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

Vårterminen 2019 | LIU-IBL/SPLÄR-A-19/25-SE 

Olika vägar mot samma mål 
- En kvalitativ studie om att anpassa undervisningen 
för elever i läs- och skrivsvårigheter

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________ 

Different Paths towards the Same Goal 
- A qualitative study of instructional adaptations for 
students in reading and writing difficulties

AnnaMaria Peterson 
Håkan Jardmo 

Handledare: Sofia Boo  
Examinator: Ingrid Olsson 

Linköpings universitet 
SE-581 83 Linköping, 

013-28 10 00, www.liu.se



    

   

 

 

 

Sammanfattning 

Styrdokumentens tydliga ambition att alla elever ska möta en undervisning som baseras 

på deras behov och förutsättningar är en stor utmaning för den svenska skolan. Syftet med 

föreliggande studie är därför att undersöka och analysera hur lärare beskriver arbetet med 

att anpassa undervisningen för att elever i läs- och skrivsvårigheter i årskurs 7–9 ska ges 

möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Syftet är också att ta reda 

på vilka påverkansfaktorer, såväl positiva som negativa, som lärarna upplever i arbetet 

med att anpassa undervisningen. Som teoretiska utgångspunkter har sociokulturellt 

perspektiv, specialpedagogiskt perspektiv och teoretiskt perspektiv på läs- och 

skrivsvårigheter använts. Studien är kvalitativ och empirin bygger på tolv 

semistrukturerade intervjuer. För att analysera materialet användes tematisk analys med 

induktiv ansats. Empirin resulterade i tre övergripande teman; anpassningar på 

organisationsnivå, anpassningar på gruppnivå och anpassningar på individnivå. I 

resultatet belyses dessa teman av hur lärarna beskriver att de anpassar undervisningen på 

de olika nivåerna i form av underordnade teman. Exempel på teman är samverkan, olika 

vägar mot samma mål och digitala lärverktyg. Vidare redovisas i resultatet ett antal 

påverkansfaktorer som till exempel relationer och motivation som informanterna 

upplevde i arbetet med att anpassa undervisningen. 

 

Nyckelord: Anpassad undervisning, läs- och skrivsvårigheter, samverkan, relationer, 

motivation 
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Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till föreliggande studie. Centrala aspekter som läs- 

och skrivsvårigheter, skolans möte med elevers olikheter och delar av 

speciallärarutbildningens mål utgör grunden för studien och ger den dess relevans. 

 

Elevers bakgrund och förutsättningar för att nå utbildningens mål ser mycket olika ut 

vilket ställer höga krav på att skolan tillgodoser varje elevs behov på organisations-, 

grupp- och individnivå. Som speciallärare möts vi ofta av lärare som ger uttryck för 

frustration och otillräcklighet då de inte upplever sig kunna tillgodose alla behov i ett 

heterogent klassrum. Vad som sägs ligga till grund för elevers svårigheter att tillgodogöra 

sig skolans innehåll varierar stort. Det kan vara nyanlända elever, integrerade 

särskoleelever, elever med beteendeproblematik, elever med svag teoretisk begåvning, 

elever med NPF-diagnoser eller läs- och skrivsvårigheter. 

 

Några av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla barn i skolan lär sig läsa och 

skriva. Lundberg & Herrlin (2014) skriver att då skriftspråket fått en allt större betydelse 

i dagens samhälle än tidigare är det viktigt att eleverna ges en god start för att lyckas med 

sin läsinlärning. Vidare poängterar Taube (2013) vikten av att en god skrivförmåga ger 

eleverna en ökad valmöjlighet av fortsatt utbildning och yrke. I Skolinspektionens 

granskning (2011) som berör läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan fann man att 

verkligheten i dagens skolor är dyster och att ”Anpassningen av undervisningen behöver 

utvecklas i nästan samtliga” av de 21 deltagande skolorna (Skolinspektionen, 2011, s.7). 

 

Svårigheter med att möta olikheter i skolan är ingen nyhet. Ahlberg (2007) skriver att 

alltsedan 1842 då den allmänna folkskolan infördes har det diskuterats hur skolan ska 

förhålla sig till elever som av olika anledningar inte kunnat tillgodogöra sig undervisning. 

Till en början inrättades inga särskilda klasser för dessa elever utan istället sänktes 

kunskapskraven. Efter hand ändrades synen och det infördes segregerande lösningar som 

hjälpklasser och senare även specialklasser. Denna utveckling fortsatte och nådde sin 

kulmen på 1960-talet med en mängd olika särlösningar. En vändning kunde dock skönjas 

i samband med införandet av 1969 års läroplan för grundskolan, där intentioner för ökad 
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integration i skolans ordinarie undervisning för elever med funktionshinder framkommer. 

Vidare skriver Emanuelsson (2003) att denna integrationstanke fick ytterligare stöd i och 

med SIA-utredningen från 1974 som ifrågasatte om det var eleven som hade svårigheter 

eller om det var skolan som hade undervisningssvårigheter. Utvecklingen hade nu gått 

från att eleven var bärare av problemet till att det var skolan som hade svårigheter att möta 

alla elever. Eriksson-Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011) beskriver hur denna 

färdriktning sedan har fortsatt genom Lgr 80 och Lpo 94 som båda bidragit till att 

ytterligare fokusera på miljön som problembärare och inte eleven. Ett exempel på detta 

är hur terminologin ändrades från elever med särskilda behov till elever i behov av särskilt 

stöd. 

 

I vår kommande yrkesroll som speciallärare ingår att arbeta för tillgängliga lärmiljöer och 

undanröja hinder för lärande. Genom att rikta studiens intresse mot undervisande 

ämneslärare är avsikten att öka vår förståelse för vad som skapar svårigheter i olika 

lärmiljöer. I svensk författningssamling (SFS 2011:186) står följande att läsa i 

examensordningen för speciallärarexamen med inriktning mot språk-, läs- och 

skrivutveckling att studenten ska: 

”– visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka 

i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer,” 

”– visa fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och, beroende på vilken 

specialisering som valts, fördjupad kunskap om barns och elevers språk-, skriv- och 

läsutveckling,” 

Ovanstående beskrivna behov i förhållande till vår framtida yrkesroll väckte vår 

nyfikenhet. Föreliggande studies intresse kommer därför riktas mot läs- och 

skrivsvårigheter och elevers olikheter för att ge oss fördjupad kunskap inför vårt 

kommande arbete som speciallärare. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och analysera hur lärare beskriver arbetet med att 

anpassa undervisningen för att elever i läs- och skrivsvårigheter i årskurs 7–9 ska ges 

möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Syftet är också att ta reda 

på vilka påverkansfaktorer, såväl positiva som negativa, som lärarna upplever i arbetet 

med att anpassa undervisningen. Med påverkansfaktorer menar vi alla de faktorer som 

påverkar lärarnas möjligheter att anpassa undervisningen. 

 

Frågeställningar: 

• Hur beskriver lärarna arbetet med att anpassa undervisningen så att elever i läs- 

och skrivsvårigheter ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling? 

• Vilka påverkansfaktorer upplever lärare i genomförandet av att anpassa 

undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter? 
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Bakgrund 

I följande kapitel ges en överblick om vad styrdokumenten säger om alla elevers rätt att 

utvecklas utifrån sina olika behov och förutsättningar. Därefter följer en redogörelse för 

hur skolans olika stödinsatser är utformade för att möta elever i behov av stöd. 

 

Vad säger skollagen 

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att skolan måste ta hänsyn till varje 

enskild individ på både individ-, grupp- och organisationsnivå. I gällande skollag (SFS 

2010:800) står det att skolan är skyldig att anpassa undervisningen, vilket innebär att alla 

elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sina egna 

förutsättningar utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande enligt utbildningens mål. 

Elever som har någon form av funktionsnedsättning och därmed har svårigheter att nå 

kunskapskraven ska ges stöd som bidrar till att motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser så långt som möjligt. De elever som lätt når kunskapskraven eller de 

kravnivåer som ska uppnås ska ges ledning och stimulans, så att de når längre i sitt 

lärande. Vidare betonas det att undervisning i första hand ska ges till den enskilda eleven 

inom ramen för ordinarie undervisning, oavsett stödbehov. 

 

För att möta ovanstående lagtext beskrivs olika stödinsatser som skolan har att förhålla 

sig till i detta arbete. Dessa benämns som ledning och stimulans, extra anpassningar och 

särskilt stöd (Skolverket, 2014a). 

 

Ledning och stimulans 

Ledning och stimulans avser hur den ordinarie undervisning utformas för att möta det 

kompensatoriska uppdraget och uppväga skillnader i elevers olika förutsättningar 

(Skolverket, 2014a). Skolverket (2014b) lyfter fram hela undervisningsprocessen som en 

viktig del av ledning och stimulans. Således behöver läraren ta hänsyn till elevers olika 

förutsättningar vid planering, genomförande, bedömning, betygssättning, uppföljning och 

dokumentation. Det kan till exempel handla om att anpassa undervisningsmaterial, bistå 

med kompensatoriska hjälpmedel, göra förändringar i den fysiska miljön eller erbjuda 

alternativa redovisningsformer. Vidare skriver Skolverket (2014b) att det är viktigt att 

läraren har kunskap om varje elevs behov och förutsättningar för att kunna göra adekvata 
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anpassningar. Det är huvudmannens och rektorns ansvar att lärare får den 

kompetensutveckling som krävs för att utföra uppgifterna. Det faller också på rektor att 

organisera verksamheten på ett sådant sätt att stödjande funktioner som elevhälsan kan 

samverka med lärare för att undanröja hinder i olika lärmiljöer. Tufvesson (2015) skriver 

att begreppet tillgänglighet handlar om att undanröja hinder och att skapa förutsättningar 

för att alla elever oavsett funktionsförmåga fullt ut ska kunna vara delaktiga i en 

verksamhet. Detta omfattar alla sammanhang under skoldagen och utifrån aspekterna 

fysisk, pedagogisk och social miljö skapas förutsättningar för lärande. Vidare skriver 

författaren att genom att öka lärmiljöns tillgänglighet kan behoven av extra anpassningar 

och särskilt stöd minska. 

 

Extra anpassningar 

Utöver den ledning och stimulans som erbjuds i ordinarie undervisning kan enskilda 

elever vara i behov av ytterligare stödinsatser, så kallade extra anpassningar. Stöd i form 

av extra anpassningar innebär att tillgängliggöra undervisningen på olika sätt för eleven. 

Om dessa anpassningar sätts in i ett tidigt skede under elevens skolgång skapar det större 

möjligheter för eleven att klara sin skolgång (Skolverket, 2014a). Extra anpassningar 

omfattas inte av något formellt beslut från rektor och i Skollagen (2010:800) står det inget 

specifikt om hur dessa anpassningar ska dokumenteras i årskurserna 6–9 i grundskolan. 

Ansvaret ligger dock på varje enskild skola att utarbeta egna rutiner för hur 

dokumentation kring elevers svårigheter ska göras (Skolverket, 2014a). Då extra 

anpassningar är en stödinsats som normalt genomförs inom ramen för den ordinarie 

undervisningen är de av mindre ingripande karaktär i elevens skolgång. Extra 

anpassningar som kan förekomma är: anpassat läromedel, kompensatoriska hjälpmedel 

och förtydligande av instruktioner. Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport (2016) 

visar på att arbetet med att etablera och utveckla arbetssätt kring extra anpassningar är 

under uppbyggnad och att det på många skolor fortfarande är oklart vad extra 

anpassningar är. Rapporten visar att lärarna saknar kunskap om hur arbetet med 

anpassningar ska genomföras och utformas, och att flera av de deltagande skolorna har 

bristande rutiner vad det gäller identifiering av olika stödinsatser. Många elever får inte 

de extra anpassningar som de behöver och ges därmed inte rätt förutsättningar att 

utvecklas så långt som möjligt. Vidare följs extra anpassningar sällan upp, vilket gör att 

det inte går att se effekterna av insatserna. 
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Särskilt stöd 

Skolverket (2014a) skriver att särskilt stöd är insatser av mer omfattande karaktär som 

oftast inte går att genomföra inom ramen för ordinarie undervisning. Skillnaden mellan 

extra anpassningar och särskilt stöd är insatsernas omfattning och varaktighet. Om en 

elevs svårigheter att nå kunskapskraven fortfarande kvarstår trots att insatsen av extra 

anpassningar genomförts är det rektors ansvar att skyndsamt utreda elevens behov. Visar 

utredningen på att eleven är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas. I 

detta ska det tydligt framgå vilka behov eleven har av särskilt stöd, samt vilka åtgärder 

som är mest relevanta i förhållande till de kunskapsmål som eleven ska uppnå. Exempel 

på särskilt stöd kan vara: enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp och anpassad 

studiegång.  
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Teoretiska perspektiv  

I detta kapitel redogörs för de grundläggande tankarna inom sociokulturellt perspektiv, 

specialpedagogiskt perspektiv och perspektiv på läs- och skrivsvårigheter vars syfte är att 

förstå, förklara och värdera studiens empiri. De teoretiska perspektiven bedöms relevanta 

utifrån studiens syfte som har med lärande att göra. Centrala begrepp och tankar som är 

särskilt viktiga för att förstå och förklara studiens resultat är; samspel med andra, kontext, 

artefakter, närmaste utvecklingszonen, scaffolding, kategoriskt och relationellt 

perspektiv, avkodning samt språkförståelse. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Lev S. Vygotskij (1978) lade grunden till det sociokulturella perspektivet på utveckling 

och lärande. Lärande ur detta perspektiv sker enligt Säljö (2014) i samspel med andra 

människor. Människan beskrivs vara i ständig utveckling och kan i mötet med andra 

människor appropriera (ta till sig) kunskaper. Imsen (2006) skriver att det är i social 

aktivitet som allt tänkande och intellektuell utveckling tar sin början och därefter 

utvecklas ett individuellt och självständig tänkande. Säljö (2014) menar vidare att 

lärandet är kontextuellt vilket innebär att vad som lärs i hög grad beror på det aktuella 

sammanhanget, både i tid och rum. En annan viktig aspekt är människans unika förmåga 

att använda sig av hjälpmedel och verktyg (artefakter) som möjliggör lärande ”bortom de 

gränser som våra egna biologiska förutsättningar sätter upp” (s. 17). Dessa artefakter kan 

vara såväl intellektuella som fysiska. Den viktigaste artefakten är enligt Vygotskij (1978) 

språket med vilken människan kan lösa svåra problem, planera och ha social kontakt med 

andra individer. 

 

Ett centralt begrepp inom sociokulturell teoribildning är den närmaste utvecklingszonen. 

