitetsaspekter.  

3.1 Kvalitativ forskningsansats 
Då syftet är att undersöka verkligheten krävs ett empiriskt material att studera utifrån en 

metod. Det är forskningsfrågan som styr valet av metod (Bryman, 2013; Fejes & Thornberg, 

2009; Hammar Chiriac & Einarsson, 2013; Trost 2012). Metod som begrepp omfattar 

datainsamling och analys (Fejes & Thornberg, 2009). Eftersom syftet med studien är att 

beskriva och tolka lärares upplevelser av ett fenomen faller valet på kvalitativ 

forskningsansats. Genom att tillämpa en kvalitativ metod utgår jag från studieobjektens 

perspektiv och empiri med syfte att undersöka erfarenheter och upplevelser (Bryman, 2013). 

Szklarski (2009) beskriver essensen som det som inte varierar mellan olika individer i olika 

miljöer utan förblir lika (Szklarski, 2009). Fejes och Thornberg (2009) menar att det 

invarianta utgör fenomenets essens. Syftet är därmed att skilja det som varierar från det som 

inte varierar. Det invarianta består av de gemensamma nämnarna för alla informanternas 

erfarenheter (Fejes & Thornberg, 2009). Larsson (2009) menar att empirisk förankring 

innebär att verklighet och tolkning stämmer överens med varandra. Fenomenet ska 

överensstämma med alla sätt att uppleva fenomenet och essensen ska alltid finnas där 

(Larsson, 2009).  

3.2 Kvalitativ intervju 
Syftet med studien är att beskriva lärares upplevelser kring individanpassningar, tillgänglig 

lärmiljö och inkludering. Genom detta söker jag svar på mina frågeställningar. För att samla 

data till empiriska studier är kvalitativ intervju en lämplig metod (Bryman, 2013). Det hade 

även fungerat att samla data genom enkätfrågor. Med enkätfrågor hade det varit svårare att 



23 
 

avgränsa det aktuella området och samtidigt få fylliga svar, samt att vid behov styra 

informanterna. Vid intervju har forskaren möjlighet att ställa följdfrågor och kontrollfrågor, 

vilket inte är möjligt att göra i enkäter. Jag valde att tillämpa fenomenologisk analys i strävan 

att finna essensen i lärarnas upplevelser av fenomenet. Kvalitativ forskning har fokus på 

tolkning av ord, medan kvantitativ forskning lämpar sig mer för observerbara företeelser och 

numerisk relation. (Bryman, 2013). I kvalitativ forskning utgör forskaren ett viktigt redskap 

vid insamlande och tolkning av data. Då forskaren är väl förtrogen med kontexten är risken att 

resultatet blir subjektivt. Detta innebär då att resultatet inte kan generaliseras utöver den 

aktuella kontext som den producerats ifrån. Min strävan var att finna intressanta resultat 

utifrån studien, vilka jag kan ta med mig i egenskap av speciallärare, samt att delge andra 

intresserade pedagoger. Kvalitativa studier resulterar inte alltid i någon teori utan ger främst 

intressanta resultat (Bryman, 2013). 

Då jag vill beskriva lärares upplevelser av ett fenomen vill jag avgränsa området med mina 

frågor. Mitt val faller därför på en semistrukturerad intervju. Syftet med en semistrukturerad 

intervju är att efterlikna ett samtal men att ändå ha en tydlig struktur med frågor och 

följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden fungerar som stöd genom 

frågeformuleringar. Detta förhindrar att forskaren pratar för mycket själv och det bidrar även 

till att forskaren kan agera på liknande sätt i samtliga intervjusituationer. Forskarens påverkan 

på informanterna bör vara så liten som möjligt för att resultat ska kunna generaliseras. Min 

strävan vid intervjuerna var att låta informanterna tala i så stor utsträckning som möjligt. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver det som att den kvalitativa forskningsintervjun söker 

förstå världen ur den intervjuades synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2009) och därför är det 

viktigt att som forskare lägga mer tid på att lyssna än på att tala.  Intervjuguiden hjälper till att 

fokusera på studiens syfte och den bidrar till att vid behov ställa följdfrågor för att få svar på 

de områden som önskades få svar på. Dalen (2015) framhåller intervju som 

datainsamlingsmetod eftersom den underlättar så väl frågande som kategorisering av svaren 

(Dalen, 2015).  

Med enkät som insamlingsmetod minimeras risken att som forskare påverka informanten, 

men forskaren kan inte heller be informanten utveckla sina svar vid behov, vilket är möjligt 

vid intervjuer. Forskaren kan inte heller ställa kontrollfrågor för att försäkra sig om att 

forskaren har uppfattat innebörden av det som informanten uttryckt. Det innebär dock en risk 

att ställa kontrollfrågor eftersom detta kan påverka informanten. Det är en avvägning att göra 

en tolkning av det som uppfattas att informanten uttrycker eller att formulera kontrollfrågor. 
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Informanten kan både uppfatta kontrollfrågor som att informanten svarat fel eller att 

informanten svarat så som intervjuaren önskat. En intervju ger aldrig en objektiv bild av ett 

fenomen eftersom kunskap konstrueras där både intervjuaren och informanten bidrar. Detta 

gäller även om det finns en tydligt bestämd formalitet avseende regler som styr 

genomförandet vid intervjun (Bryman, 2013; Dalen, 2015; Kvale & Brinkmann, 2009).  

3.3 Urval 
Jag valde att i min studie rikta fokus mot lärare som undervisade i språk, matematik eller 

samhällsorienterade ämnen i år 3-6. Detta innebär att lärarnas undervisning har stort fokus på 

skriftspråket, det vill säga läsning och skrivning. För att få informanter till studien gjordes ett 

kedjeurval, ett slags bekvämlighetsurval, vilket har sina begränsningar då det gäller att 

generalisera resultat av en studie (Bryman, 2013). Sju stycken grundskolelärare ingår i 

studien. Tre av dessa lärare har dessutom en förskollärarutbildning. Lärarnas ålder varierar 

mellan 28 och 53 år och deras yrkeserfarenheter som lärare varierar från 3 till 18 år. Samtliga 

lärare har erfarenhet av att undervisa elever i år 4-6. Tre av lärarna har även erfarenhet från 

undervisning av yngre elever och två av lärarna har erfarenhet av undervisning av äldre 

elever. Fyra av lärarna har erfarenhet av att arbeta både i friskola och i kommunal skola. 

Samtliga lärare har erfarenhet av arbete med elever i flera skolor i Linköpings kommun. Jag 

upplevde att lärarnas erfarenheter och upplevelser av sitt arbete innehöll stora variationer. 

3.4 Etiska överväganden 
Lärarna har informerats om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt, därefter har de gjort 

sitt samtycke. Inga personuppgifter eller namn på skolor förekommer. Namnen i studien är 

fingerade; Ann, Bea, Cia, Disa, Eva, Fia och Gita. De insamlade uppgifterna används endast 

för detta forskningsändamål, vilket informanterna är informerade om.  

3.5 Datainsamling  
Jag kontaktade en lärare som i sin tur gjorde en förfrågan till åtta andra lärare som inte jag 

kände. Sju av dessa tillfrågade lärare tackade ja till att ingå i studien. Samtliga lärare i studien 

var tidigare helt obekanta för mig, detsamma gällde deras skolor. I januari skickades en 

skriftlig förfrågan ut till dessa sju lärare om att ingå i studien där syftet var att delge sina 

erfarenheter kring arbetet med extra anpassningar till elever i läs- och skrivsvårigheter. De 

tillfrågade lärarna ställde sig positiva till att ingå i studien och lät sig intervjuas på sina 

respektive skolor under februari och mars månad.  