Vygotskij (1978) beskriver den närmaste utvecklingszonen som avståndet mellan den 

aktuella utvecklingsnivån som bestäms av vad barnet klarar av själv och den potentiella 

utvecklingsnivån som bestäms av vad barnet klarar av i samarbete med vuxen eller en 

mer kunnig kamrat. Imsen (2006) menar att den pedagogiska utmaningen ligger i att 

använda utvecklingszonen för ett stödjande samlärande på vägen mot individuellt, 

självständigt tänkande. Stödet, skriver Säljö (2014) behöver anpassas för att möta den 

lärandes nivå för att denne ska kunna ta till sig nya kunskaper och insikter. Begreppet 
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scaffolding (Woods, Bruner & Ross, 1976) blir centralt i detta sammanhang vilket 

används för att beskriva det stöd som förekommer i samspelet mellan lärare – elev eller 

elev – elev. Imsen (2006) skriver att den grundläggande principen för scaffolding ”är att 

den vuxnes stödjande insatser i undervisningen ska vara omvänt proportionella mot 

elevens kompetensnivå” (s. 319). Vidare menar Imsen att teorin om den närmaste 

utvecklingszonen stödjer principen om anpassad undervisning. Boo, Forslund-Frykedal 

och Thorsen (2017) belyser att om läraren arbetar med stödstrukturer i sin undervisning, 

så skapar det bättre förutsättningar för elevens kunskapsutveckling samt en lättare 

förståelse för undervisningens innehåll. Stödet är tänkt att hjälpa eleven att lösa olika 

uppgifter, som annars skulle vara för svåra att klara på egen hand. 

 

Specialpedagogiska perspektiv 

Inom specialpedagogisk verksamhet framträder två huvudinriktningar. Den ena 

inriktningen kan benämnas som ett traditionellt, individualistiskt perspektiv där det är den 

enskilda individen som är bärare av problemet. Förklaringar till individens problem står 

att finna inom den medicinska och psykologiska traditionen. Det handlar alltså om elever 

med svårigheter (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Persson (2013) benämner 

denna inriktning som det kategoriska perspektivet. Emanuelsson et al. (2001) skriver 

vidare att den andra inriktningen lyfter bort problemet från individen och placerar det i 

den omgivande miljön. De specialpedagogiska behoven ses som socialt konstruerade och 

inte som tillkortakommanden hos individen. Med detta synsätt talas det då istället om 

elever i svårigheter. Denna inriktning benämns av Persson (2013) som det relationella 

perspektivet. Vidare skriver Persson att beroende på perspektivval får det olika 

konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet. Bland annat får det 

konsekvenser för hur pedagogisk kompetens uppfattas. Inom det relationella perspektivet 

anpassas undervisning och innehåll till elevers olika förutsättningar för lärande. Inom det 

kategoriska perspektivet uppfattas den pedagogiska kompetensen som ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad. Även fokus för specialpedagogiska åtgärder ser olika ut 

beroende på perspektivval. Utifrån ett relationellt perspektiv är det elev, lärare och 

lärmiljön som står i fokus och det blir således arbetslag och dess lärare som är ansvariga 

för den specialpedagogiska verksamheten. Det kategoriska perspektivet fokuserar enbart 

på eleven vilket i sin tur leder till att ansvaret förläggs hos specialfunktioner på skolan. 

Nilholm (2007) har kompletterat dessa perspektiv med ytterligare ett perspektiv, 
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dilemmaperspektivet. Detta perspektiv menar Nilholm inte är en kompromiss av de båda 

tidigare utan delvis kvalitativt annorlunda. Författaren beskriver risker med att alltför 

ensidigt betona det ena eller det andra perspektivet, utan menar att skolan är full av 

specialpedagogiska dilemman som inte har någon självklar lösning. Det är därför olika 

ställningstaganden i olika situationer som får ligga till grund för vilken lösning som är 

mest lämplig i den aktuella situationen. 

Teoretiskt perspektiv på läs- och skrivsvårigheter  

Inom läsforskning finns ett väl dokumenterat stöd att läsning består av två komponenter, 

där den ena har med ordavkodning att göra och den andra handlar om språkförståelse 

(Oakhill, Cain och Elbro, 2018; Cain, 2010).  Gough och Tunmer (1986) utvecklade den 

teoretiska modellen ”The simple view of reading” för att förklara hur läsning går till. 

Enligt denna teori delas läsning in i de båda färdigheterna, avkodning och förståelse. 

Formeln uttrycks som, L (läsning) = A (avkodning) x F (förståelse). L blir då liktydigt 

med produkten av A och F. Formeln tydliggör att läsning är beroende av både avkodning 

och förståelse och om någon av komponenterna saknas uteblir läsning. Viktigt är att 

påpeka att förståelse inte syftar till läsförståelse utan till språkförståelse. Oakhill et al. 

(2018) menar att som lärare är det viktigt att ha kunskap om båda dessa komponenter för 

att förstå en elevs svårigheter och därmed kunna sätta in adekvata åtgärder.  

 

Taube (2013) skriver att läsning och skrivning är två sidor av samma mynt och inom 

skrivning har man precis som inom läsning skapat en formel för hur skrivning går till, 

nämligen ”The simple view och writing”. Hagtvet (2009, i Taube 2013, s. 27) redogör för 

denna formel på följande sätt: Skrivning = Inkodning x Budskapsförmedling. Inkodning 

innefattar den tekniska sidan och omfattar stavning och att kunna skriva för hand (eller 

på dator). Dessa två verktyg är grundläggande för att ett barn ska kunna överföra talade 

ord till skrivna ord. Budskapsförmedlingen behandlar innehållet i det som ska skrivas. 

Centrala delar för att budskapet ska gå fram är förmågan att uttrycka sig klart och tydligt, 

att kunna inta läsarens perspektiv samt att få läsaren att vilja läsa texten, det vill säga göra 

den tillräckligt spännande, informativ eller intressant. 
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Tidigare forskning 

I kapitlet som följer redogörs för tidigare forskning inom ramen för studiens intresse det 

vill säga läs- och skrivsvårigheter, att anpassa undervisning och centrala aspekter som 

påverkar elevers lärande. 

Vad är läs- och skrivsvårigheter? 

Vetenkapsrådet (2007) skriver att läs- och skrivsvårigheter ses som ett begrepp där 

svårigheterna kan bero på olika orsaker. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2019) 

beskriver läs- och skrivsvårigheter som ett överordnat begrepp som omfattar alla hinder 

vad det gäller att läsa och skriva. Vidare skiljer de på läs- och skrivsvårigheter av generell 

karaktär och dyslexi, varav den generella är vanligast. Høien och Lundberg (2013) skriver 

att dyslexi är en varaktig störning i det fonologiska systemet. Vidare skriver 

Vetenskapsrådet (2007) att för individer i läs- och skrivsvårigheter förekommer ofta stora 

problem med att stava och läsa med flyt och förståelse samt att uppfatta helheten i längre 

texter. Sannolikt lär sig elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på samma sätt som andra 

elever men de är i behov av mer tid och en väl fungerande och anpassad undervisning. 

Till följd av de skriftspråkliga svårigheterna riskerar dessa elever få omfattande 

svårigheter i flera av skolans ämnen. Kompetensen att möta elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi hos undervisande lärare är därför av största vikt. Jacobson (2006) 

skriver att det är många olika faktorer som påverkar vår läsförmåga. Det är språkliga 

faktorer, begåvningsfaktorer, sociala faktorer, emotionella faktorer, brister i syn och 

hörsel, medicinska faktorer, mognad, för lite övning, neuropsykiatriska faktorer och 

fonologiska faktorer. Samtliga faktorer ska ses i pedagogisk och samhällelig kontext vilka 

kan påverka hur allvarliga läs- och skrivsvårigheterna blir för en individ. I ett samhälle 

där det inte ställs några krav på läsförmåga blir det inte heller några problem för en individ 

med läs- och skrivsvårigheter, dessa blir synliga först när ett samhälle ställer högre krav 

på läskunnighet. Vilken pedagogik ett barn i riskzonen möter kommer att påverka elevens 

läs- och skrivutveckling. Vid bristfällig läs- och skrivundervisning riskerar eleven att få 

läs- och skrivsvårigheter senare i livet och på motsvarande sätt kan god undervisning 

förebygga senare läs- och skrivsvårigheter. Vidare lyfter Jacobson fram två övergripande 

faktorer som påverkar övriga faktorer, arv och miljö. Den ärftliga faktorn kopplas främst 

till fonologiska svårigheter som är en viktig beståndsdel vid förklaring av dyslexi. Miljön 
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som möjlig förklaring till läs- och skrivsvårigheter omfattar olika sociala problem i 

uppväxten som av olika anledningar missgynnat elevens läs- och skrivutveckling. 

 

Främjande insatser vid läs- och skrivsvårigheter 

I en studie av Triplett (2007) kunde författaren konstatera att det var kontextberoende 

huruvida elever ansågs ha svårigheter med sin läsning. Fjorton elever med lässvårigheter 

från socioekonomiskt svaga hem fokuserades i studien. Här redogörs för de faktorer och 

situationer som Triplett identifierade som gynnsamma för elevernas läsutveckling. En 

faktor var att elevernas lärare hade tillräckliga kunskaper om läs- och skrivkunnighet för 

att kunna stötta dem. En annan faktor som påverkade var att undervisningen grundade sig 

i elevens behov och inte i utifrån kommande krav såsom tester och ansvar gentemot 

huvudman. Genom att eleverna fick läsa texter som motsvarade deras nivå och delta i 

boksamtal framkom svårigheterna inte i lika stor utsträckning. Dessa boksamtal återkom 

som en viktig strategi för elevernas förståelse. I framgångsrika boksamtal lät läraren 

eleverna prata om sina egna tolkningar av texten istället för att enbart svara på textfrågor 

av karaktären rätt och fel. Läraren kunde också i dessa samtal stärka relationen till 

eleverna då samtalen tilläts gå utanför textinnehållet och kopplas till elevernas verklighet. 

Crawford och Torgesen (2006) har i sin studie funnit ett antal framgångsrika skolor där 

elever i sin läs- och skrivutveckling lyckats nå bra måluppfyllelse. Gemensamt för de 

deltagande skolorna i studien var att det tydligt förekom sju olika faktorer; starkt 

ledarskap, positiv tro och gemenskap bland lärarna, effektiv planering, professionell 

utveckling, användning av datorer, involverade föräldrar och vetenskapligt baserade 

interventionsprogram som bidrog till bättre måluppfyllelse hos eleverna. Dessa faktorer 

ses som framgångsfaktorer och en samverkan mellan samtliga faktorer måste ske för att 

nå framgång. Pressley (2006, i Tjernberg, 2013, s. 25–26) skriver att det som utmärker 

en framgångsrik läs- och skrivpedagogik är; ett tydligt ledarskap, hög förväntan på 

eleverna, många varianter av läs och skrivuppgifter, samt att elevernas progression i läs- 

och skrivutveckling övervakas noga. 

 

Att anpassa undervisning 

I detta avsnitt redogörs för hur olika pedagogiska modeller och ramverk beskriver att 

undervisning kan anpassas utifrån varje elevs unika förutsättningar. Avslutningsvis 

beskrivs en studie om individanpassad undervisning i årskurs 1–6. 
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Differentierad undervisning 

Persson (2013) menar att differentierad undervisning används för att tillmötesgå elevers 

olika förutsättningar för lärande. Differentierad undervisning är enligt Tomlinson (2014) 

en pedagogisk modell för lärande som möjliggör för alla elever att lyckas. 

”Differentiation is a model designed to guide teaching that provides equity of access to 

excellence for every student (s. 27)”. Vidare diskuterar Persson (2013) begreppet 

differentiering utifrån organisatorisk och pedagogisk differentiering. Organisatorisk 

differentiering avser åtgärder som alternativa skolor eller särskilda undervisningsgrupper 

för att möta elevers olika behov, medan pedagogisk differentiering innebär att 

arbetsformer och innehåll anpassas inom klassens ram för att möta varje elev. Wu (2013) 

redogör för en intervju med Tomlinson som menar att skillnaden mellan ”ability 

grouping” (organisatorisk differentiering) och differentiation (pedagogisk 

differentiering) är stor. Pedagogisk differentiering handlar om att inte sätta etiketter på 

elever och segregera dem utan att på ett effektivt sätt möta varje elevs specifika behov i 

ett heterogent klassrum. Att endast undervisa på ett sätt kommer oundvikligen att gynna 

vissa elever och missgynna andra. Således eftersträvar pedagogisk differentiering att 

undervisningen utgår från elevernas behov snarare än lärarens preferenser. Tomlinson 

(2014) skriver att lärare, med tanke på elevens förmågenivå, intresse och sätt att lära, kan 

differentiera undervisningen utifrån fyra aspekter; innehåll, process, produkt och 

lärmiljö. Innehåll avser det som eleven behöver lära sig och hur innehållet blir tillgängligt 

för eleven. Process handlar om de aktiviteter som eleven engagerar sig i för att skapa 

mening eller bemästra ett innehåll. Produkt avser hur eleverna visar vilket lärande som 

skett. Slutligen handlar det om att skapa en välkomnande och stödjande lärmiljö vilken 

kan ses som nyckeln för att elever ska lyckas i det differentierade klassrummet. Gaitas 

och Alves Martins (2017) undersökte i sin studie vad 273 lärare i portugisisk grundskola 

uppfattade som svårigheter med att implementera differentierad undervisning i reguljära 

klasser. Störst svårighet hade lärarna med att differentiera innehåll och process, alltså vad 

som ska läras och hur det ska läras. För att möta dessa svårigheter menar författarna att 

lärarstudenter behöver förberedas bättre för att kunna differentiera och möta mångfalden 

i skolan, samtidigt behöver även verksamma lärare genom fortbildning utvecklas inom 

området. 
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UDL (Universal design for learning) 

UDL är ett pedagogiskt ramverk som syftar till att ge alla elever förutsättningar att lära 

och utvecklas. Grundläggande är att alla individer lär sig på olika sätt och därför behöver 

undervisningen anpassas efter elevers olikheter (Östlund, 2018). Al-Azaweil, Serenelli 

och Lundqvist (2016) skriver att Universal design for learning har sitt ursprung i 1970-

talets idéer om hur byggnadsarkitektur bör utformas för att vara tillgänglig för alla 

människor. Rose, Harbour, Johnston, Daley och Abarbanell (2006) menar att dessa idéer 

är lätta att överföra till en lärandemiljö men att principer och metoder skiljer sig åt. 

Ramverket för UDL baseras på fynd inom neurovetenskapen som berättar något om 

behoven hos individer som ska lära. Utifrån dessa fynd behöver följande tre principer 

beaktas för att skapa tillgänglig undervisning; multiple means of representation, multiple 

means of expression och multiple means of engagement. Multiple means of representation 

utgår från att elever är olika och därför skiljer sig åt på vilket sätt de uppfattar och förstår 

given information. Det finns därför inte ett optimalt sätt att presentera information som 

förstås av alla elever utan information behöver presenteras på många olika sätt. Att enbart 

göra information tillgänglig är dock inte tillräckligt utan även metoder och arbetssätt 

behöver utformas så de är tillgängliga för alla elever. Målet med utbildning är, enligt 

författarna, att lära eleverna hur de ska arbeta med den givna informationen. Multiple 

means of expression handlar om att eleverna ska få möjlighet att uttrycka och visa sina 

kunskaper och förmågor på olika sätt. För att möjliggöra detta är det nödvändigt med 

olika stödstrukturer som anpassas utifrån elevers olika behov. Multiple means of 

engagement innebär att undervisningen behöver skapa förutsättningar för att eleverna ska 

bli motiverade och engagerade i sin egen undervisning. Inte heller detta kan ske på ett sätt 

då elever motiveras olika av yttre belöningar samt har utvecklats olika långt gällande den 

inre motivationen. Al-Azawei, Serenelli och Lundqvist (2016) har i sin metastudie kunnat 

se positiva resultat vid genomförande av UDL. Resultatet tyder på att UDL är en effektiv 

metod för att utforma flexibla inlärningsmiljöer och tillgängligt innehåll för att möta 

elevers olika behov. Noterbart är dock att de flesta undersökta studierna var genomförda 

i USA och författarna menar att det krävs mer forskning på området för att bekräfta de 

positiva resultaten. 
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Lärares arbete med individanpassad undervisning 

Boo (2014) har i sin studie undersökt hur lärare inom grundskolans årskurs 1–6 hanterar 

individanpassning i undervisningen. I det följande presenteras de strategier som 

författaren identifierat i sin studie. Att möta eleven där den befinner sig är enligt 

författaren grundläggande i differentierad undervisning. Genom att vara lyhörd, 

genomföra observationer och kartläggningar, ställa öppna frågor, och så vidare samlade 

lärarna in information om elevernas förkunskaper, behov och intressen. Med 

utgångspunkt i läroplanen, gällande förutsättningar och insamlad elevinformation gjordes 

sedan en bedömning av vad som kunde fungera i klassrummet. Vidare skriver författaren 

att relationen till gruppen och individen ses av lärarna i studien som en förutsättning för 

individanpassning. Vetskapen om hur eleverna fungerar som människor använder sig 

lärarna av när de planerar, genomför och efterarbetar undervisningen. Inte sällan är det 

viktigt med förtroendefulla relationer i det som benämns situationsorienterad 

individanpassning, vilket handlar om hur läraren hanterar situationer som uppstår i nuet. 

Hur läraren väljer att agera i dessa situationer beror på lärarens tidigare erfarenheter av 

eleven och det beteende som eleven uppvisar i den aktuella situationen. Även 

klassrumsklimatet ses som en viktig aspekt för att göra individanpassning möjlig. 

Gemensamt framtagna kontrakt i form av regler, ramar och rutiner tycks vara 

betydelsefulla i skapandet av detta klassrumsklimat. Lärarna i studien föredrog en 

gemensam undervisning som varieras för att möta alla elever snarare än individuella 

arbetssätt. För att möta dessa olika behov och skapa delaktighet i det gemensamma 

varierades lektionsupplägg, uppgifters utformning och gruppsammansättningar. Det 

gemensamma arbetet skapade också förutsättningar för muntlig interaktion i olika 

gruppkonstellationer. Beroende på syfte med aktiviteten anpassades grupper för att 

antingen möta enskilda individers behov eller gruppen som helhet. Wu (2013) skriver att 

eftersom eleverna lär olika behöver undervisningen vara flexibel och tillåta elever ta till 

sig information, skapa mening och uttrycka sitt lärande på olika sätt. Bland annat lyfts 

flexibla grupperingar fram som en gynnsam metod för att differentiera undervisningen 

vilket innebär att nya grupper på ett medvetet sätt regelbundet skapas och omskapas. 

Detta för att ge eleverna möjlighet att arbeta med så många olika klasskamrater som 

möjligt och för olika syften. Gruppsammansättningen varierar genom till exempel 

förmågenivå, intresse och olika sätt lära sig. Författaren menar att det läraren behöver 
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göra är att skapa en värld i miniatyr i klassrummet där alla elever har en plats och kan 

göra sin röst hörd. 

 

Vikten av förtroendefulla relationer 

Johnson (2008) har i sin studie funnit att relationer som bygger på omsorg från lärarnas 

sida bidrar till ett bättre välbefinnande hos eleverna, särskilt hos elever från 

socioekonomiskt utsatta miljöer. Genom intervjuer med elever och lärare framkommer 

det i studien att det är viktigt med engagerade lärare som lyssnar på sina elever, tillgodoser 

och förstår elevernas olika behov och situation. Vidare menar eleverna i studien att 

lärarnas engagemang på olika sätt bidragit till skillnader i deras liv. I Wedins (2007) 

studie lyfts några olika aspekter av relationer fram. Aspekterna handlar om att lärarna 

behöver skapa en relation till gruppen, känna av den stämning som finns i gruppen och 

samtidigt vara lyhörd för den. Att vara lyhörd menar Wedin kan innebära att läraren 

struntar i undervisningen för att istället ha ett samtal med eleverna. Vidare menar Wedin 

att hon ser att de deltagande lärarna i studien skapar och upprätthåller goda relationer till 

sina elever genom att lärarna pratar med och uppmärksammar eleverna på olika sätt. Då 

lärarna bjuder på sig själva, är trevliga och tillmötesgående ökar förutsättningarna för 

förtroende hos eleverna. I studien framkommer också att humor ses som en viktig aspekt 

i arbetet med att engagera elever och att lärarnas positiva humör smittar av sig på 

eleverna. I Skolverket (2005; 2006) framkommer det att förtroendefulla relationer mellan 

elever och lärare samt mellan elever bidrar till att eleverna bättre når sina kunskapsmål. 

 

Ledarskap i klassrummet  

Det som kännetecknar en skicklig och framgångsrik lärare är enligt Håkansson och 

Sundberg (2012) och Hattie (2009) en lärare som har stora kunskaper om lärande, 

undervisning och ämnesinnehåll, sätter upp höga mål, ger eleverna utmanande 

arbetsuppgifter, ger återkoppling och följer upp elevens lärande. Vidare skriver 

Håkansson och Sundberg (2012) att skickliga lärare också identifierar väsentligheter i 

sina ämnen, använder sig av en varierad undervisning och arbetar mycket med relationer. 

Författarna skriver att relationell kompetens och ledarkompetens är två olika delar som 

ses som betydelsefulla i ett socialt ledarskap. Relationell kompetens beskrivs som ett 

elevstödjande ledarskap, där läraren genom att visa intresse och engagemang motiverar 

eleverna till fortsatt lärande. Inom ledarkompetens behöver lärare och elever tillsammans 
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skapa gemensamma regler och rutiner samt komma överens om vilka beteenden som är 

acceptabla och önskvärda.  

 

Motivation 

Motivation är ett svårfångat, flerdimensionellt begrepp med många olika teorier och 

förklaringsmodeller (Giota, 2002; Blomgren, 2016). Det finns dock en mängd empirisk 

forskning som visar på en klar koppling mellan elevers motivation och deras 

skolprestation (Giota, 2002). Förenklat kan enligt forskning (Giota, 2006; Wery & 

Thomson, 2013) motivationsbegreppet beskrivas utifrån vilken typ av mål som en elev 

strävar mot, det vill säga lärandemål eller prestationsmål. Elever som strävar mot 

lärandemål antas drivas av inre motivation och elever som strävar mot prestationsmål 

antas drivas av yttre motivation. Vidare beskrivs inre motivation som något som kommer 

inifrån individen, att det är elevens egen vilja och drivkraft som får den att vilja lära sig 

saker. En elev som däremot drivs av yttre motivation gör detta för att uppfylla omvärldens 

krav och förväntningar. Till skillnad från elever som drivs av inre motivation, konkurrerar 

dessa elever med andra elever. Enligt Giota (2006) har detta synsätt ifrågasatts och senare 

forskning menar att strävan mot prestationsmål kan ha både positiva och negativa effekter 

och bör därför delas upp i två komponenter, approach- och avoidancekomponenten. Om 

en elev anstränger sig för att bli bäst i klassen kan denna prestation leda till något positivt 

(approach). Om en elev däremot hela tiden försöker undvika att visa sig sämre än sina 

kamrater kommer denna prestationsorientering få negativa konsekvenser för elevens 

resultat (avoidance). Blomgren (2016) kunde i sin avhandling se ett antal faktorer som 

främjar elevers motivation. Dessa var; formativ bedömning, varierad undervisning, att 

självständigt kunna kontrollera sin lärprocess, tydlig uppgiftsstruktur och ett socialt 

klimat med mycket samarbete och stöd i lärandet. Vidare menade eleverna i studien att 

digitala resurser bidrog till ökad motivation, kvalitet i skolarbetet och en betydande 

självständighet. 
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Metod 

I detta kapitel redogörs för studiens val av metod samt studiens genomförande gällande 

urval, datainsamling och analys. Vidare ges en presentation av de lärare som deltagit i 

studien samt en redogörelse för studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Avslutningsvis 

tydliggörs hur de forskningsetiska principerna har behandlats och en metoddiskussion 

genomförs. 

 

Val av metod 

Syftet med studien avgör vilken slags metod som används (Trost & Hultåker, 2016). För 

att undersöka hur lärare beskriver arbetet med att anpassa undervisningen och vilka 

påverkansfaktorer, såväl positiva som negativa, som upplevs i detta arbete har vi valt en 

kvalitativ forskningsdesign. I enlighet med Bryman (2011) innebär det att resultat och 

analys huvudsakligen skrivs fram i form av ord. Vidare har studien en induktiv ansats 

vilket för studien innebär att teorier genereras ur det empiriska materialet snarare än att 

prövas mot befintliga teorier. Studiens ontologiska ståndpunkt vilar på 

konstruktionismens syn på hur verkligheten beskrivs och förklaras. Konstruktionism 

innebär enligt Bryman (2011) att verkligheten eller delar av den är sociala konstruktioner 

som uppstått genom ömsesidig påverkan mellan människor och kollektivt handlande. Då 

tonvikten i föreliggande studie ligger på hur informanterna beskriver och upplever valda 

fenomen har vi som forskare intagit ett tolkande synsätt. Därmed tar studien också intryck 

av hermeneutiken som enligt Bryman innebär att forskaren genom sin analys tolkar 

informanternas utsagor. 

 

Dalen (2015) skriver att den kvalitativa intervjun är lämplig som datainsamlingsmetod då 

avsikten är att få fram beskrivningar av andra människors erfarenheter, känslor och 

tankar, vilket stämmer väl överens med studiens syfte och frågeställningar. Intervjuerna 

som genomförts i studien är semistrukturerade. För att fånga in det centrala i studien 

utformades i enlighet med Dalen (2015) en intervjuguide (se bilaga 2) med förbestämt 

tema utifrån studiens övergripande syfte. Bryman (2011) lyfter fram vikten av att 

intervjuaren intar ett aktivt, lyhört och flexibelt förhållningssätt då informanternas svar i 

hög grad styr samtalet. Detta försökte vi i våra intervjuer möta genom att ställa följdfrågor 

och låta informanterna utveckla sina svar, vilket ibland förde oss utanför studiens fokus. 
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Intervjuguiden kunde därmed fungera som en hjälp för oss att dels hålla koll på vad som 

berörts i samtalet och dels som ett redskap för att återfå fokus. Kvale och Brinkmann 

(2014) skriver att forskningsintervjun är ett professionellt samtal som bygger på 

interaktion mellan intervjuaren och den intervjuade och det är i det mötet som kunskap 

konstrueras. Utifrån ovanstående bedöms den semistrukturerad intervju passande för att 

möta studiens syfte. 

 

Gerrbo (2012) menar att den kvalitativa intervjun, då den har ett tydligt syfte och innehåll, 

är ett professionellt samtal. Vidare skriver författaren att det inte är ett symmetriskt samtal 

eftersom deltagarna har olika roller. 

Inte ens i de fall intervjun – som i föreliggande arbete – präglas av 

rådata i form av narrativer kan det enbart vara fråga om en ensidig 

avlämning från respondentens sida. Det är inte med nödvändighet 

säkert, knappast ens troligt, att berättelsen tidigare formulerats just så 

som i den unika situation som varje forskningsintervju av det här slaget 

alltid utgör. Allt som där berättas förmedlas i en kontext, i ett särskilt 

syfte och i ett professionellt möte mellan två människor. (Gerrbo, 2012. 

s. 125)  

Således är det av stor vikt att vara medveten om att det insamlade materialet påverkats av 

det unika sammanhanget. 

 

Urval 

I studien har så kallat målinriktat bekvämlighetsurval använts (Bryman, 2011). 

Målinriktat så till vida att urvalet bygger på kriterier hos informanterna som anses 

relevanta för studiens forskningsfrågor. Uppställda kriterier i studien var att lärarna skulle 

vara legitimerade och verksamma i årskurs 7–9, samt bedriva klassundervisning i 

teoretiska ämnen som ställer krav på skriftspråklig förmåga. Studien omfattar därför 

lärare som undervisar i ämnena engelska, matematik, samhällsorienterande ämnen, 

naturorienterande ämnen och svenska/svenska som andraspråk. Lärarnas erfarenhet i 

yrket varierar mellan 2,5–31 år. Utifrån dessa kriterier kontaktades sedan personer som 

vi genom åren, som aktiva inom skolan, kommit i kontakt med, därav 

bekvämlighetsurval. Skolorna där de tolv informanterna arbetar är belägna i två 
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kommuner i landets södra delar. Nedan följer en kort presentation av respektive informant 

i tabellformat. För att säkerställa informanternas anonymitet har deras namn bytts ut mot 

Lärare 1, Lärare 2, osv. Detta gör det dessutom möjligt att, från resultatet, koppla 

redovisade citat till respektive informant. 