Den kvalitativa intervjun är en empirisk undersökning som ingår i en forskningsprocess 

(Dalen, 2015). Intervjuer kan vara strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade och 
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mer tendera att likna vanliga samtal. Vid en semistrukturerad intervju utgår forskaren från en 

intervjuguide med temafrågor, liksom vid en strukturerad intervju, men intervjuprocessen är 

betydligt mer flexibel. Vid semistrukturerad intervju kan forskaren anpassa frågorna utifrån 

de svar som informanten ger (Bryman, 2013). En semistrukturerad intervju underlättar både 

frågandet och kategoriseringen av svaren. Då flera intervjuer görs måste likvärdigheten 

beaktas för att intervjuerna ska kunna sammanställas och jämföras med tanke på reliabiliteten 

(Bryman, 2013). För att kunna tolka informanternas beskrivningar är det viktigt att de är 

valida, tydliga och fylliga (Dalen, 2015). Kvale och Brinkmann (2009) poängterar att ett 

kvalitetskriterium för kvalitativa intervjuer är att informanterna får stort talutrymme (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

Inför intervjun informerades informanterna via mail angående syftet med intervjun och 

studien samt gällande informerat samtycke. Sedan informanterna tackat ja till att medverka i 

studien gjordes överenskommelse kring tid och plats för intervjuerna. För att testa 

intervjuguide och inspelningsfunktion på Iphone och Ipad intervjuades en kollega genom en 

pilotstudie. Kollegan gav respons på vilka frågor som behövde följdfrågor för att ge 

uttömmande svar. Efter pilotintervjun gjordes några tillägg av följdfrågor att tillgå vid behov. 

Pilotstudien ingår inte i studien eftersom att jag och kollegan påverkade varandra i alltför stor 

utsträckning. Jag anser att min tolkning skulle vara alltför subjektiv angående kollegans 

beskrivningar. Dessutom arbetar jag själv som speciallärare på den aktuella skolan. 

Intervjun inleddes genom kort information angående studiens syfte och därefter inledande 

frågor gällande informantens tidigare erfarenheter av yrket, erfarenhet från olika skolor och 

elevgrupper, upplevelse av läraryrket, utmaningar i skolan och erfarenheter av elever i läs- 

och skrivsvårigheter. Fortsättningsvis följdes frågorna enligt intervjuguiden för att 

förutsättningarna vid intervjuförfarandet skulle vara så lika som möjligt för samtliga 

informanter. Detta kan annars ses som en variation och därmed utgöra en potentiell felkälla 

(Bryman, 2013). Samtliga intervjuer genomfördes på respektive lärares skola. Lärarna hade 

ordnat rum där intervjuerna genomfördes i ostörd miljö. Jag inledde med frågor gällande 

tidigare erfarenheter i yrket och specifika erfarenheter av elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Jag strävade efter att hålla en god balans mellan ett professionellt och ett mer avslappnat 

samtal. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en forskningsintervju inte bör betraktas som 

en öppen och fri dialog mellan jämlika parter utan ses som ett specifikt professionellt samtal 

med en tydlig maktasymmetri mellan forskaren och informanten. Dock är strävan om ett gott 
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samtal viktigt, eftersom det ger forskaren goda förutsättningar att få tillgång till informantens 

personliga beskrivningar av erfarenheter och upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). 

3.6 Inspelning och transkription 
Intervjuerna spelades in på Iphone och Ipad. Detta visade sig vara en god säkerhetsåtgärd 

eftersom jag missade att starta inspelning via Ipad vid ett tillfälle. Varje intervju 

transkriberades i direkt anslutning till att intervjun genomförts. Ord för ord skrevs till en 

löpande text och talspråk översattes till skriftspråk. Därefter gjordes anteckningar av 

iakttagelser, i form av kroppsspråk och tankepauser eller liknande, som gjordes i samband 

med intervjun. Detta gjordes ifall att det som inte uttrycktes verbalt av informanterna skulle 

komma att ha betydelse vid analysen. Efter den första intervjun fanns möjligheter att justera 

intervjuguiden. Detta gjordes dock inte utan intervjuguiden behöll sin ursprungliga form 

genom samtliga intervjuer. Det är viktigt att redovisa alla eventuella omständigheter som på 

något vis kan påverka validiteten i den kvalitativa intervjustudien (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

3.7 Analys  
Då det empiriska materialet bearbetades gjordes detta enligt fenomenologisk forskningsmetod 

då strävan var att kartlägga centrala aspekter genom att beskriva informanternas livsvärld.  

Induktiv metod användes i syfte att tolka data och att beskriva det gemensamma i 

informanternas uttalanden (Kvale & Brinkmann, 2009). Szklarski (2009) beskriver sex steg i 

analysprocessen gällande den fenomenologiska ansatsens resultat. Modellen är en 

kombination av Giorgis och Colaizzis modeller (i Szklarski, 2009).  

Det första steget innebar att jag läste alla transkriberade texter för att skaffa mig en 

uppfattning om helheten.  

Det andra steget innebar att jag läste för att hitta meningsbärande enheter i data. Jag hittade 

likheter och skillnader i ord och meningsbärande uttryck som jag färgmarkerade. Förfarandet 

i det andra steget överensstämmer med tematisk analys då materialet sorteras in under olika 

teman.  

Det tredje steget innebar att jag letade efter innebördskategorier som återfanns hos samtliga 

informanter. Jag sorterade dessa under rubrikerna; Resurs, Teknik, Individ, Grupp och 

Dilemma.  
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Det fjärde steget innebar att det som varierar i informanternas upplevelser sorteras bort. Ord 

och meningsbärande uttryck som inte passade in under de valda kategorierna sorterades bort 

då jag bedömde att dessa variationer stod för mer individuella erfarenheter och upplevelser.   

Det femte steget innebar att det invarianta, det som inte varierar, fanns kvar och utgjorde 

essensen. 

Det sjätte steget innebar att jag återvände till det inspelade materialet för att kontrollera om 

min tolkning verkade stämma överens med informanternas ursprungliga beskrivningar av sina 

upplevelser. Detta sjätte och sista steget är ett validitetskriterium (Allwood & Eriksson 2012; 

Kvale & Brinkmann 2009; Szklarski 2009).   

3.8 Tillförlitlighet  
I en kvalitativ forskningsintervju finns alltid risken att resultat påverkas av att informanterna 

inte svarar sanningsenligt. Min upplevelse är dock att samtliga sju informanter visade stort 

intresse och engagemang gällande studiens ämne och att de var villiga att dela med sig av 

både erfarenheter och upplevelser. Intervjuguiden fungerade som stöd vid den 

semistrukturerade intervjun och förhindrade att jag pratade för mycket själv. Den bidrog 

också till att jag kunde agera likvärdigt vid samtliga intervjuer och påverka informanterna så 

lite som möjligt. Informanterna fick stort talutrymme vid samtliga intervjuer, något som 

Kvale och Brinkmann (2009) poängterar är ett kvalitetskriterium för kvalitativa intervjuer 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Jag gjorde ett bekvämlighetsurval för att få informanter till min 

studie, vilket har sina begränsningar då det gäller att generalisera resultat av en studie 