 

Namn Undervisar i 

Lärare 1 Matematik 

Lärare 2 Svenska och svenska som andraspråk 

Lärare 3 Svenska och svenska som andraspråk 

Lärare 4 Samhällsorienterande ämnen 

Lärare 5 Samhällsorienterande ämnen 

Lärare 6 Samhällsorienterande ämnen 

Lärare 7 Naturorienterande ämnen 

Lärare 8 Svenska och engelska 

Lärare 9 Naturorienterande ämnen och matematik 

Lärare 10 Naturorienterande ämnen och matematik 

Lärare 11 Naturorienterande ämnen och matematik 

Lärare 12 Samhällsorienterande ämnen 

 

 

Genomförande av intervjuer  

Initialt kontaktades informanterna via mail eller telefon för att förhöra oss om intresse att 

delta i studien. Samtliga av de tillfrågade lärarna tackade ja och efter det skickades 

missivbrev (se bilaga 1) ut via mail, där informanterna gavs ytterligare information om 

studiens syfte, hur data skulle behandlas och att deltagandet var frivilligt. För att få så 

spontana uttalanden som möjligt och undvika en alltför tillrättalagd intervjusituation, 

delgavs inte intervjuguiden i förväg. Den information som informanterna hade tillgänglig 

fick de via missivbrevet. För att undvika att bli avbrutna eller störda av ovidkommande 

ljud genomfördes intervjuerna i grupprum eller samtalsrum på informanternas respektive 

arbetsplats. Utöver god hörbarhet på våra ljudupptagningar skapade detta en trygg miljö 

för informanterna (Kvale & Brinkman, 2014; Bryman, 2011; Dalen, 2015). Genom att 

spela in intervjuerna kunde vi som intervjuare fokusera på samtalet och ställa klargörande 

och fördjupande frågor (Dalen, 2015).  
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Analys 

I föreliggande studie har tematisk analys använts för att bearbeta och analysera insamlat 

material. Braun och Clarke (2006) beskriver denna metod som flexibel och välanvänd 

inom kvalitativ forskning. Tematisk analys är en metod där forskaren aktivt och noggrant 

identifierar, analyserar och söker mönster eller teman som organiseras och beskrivs 

utifrån det empiriska datamaterialet. Ett identifierat tema fångar något av intresse som 

besvarar forskningsfrågan. Vidare skriver författarna att tematisk analys är teorifri vilket 

skapar en frihet och flexibilitet då den inte är knuten till en specifik teori. Dock betonar 

Braun och Clark vikten av att forskaren är tydlig i de ställningstaganden som görs samt 

redogör för hur analysen har gått till. Bryman (2011) skriver att tematisk analys är en av 

de vanligaste metoderna vid bearbetning av kvalitativa data. 

 

Analysen sker enligt Braun och Clarke (2006) i sex olika steg; 1. Bekanta sig med 

insamlad data 2. Kodning 3. Leta efter teman 4. Granska teman 5. Beskriva och namnge 

teman 6. Produktion av rapport. 

 

Analysarbetet startade med att intervjuerna transkriberades. Det inspelade materialet 

överfördes till dator för att sedan transkriberas med ordbehandlingsprogram. Kvale och 

Brinkman (2014) skriver att det inte finns några standardsvar på hur detaljerad en utskrift 

ska vara utan det beror på avsikten med utskriften. Linell (1994, i Wibeck, 2010) 

beskriver tre olika transkriptionsnivåer och i enlighet med dessa är studiens 

transkriptionsnivå en kombination av nivå 2 och 3. Det vill säga att samtliga identifierbara 

ord, felstarter och omtagningar skrivs ut ordagrant (nivå 2) men den är även 

skriftspråksnormerad med fullständiga meningar (nivå 3). Därefter läste vi våra 

transkriberade intervjuer flera gånger för att på så sätt bekanta oss med datamaterialet. 

Initiala tankar och idéer noterades. I steg två påbörjas arbetet med att koda materialet. 

Alla utsagor som kunde hänföras till forskningsfrågorna markerades och gjordes om till 

koder. Exempel: ”för dom här killarna och tjejerna som sitter där då, dom har ju ett jäkla 

driv i sig, dom vill ju. Och det är tack vare den viljan som det går.” Denna utsaga kodades 

initialt med elevens inställning. I det tredje steget samlas koderna, jämförs och grupperas 

för att bilda potentiella teman. Relevant data kopplas till respektive tema. Exempel: Kod 

elevens inställning bildade tillsammans med liknande koder temat Motivation. Bryman 
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(2011) betonar vikten av att läsa det kodade materialet flera gånger inom en tematisk 

analys. Steg fyra innebar således en tillbakagång till steg 1 och 2 för att kontrollera och 

säkerställa att koderna hade det meningsinnehåll som temat indikerade. Efter att ha prövat 

och omprövat skapades i steg fem de övergripande teman som empirin sorterades in i. I 

det avslutande steget redovisas det resultat som arbetats fram i analysprocessen. I 

föreliggande studie redovisas citat med förklaringar och tolkningar för att exemplifiera 

och styrka våra teman. Kvale och Brinkman (2014) menar att det inte finns någon 

standardform för hur resultatet från en intervjuundersökning redovisas men skriver att det 

vanligaste sättet är i form av citat. 

 

Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) består tillförlitlighet av fyra olika aspekter, trovärdighet 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. I syfte att öka 

trovärdigheten i studien har Vetenskapsrådets (2010) etiska principer följts och stringens, 

transparens och tydlighet genom studiens alla delar har eftersträvats. Vidare har studiens 

informanter via mail erbjudits att få ta del av de slutsatser som dragits utifrån intervjuerna. 

Överförbarhet handlar om i vilken grad ett resultat är allmängiltigt och gällande utanför 

den kontext där studien genomförts. Syftet med studien har inte varit att hitta 

generaliserbar bred kunskap utan snarare att få en fördjupad inblick i hur ett urval av 

lärare beskriver sitt arbete med att anpassa undervisning. Således bör försiktighet iakttas 

vid överföring till annan miljö. Pålitlighet kan enligt Bryman (2011) jämföras med 

reliabilitet vilket rör frågan om resultatet skulle bli detsamma om undersökningen 

genomförs på nytt. Om resultatet skulle bli detsamma ses som omöjligt att svara på, 

däremot bedöms studien vara replikerbar då forskningsprocessens alla delar är redogjorda 

för. Att styrka och konfirmera handlar om att forskaren är medveten om att det inte går 

att uppnå fullständig objektivitet i samhällelig forskning (Bryman, 2011). I föreliggande 

studie har objektivitet eftersträvats för att inte resultatet ska påverkas av vår förförståelse 

och värderingar. 

 

Etiska överväganden 

Inom forskning finns det vissa etiska regler för hur en studie ska gå 

till. Vetenskapsrådet (2010) betonar att de fyra grundläggande etiska principerna för god 

forskningssed, informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 
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samtyckeskravet ska användas för personer som omfattas av studien. Informationskravet 

innebär att de personer som deltar i en studie ska informeras om syftet med själva 

undersökningen och att deras medverkan är frivillig (Dalen, 2015) samt att de 

närsomhelst kan avbryta sitt deltagande (Bryman, 2011). Våra informanter delgavs 

information om syftet med vår studie i samband med att missivbrevet skickades ut, varvid 

informationskravet uppfyllts. Konfidentialitetskravet innebär att informanternas svar och 

uppgifter kommer att behandlas med stor konfidentialitet och endast användas för 

studiens syfte. Informanterna fick information om att intervjuerna skulle spelas in för att 

därefter endast användas för att transkriberas och analyseras för studiens ändamål och 

därefter destrueras. Vidare fick informanterna information om att namn skulle 

avidentifieras för att skydda deras anonymitet. Således har hänsyn tagits 

till konfidentialitetskravet. Samtliga av våra informanter var alla över 15 år och inget 

samtycke behövdes därför från vårdnadshavare, vilket annars Vetenskapsrådet (2010) 

betonar som ett krav för deltagande i intervjuer för minderåriga. Samtycke gavs muntligt 

av våra informanter före intervjun och därmed har samtyckeskravet uppfyllts. 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifter om enskilda endast ska användas i 

forskningssyfte. Informanterna fick information om att utsagor endast skulle användas i 

forskningssyfte till vårt examensarbete, varvid nyttjandekravet är uppfyllt. 

 

Metoddiskussion 

I inledningen av detta arbete diskuterades lämplig metod för att besvara 

frågeställningarna. Att genomföra en enkätstudie fanns inledningsvis med som ett 

alternativ då det fanns en önskan om att få in ett större underlag, kvantitativt sett, för 

studien. Denna tanke övergavs dock till förmån för en kvalitativ intervjustudie som 

möjliggjorde för oss att vara mer flexibla och följsamma vilket genererade fylligare och 

mer detaljerade svar (Bryman, 2011). En svaghet i denna metod är att resultatet enbart 

bygger på informanternas utsagor. Vi vet således inte de facto att det de säger sig göra 

verkligen utförs i klassrummet. För att öka studiens trovärdighet kunde så kallad 

triangulering (Bryman, 2011) med till exempel observationer genomförts. Detta 

bedömdes dock inte rymmas inom tidsramen för studien. Intervjuerna upplevdes flyta på 

väl och informanterna gavs stort utrymme att utveckla sina svar. I de fall intervjuerna 

hamnade på sidospår fanns intervjuguiden som ett stöd för att komma tillbaka till ämnet 

och hålla fortsatt fokus. Vår upplevelse är att informanterna var intresserade under hela 
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intervjun och delade med sig av sina erfarenheter, tankar och uppfattningar kring hur de 

arbetar för att anpassa sin undervisning för elever med läs och skrivsvårigheter. En annan 

aspekt som är värd att nämna är i vilken grad vår förförståelse påverkat intervjun och 

därpå följande analysprocess. Det är otvivelaktigt så att den har påverkat eftersom 

området är en del av vår specialisering. Dalen (2015) menar dock att denna förförståelse 

ska bidra till största möjliga förståelse av informanternas utsagor. Den strukturerade 

arbetsgången vid tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) upplevdes initialt som relativt 

enkel att följa. I studien har avsikten varit att följa den på ett så stringent sätt som möjligt 

men i verkligheten har arbetsgången sett något annorlunda ut. Denna arbetsgång kan 

förstås med hjälp av den hermeneutiska cirkeln i sökandet efter djupare förståelse. Kvale 

och Brinkmann (2014) beskriver det som en ”ständig process bakåt och framåt mellan 

delarna och helheten (s. 252)”. Back och Berterö (2015) beskriver denna process genom 

att då forskaren står i ständig dialog med texten utvecklas ny förståelse vilket leder till 

nya frågor och insikter som i sin tur skapar ny förståelse o.s.v. Även här finns studiens 

tidsaspekt med som en påverkande faktor då analysprocessen kan fortgå hur länge som 

helst i sökandet efter djupare förståelse av det empiriska materialet. 
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Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet av de intervjuer som genomförts med undervisande 

lärare i årskurs 7–9. Resultatet är uppdelat i tre teman som har för avsikt att belysa hur 

våra informanter uppfattar arbetet med att anpassa undervisningen för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Under varje tema presenteras ett antal centrala underteman vars uppgift 

är att ytterligare förtydliga respektive temas innehåll. De båda frågeställningarna i studien 

besvaras under respektive tema genom att först presenteras hur lärare beskriver arbetet 

för att sedan belysas av påverkansfaktorer, såväl negativa som positiva. I de fall 

påverkansfaktorerna är specifikt kopplade till informanternas beskrivningar av hur de 

anpassar, redovisas faktorerna i direkt samband med dessa. I de fall faktorerna är av mer 

generell karaktär presenteras de i slutet av respektive tema. Det förekommer också att 

specifikt kopplade påverkansfaktorer saknas då det ej framkommit några i studien. Varje 

tema avslutas med en sammanfattning. 

 

Citat från våra informanter används genomgående för att exemplifiera och verifiera de 

teman som identifierats under analysprocessen. Presentationen av citaten följer en tydlig 

arbetsgång. Först kommer ett citat som sedan förklaras med våra egna ord och därefter 

gör vi en tolkning av citatet. För att underlätta läsningen är citaten språkligt justerade och 

parantes med tre punkter i (…) symboliserar att meningar eller ord utelämnats. För att 

säkerställa informanternas anonymitet har specifika ämnen ersatts med (ämne) och namn 

med (lärare).  

 

Delar av resultatet kan upplevas som breda anpassningar och inte specifikt riktade mot 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Detta grundar sig i informanternas beskrivningar som 

då varit av en mer generell karaktär. Vår utgångspunkt är dock att dessa utsagor är 

relevanta för elever i läs- och skrivsvårigheter eftersom de har en indirekt påverkan för 

hur lärare anpassar sin undervisning. Teman som identifierats är: anpassningar på 

organisationsnivå, anpassningar på gruppnivå och anpassningar på individnivå. 

 

Anpassningar på organisationsnivå 

I detta avsnitt redogörs för hur informanterna beskriver hur skolorna arbetar för att 

anpassa undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter på organisationsnivå. 
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Resultatet är uppdelat i rubrikerna samverkan, startrutiner, kartläggning av elevers behov 

samt resursfördelning som en generell påverkansfaktor. 

Samverkan 

Samverkan mellan lärare beskrivs av informanterna som en del i att anpassa 

undervisningen. Det handlar om att på gruppnivå diskutera vad som fungerar och vad som 

inte fungerar. Det handlar också om att kollegor fungerar som en kontrollfunktion för att 

enskilda lärare följer fattade beslut ”Hela arbetslaget har koll på detta, om man som 

enskild lärare inte följer det, går det ganska snabbt innan någon rättar till det (Lärare 11)”. 

Vidare handlar det om att genom formella möten i arbetslaget delge varandra om elevers 

kunskapsutveckling och uppdatera individuella anpassningar. 

Varje tisdag (i arbetslaget) så går vi igenom eleverna en gång till (…) hur går det för 

honom, eller henne eller dom här eleverna (…) och det kan ju komma nya beslut om 

att den här eleven kan inte få läxor, sådana typer, utan ska du ge läxor måste det vara 

läxor som går att lyssna på (Lärare 11). 

Citatet beskriver ett formellt möte i arbetslaget där elevers kunskapsutveckling diskuteras 

samt hur berörda lärare informeras om hur en specifik elev ska få sina läxor. Genom att 

samverka i arbetslaget ökar kunskapen kring eleverna samt att undervisande lärare 

medvetandegörs om vilka anpassningar som gäller för specifika elever. 

 

Faktorer som påverkar samverkan uttrycks av studiens deltagare i form av hög 

arbetsbelastning och bristande samsyn i arbetslaget. Den höga arbetsbelastningen gör att 

dessa frågor riskerar att hamna i skymundan på arbetslagsmöten då fokus istället hamna 

på praktiskt görande ” (…) massa externa saker som händer och tiden försvinner, då är 

det verkligen att vi måste lösa det organisatoriska först (Lärare 12)”. Bristande samsyn i 

arbetslaget beskrivs på följande sätt. 

Vi har olika syn (…) men det är ju mitt uppdrag som lärare och det är ju skolans 

uppdrag att se till att alla lyckas. Sedan tycker väl en del att det är väl bara att en del 

skärper upp sig, att nu kan inte hon det här (Lärare 6). 