(Bryman, 2013). Samtliga informanter var dock tidigare obekanta för mig och min 

uppfattning är att urvalet är representativt för lärare som undervisar i grundskolans år 3-6. För 

att informanterna skulle känna sig fria att svara utifrån personliga upplevelser valde jag att 

låta lärarna förbli anonyma. Inga personuppgifter eller namn på skolor förekommer 

någonstans utan jag gav direkt alla informanter fingerade namn. Jag upplever att detta 

underlättade min objektivitet vid analysen av data. Eftersom jag gjorde flera intervjuer i följd 

måste likvärdigheten beaktas för att intervjuerna ska kunna sammanställas och jämföras med 

tanke på reliabiliteten (Bryman, 2013). Jag följde därför frågorna enligt intervjuguiden för att 

förutsättningarna vid intervjuförfarandet skulle vara så lika som möjligt för samtliga 

informanter. Detta kan annars ses som en variation och därmed utgöra en potentiell felkälla 

(Bryman, 2013). Samtliga intervjuer genomfördes på respektive lärares skola i en lugn och 

ostörd miljö. Jag skulle beskriva samtliga intervjuer som goda samtal där jag fick tillgång till 

informanternas personliga beskrivningar av deras erfarenheter och upplevelser kring det 
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aktuella ämnet. Vid analysen är det min tolkning av informanternas beskrivningar som utgör 

resultat och slutsats. Här finns naturligtvis en viss reservation för att min personliga 

förförståelse gällande det aktuella ämnet och mitt perspektiv på specialpedagogik och lärande 

har påverkat min tolkning av informanternas beskrivningar av sina erfarenheter och 

upplevelser. Jag har försökt redovisa alla eventuella omständigheter som på något vis kan 

påverka validiteten i denna kvalitativa intervjustudie (Kvale & Brinkmann, 2009).  

4. Resultat 
I följande kapitel redovisas resultat som framkom vid analysen av data utifrån det empiriska 

materialet. Resultat presenteras under respektive underrubrik; kategori, resurs, teknik, individ, 

grupp och dilemma, samt tydliggörs med citat från intervjumaterialet. De nya begrepp som 

framkom i materialet och som lyfter fram intressanta aspekter presenteras i slutet av kapitlet. 

4.1 Resurs 
De intervjuade lärarna beskriver att det är mycket värdefullt att det finns en extra pedagog i 

klassrummet som kan möta elevers olika behov av individanpassningar. Min tolkning är att 

lärarna ser resursen som en anpassning. Erfarenheten av att ha tillgång till en extra resurs 

varierar i stor utsträckning mellan lärarna. Fem av lärarna har nu detta stöd i sitt klassrum, 

medan två lärare inte har det. Ann beskriver att hon efterfrågar kollegialt stöd för att kunna 

individanpassa undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. Hon uppger att hon har 

bra stöd av skolans speciallärare. Fia har oftast stöd i klassrummet av en kollega. Fia 

beskriver att de två har möjlighet att dela klassen i två grupper då det finns behov av det.  

Fia: …vi är två vuxna i klassrummet och delar upp arbetet att man går iväg med en grupp och 

läser högt och resonerar och läser och så det känns som en naturlig del i den planering man 

gör… 

Gita beskriver att hon upplever en stor skillnad i sin arbetssituation numer när hon arbetar i ett 

team jämfört med tidigare då hon var ensam lärare i klassrummet. Hon förklarar att en extra 

resurs riktad mot en elev även innebär ökad trygghet för hela gruppen. Resursen finns också 

med som stöd för att utveckla sociala relationer, vilket indirekt påverkar elevernas inlärning 

positivt. Vidare beskriver hon extra resurs som en anpassning på gruppnivå eftersom det 

kommer alla elever till del.  Resursen möjliggör både samundervisning och gruppdelning vid 

behov. Detta ger med andra ord flera positiva effekter inte minst att flera elever får möjlighet 

att bli hörda och sedda av en extra vuxen i klassen. 

Gita: …oftast är vi två fantastisk skillnad det är det… 
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Fem av de sju lärarna uttrycker att de upplever att det är svårt att tillämpa extra anpassningar 

för att möta behov hos elever i läs- och skrivsvårigheter då de är ensamma pedagoger i 

klassen. De berättar att detta beror på att de har flera elever i sina klasser som kräver mycket 

stöd.  

Cia: …samtidigt måste jag ta alla på en gång för jag kan inte ta en och en… 

Fia betonar att lärartätheten är avgörande då det gäller att ge elever det stöd och den 

vägledning som de är i behov av.  

4.2 Teknik 
Alla lärare använder teknik i undervisningen men min tolkning är att det görs utifrån olika 

perspektiv. Ur ett relationellt perspektiv används tekniken för att göra lärandemiljön 

tillgänglig för alla. Bea beskriver det så här: - Tekniken underlättar jättemycket det blir inte 

utpekande på samma sätt. Nu är det så i undervisningen att alla använder och då blir det inte 

lika stigmatiserande. Det är inte konstigt att han tar upp ipad och lyssnar på. Min tolkning är 

att teknik som omfattar lärverktyg ofta ses av lärarna som kompensatoriska hjälpmedel. 

Utifrån ett kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv är då syftet med anpassningen att 

kompensera elevers bristande förmåga då eleverna erbjuds teknik som hjälpmedel. 

De tekniska hjälpmedel som fyra av sex av de deltagande lärarna nämner är dator, Ipad och 

smartphone. Alla lärare använder i olika omfattning IT (informationsteknik) i undervisningen. 

För elever i läs- och skrivsvårigheter fungerar IT även som hjälpmedel, eftersom eleverna 

använder lärverktygens olika funktioner som t ex talsyntes och rättstavning. Lärarna berättar 

att eleverna använder kompensatoriska hjälpmedel för att få text uppläst från olika källor 

såsom läromedel, sakprosa och skönlitteratur, men även text som fotograferas eller scannas 

kan läsas upp av dator eller Ipad. Flera lärare uppger att skolan numera har tillgång till både 

Legimus och Inläsningstjänst, vilket innebär att eleverna kan lyssna på litteratur och 

läromedel via dator, Ipad eller smartphone. Några lärare berättar att eleverna nyttjar 

dataprogrammet Stava Rex och appen Skolstil vilket underlättar skrivandet för deras elever. 

Skolstil har även funktionen talsyntes som innebär att eleven kan tala in text som ska skrivas. 

Lärarnas erfarenheter och tillämpning av kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen 

varierar i hög utsträckning. Bea berättar att hon har en elev i läs- och skrivsvårigheter som får 

både läs- och skrivanpassning med hjälp av Ipad.  

Bea: …elever som har problem med formandet av bokstäver som har problem just med 

motoriken att skriva bokstäver där det blir alltså dom kan inte hålla raderna för dom eleverna 
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är hindret att forma bokstäver det är motorikproblem i handen dom eleverna försöker man få att 

skriva både för hand och på Ipad för att dom ska komma vidare… 

Även Cia, Disa och Gita kompenserar elevernas bristande förmåga att läsa genom att låta dem 

lyssna på skönlitteratur via Legimus. Bea, Disa och Eva använder Inläsningstjänst som 

tillhandahåller inläst läromedel, vilket eleven får uppläst för sig via dator, Ipad eller 

smartphone. Disa låter sin elev ha tillgång till egen dator där eleven pratar in text som datorn 

först skriver och sedan läser upp. Eleven har också tillgång till Ipad och kan då fotografera 

text som sedan läses upp för eleven. Gita gör anpassningar till sin elev som har bristande 

förmåga att skriva genom att låta eleven få skrivhjälp genom dator eller Ipad. Cia poängterar 

vikten av att elever i läs- och skrivsvårigheter tidigt får lära sig hantera sina kompensatoriska 

hjälpmedel själva för att utveckla självständighet. Lärarna uttrycker att de kompensatoriska 

tekniska hjälpmedlen är till stor hjälp för deras elever i läs- och skrivsvårigheter och att elever 

som själva kan hantera tekniska hjälpmedel är mer självständiga då de inte är beroende av 

andras hjälp för att läsa och skriva. Lärarna menar att lärmiljön blir mer tillgänglig med dessa 

tekniska hjälpmedel som eleverna själva kan hantera.   

Bea: …vi har ju inlästa läromedel…Ipad som kan lyssnas av hon skriver så kan hon lyssna på 

det hon skriver… nu laddar man ner en bok och sen så kan hon lyssna och hon kan bläddra i 

boken på ett helt annat sätt med Ipad-tekniken underlättas jättemycket… 

Bea och Disa anser att tekniska kompensatoriska hjälpmedel har ett stort värde för elever i 

läs- och skrivsvårigheter. Då tekniken inte fungerar, vilket händer ganska ofta av olika 

anledningar, känner de frustration eftersom de då inte kan möta elevers behov av anpassning 

som de önskar.   

Bea: …det är ju inte helt smidigt vi kan ju inte skriva ut direkt från Ipads vilket är lite 

problematiskt då dom kan ju lägga upp till … så jag kan nå det men det blir ju flera steg innan 

jag får ut dom om jag behöver skriva ut det maila till mig det kan vara krångligt då fungerade 

inte nätverket då kan vi inte maila nej då kan vi inte göra så men alltså det fast det är ju bättre 

att man kan använda det än att de ska skriva själva när dom inte riktigt fixar det och tappar 

motivationen och tycker att det är jättetråkigt här kommer dom framåt… 

Samtliga lärare framhåller värdet av att ha tillgång till teknik eftersom det bidrar till en mer 

tillgänglig och inkluderande lärandemiljö. 

4.3 Individ 
Samtliga deltagande lärare beskriver att de tillämpar anpassningar på individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Disa förklarar: - Utifrån ett relationellt perspektiv ställer jag mig redan vid 



31 
 

planeringen frågan Vad är det jag gör som kan innebära svårigheter för eleven/eleverna? 

Därefter påpekar Disa vikten av att kommunicera med eleverna för att på så vis kunna 

individanpassa på bästa möjliga sätt utifrån elevernas individuella behov och önskemål. 

Övriga lärare beskriver inte att de så tydligt utgår från eleven då de tittar på eventuella hinder 

i miljön. Exempel på individuella anpassningar som lärarna beskriver är att de läser och 

skriver åt eleverna, samt att lärarna anpassar arbetsuppgifter utifrån elevernas förmåga att 

klara olika typer av uppgifter. Lärarna beskriver att de använder både bilder och symboler 

som komplement till texter. Gita beskriver betydelse av att göra anpassningar kring 

instruktioner till elever som har svårt med det skriftspråkliga och med minnet. 

Anpassningarna kan innebära att elever får muntliga instruktioner istället för skriftliga eller i 

kombination med bilder eller symboler. Muntliga och skriftliga instruktioner kan också delas 

upp i steg för att möta elevens behov av anpassning av textmängd. Ann och Gita menar att 

skrivandet ofta kräver individuell anpassning utöver tillgången till tekniska hjälpmedel. Det 

kan handla om hjälp att starta en mening eller hjälp med struktur för röd tråd eller att 

konstruera tankekartor som stöd för minnet. Dessutom behöver eleven ofta hjälp med att få 

sin text uppläst för att sedan kunna bearbeta texten. Ann har en elev som har svårt att över 

huvud taget producera en egen text i skrift. Flera beskriver att det är svårt att hitta passande 

arbetsmaterial utifrån elevens förmåga och behov. 

Gita: …muntliga stöttningen…hjälp vid till exempel instruktioner…begränsa mängden text eller 

uppgifter…skrivhjälp…hjälp att läsa igenom… 

En majoritet av lärarna poängterar att en väl genomtänkt placering kan underlätta för elever i 

behov av extra stöd. Gita påpekar dessutom vikten av att tillmötesgå elevers olika behov av 

arbetsro. Detta kan lösas genom en avskärmad plats i klassrummet eller så kan eleven tillåtas 

att dra sig undan till ett angränsande grupprum. Eva har erfarenhet av att erbjuda elever 

hörselkåpor i klassrummet för att uppnå känslan av avskildhet. 

Ann: …hur man blir placerad i klassrummet… 

Samtliga lärare i studien delar samma upplevelse av att utan individanpassningar vore det 

omöjligt för elever i läs- och skrivsvårigheter att tillgodogöra sig undervisningen. Detta 

eftersom undervisning generellt sett utgår från att alla elever behärskar ett skriftspråk. Fia 

framhåller vikten av att elever i läs- och skrivsvårigheter känner att skolarbetet är greppbart 

och att de kan delta utifrån sina individuella förutsättningar. Bea ger exempel på en elev som 

har svårt att skriva eftersom eleven ofta glömmer vad eleven nyss tänkte. För en annan elev 

påverkas läsningen eftersom eleven inte minns början då eleven kommer till slutet av 
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meningen. Eva betonar vikten av att, då det är möjligt, tydliggöra med hjälp av konkret 

material i undervisningen.  

Disa: …inte anpassa går inte då skulle man ha kapat några elever innan dom ens är det går inte 

dom har ju redan lite sämre förutsättningar vad det gäller om man jämför från start så kan det 

säkert kännas som sämre förutsättningar vissa saker så skulle jag inte anpassa så skulle dom 

fortsatt ha sämre förutsättningar…  

Lärarna menar att individuella förmågor och oförmågor utgör både styrkor och begränsningar 

som elever och lärare har att förhålla sig till. Lärarnas strävan är att genom extra anpassningar 

kompensera elevers bristande förmågor eller konsekvenserna av dessa. Uppmärksamhet, 

koncentration och motivation är ytterligare faktorer som kräver individuell anpassning anser 

flera av lärarna. De berättar att elever i läs- och skrivsvårigheter ofta har flera bristande 

förmågor som påverkar inlärningen. 

Eva: …alla barn är olika alla barn har olika sätt att lära motivationen är A och O i lärandet har 

du inte den så lär du dig inte och det är det svåra… 

4.4 Grupp 
Lärarna framhåller värdet av att anpassa gruppens storlek och sammansättning utifrån 

enskilda elevers behov, eftersom det bidrar till att samtliga elever kan inkluderas i det 

gemensamma arbetet. Lärarna beskriver att gruppen i stor utsträckning påverkar eleven och 

tvärtom. Min tolkning är att lärarna syftar på hur normer kommer till uttryck och vad som 

sker i grupprocesser. Vidare tolkar jag det som att lärarna beskriver lärande utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, där lärande ses som en individuell process men som sker i samspel 

med sin omgivning. 

Fia beskriver att skolan rent generellt är bra på att ta hänsyn och att möta elever som är i 

behov av extra anpassningar. Bea, Disa och Fia menar att extra anpassningar är en naturlig del 

i lärares uppdrag och finns med redan vid planeringen av ett arbetsområde. Bea, Cia, Disa, 

Eva och Gita framhåller även vikten av elevers socialisering. De beskriver trygghet och 

välbefinnande i gruppen som ett grundläggande behov hos eleverna och en förutsättning för 

inlärning.  

Gita: …klimat så man känner att man vågar…arbetsro…accepterande klimat…lära sig ta 

hänsyn…  

De extra anpassningar som lärarna uppger att de gör på gruppnivå har i första hand med 

struktur och ordning att göra, därtill kommer tydlighet som schema över dagen och bildstöd 
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som komplement till text. Lärarna framhåller också vikten av att strukturera lärostoffet, vilket 

innebär att stoffet presenteras i en viss ordningsföljd och systematiseras för att underlätta 

elevernas arbete. Fia framhåller att dessa anpassningar på gruppnivå gynnar samtliga elever i 

klassen. 