Läraren beskriver att det finns olika syn på elevens svårigheter men att det är skolans 

uppdrag att se till att eleverna lyckas. Brist på samsyn i arbetslaget försvårar således 

arbetet med gemensamt fattade beslut. 
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Startrutiner 

Deltagarna i studien beskriver startrutiner som ett sätt att anpassa undervisningen på 

gruppnivå. Beslut om att detta ska göras på samtliga lektioner har fattats av skolledningen 

och är således inte den enskilde lärarens val. Denna anpassning är inte riktad specifikt 

mot elever i läs- och skrivsvårigheter utan är av generell karaktär och beskrivs skapa 

trygghet för eleverna och bidra till ett lugnt och positivt klassrumsklimat över tid. 

Utformningen varierar hos våra informanter men har ett innehåll av; dagens datum, start 

och stopptid, syftet med lektionen och vilka mål eleven ska arbeta med under lektionstid. 

(…) det här med startblock (…) det är jättetydlig struktur på tavlan med vad dom ska 

göra (…) hur lång lektionen är, vad dom ska plocka upp först och vad som kommer 

sen (…) och det är ju någonting som vår rektor vill att vi ska göra med alla grupper 

(Lärare 8). 

Av citatet framkommer att det finns tydliga startrutiner med information om lektionens 

ämne, tid och struktur samt att det är rektor som beslutat om detta. Genom att rektor fattat 

beslut om att detta är något som ska genomföras på samtliga lektioner finns en tanke om 

att ett tydligt ramverk skapar igenkänning och en trygghet för eleverna. 

 

En faktor som påverkar dessa startrutiner är i vilken utsträckning lärare genomför dem. I 

intervjuerna beskriver informanterna att kollegor inte genomför startrutinerna trots att det 

tagits beslut om det på organisationsnivå. 

Nej, det gör vi inte lika, men målet är väl (…) det har vi bestämt att den lilla tavlan 

och vi kallar det för startrutiner. Det ska alltid göras (Lärare 6). 

Citatet beskriver att det finns beslut om obligatoriska gemensamma startrutiner men att 

alla inte följer dessa. Genom att vissa lärare underlåter genomföra fattade beslut riskerar 

åtgärden inte bidra till den trygghet och önskat klassrumsklimat vilket var avsikten. 

 

En annan faktor som påverkar lärares möjlighet att genomföra startrutinerna är bristen på 

tid att förbereda. 

Nej, ibland blir det ju efter att de har gått in och satt sig, och att man kommer igång 

senare. Säg att det ser olika ut, men målet är väl att man ska kunna hinna med det 

innan, för det skapar ju ett lugn för eleverna (Lärare 6). 
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Läraren hinner inte alltid förbereda startrutinerna innan lektionen påbörjas utan gör detta 

när eleverna befinner sig i klassrummet. Bristen på tid att förbereda kan således medföra 

att önskad effekt av åtgärden uteblir. 

 

Kartläggning av elevers behov 

Genom att kartlägga elevers behov skapas förutsättningar för att anpassa undervisningen. 

På organisationsnivå beskrivs detta genom överlämningar från mellanstadiet och 

kartläggningar av elevers läs- och skrivförmåga på grupp och individnivå. Vid 

överlämningar är det vanligast förekommande att det är särskild personal som EHT, 

speciallärare eller specialpedagog från mottagande skola som genomför detta. 

Undervisande lärare och mentorer informeras sedan om elevers olika behov. 

Erfarenheterna från överlämningar är varierande då vissa av våra intervjuade lärare 

uppfattar dem som bra och andra som bristfälliga. 

Våra speciallärare har överlämningar tillsammans med årskurs sex lärarna. (…) och 

är det vissa speciella överlämningar som vi vet att där behöver blivande mentor vara 

med, då är vi med också. Så vi har väldigt bra information, tydlig information (…) 

(Lärare 6). 

Läraren beskriver hur specialläraren har huvudansvar för överlämningar från årskurs sex 

men att vid behov kan även mentor vara med. Läraren upplevs vara nöjd med hur 

överlämningarna går till och att informationen är tydlig och bra. 

 

Påverkansfaktorer gällande överlämningar från årskurs sex som framkommer i 

intervjuerna är kvalitén på informationen samt avsaknad av information. Särskilt 

problematisk är det med inflyttade elever och elever som byter skolor. 

(…) pratar vi om utredningar och lite svårare så är det ju oftast (…) elever som 

kommer hit utifrån. Inte dom som har gått igenom grundskolan i (området). Men där 

man kanske har missat, det är dom här som byter lite, byter skolor, så kommer du hit. 

Vi har ingen aning (Lärare 11). 

Utsagan visar att information kring elever som flyttar in utifrån eller byter skolor saknas 

och lärarna vet inget om eleven. Det verkar som kommunikationen mellan olika skolor 

brister. 
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Vidare menar lärarna i studien att de via kartläggningar av elevers läs- och skrivförmåga 

får kunskap om elevernas förmågenivåer på både grupp- och individnivå. Dessa 

kartläggningar genomförs i hela årskurser med syfte att ”checka av vad de kan (Lärare 

6)”.  

Ja, det har vi, men det följs ju inte upp sen utan (…) Vi har ju en bank av 

läsförståelsegrejer som vi gör, vi har en nivå för sjuan och (…) men det är ju bara 

summativt (…) man ser ju hur det går och om han är på banan (…) Och sen är det ju 

allt annat arbete man gör däremellan är ju träningen (Lärare 8). 

Skolan genomför kartläggningar i de olika årskurserna och läraren beskriver att det ger 

en summativ bedömning med avsikt att stämma av så eleven är i fas. Den träning som 

eleverna får beskrivs som ”allt annat arbete” som sker mellan testtillfällena. Det är således 

oklart i vilken utsträckning kartläggningen ligger till grund för den fortsatta 

undervisningen. 

 

Att ta hjälp av skolans specialpedagogiska kompetens beskrivs också som ett sätt att ta 

reda på en elevs behov. 

(…) för att ta reda på elevers svårigheter så använder jag mig av skolans 

specialpedagoger (…) Vid behov så genomför de även tester och kartläggning som 

jag får ta del av (Lärare 7). 

För att kartlägga en elevs behov använder sig informanten av skolans specialpedagoger 

vilka vid behov genomför tester och kartläggningar som läraren sedan får ta del av. 

Genom att använda sig av skolans specialpedagogiska kompetens kan läraren få vetskap 

om elevens behov. 

 

Resursfördelning – en generell påverkansfaktor 

Hur resurserna, i form av personal, är fördelade på skolan beskriver informanterna som 

en generell faktor för deras möjligheter att anpassa undervisningen för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. 

(…) det som oftast är svårast att genomföra det är dom här eleverna som säger att (…) 

dom har rätt till muntliga prov. (…) egentligen behöver jag ju ha någon som vaktar 

då och så behöver jag gå iväg och göra det muntliga (Lärare 10). 
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Informanten beskriver svårigheter med att som ensam lärare genomföra enskilt muntligt 

prov med en elev samtidigt som övriga elever genomför det vanliga provet. För att klara 

detta är läraren då i behov av någon mer personal som kan hjälpa till i aktiviteten. En 

organisation som inte är utformad för att möte dessa behov riskerar att försvåra 

genomförandet av anpassningar på individnivå. 

 

Sammanfattning 

I arbetslaget sker informationsutbyte vilket ökar kunskapen kring eleverna och lärare 

informeras om vilka anpassningar som är aktuella för eleverna. Arbetslaget fungerar 

också som en kontrollfunktion för att enskilda medarbetare följer fattade beslut. Faktorer 

som påverkar arbetet med att anpassa undervisningen negativt är brist på samsyn och hög 

arbetsbelastning. Att genom gemensamma startrutiner sträva efter att skapa trygghet och 

ett positivt klassrumsklimat beskrivs som ett sätt att anpassa undervisningen på 

organisationsnivå. Brist på tid för förberedelser och att lärare inte genomför dessa ses av 

lärarna som hindrande faktorer. Kartläggning av förmågenivåer för att kunna möta elevers 

olika behov beskrivs på tre olika sätt; överlämningar från mellanstadiet, årskursvisa 

kartläggningar och nyttjande av specialpedagogisk kompetens. En påverkansfaktor är 

kvalitén på de överlämningar som görs från mellanstadiet. Informanterna beskriver både 

positiva och negativa upplevelser. Mest problematiskt är det med elever som kommer 

inflyttade utifrån där det inte sker någon överlämning. Avslutningsvis beskrivs skolans 

resursfördelning som en generell påverkansfaktor för lärares möjligheter att anpassa 

undervisningen. 

 

Anpassningar på gruppnivå 

Detta tema redogör för hur informanterna beskriver att de arbetar för att anpassa 

undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter på gruppnivå. I resultatet 

framkommer det att våra informanter tar hänsyn till elevens olika behov och 

förutsättningar i planerandet av sin undervisning genom att använda sig av ett varierat 

arbetssätt, olika arbetsmetoder och tillgängligt undervisningsmaterial. Vårt resultat är 

uppdelat i rubrikerna högläsning, lära tillsammans, visuellt stöd, olika vägar mot samma 

mål, tillgängligt undervisningsmaterial samt klassrumsklimat och lärarens förmåga som 

generella påverkansfaktorer. 
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Högläsning  

Våra informanter beskriver att användandet av högläsning vid genomgång av olika texter 

under lektionstid medför att fler elever är mer delaktiga under lektionen. Vidare 

framkommer det att högläsning skapar möjlighet för läraren att förklara ord och begrepp 

och på så sätt skapa ett tydligare sammanhang av vad den skrivna texten handlar om, 

jämfört med om eleverna själva läser tyst. 

Vi brukar läsa högt i boken, det hjälper de till med och läsa och så stoppar vi efter ett 

stycke och så sammanfattar vi det. Om vi läser högt så tänker jag inte att svårigheterna 

behöver vara så stora (Lärare 7).  

Citatet beskriver att läraren läser högt tillsammans med eleverna i sin undervisning, vilket 

medför att fler elever är mer delaktiga under lektionstid och de elever som har svårigheter 

med sin läsning behöver inte läsa tyst för sig själva. Genom högläsning kan de elever som 

har svårigheter med läsning få bättre förståelse för textens innehåll. 

 

Framgångsfaktorer som visar sig genom högläsning är lärarens möjlighet att tydliggöra 

ord och begrepp som är viktiga för att förstå textens innehåll. ”(…) sen så ritar jag upp, 

vad stod det på den här sidan, vad betyder det här ordet, så att jag försöker (Lärare 10)”. 

Vidare medför högläsning att fler elever med svårigheter att läsa själva görs delaktiga 

under lektionstid och får möjlighet att ta till sig textens innehåll på ett annat sätt än vid 

tyst läsning. 

Sen i lektionssituationer, undervisning, så använder jag mig av högläsning som ett 

verktyg, vilket kan kännas löjligt i år nio, men jag vet att det finns ett par elever som 

inte kommer att läsa texten trots att den är tillgänglig i boken (Lärare 11). 

Genom att använda sig av högläsning under lektionstid poängterar läraren att fler elever 

är delaktiga vilket medför att de får ta del av den skrivna textens innehåll. När läraren 

läser högt är det fler elever som är deltar i undervisningen och får till sig textens innehåll. 

 

Lära tillsammans  

Våra deltagare beskriver att en variation av grupperingar på gruppnivå i undervisningen 

innebär att eleverna lär sig tillsammans hur de ska arbeta med sina arbetsuppgifter och att 

det sker i olika gruppkonstellationer. Denna form av arbetssätt skapar en trygghet för 

eleverna så att de lär sig nya strategier som de kan ha användning av i framtiden. 
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Vi läser ett kapitel tillsammans och sedan skriver vi hur man skulle kunna skriva en 

läslogg här. Vi gör tillsammans och ibland gör vi grupper och ibland gör vi i par. 

Alltså att tillsammans får tänka lite. Att man inte känner sig så ensam (Lärare 3). 

Informanten lyfter fram betydelsen av att det är viktigt att man arbetar tillsammans med 

eleverna i olika gruppkonstellationer för att möjliggöra att lärande sker för eleverna på 

olika sätt. Lärarledd undervisning av detta arbetssätt skapar en trygghet hos eleverna och 

de lär sig nya strategier att använda i sitt fortsatta arbete med sina arbetsuppgifter. 

 

En faktor som påverkar arbetet med att lära tillsammans är de olika grupperingar som 

eleverna ingår i. Informanterna beskriver att elever pratar om annat eller verkar 

hämmande på varandra som hinder i arbetet med att lära tillsammans. ”(…) den kan jag 

inte jobba med för då sitter vi bara och pratar annat” och ” Man vågar inte vara ledare för 

gruppen och bestämma vad som ska skrivas (Lärare 7)” Men det beskrivs också som att 

elever kan stödja varandra i det gemensamma arbetet ”att dom jobbar ihop och att dom 

kan dra varandra (Lärare 9)”. 

(…) några som behöver jobba tillsammans med någon. Det har jag också gjort nån, 

nyanländ som jobbar tillsammans med någon annan då som inte är superstark, men 

som ändå kan språket bättre och så kan dom jobba ihop och lämna in den uppgiften 

gemensamt (…) den ena har språksvårigheter eftersom den är nyanländ, den andre 

har också lite språksvårigheter men inte alls så mycket och kanske har lite mer så här 

med kemidelen då. Jamen då kan dom få samarbeta så kan dom få ihop någonting 

(Lärare 10). 

Av citatet framgår att en nyanländ elev med språkliga begränsningar samarbetar med en 

elev som hanterar språket bättre och detta gör att de kan lösa arbetsuppgiften tillsammans.  

Genom att elever samarbetar skapas förutsättningar för eleverna att lyckas och deras 

språkliga förmåga utvecklas. Elevernas olika kunskaper tas tillvara och blir därmed 

stödjande för varandra. 

 

Visuellt stöd 

För att tydliggöra undervisning för elever i läs- och skrivsvårigheter använder sig 

informanterna av visuellt stöd i form av bildstöd och filmklipp ”(…) och sen så visar jag 

ganska mycket korta filmer (Lärare 10)”. Detta för att förtydliga ord och begrepp som 

eleven ska lära sig. 
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Jag försöker att se till att det finns med bildstöd, så lagbok, då är det en bild på en 

lagbok och så står det vad det är (Lärare 5). 

Läraren använder sig av både bild och ord i sin undervisning för att på så sätt förtydliga 

de ord och begrepp som eleven ska lära sig. Användandet av visuellt stöd med både text 

och bild tillsammans bidrar således till bättre förutsättningar elever som exempelvis har 

svårigheter med att enbart ta till sig kunskap via skriven text. 

Digitala verktyg ses som en positiv faktor för att själva producera visuellt stöd. Tidigare 

producerades materialet genom att klippa bilder i böcker vilket ansågs ta för lång tid. Idag 

använder sig informanten av filmer där valda bilder plockas ut, för att sedan tillsammans 

med text, infogas i en bildpresentation. 

(…) för länge sedan så började vi att vi klippte bilder i boken som dom skulle sätta 

då, men, och det funkade ju det med men det tog lite för lång tid. Men nu (…) alltså 

filmer är ju jättebra (Lärare 9). 

Läraren beskriver hur de tidigare klippte bilder i boken men att det tog lite för lång tid. 

Däremot så fungerar det bättre med filmer. Att använda sig av digitala verktyg tycks 

således minska tidsåtgången för att producera eget visuellt stöd. 

 

Tillgängligt undervisningsmaterial 

Att göra undervisningsmaterial tillgängligt handlar om att informanterna på olika sätt 

erbjuder eleverna att del av undervisningsmaterial före, under och efter lektioner. Genom 

att lägga upp material på skolans lärplattform kan eleven komma åt detta och förbereda 

sig inför lektionen. ”(…) det här ska du jobba med närmsta lektionerna, du kan kolla på 

det” (Lärare 12). Under lektionen innebär att eleverna får tillgång till lärarens 

anteckningar, presentationer i pappersform eller digitalt eller att instruktioner ges på olika 

sätt ”(…) dom får mina anteckningar” Lärare (9). Tillgängligt undervisningsmaterial efter 

lektionen innebär att eleverna kan komma åt allt lektionsmaterial för att repetera eller ta 

igen missad undervisning. 

Jag använder vår lärplattform (…) för att skapa tillgängligheten till information och 

undervisning. Där jag kan lägga upp då för barn som har svårt för att läsa så kan man 

kolla på Youtube-klipp eller andra klipp där man får höra och se undervisningens 

innehåll (Lärare 11). 
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Läraren använder sig av skolans lärplattform för att göra undervisningsmaterial 

tillgängligt. För elever med lässvårigheter finns möjlighet att ta del av videomaterial som 

behandlar undervisningens innehåll. Genom att publicera undervisningsmaterial på en 

lärplattform görs materialet tillgängligt för eleverna. 

 

Faktorer som påverkar publicering av digitalt material på lärplattform rör främst digital 

kompetens hos vuxna och vilka rutiner lärare har för att implementera verktyget ”(…) jag 

gör likadant varje gång och jag brukar göra det så har dom lärt sig att hitta det” (Lärare 

12) och svårigheter med att nå ut till eleverna ”(…) svårt att nå ut till dom svagpresterande 

även om verktyget är skitbra” (Lärare 11). Brist på digital kompetens hos vuxna beskrivs 

på följande sätt. 

Sen kan jag tro att flera hinder beror på att vuxna runt omkring inte heller vet hur man 

använder verktyget (…), föräldrar eller t om specialpedagoger (…). alltså själva 

verktyget är hindret för dom (Lärare 11). 

Av citatet framgår att flera hinder beror på att vuxna runt eleven inte vet hur 

lärplattformen fungerar. Detta gäller såväl vårdnadshavare som skolpersonal. Således 

saknas digital kompetens i detta avseende hos vuxna runt eleven. 

 

Olika vägar mot samma mål 

Informanterna beskriver på olika sätt att de strävar efter att variera sin undervisning och 

presentera ett undervisningsinnehåll på flera olika sätt. 

(…) det är fakta och sen är det film på det, och sen är det en sammanfattande, typ PP-

film, som vi tittar på (…) Ja, eller fakta, då var det högläsning dom hade texten 

framför sig. Men att det blir mycket olika input om samma sak. (Lärare 7). 

Först presenteras det fakta i form av högläsning och sedan tittar de på en film för att sedan 

avsluta med en sammanfattning. Ämnesinnehållet är detsamma men arbetsformerna 

varierar. Genom att variera arbetsformerna når läraren på så sätt fler elever. 

 

En annan lärare menade att det var viktigt att variera sin undervisning för att upprätthålla 

motivationen hos eleverna. 

(…) att man får in olika moment. Att jag pratar lite, att dom kanske pratar och att man 

har enskilt arbete, sitter och jobbar med någonting (…) det blir ju för tråkigt, eller 
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dom tappar ju fokus rättare sagt, koncentrationen om man gör samma moment för 

länge (Lärare 8). 

Citatet beskriver vikten av att eleverna arbetar med olika moment under en lektion för att 

inte tappa intresse, vilket är risken om de får göra samma moment för länge. Genom att 

få in olika moment i undervisningen förbättras elevernas motivation. 

 

Ytterligare en informant beskrev elevernas egna val av arbetssätt som ett sätt att skapa 

variation i undervisningen.  

(…) vi jobbar ju lite med att dom själva kan få välja hur dom vill lära sig. Liksom du 

gör en lektion som handlar om stjärnor och så kan man då säga, ok ni får välja mellan 

tre grejer. Dom är filmerna kan ni titta på, här har ni paddor. Här har vi lite 

studiefrågor, lite uppgifter som man kan diskutera och jobba runt, det får ni göra. 

Samma innehåll egentligen och så har vi det tredje. Dom som vill att jag står vid 

tavlan och berättar och vi vill anteckna. Så kan vi anpassa vår undervisning utifrån 

vad dom själva tycker om hur dom lär (Lärare 11). 

Utifrån ett bestämt innehåll får eleverna välja mellan olika sätt att ta till sig innehållet. I 

citatet presenterar informanten tre olika tillvägagångssätt, se på film, uppgifter att arbeta 

med och lärarledd undervisning. På så sätt anpassar läraren undervisningen utifrån 

elevens eget sätt att lära. Genom att eleverna själva får vara med och välja arbetssätt som 

passar dem kan läraren erbjuda en variation av parallella arbetssätt. 

 

Generella påverkansfaktorer som lärarna upplever i genomförandet för att anpassa 

undervisningen på gruppnivå är klassrumsklimatet och lärarens förmåga att möta alla 

elever. 

Klassrumsklimatet – en generell påverkansfaktor 

Ett tillåtande klassrumsklimat gör att elever vågar och vill uttrycka sig i klassrummet. 

(…) det är väl att man uppmuntrar till faktiskt att dom hellre svarar fel än inte svarar 

alls. (…) att dom får förtroende för en men sen måste dom ju få förtroende för 

varandra med. (…) Det kan ju vara det här med högläsning, (…) att dom vågar läsa 

fel för varandra utan att någon kommer med någon kommentar och sådär. Så det, 

alltså det är ju långsiktigt arbete (Lärare 8). 

Att arbeta för ett tillåtande klassrumsklimat där läraren uppmuntrar elever till att våga 

uttrycka sig i klassrummet även om eleven är osäker på svaret. Det handlar vidare om 
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vikten av att elever har förtroende för läraren men även förtroende för andra elever så att 

de vågar läsa fel utan att få nedsättande kommentarer. Genom att träna eleverna och att 

uppmuntra eleverna till att uttrycka sig i klassrummet bidrar det till ett tillåtande klimat. 

En förutsättning är att det finns ett ömsesidigt förtroende. 

 

Lärarens förmåga – en generell påverkansfaktor 

I intervjuer framkommer uttalanden som berör lärarens förmåga till att anpassa 

undervisningen och tänkbara orsaker därtill.  

(…) tryggare på grund av att man är mer erfaren och då kan man variera sin 

undervisning och anpassa sin undervisning utifrån stämning, utifrån gruppens 

sammansättning, och även individer hur dom kan påverka gruppen. (…) jag vet att 

jag har en arsenal inbyggd i ryggmärgen (Lärare 11). 

Informanten uttrycker att den långa erfarenheten har skapat en trygghet och bidragit till 

att utveckla en mångfald av redskap som möjliggör för läraren att anpassa 

undervisningen. Detta innebär därför att ha tillgång till en mängd olika redskap och vara 

trygg som lärare skapar förutsättningar för att anpassa undervisningen. 

 

På grund av elevers stora olikheter gällande förkunskaper och ambitioner menade en av 

informanterna att det inte var möjligt att anpassa undervisningen för att möta alla på 

gruppnivå. 

(…) alltså det är svårt att möta alla elever som liksom ligger från F till A om man 

säger. (…) Vissa bryr sig inte och andra vill ha så höga betyg som möjligt. Vissa har 

jättestora förkunskaper och andra har ingenting alls. Jag kommer inte att möta alla, 

inte på eller under samma lektion i alla fall (lärare 6). 

Citatet beskriver hur läraren uttrycker svårigheter med att möta elever som bedömts ha 

förmågor från F till A. Vidare menar läraren att elever har olika ambitionsnivåer och 

förkunskaper. Läraren kommer inte att möta alla elever under samma lektion. 

På grund av elevers olikheter gällande ambitionsnivå och förkunskaper är det svårt att 

anpassa undervisningen på gruppnivå och möta alla olikheter vid ett och samma tillfälle. 

 

Sammanfattning 

Informanterna beskriver att de på gruppnivå anpassar sin undervisning genom att använda 

sig av varierat arbetssätt och olika arbetsmetoder såsom högläsning, att lära tillsammans, 
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visuellt stöd, presentera undervisningsinnehåll på olika sätt och göra 

undervisningsmaterial tillgängligt. Högläsning beskrivs öka delaktigheten hos fler elever 

samt ge en bättre förståelse för textens innehåll. Genom att lära tillsammans kan elever 

lära sig strategier för framtiden samt ta hjälp av varandra. Hur samlärandet fungerar 

påverkas enligt informanterna av hur grupperna fungerar. Det visuella stödet syftar till att 

förtydliga ord och begrepp som eleven ska lära sig och det framhålls att digitala verktyg 

underlättar arbetet med att skapa visuellt stöd. Vidare beskriver informanterna hur de 

varierar sin undervisning och presenterar undervisningens innehåll på flera olika sätt. 

Syftet med detta är dels för att nå fler elever och dels för att upprätthålla motivationen 

hos eleverna. Genom att göra undervisningsmaterial tillgängligt före, under och efter 

skapas förutsättningar för eleverna att kunna ta del av undervisningens innehåll. De 

vuxnas kompetens beskrivs som hindrande i användandet av digitala lärplattformar för 

att göra information tillgänglig men även elevers förmåga att ta del av innehåll på 

lärplattformar beskrivs som påverkande. Generella faktorer som beskrivs påverka lärares 

möjligheter att anpassa undervisningen på gruppnivå är hur trygg läraren är i 

undervisningssituation och att den har en mängd olika verktyg att ta till. En annan aspekt 

som lyfts fram är att den stora variationen hos elever i ett klassrum försvårar möjligheten 

att anpassa och möta alla elever under samma lektion. Ett tillåtande klassrumsklimat där 

elever vill och vågar uttrycka sig beskrivs också som en påverkande faktor för lärare att 

anpassa undervisningen på gruppnivå. 

Anpassningar på individnivå 

I detta avsnitt redovisas hur studiens deltagare beskriver hur de arbetar för att anpassa 

undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter på individnivå. Resultatet är uppdelat 

i rubrikerna digitala lärverktyg, individanpassat undervisningsmaterial, riktat lärarstöd, 

anpassad bedömning, organisatorisk differentiering samt relationer och motivation som 

generella påverkansfaktorer. 

Digitala lärverktyg 

Digitala lärverktyg beskrivs av informanterna som ett sätt att kompensera och på så sätt 

anpassa undervisningen för elever i läs- och skrivsvårighet. Med hjälp av dessa kan 

eleverna via olika digitala tjänster lyssna på inlästa läromedel och skönlitterära texter, se 

undervisningsrelaterade filmer, skriva texter eller lyssna på musik för att öka fokus. 
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Förr pratade man ju då om att man kanske ordnade andra böcker i biologi och kemi, 

mer lättläst och så. Så gör vi ju inte så mycket idag utan idag när alla har datorer så 

har ju alla möjlighet att lyssna på texter till exempel (Lärare 10). 

Läraren använder sig av digitala tjänster för att elever ska kunna ta till sig ett 

ämnesinnehåll genom att lyssna istället för att läsa. Till följd av detta blir hela 

undervisningsinnehållet tillgängligt för eleven och inte bara i förenklad form som det 

uppges varit tidigare. 

God tillgång till digitala lärverktyg beskrivs som en framgångsfaktor i arbetet med att 

anpassa för elever i läs- och skrivsvårigheter. Detta framhålls av de informanter som 

arbetar på skolor där alla elever har tillgång till en egen dator. Vinsten som betonas är att 

elever i läs- och skrivsvårigheter inte avviker från gruppen. Tidigare var dessa elever de 

enda i klassrummet som hade någon form av digitalt lärverktyg medan idag är det samma 

för alla. 

Dom behöver inte ha någon egen dator med sig, alla har sina datorer, alla har sina, så 

sticker dom ju inte ut på det sättet utan dom smälter ju in i den miljön (Lärare 10). 

Av citatet framgår att elever som är i särskilt behov av datorn för skolarbetet inte behöver 

känna sig avvikande eftersom alla elever har med sig sin dator. Sannolikt ökar detta 

chanserna att eleven genomför de tänkta anpassningarna. 

 

Individanpassat undervisningsmaterial 

Genom att minska ett innehålls omfattning och/eller svårighetsgrad individanpassas 

materialet för att möta elevers förkunskaper. Informanterna beskriver att materialet 

behöver vara på rätt nivå. Är det på för låg nivå kan det uppfattas som tråkigt och är det 

på för hög nivå riskerar eleven att inte komma vidare av den anledningen. 

När vi ska börja läsa här nu då kommer jag presentera några som dom får välja mellan, 

men sen så är det ju en del som är för tjocka, eller för mycket text, för liten text. (…) 

alternativt så får dom ju ta dom här som är lite tunnare. (…) så det är ju ganska lätt 

att anpassa liksom (Lärare 8). 

Citatet beskriver hur skönlitterära böcker av olika anledningar kan vara för svåra för 

elever i läs- och skrivsvårigheter men genom att erbjuda lite tunnare böcker så kan 

innehållet möta elevens förmågenivå.  
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Riktat lärarstöd 

Att läraren har ett särskilt fokus på enskilda elever beskrivs som ett sätt att anpassa för 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Det handlar dels om att stödja eleven i att klara av att 

genomföra uppgiften och dels om att säkerställa att eleven förstått hur uppgiften ska 

genomföras, alltså själva instruktionen. 

 (…) sen läser jag ofta uppgifterna för dom. Man går förbi och så läser man och så 

ritar man och så (Lärare 10). 

Citatet visar på hur läraren under genomförande av en uppgift stödjer enskild elev genom 

att läsa och rita. På så sätt kompenserar läraren för gapet mellan uppgiftens kravnivå och 

elevens förmågenivå. 

Anpassad bedömning 

Genom att vara flexibel och på olika sätt anpassa bedömningen av elevers kunskaper ges 

elever med läs- och skrivsvårigheter möjlighet att få uttrycka sina kunskaper och därmed 

få visa vad de kan. Lärare beskriver hur de fångar elevens kunskaper i flykten och kan 

därmed göra kontinuerliga bedömningar. Alternativt erbjuds eleverna muntliga prov, 

skriftliga prov med muntlig uppföljning samt utökad tid. 