Ann: …måste ha struktur och ordning det underlättar… är i behov av att veta schema och man 

kanske behöver ha bilder…att det inte är så rörigt tänker jag…lite ordning och reda…läraren är 

strukturerad också tror jag är viktigt… 

Gita ser gruppen som en resurs i sig och konstruerar ofta grupper som arbetar tillsammans då 

detta är möjligt. Gita har ibland även tillgång till en tredje lärare i sin klass och detta menar 

hon medför en stor flexibilitet där lärarna kan konstruera mindre grupper eller grupper 

parallellt med enskild undervisning. Gita framhåller att klassen är resurskrävande, men 

eftersom de är flera lärare som arbetar tillsammans blir kvaliteten på arbetet gott, vilket leder 

till att lärarna tycker att arbetet i klassen känns roligt. 

Lärarna framhåller vikten av ett tillåtande klimat där elever känner sig trygga med varandra. 

Bea läser ofta högt för klassen, eller låter elever läsa högt, dessutom uppmuntras eleverna att 

hjälpa varandra. Bea använder ofta digitala verktyg som en naturlig del i undervisningen för 

samtliga elever klassen. Detta minskar risken för att elever ska känna sig annorlunda. 

Bea: …få hjälpa varandra… Ipad-tekniken… inte utpekande på samma sätt nu är det så i 

undervisningen att alla använder… fler använder det för att tekniken finns…läser vi ofta 

texterna högt… 

Cia, Disa och Fia poängterar värdet av varierad undervisning och att låta eleverna använda 

olika sinnen för att lära genom att; dramatisera, titta och känna på saker, använda texter och 

bilder samt att se på film. It ingår som en naturlig del i varierad undervisning, menar Cia.  

Cia: …bilder…känna på saker… dramatisering …film… 

Bea, Cia, Disa, Eva och Gita hävdar att det är viktigt att lägga tid och kraft på att skapa ett 

tillåtande klassrumsklimat eftersom gruppen då blir en tillgång för individen. Disa och Eva 

menar att i en klass där det finns acceptans för olikheter känner elever sig bekväma och vågar 

vara sig själva.  

Eva: … så klassrumsmiljön är avgörande bra arbetsmiljö bra arbetsklimat och jag skulle vilja 

säga en väldigt tillåtande miljö… stämning i klassrummet…  

Bea menar att det är viktigt med en tillgänglig lärmiljö och att gruppen har stor betydelse för 

individens lärande och utveckling. Min tolkning är att samtliga lärare strävar efter att arbeta 
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utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Detta eftersom lärarna beskriver arbetssätt och stödjande 

funktioner där elever interagerar i samspel med varandra. Eva pekar dock på utmaningen i att 

möta bredden i klassen från dem som upplever skolarbetet som alltför lätt till dem som nästan 

ständigt har behov av anpassningar för att lärmiljön ska vara tillgänglig. Viktiga 

förutsättningar för individanpassning är goda relationer och ett tillåtande klassrumsklimat. 

Disa trycker på vikten av goda relationer till eleverna som grupp och enskilt för att det ska 

vara möjligt att individanpassa undervisningen. Disa framhåller värdet av ett tillåtande klimat 

där eleverna arbetar i grupp, men att hon som lärare har ansvar för att kontrollera att det känns 

bra i gruppen för alla elever.  

Disa: …vi har ett väldigt tillåtande klimat i min klass och det har vi verkligen fått jobba med… 

man ska känna sig tillåten att vara precis som man är så det gör att dom jag upplever sällan att 

det blir problem när dom ska jobba i grupp jag stämmer av så att det känns ok … 

Disa menar att en klass med ett tillåtande klimat är en tillgång då det gäller anpassningar inom 

klassens ram, medan en grupp med låg acceptans för olikheter utgör ett hinder i arbetet med 

extra anpassningar. Majoriteten av lärarna betonar att det är viktigt att klassen fungerar väl 

som grupp. Att gruppen präglas av ett tillåtande klimat där man visar respekt gentemot 

varandra bland annat genom arbetsro underlättar arbetet för lärare som behöver ge mycket 

individuellt stöd till flera elever. Gita påpekar vikten av trygghet i gruppen så att elever vill 

och vågar prova sina åsikter och göra sina röster hörda och det är viktigt med arbetsro i 

klassrummet. 

4.5 Dilemma  
Lärarna i studien definierar främst dilemma i skolan som situationer då lärarna tvingas göra 

val mellan olika elever och deras behov. Det är val som handlar om olika individers eller 

gruppers behov som ställs mot varandra. Behoven gäller framför allt extra anpassningar, 

utmaningar och olika metoder. Lärarna uppger att de ofta ställs inför dilemma i vardagen. Ett 

vanligt förekommande dilemma är då lärare eftersträvar att tillmötesgå elevers olika intressen 

och inlärningsstilar för att hitta deras motivation, samtidigt som lärarna känner kravet på sig 

att säkerställa att eleverna når de mål som styrdokumenten anger.  

Bea: …det som är bra för en grupp behöver inte vara bra för en annan … alltså man jobbar ju 

hela tiden med att försöka hitta någon balans i allt så att alla får det som dom behöver … 

Lärarna uttrycker också svårigheter som handlar om avvägningar och beslut kopplade till hur 

lektionstiden ska fördelas mellan individer och gruppen. Lärarna ger uttryck för att många 

elever får stå tillbaka för de elever som är i behov av mycket lärarstöd. Lärarna beskriver att 
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de har svårt att hinna med att ge stöd och vägledning i den utsträckning som de önskar och att 

inte ens de elever som är i behov av stöd får det stöd som de behöver.    

Ann: …flera som behöver hjälp på olika sätt ofta samtidigt och man är ju själv oftast… 

Lärarna uppger att de försöker tillvarata elevernas olika intressen i undervisningen för att på 

så vis öka elevernas motivation för skolarbetet. Svårigheten ligger i att sätta en elevs intresse 

framför någon annans eller att göra uppgifter på en utmanande nivå för alla elever. Lärarna 

säger att det många gånger är svårt att väga in elevers status i nuet och avgöra vilka krav som 

kan ställas på dem utifrån deras förmåga att prestera. 

Eva: …inte ställa för höga krav men inte för låga krav heller utan hitta alternativa inlärningsmetoder … 

Lärarna berättar att de har svårt att hinna med att ge tillräckligt med stöd till eleverna och de 

uttrycker oro för att eleverna ska känna sig misslyckade och utveckla undvikandestrategier. 

Samtliga lärare delger sina erfarenheter gällande elevers ork, koncentration och 

uppmärksamhet. Lärarna relaterar detta till elevernas motivation och styrdokumentens 

uttalade mål och krav. Flera av lärarna säger, utifrån tidigare erfarenhet, att detta stressar 

elever och i värsta fall får dem att underprestera.  

Cia: …ointresserad… orkar inte… har inte motivationen…undvikandestrategier… 

Lärarna beskriver att de ofta hamnar i situationer där en elevs behov av stöd ställs mot en 

annan elevs behov av större utmaning i undervisningen. Lärarna uppger att de då känner sig 

otillräckliga då valet står mellan individers vitt skilda behov och att svårigheten ligger i att 

anpassa på en bred individuell nivå och samtidigt hitta balansen i klassen. 

Fia: …barnet med läs- och skrivsvårigheter i fokus…en stark elev kunskapsmässigt så kanske 

dennes kunskapsutveckling hade mått bättre av att vara i ett annat sammanhang… 

Ytterligare ett dilemma som lärarna ger uttryck för är situationer där en elev inte har den 

sociala förmågan att anpassa sig till normen i gruppen. I dessa fall ställs elevens behov mot 

gruppens behov. 

Gita: …men är man inte två då måste man på något sätt välja kanske ofta individen för 

det blir så stora konsekvenser om man väljer gruppen … det kan bli kaos det kostar för 

mycket… man avstår från saker som kanske större delen av gruppen skulle må bra av 

egentligen men man avstår för man vet att någon eller flera inte skulle klara av det så får man 

väl kanske avstå från det som egentligen skulle ha varit utvecklande för den större delen av 

gruppen… 
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Lärarna betonar att då de tvingas välja mellan en grupp och en individs särskilda behov 

prioriteras individen framför gruppen. Detta eftersom lärarna instinktivt tillämpar 

behovsprincipen, speciellt då det gäller en elev med begränsningar vad det gäller social 

förmåga. 

4.6 Sammanfattning av resultat 
Resurs ses av lärarna som en anpassning i form av en extra pedagog som möjliggör 

individanpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter inom klassens ram. Lärarna 

beskriver denna form av anpassning som en förutsättning för att elever i läs- och 

skrivsvårigheter ska nå kunskapsmålen. Anpassning i form av en resurs beskrivs av lärarna 

gynna samundervisning, vilket i sin tur beskrivs som positivt för klassrumsklimatet. Ett gott 

klassrumsklimat beskrivs som en förutsättning för att kunna bedriva undervisning som 

innebär lärande i samspel med andra.  

Teknik beskrivs av lärarna handla om kompensatoriska tekniska hjälpmedel. Lärarna 

beskriver att tekniken gör lärandemiljön mer tillgänglig och inkluderande för eleverna. Det 

framgår inte av lärarnas beskrivningar som att tekniken rent generellt används som alternativt 

verktyg i undervisningen. Lärarna upplever ofta praktiska hinder vid användandet av teknik. 

Detta beskriver lärarna gör att de inte kan möta elevernas behov av anpassning. Det skiljer sig 

åt i vilken utsträckning lärarna erbjuder eleverna tekniska hjälpmedel för att komma runt sina 

svårigheter.  

Individ handlar om att elever i läs- och skrivsvårigheter förutom att ha svårt med skriftspråket 

även kan uppleva svårigheter vad det gäller minne, uppmärksamhet, koncentration och 

motivation. Detta var ett resultat som bör ses som något extra som framkom i studien. Lärarna 

beskriver differentierad undervisning då de möter elevers behov av anpassningar vad det 

gäller anpassat stoff, arbetsuppgifter, instruktioner i steg, anpassad textmängd och hjälp med 

struktur. Lärarna beskriver även anpassningar för att möta elevers behov av stöd som är 

orsakad av begränsningar i förmågor som gäller minne, uppmärksamhet och koncentration. 

Bristande motivation är något som lärarna ständigt återkommer till i studien. 

Grupp handlar om att alla elever ska känna tillhörighet i gruppen. Det framgår av lärarnas 

beskrivningar att det utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling. 

Lärarna beskriver gruppen som en resurs för lärande och att det därför är viktigt att 

anpassningar görs på gruppnivå. Ett väl fungerande klassrumsklimat och lärande i samspel 
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beskrivs av lärarna som betydelsefullt och en förutsättning för inkludering och tillgänglig 

lärandemiljö.  

Dilemma beskrivs som motsättningar som lärarna ställs inför i sin vardag. Lärarna beskriver 

att de har svårt att individanpassa undervisningen då de är ensamma pedagoger i klassrummet, 

att tillvarata elevernas intressen kontra uppfylla innehållet i lärandemålen. Lärarna beskriver 

också att det är svårt att ta tid för återkoppling och att de ofta känner frustration då tekniken 

inte fungerar. Lärarna har svårt att inkludera elever som behöver stöd utanför klassrummet, att 

nå balans mellan grupp och individ för ett gott klimat och att anpassa undervisningen till 

elever vars arbetstakt står i kontrast mot att nå mål på utsatt tid. 

Ett intressant resultat som framkom i studien, utan att det var ett egentligt syfte, var att lärarna 

beskrev arbetssätt som jag tolkar som samundervisning och Co-Teaching. Ingen av lärarna 

benämnde dock dessa arbetssätt med något specifikt begrepp. Ett annat intressant resultat var 

att lärarna beskriver elevernas bristande minne, uppmärksamhet, koncentration och 

motivation som orsak till behov av individanpassningar. Lärarna beskrev att elever i läs- och 

skrivsvårigheter ofta hade svårigheter som var relaterade till minne, uppmärksamhet, 

koncentration och motivation.  

5. Diskussion 
Syftet med studien är att beskriva hur individanpassningar kan göra lärmiljöer tillgängliga och 
inkluderande för elever i läs- och skrivsvårigheter.  

Utifrån syftet formulerades fyra frågeställningar som jag genom studien sökte svar på: 

 Vilka individanpassningar beskriver lärare att de tillämpar för att göra lärandemiljöer 

tillgängliga? 

 Hur upplever lärare betydelsen av individanpassningar? 

 Vad beskriver lärarna som hinder för en tillgänglig och inkluderande lärandemiljö? 

 Vilka möjligheter upplever lärare med inkludering?  

Metoden, induktiv fenomenologi, fungerade väl för studiens syfte och frågeställningar. De sju 

informanterna beskrev sina erfarenheter och upplevelse av att individanpassa undervisningen 

för elever i läs- och skrivsvårigheter. Intervjuguiden gjorde de semistrukturerade intervjuerna 

likvärdiga och bidrog till att ge informanterna stort talutrymme. Även om jag gjorde ett 

bekvämlighetsurval så var samtliga informanter obekanta för mig. Jag anser att urvalet är 

representativt för lärare som undervisar i grundskolans år 3-6. Att jag lät informanterna vara 
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anonyma tror jag var till fördel både för dem och för mig. Informanterna var fria att uttrycka 

sig och för mig underlättades objektiviteten vid analysen av data. Samtliga intervjuer 

genomfördes på respektive lärares skola i en lugn och ostörd miljö. Intervjuerna var 

professionella men liknade samtal där jag fick tillgång till informanternas personliga 

beskrivningar av deras erfarenheter och upplevelser kring det aktuella ämnet. Vid analysen 

tolkade jag det som informanterna beskrivit för mig så objektivt som möjligt. Jag är medveten 

om att min egen erfarenhet från mitt uppdrag som lärare/speciallärare sedan 18 år påverkar 

min objektivitet i viss utsträckning, men den gör också att jag har stor förståelse vad det gäller 

lärarnas erfarenheter. 

Data, utifrån empirin, som jag tolkar som variation mellan lärarnas upplevelser har jag valt att 

plocka bort. Data som kvarstår utgör essensen, det invarianta, det som inte varierar i lärarnas 

beskrivningar av sina erfarenheter och upplevelser. Empirin visar att lärarna inte gör tydliga 

avgränsningar vad det gäller individanpassningar och extra anpassningar riktade till elever i 

läs- och skrivsvårigheter. Anpassningarna görs i syfte att göra lärandemiljön tillgänglig för 

alla elever. Det framgår inte av lärarnas beskrivningar att vetenskaplig grund styr deras val av 

anpassningar, utan mer att de utgår från egen beprövad erfarenhet. Lärarnas anpassningar är 

ofta generellt hållna och utgår inte specifikt från elevernas individuella behov. Lärarna 

tenderar att se på anpassningarna som så självklara att de har svårt att definiera om det är 

ordinarie anpassningar eller extra anpassningar på individ- eller gruppnivå. Lärarna utgår 

ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande och de tillämpar arbetssätt som är inkluderande, 

men endast en av lärarna använder begreppet relationellt perspektiv. - Utifrån ett relationellt 

perspektiv ställer jag mig redan vid planeringen frågan: Vad är det jag gör som kan innebära 

svårigheter för eleven/eleverna? 