Just den här eleven använder jag fem till tio minuter efter varje lektion och pratar 

med. Han har en väldigt stor auditiv förmåga. Alltså suger in kunskap och kan 

återberätta för mig. (…) det gäller att prata med honom (Lärare 11). 

Citatet beskriver hur läraren efter varje lektion stannar kvar och pratar med eleven och på 

så sätt får eleven möjlighet att redovisa sina kunskaper. Detta medför att läraren kan göra 

en bedömning av elevens kunskaper som kanske inte skulle vara möjlig i en traditionell 

skriftlig provsituation. 

Organisatorisk differentiering 

Organisatorisk differentiering förekommer i begränsad utsträckning hos informanterna 

för att på individnivå anpassa undervisningen. I detta fall använder sig läraren av skolans 

resurscentrum där eleven får delar av sin undervisning. Svårigheten ligger i att eleven 

tappar fokus om den inte får hjälp direkt. Informanten menar att det stora sammanhanget 

försvårar lärarens möjligheter till omedelbar feedback. Elevens svårigheter beskrivs 

främst som koncentrationssvårigheter men att eleven också har läs- och skrivsvårigheter.  
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Jag har en elev som behöver lugn och ro en timme. För att kunna sitta och jobba med 

t ex matte där man får tid och läsa sin uppgift, man kan få den uppläst för sig och ha 

en person bredvid (Lärare 11). 

I denna utsaga beskriver läraren att eleven är i behov av lugn och ro samt ett nära lärarstöd 

i arbetet. Denna undervisningsmiljö med möjlighet att sitta med en elev under en längre 

tid möjliggör en flexibilitet för läraren att möta elevens behov. 

Nedan följer en redovisning av generella påverkansfaktorer som skapar såväl hinder som 

framgång i arbetet med att anpassa undervisningen på individnivå. 

Relationer – en generell påverkansfaktor 

Informanterna beskriver relationen till eleven som en grundläggande förutsättning för att 

få tillträde till individen och därmed kunna få vara en del elevens utveckling. Som en del 

i att bygga dessa relationer uttrycker lärare vikten av att skapa förtroende genom positiv 

uppmuntran ”Fasen vad duktig du är, kom igen” (Lärare 9) och att visa intresse för eleven 

”(…) jag vill visa att jag är intresserad och att du finns i mitt tänk hela tiden” (Lärare 11). 

Även relationen till vårdnadshavare beskrivs som betydelsefull i arbetet med individuella 

anpassningar. Vikten av att bygga förtroendefulla relationer beskrivs av informanterna i 

generella ordalag kring elever som har en besvärlig skolsituation och är inte specifikt 

kopplat till elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Att skapa en god relation och inte förrän du har den goda relationen kan du bli arg 

eller elever börjar ta emot din hjälp. (…) det var egentligen prio ett för mig att skapa 

de här goda relationerna, så det var det jag började med (Lärare 2). 

Läraren prioriterar att bygga en god relation med eleven och på så sätt skapa 

förutsättningar lärande och en nödvändig buffert som möjliggör disciplinära åtgärder. 

 

Motivation – en generell påverkansfaktor 

Elevers motivation beskrivs av informanterna som en viktig påverkansfaktor i arbetet 

med att anpassa undervisningen på individnivå. Bristande motivation för att ta till sig av 

individuella anpassningar leder till att insatserna inte genomförs och därmed uteblir 

tänkta effekter på elevens kunskapsutveckling. På motsvarande sätt leder hög motivation 

till att eleverna tar ett större eget ansvar med följden att insatserna genomförs och därmed 

ökar chanserna till en positiv utveckling. Hindrande faktorer beskrivs som avsaknad av 

engagemang och att elever på högstadiet inte vill vara annorlunda. 
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Nu i sjuan har jag (…) en som vägrar göra en sån här Logos-utredning bara för att 

han vill inte ha anpassningar, för han vill inte vara annorlunda. (Lärare 12) 

Informanten beskriver här hur en elev inte vill utreda sina svårigheter eftersom det kan 

leda till särbehandling. Således riskerar eleven att gå miste om anpassningar som skulle 

kunna bidra till en positiv kunskapsutveckling. 

Sammanfattning 

För att anpassa undervisningen på individnivå beskriver informanterna hur de använder 

sig av digitala lärverktyg, individanpassat undervisningsmaterial, riktat lärarstöd, 

anpassad bedömning och organisatorisk differentiering. Genom att elever får lyssna till 

text istället för att läsa den själv eller får läsa texter anpassade till elevens förmåga kan 

eleven ta till sig ett ämnesinnehåll. Vidare beskriver lärare hur de fyller gapet mellan 

elevens förmågenivå och innehållets kravnivå genom att fokusera på elever i behov av 

stöd. För att elever ska få möjlighet att visa sina kunskaper beskriver lärarna en flexibilitet 

i hur de bedömer elevers kunskaper. Elever som anses ha så stora behov att de inte kan 

tillgodoses i klassrummet kan få sin undervisning utanför klassrummet i ett så kallat 

resurscentrum. Faktorer som påverkar anpassningar på individnivå beskrivs som tillgång 

till digitala lärverktyg, relationer och elevers motivation. För att kunna hjälpa en elev i en 

problematisk skolsituation ses relationen som en förutsättning. Bristande motivation hos 

elever att ta del av anpassningar ses som problematiskt då detta kan påverka elevens 

kunskapsutveckling negativt. I de fall där alla elever på skolan har tillgång till dator ses 

det som en framgångsfaktor eftersom dessa elever då ej blir avvikande. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka och analysera hur lärare beskriver arbetet med 

att anpassa undervisningen för elever i läs och skrivsvårigheter i årskurs 7–9 samt att ta 

reda på vilka påverkansfaktorer som lärarna upplever i detta arbete. Diskussionen utgår 

från de teman som redogjorts för i resultatet, det vill säga anpassningar på 

organisationsnivå, anpassningar på gruppnivå och anpassningar på individnivå och 

kopplas till bakgrund, teoretiska perspektiv samt tidigare forskning.  

 

Anpassningar på organisationsnivå 

Anpassningar på organisationsnivå i form av samverkan, startrutiner och kartläggning av 

elevers behov handlar i hög grad om att skapa förutsättningar för anpassningar på grupp- 

och individnivå (Skolverket, 2014b).  

 

Samverkan i arbetslaget lyfts fram som ett forum där lärarna utbyter kunskap och 

erfarenheter kring att anpassa undervisningen. Detta får stöd av Partanen (2012) och 

Persson (2013) som framhåller arbetslaget som en viktig plats för kollegialt samarbete 

och tankeutbyte. Faktorer som framkommit i föreliggande studie är brist på samsyn och 

hög arbetsbelastning. Konsekvensen av den höga arbetsbelastningen blir exempelvis att 

diskussioner kring anpassningar får stå tillbaka för mer akuta ärenden. Skollagen 

(2010:800) skriver att det är rektor som beslutar om enhetens inre organisation vilket 

således även handlar om att styra hur arbetslag prioriterar sin tid. I föreliggande studie 

beskriver informanterna bristande samsyn i form av vem som har ansvaret för att en 

förändring ska komma till stånd, eleven eller lärarna. Denna bristande samsyn kan 

kopplas till specialpedagogikens kategoriska respektive relationella perspektiv. Utifrån 

ett kategoriskt perspektiv är det eleven som är bärare av problemet medan det relationella 

perspektivet förlägger problemet i den omgivande miljön (Emanuelsson et al. 2001; 

Persson, 2013). En sådan bristande samsyn leder till att det är svårt att skapa bra och 

tydliga förutsättningar i arbetet med att stödja elever i sitt fortsatta lärande. Det skapar 

även motsättningar i arbetslaget när det visar sig att kollegor inte har samma synsätt. 

Bergem (2000) skriver att ömsesidigt förtroende och en öppenhet hos personalen är en 

förutsättning för positivt lärarsamarbete. 
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Genom att använda startrutiner i början av en lektion skapas trygghet, vilket bidrar till ett 

positivt klassrumsklimat. Boo (2014) skriver att gemensamma ramar, regler och rutiner 

skapar förutsättningar för ett positivt klassrumsklimat. Rektor ska enligt Skolverket 

(2014b) se till att undervisningen utformas på ett sådant sätt att eleverna ges den ledning 

och stimulans som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. I föreliggande studie beskrivs faktorer som avsaknad av tid och att lärare inte 

genomför fattade beslut ses som påverkande av startrutiner. Konsekvenser av att lärarna 

inte genomför startrutiner bidrar till sämre förutsättningar för de elever som dagligen är i 

behov av tydliga rutiner över vad de förväntas arbeta med under lektionstid. Om insatsen 

av startrutiner ska vara möjlig behövs det på organisationsnivå ses över, så att lärare ges 

rätt förutsättningar i form av schemalagd tid inför varje lektion som underlättar 

genomförandet av dessa insatser. Ansvarig rektor på varje skola behöver också föra en 

diskussion med berörd personal om varför dessa åtgärder i vissa avseenden inte 

genomförs.  

Kartläggningar som genomförs har som syfte att ge lärarna information och öka deras 

kunskap om elevers läs- och skrivförmåga. Skolverket (2014) skriver att syftet med en 

pedagogisk kartläggning är att skapa en komplett och tydlig bild av en elevs svårigheter 

både på organisations-, grupp- och individnivå. Boo (2014) skriver att grundläggande 

inom differentierad undervisning är att möta eleven utifrån den kunskapsnivå de befinner 

sig på.  Jacobson (2009) menar att det är viktigt att föräldrar och berörd personal förstår 

och kan tolka resultatet som framkommer i en kartläggning då detta ska ligga till grund 

för utformandet av olika pedagogiska insatser. Påverkansfaktorer som framkommit i 

föreliggande studie är kvalitén på överlämnad information från mellanstadiet. Denna 

beskrivs av informanterna som god, bristfällig eller att den saknas. En annan 

påverkansfaktor är i vilken omfattning lärarna använder given information för att forma 

undervisningen. Konsekvenser av bristfällig information eller att inte använda sig av 

inhämtad information för att forma undervisning försvårar arbetet med att möta eleven 

där den befinner sig. Det är således av vikt att upprätta rutiner för hur kommunikationen 

mellan skolor ska se ut samt upprätta en plan för hur resultat av årskursvisa kartläggningar 

följs upp. 

En generell påverkansfaktor på organisationsnivå som beskrivs handlar om 

resursfördelning. För att kunna genomföra anpassningar på individnivå menar 
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informanterna att det kan uppstå behov av fler vuxna i klassrummet. Vidare framkommer 

i studien att lärare hanterar detta på olika sätt. För någon lärare är det ett stort bekymmer 

vid genomförande av muntliga prov då den menar att det krävs två vuxna för att provet 

ska kunna genomföras vid samma tidpunkt. En annan menar att den löser detta genom att 

ha ett gemensamt provtillfälle och sedan komplettera muntligt vid ett senare tillfälle. Om 

organisationen inte ger förutsättningar för att genomföra anpassningar finns således en 

risk att elever inte ges möjlighet att nå sin fulla potential. I Lgr (2018) betonas att det är 

rektors ansvar att ta hänsyn till lärarnas bedömning av en elevs utveckling när det handlar 

om hur resurser ska fördelas.  

Anpassningar på gruppnivå 

I resultatet beskrivs flera olika anpassningar i form av olika vägar mot samma mål, 

visuellt stöd, högläsning, lära tillsammans och tillgängligt undervisningsmaterial. 

Gemensamt för dessa är att göra undervisningen tillgänglig på gruppnivå vilket 

Tufvesson (2015) menar minskar behovet av extra anpassningar och särskilt stöd. 

 

Olika vägar mot samma mål beskrivs med citat från tre olika lärare som ger lite olika 

beskrivningar av hur de gör och varför variation är viktigt för dem. Håkansson och 

Sundberg (2012) menar att en skicklig lärare använder sig av varierad undervisning. Vid 

närmare analys av de olika beskrivningarna i föreliggande studie framträder två varianter 

av variation i undervisningen. Den ena kan beskrivas som linjär. Undervisningen är väl 

sammanhållen och alla elever arbetar mot samma mål, den ena aktiviteten följer efter den 

andra. Två olika motiv framkommer till denna typ av linjär variation. Det ena beskrivs 

utifrån att ett ämnesinnehåll belyses på olika sätt, samma innehåll men olika metoder och 

arbetssätt. Det andra beskrivs utifrån att upprätthålla motivationen hos eleverna, vilka 

annars skulle bli uttråkade. Den andra varianten av variation kan beskrivas som parallell, 

vilket innebär att målet för lektionen är detsamma för alla elever men det är aktiviteten 

för att nå dit som varieras. Alla elever behöver således inte genomföra alla moment utan 

väljer de som passar dem bäst. Beroende på vilket sätt läraren väljer att variera sin 

undervisning uppstår en intressekonflikt mellan till exempel lästräning och 

kunskapsinhämtning. I det fall där läraren har en linjär variation får alla elever genomföra 

samma moment vid ungefär samma tillfälle. Det kan innebära att en elev med svag 

avkodning tvingas läsa texter med risk för svag förståelse av innehållet, men eleven tränas 

i att avkoda vilket är gynnsamt för läsutvecklingen. Det kan alltså handla om lästräning 
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på bekostnad av kunskapsinhämtning. Om läraren å andra sidan väljer att använda 

parallell variation kommer eleven att få använda sig av optimala metoder och arbetssätt 

för att ta till sig ämnesinnehållet. Det kan innebära att eleven väljer att lyssna på text eller 

se på en film istället för att läsa. Ur denna aspekt är det lästräningen som får stå tillbaka 

till förmån för kunskapsinhämtning. Tomlinson (2014) och Rose, Harbour, Johnston, 

Daley och Abarbanell (2006) menar att då elever är olika behöver undervisningen 

utformas på ett sådant sätt att den möter alla elever. Det handlar både om att göra 

innehållet tillgängligt och att använda sig av metoder och arbetssätt som är anpassade för 

den enskilda eleven. I föreliggande studie använder sig informanterna av visuellt stöd för 

att förtydliga ord och begrepp och på så sätt göra undervisningens innehåll mer 

tillgängligt. Ordförrådet spelar en betydande roll för språkförståelse. Således kan det 

visuella stödet direkt eller indirekt stärka förståelsen vid läsning.  

 

Metoder och arbetssätt som högläsning och att lära tillsammans har båda en tydlig 

koppling till sociokulturellt perspektiv. Genom att läsa högt hålls gruppen samman och 

av resultatet framgår att fler elever blir delaktiga då de annars inte skulle ha läst texten. 