Lärarna använder sig av både lärarstöd och kamratstöd då de individanpassar undervisningen. 

De upplever att gruppen är en viktig tillgång för elever i läs- och skrivsvårigheter. I ett 

tillåtande klimat erfar lärarna att det är lätt att individanpassa på både individ- och gruppnivå 

och lärarna upplever att ett inkluderande arbetssätt gynnar elever i läs- och skrivsvårigheter. I 

en klass, där det råder låg acceptans för olikheter, upplever lärarna däremot ofta dilemma och 

att det är svårt att individanpassa undervisningen. I Boos (2014) studie upplevde lärarna att ett 

tillåtande klimat var en förutsättning för att kunna individanpassa undervisningen på ett 

framgångsrikt sätt. Tjernberg (2013) menar att en extra resurs i klassen ger lärarna 

möjligheter att utveckla sociala relationer med sina elever och detta bidrar till att utveckla ett 

gott klassrumsklimat (Tjernberg, 2013). 
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De vinster och möjligheter som inkludering bidrar till är utveckling genom samspel i en social 

kontext. Detta framhåller även lärarna i Boos (2014) studie. Teori och forskning visar att 

miljön har en avgörande betydelse för elevernas utveckling och lärande både socialt och 

kunskapsmässigt (Nilholm & Göransson, 2013). Sundqvist (2014) menar att samundervisning 

kan organiseras så att lärarna har lättare att möta elevers olika behov av individanpassningar 

inom klassens ram (Sundqvist, 2014). Min tolkning av lärarnas beskrivningar av de arbetssätt 

som de tillämpar överensstämmer väl med den undervisningsmodell som Dieker och 

Murawski (2003) kallar Co-Teaching. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv innebär 

samundervisning att elever lär i samspel med varandra. Lärarna i studien upplever att fler 

pedagoger ger ökad trygghet för klassen samt bidrar till att både pedagoger och elever kan 

arbeta mer flexibelt och varierat. Giota (2013) framhåller värdet av individanpassning som 

innebär lärande i en social kontext där eleven ges möjlighet att utifrån sin förmåga få 

samspela och utvecklas tillsammans med kamrater (Giota, 2013). Vid samundervisning ökar 

dessutom lärarnas möjligheter att ge respons till eleverna och på så vis synliggöra deras 

lärprocesser ytterligare (Tjernberg, 2013). 

Lärarna använder tekniska hjälpmedel i undervisningen i syfte att kompensera elevers brister 

vad det gäller läs- och skrivförmåga. Det framgår inte alltid av lärarnas beskrivningar att 

syftet med tekniska verktyg är att göra lärandemiljön tillgänglig för eleverna genom att låta 

alla elever använda digitala verktyg som alternativa verktyg. Några lärare beskriver dock att 

de erbjuder alla elever tekniska verktyg som en naturlig del i undervisningen då de strävar 

efter att arbeta både varierat och inkluderat. För elever i läs- och skrivsvårigheter underlättas 

skolarbetet eftersom tekniken innebär hjälpmedel för dem. Genom att använda teknik i form 

av digitala verktyg kan funktionshinder kompenseras för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

(Svensson, 2012). Eriksson Gustavsson (2005) framhåller vikten av att eleverna själva kan 

hantera kompensatoriska hjälpmedel eftersom det leder till ökad självständighet och en 

starkare självkänsla hos eleverna. Lärarna poängterar just kopplingen mellan självständighet 

och säkerhet då eleverna känner att de klarar sig på egen hand. Lärarna upplever att lärmiljön 

blir mer tillgänglig tack vare tekniska verktyg, vilket även framkom i Eriksson Gustavssons 

(2005) studie där informanterna i efterhand vittnade om att tillgång till kompensatoriska 

hjälpmedel i olika former hade underlättat för dem (Eriksson Gustavsson, 2005). Lärarna 

upplever att tekniska verktyg gör lärandemiljön tillgänglig för elever i läs- och 

skrivsvårigheter, eftersom de annars inte skulle kunna tillägna sig kunskaper i alla skolämnen 

(Lundberg & Herrlin, 2014; Westlund, 2009).  
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Lärarna framhåller betydelsen av att alla elever känner sig delaktiga i gemenskapen i gruppen. 

Lärarna betonar vikten av att skapa ett gott klimat i klassen och att konstruera väl fungerande 

par eller grupper där eleverna kan arbeta tillsammans med stöd av varandra. Imsen (2011) 

menar att då lärare arbetar utifrån ett sociokulturellt perspektiv för lärande och utveckling 

bidrar detta till att utveckla ett gott arbetsklimat. Detta är extra viktigt för elever i läs- och 

skrivsvårigheter som behöver en gynnsam miljö att utveckla sitt språk i (Imsen, 2011). Även 

Westlund (2009) anser att ett bra klassrumsklimat handlar om ett kooperativt lärande i dialog 

med andra och det gynnar alla elever i klassen (Westlund, 2009). Lärarna upplever att 

eleverna gärna tar hjälp av varandra, vilket de själva uppmuntrar dem till. Imsen (2011) menar 

att ett interaktivt arbete är utvecklande för såväl individ som grupp (Imsen, 2011). I 

Vygotskijs sociokulturella teorier, där begreppet zone of proximal development 

introducerades, belyses vikten av att lära tillsammans med andra och gärna med dem som 

kommit lite längre i sin kunskapsinhämtning. Vygotskij (1978) menar att det som ett barn kan 

göra med stöd idag kan barnet klara själv i morgon (Vygotskij, 1978). 

Då det gäller att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar och olika behov ställs lärarna 

inför dilemma där de många gånger upplever vanmakt i sin yrkesroll. Detta stämmer väl 

överens med resultat från Boos (2014) studie där lärarna uttryckte känslor av otillräcklighet. 

Lärarna upplever att direktiven är oklara vad det gäller extra anpassningar och tillgänglig 

lärandemiljö och detta leder till osäkerhet hos lärarna. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag 

(SFS 2010:800) och utgår därmed från ett kompensatoriskt perspektiv. I en tillgänglig 

lärandemiljö sätts däremot fokus på miljön utifrån ett relationellt perspektiv. Detta resulterar i 

att styrdokumenten bidrar till att lärarna ställs inför dilemma i sin strävan att skapa 

tillgängliga och inkluderande lärandemiljöer för eleverna.  

De anpassningar som lärarna gör på gruppnivå för en tillgänglig lärandemiljö har i första hand 

med struktur och ordning att göra, såsom schema över dagen, strukturerat lärostoff och 

presenterat stoffet i en viss ordningsföljd. Persson och Persson (2012) menar att struktur och 

ordning är extra viktigt för elever med olika funktionsnedsättningar (Persson & Persson, 

2012). Det som framkommer som ett intressant resultat i studien var lärarnas upplevelser av 

att många elever i läs- och skrivsvårigheter hade bristande förmågor rörande minne och 

uppmärksamhet. Lärarna angav detta som en anledning till att individanpassa undervisningen. 

Det gav mig anledning att söka vidare efter litteratur och forskning gällande detta. I 

litteraturen presenteras samband mellan läsning, minne och uppmärksamhet. Läsförståelse 
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ställer krav på flera förmågor som bland annat minne och uppmärksamhet (Arnbak, 2010; 

Cain, 2010; Elwer et al, 2011; Lundberg & Herrlin, 2014). Imsen (2011) menar att förmågan 

att rikta uppmärksamhet är individuell och att förmåga har samband med individuella 

begränsningar i arbetsminnet (Imsen, 2011). Inom kognitiv teori framhålls att uppmärksamhet 

är en avgörande faktor vid inlärning och för att kunna nyttja sin uppmärksamhet optimalt 

krävs både förförståelse och strategier, något som är centralt för läsförståelse. Metakognition 

är medvetenheten om sina egna tankeprocesser och sitt handlande, något som elever behöver 

stöd i för att utveckla. Både uppmärksamhet och koncentration har i sin tur nära koppling till 

motivation. Det är lättare att upprätthålla uppmärksamheten om sammanhanget känns 

meningsfullt för individen (Imsen, 2011). Därigenom blir sambandet mellan läsning och 

läsintresse tydligt. Då läsning innebär förståelse och innehållet känns intressant för individen 

ökar motivationen för att läsa mer (Lundberg & Herrlin 2014).   

6. Slutsats  
Lärarnas erfarenheter och upplevelser samt forskning och litteratur visar att en tillgänglig 

lärandemiljö som är inkluderande gynnar framförallt elever i läs- och skrivsvårigheter. Utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande tillämpas olika interaktiva arbetssätt och metoder som 

elever i läs- och skrivsvårigheter behärskar på egen hand eller med stöd av kamrater. Genom 

att interagera i samspel med kamrater utvecklas språk, läsning och skrivning, vilket är extra 

viktigt för elever i läs- och skrivsvårigheter.  

I en tillgänglig lärandemiljö utifrån ett relationellt perspektiv ses digitala verktyg som 

alternativa verktyg. Då elever i läs- och skrivsvårigheter får tillgång till digital teknik 

påverkas deras läs- och skrivförmåga genom att motivationen ökar. Detta leder i sin tur till en 

starkare självkänsla och ökad motivation för lärande.  

Samundervisning har en stödjande funktion för såväl lärare, individ som grupp. Då 

ämnesläraren fokuserar på ämnet kan specialläraren utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv 

fokusera på hur lärandemiljön kan göras tillgänglig och inkluderande för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Detta genom individanpassad undervisning på gruppnivå, vilket gör det 

möjligt för elever i läs- och skrivsvårigheter att nå skolans kunskapsmål.  

7. Studiens bidrag 
Studiens bidrag är synliggörandet av lärares olika medel för att skapa en tillgänglig 

lärandemiljö som är inkluderande. För lärarna innebär individanpassad undervisning att de 

ställs inför en rad olika dilemma där de upplever att de behöver stöd från kollegor. Genom att 
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ändra perspektiv från individ- till gruppnivå samt att utgå från ett relationellt perspektiv på 

lärande skulle lärare kunna tillämpa samundervisning i högre utsträckning. Detta var något 

som lärarna i studien efterfrågade, även om de inte använde begreppet samundervisning.  

Med hjälp av specialpedagogisk kompetens skulle skolans specialpedagogik och lärandemiljö 

kunna vidareutvecklas genom Co-Teaching (Dieker & Murawski, 2003). Skolans 

speciallärare kan handleda och genom kollegialt lärande medverka i det förebyggande arbetet 

kring elevers språk-, läs- och skrivutveckling och på så vis bidra till att undanröja hinder och 

svårigheter i lärandemiljön (SFS 2011:186).  

8. Framtida forskning 
Utifrån studiens resultat, som visar på värdet av ett tillåtande klassrumsklimat, vore det 

angeläget att studera vad som är kännetecknande för ett tillåtande klimat och hur detta bidrar 

till en tillgänglig lärandemiljö för elever i läs- och skrivsvårigheter. Detta skulle med fördel 

göras genom en kvalitativ intervjustudie med elever i åldersgruppen 10 till 12 år med fokus på 

hur eleverna upplever hinder och möjligheter i skolan utifrån sin livsvärld. 

Vidare vore det värdefullt att utifrån ett elevperspektiv studera relationen mellan läs- och 

skrivsvårigheter och motivation. Detta för att ytterligare kunna ge individuellt stöd på individ- 

och gruppnivå till denna elevgrupp. Lärarna återkommer till vikten av individanpassad 

undervisning för en tillgänglig och inkluderande miljö. Imsen (2011) menar att elever som 

vistas i en lärandemiljö som inte är tillgänglig för dem påverkas negativt vad det gäller både 

motivation och självkänsla. Då elever ställs inför skoluppgifter uppstår en ambivalens mellan 

lusten att ta itu med uppgiften och rädslan för att misslyckas med den. Rädslan att misslyckas 

kan locka eleven till undvikandestrategier. Motivationen är resultatet av samspelet mellan 

personligheten och miljön. Enligt Atkinsons prestationsmotivationsmodell (i Imsen, 2011) 

påverkas motivationen av tre förhållanden; ett grundläggande framgångsmotiv, elevens 

bedömning av sannolikheten att lyckas och av elevens incitamentvärde av framgång. Det mest 

gynnsamma för motivationen är om eleven känner att uppgiften är möjlig att lyckas med och 

samtidigt innebär en utmaning. Men dessutom måste det slutgiltiga målet med uppgiften ha 

ett tillräckligt högt incitamentvärde för eleven (Imsen, 2011). 

Då eleven drivs av ett autonomt framgångsmotiv är det känslan av att lyckas som sporrar och 

leder till upplevelsen av att behärska något själv. Detta påverkar utvecklingen av det 

autonoma prestationsmotivet. Elever som genom en tillgänglig lärandemiljö uppmuntras att 

klara saker på egen hand och får erfara att de behärskar detta utvecklar självständighet. Eleven 
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behöver dock stöd genom återkoppling eftersom det autonoma framgångsmotivet utvecklas i 

samspel mellan elev och lärare. Vid ett socialt framgångsmotiv drivs däremot elevens 

handling utifrån andras positiva bedömningar och elevens förväntan på socialt erkännande 

(Imsen, 2011). Boo et al, (2017) framhåller vikten av att ge stöd för att eleverna ska utveckla 

metakognition, detta för att eleverna ska känna motivation och engagemang i sin utveckling 

mot målen (Boo et al, 2017). Lärarna i min studie beskrev att de ofta upplevde att elevens 

svårigheter var relaterade till elevernas bristande motivation. Därför anser jag att detta 

samband vore intressant att utforska ytterligare.  
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Bilaga 
Intervjuguide 

Datum/Tid/Skola: 

Namn: 

Utbildning: 

Yrkeserfarenheter: 

Nuvarande tjänst: 

Vad är det bästa med att vara lärare? 

Vad är viktigt för dig i skolan? 

Vilka utmaningar möter du i skolan? 

Vilka erfarenheter har du av elever i läs- och skrivsvårigheter? 

Vilka hinder ser du med läs- och skrivsvårigheter i undervisningen i klassrummet? 

Hur ser du på extra anpassningar? Vad gör du? 

Hur upplever du betydelsen av extra anpassningar? 

Hur tänker du kring begreppet tillgänglig lärmiljö? Hur skapar du en tillgänglig 

lärmiljö? 

När är det svårt att anpassa lärmiljön? 

Beskriv möjligheter med inkludering. 

Berätta om dilemma som du upplever i skolan. 

Följdfrågor: 

Kan du beskriva… 

Kan du utveckla… 

Kan du ge exempel… 

Vad gör du… 

Hur gör du… 