Vidare ger högläsning en möjlighet för läraren att stanna upp och förklara svåra ord och 

begrepp och därigenom göra innehållet begripligt för fler elever. Att lära tillsammans 

beskrivs som stödjande då elever kan ta hjälp av varandra för att lösa en uppgift. Detta 

kan belysas med hjälp av begreppen närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 1978) och 

scaffolding (Woods et al, 1976). Genom att läraren eller kamraten förklarar till exempel 

ord och begrepp kan en elev med hjälp av denna stöttning (scaffolding) ta till sig 

(appropriera) nya kunskaper som ryms inom den närmaste utvecklingszonen. Även 

tillgängligt undervisningsmaterial i form av lärplattformar som förekommer i 

föreliggande studie kan förstås utifrån begreppet scaffolding då intentionen är att förse 

eleverna med olika stödstrukturer. En faktor som påverkar hur denna stödstruktur 

fungerar kan kopplas till lärarnas bristande kompetens att använda lärplattformar. 

Skolverket (2016) skriver i sin rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan att 

ungefär hälften av alla lärare i grundskolan upplever behov av kompetensutveckling inom 

bland annat IT som pedagogiskt verktyg. 

 

Generella påverkansfaktorer som informanterna upplever på gruppnivå är 

klassrumsklimatet och lärarens förmåga. Enligt Bear, Gaskins, Blank och Chen (2011) 
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kännetecknas ett positivt skolklimat av omtänksamma och respektfulla relationer mellan 

lärare – elev och elev – elev. Att elever upplever skolans regler som rättvisa och att skolan 

upplevs som en säker plats där aggressioner är ovanliga. En sista övergripande aspekt 

som kännetecknar positivt skolklimat är att eleverna tycker om skolan. Ogden (2017) 

skriver att i ett strukturerat klassrum kommer lärare och klassen gemensamt fram till få 

och tydliga regler som ses som rimliga att förstå och accepteras av eleverna. Dessa regler 

lärs ut, repeteras och hanteras på ett konsekvent sätt. I föreliggande studie beskrivs även 

lärarens förmåga som en generell påverkansfaktor på gruppnivå. Att ha en mängd olika 

pedagogiska redskap och vara trygg som lärare skapar förutsättningar för att anpassa 

undervisningen. Enligt Tomlinson (2014) kan undervisningen differentieras utifrån bland 

annat innehåll och process, alltså möta varje elev i frågorna vad som ska läras och hur. 

Detta är också enligt Gaitas et al. (2017) studie de delar som är svårast då lärare saknar 

kompetens att differentiera undervisningen. 

 

Anpassningar på individnivå 

I resultatet beskrivs anpassningarna digitala lärverktyg, individanpassat 

undervisningsmaterial, organisatorisk differentiering, anpassad bedömning och riktat 

lärarstöd som viktiga att genomföra på individnivå. 

 

Digitala lärverktyg ses som en möjlighet att kompensera elever på individnivå. En 

variation av digitala tjänster såsom inlästa läromedel, skönlitterär text och relaterade 

undervisningsfilmer ger eleverna möjlighet att välja på vilket sätt de vill inhämta 

kunskap. En ökad tillgång av datorer på individnivå ses som en framgångsfaktor vilket 

bidrar till att fler elever kan delta i undervisningen, utifrån sina svårigheter utan att känna 

sig utpekade. Nordström, Nilsson, Gustafson och Svensson (2018) kunde i sin studie se 

att digitala lärverktyg (assistive technology) möjliggjorde för elever i läs- och 

skrivsvårigheter att få tillgång till text.  

 

Individanpassat undervisningsmaterial ses av lärarna som en viktig aspekt i arbetet med 

att differentiera undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter på individnivå.  

Detta får stöd av Persson (2013) och Tomlinson (2014) som menar att differentierad 

undervisning bör utformas på ett sådant sätt att innehåll och arbetsformer anpassas efter 

varje elevs individuella behov. I föreliggande studie beskrivs användandet av 
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individanpassat undervisningsmaterial för att möta enskilda elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Triplett (2007) menar att det är viktigt att läraren har kunskap om 

elevens förmågenivå för att kunna ge rätt stöd. Enligt Lundberg och Reichenberg (2008) 

bör en text vara av sådan karaktär att eleven kan läsa 90–95% av orden vilket beskrivs 

som den mest effektiva undervisningsnivån. Alltför enkla texter upplevs som tråkiga och 

alltför svåra texter hamnar på frustrationsnivå.  

 

Elever i läs- och skrivsvårigheter erbjuds i hög grad anpassade bedömningssituationer för 

att optimalt få visa sina kunskaper. Detta ligger väl i linje med hur Al-Azaweil et al. 

(2016) beskriver multiple means of expression, vilket innebär att elever ska få möjlighet 

att uttrycka och visa sina kunskaper och förmågor på olika sätt. I föreliggande studie 

beskriver informanterna att de i sin bedömning använder sig av muntliga prov, skriftliga 

prov med muntlig uppföljning samt utökad tid. Lärarna beskriver också att de är lyhörda 

för när elever uttrycker kunskaper och förmågor i den ordinarie undervisningen. Detta 

ingår i den totala bedömningen av elevers förmågor och kunskaper. 

 

Digitala lärverktyg, individanpassat undervisningsmaterial och anpassade 

bedömningssituationer kan belysas med hjälp av ”The simple view of reading” (Gough 

& Tunmer, 1986) och ”The simple way of writing” (Hagtvet, i Taube 2013, s. 27). I de 

fall en elev har svårigheter med att avkoda kan möjligheteten att få lyssna på en text 

underlätta för eleven. Önskad effekt uppnås dock enbart om eleven har adekvat förståelse 

för textens innehåll annars uteblir läsningen. Ett omvänt resonemang gäller när ett 

undervisningsmaterial anpassas till elevens läsförmåga. För elever med svag 

avkodningsförmåga men med hög förståelse riskerar eleven gå miste om ämnesinnehåll 

då den får läsa texter med enklare innehåll. Resonemanget kan även överföras på 

skrivandet. I de fall eleven har svårigheter med att inkoda kan till exempel datorn 

underlätta skrivandet men det bygger på att eleven har förmåga till 

budskapsförmedlingens olika aspekter. Att som lärare ha kunskap om elevers svårigheter 

och förmågenivå tycks således vara av vikt vid införandet av anpassningar. 

 

I de fall en elev bedöms ha så stora svårigheter att lärarna i föreliggande studie inte kan 

tillgodose elevens behov i klassrummet används organisatorisk differentiering i form av 

resurscentrum. Persson (2013) och Tomlinson (2014) beskriver organisatorisk 



    

   

 

47 

 

differentiering som särskiljande verksamheter i form av till exempel särskilda 

undervisningsgrupper. Utifrån Nilholms (2007) dilemmaperspektiv kan detta ses som ett 

dilemma som inte har någon självklar lösning. Å ena sidan betonar det relationella 

perspektivet att det är lärmiljön som ska fokuseras och anpassas för eleven där arbetslaget 

och dess lärare tar ansvar för de specialpedagogiska insatserna. Å andra sidan tycks inte 

dessa insatser varit tillräckliga, utan en insats av mer kategorisk karaktär där eleven står 

i fokus och de specialpedagogiska insatserna hanteras av specialfunktioner på skolan har 

visat sig mer framgångsrika. Således finns ett dilemma kring elevens sociala samhörighet 

med klassen och det sammanhang som en särskiljande lösning kan erbjuda. 

 

Generella påverkansfaktorer som beskrivs i arbetet med att anpassa på individnivå är 

relationer mellan elever och lärare och elevens motivation. Betydelsefulla aspekter i 

skapandet av förtroendefulla relationer är att lärarna visar intresse och ger eleven positiv 

uppmuntran. När relationen väl etablerats beskriver lärarna att eleverna lättare tar emot 

hjälp och att den etablerade relationen utgör en bra grund för det fortsatta arbetet, inte 

minst gäller detta i genomförandet av riktat lärarstöd. I Wedins studie (2007) 

framkommer det att lärare skapar och upprätthåller goda relationer till sina elever genom 

att vara engagerade och uppmärksamma eleverna på olika sätt. Genom att lärarna är 

trevliga, bjuder på sig själva och är tillmötesgående ökar förutsättningarna för 

förtroendefulla relationer. Goldestein (1995, i Ogden, 2017) skriver att det “Mest 

avgörande för utvecklingen av goda relationer är den personliga kvaliteten i kontakten 

mellan lärare och elev och hur läraren kommunicerar. Kvalitet handlar i det här 

sammanhanget om vad läraren säger och gör, som när de uppmärksammar och bemöter 

eleverna på ett vänligt sätt, visar intresse, omtanke och empati och har sinne för humor. 

Det handlar också om balansen mellan positiv och negativ kommunikation” (s.33). 

Gerrbo (2012) kunde i sin studie se vikten av nära relationer mellan lärare och elev i 

situationella skolsvårigheter. Då lärare lyckats möta eleven har just relationen varit 

central. Enligt Gerrbo handlar det om att lära känna eleven och få till stånd en god och 

nära relation, samt få en uppfattning om hur eleven ser på situationen. Thornberg (2013) 

skriver att positiva relationer mellan lärare och elever kännetecknas av stöd, tillit, värme 

och närhet. Relationer av denna karaktär anses särskilt viktiga för elever i behov av stöd. 

Elevers bristande motivation ses som en viktig påverkansfaktor i arbetet med att anpassa 

undervisningen på individnivå. Då eleven inte vill känna sig annorlunda eller vill utreda 
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sina svårigheter blir effekten att de individuella anpassningarna uteblir och ingen 

progression i elevens kunskapsutveckling sker. När en elev påvisar hög motivation genom 

att vara engagerad och ta ansvar för sitt eget lärande blir effekten att deras 

kunskapsutveckling utvecklas i en positiv riktning. Hattie (2009) och Very och Thomson 

(2013) skriver att elevers lärande påverkas i stor utsträckning av lärarens förmåga att 

anpassa undervisningen efter deras bakgrund, sociala förmåga, intressen och kunskaper. 

I planerandet av undervisning behöver lärarna därför ta hänsyn till hur undervisningen 

kan göras motiverande utifrån elevernas perspektiv. Taube (2007a, 2007b) skriver att 

självbild/självförtroende och motivation ses som viktiga och betydelsefulla faktorer att ta 

hänsyn till inom läs- och skrivutveckling. Enligt Skolinspektionen (2014) har elever som 

inte blir utmanade och stimulerade i sitt lärande en tendens att blir omotiverade, stökiga 

och uttråkade under lektionstid.  
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Slutsatser 

Studiens resultat visar att informanterna beskriver flera bra och relevanta anpassningar 

för elever i läs- och skrivsvårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. På 

organisationsnivå handlar det om att skapa förutsättningar för att anpassa undervisningen 

på grupp- och individnivå. På gruppnivå beskrivs anpassningar som syftar till att göra 

undervisningen tillgänglig för fler elever. På individnivå beskrivs anpassningar som 

syftar till att kompensera och uppväga skillnader i elevers olika förutsättningar, samt möta 

elevers olika förmågenivåer. Vi kan också konstatera att informanternas utsagor ofta 

berör generella anpassningar som inte specifikt är riktade mot elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Varför det är så besvaras inte i studien men en möjlig förklaring kan 

vara att informanterna saknar kunskaper om läs- och skrivsvårigheter och dess 

terminologi. I vår yrkesroll som speciallärare inom språk-, läs- och skrivutveckling är det 

därför betydelsefullt att arbeta för att öka lärarnas medvetenhet kring elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Härigenom ökar förutsättningarna för att lärare genomför adekvata 

anpassningar utifrån elevers olika behov. En annan förklaring skulle kunna vara att 

problematiken uppfattas mer som generella skolsvårigheter där läs- och skrivsvårigheter 

utgör en del. Vidare kan vi konstatera att informanterna upplever ett antal faktorer på 

organisations-, grupp- och individnivå, som påverkar arbetet med att anpassa 

undervisningen. Vissa påverkansfaktorer beskrivs som specifika och kopplade till en viss 

anpassning medan andra är mer generella och berör därför flera anpassningar. Faktorer 

som varit särskilt framträdande i studien är samverkan, relationer och motivation. 

Samverkan i lärarlag/arbetslag menar informanterna är det som skapar förutsättningar för 

att anpassningar på grupp- och individnivå ska genomföras. Detta ställer i sin tur krav på 

att organisationen ger lärarna de förutsättningar som krävs för att kunna samverka. 

Relationer till enskilda elever ses av informanterna som den starkaste påverkansfaktorn 

för att få tillträde till eleven och kunna genomföra anpassningar. Det är genom ett positivt 

och uppmuntrande bemötande samt genom att visa intresse för eleven som relationer 

byggs och stärks. Avslutningsvis några ord om den svårfångade motivationen. 

Informanterna uttrycker vid flera tillfällen att elever på högstadiet inte vill vara 

annorlunda och upplevs därför inte som motiverade till att genomföra tänkta 

anpassningar. En strategi för att komma åt detta problem synliggörs i införandet av en-

till-en-datorer där eleverna inte längre känner sig avvikande. Genom att utvidga ledning 
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och stimulans och erbjuda alla elever samma anpassningar kan denna känsla av 

utanförskap motverkas. 

 

I sökandet efter litteratur inom området för studien har vi upplevt att det varit svårt att 

hitta aktuell och relevant forskning som omfattar samtliga de aspekter vi eftersökt. 

Antingen har forskningen behandlat anpassningar i generella ordalag eller så har den 

behandlat läs- och skrivsvårigheter, men inte tillsammans. Lägg därtill kriteriet att 

informanterna skulle arbeta som ämneslärare i årskurserna 7–9. Vårt kunskapsbidrag kan 

ses som en ansats att föra samman dessa aspekter och ge en bild av hur tolv verksamma 

ämneslärare i årskurserna 7–9 beskriver arbetet med att anpassa undervisningen för elever 

i läs- och skrivsvårigheter. Vår förhoppning är att studiens resultat kan bidra till en ökad 

medvetenhet om anpassningars betydelse på organisations-, grupp- och individnivå för 

elevers ökade måluppfyllelse. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

En aspekt på föreliggande studie är att den enbart grundar sig i informanternas utsagor 

kring hur de arbetar med att anpassa undervisningen. Dessa utsagor har bidragit till att ge 

oss som blivande speciallärare en bredare och mer fördjupad bild av hur våra informanter 

ser på detta arbete. Denna kunskap ser vi som värdefull i vårt fortsatta arbete med att 

undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. För att ytterligare fördjupa kunskapen 

inom området kunde en liknande studie med observationer som datainsamlingsmetod 

vara intressant att genomföra. Resultat från en sådan studie skulle kunna bidra med 

kunskaper om hur anpassningarna faktiskt tar sig uttryck i mötet med grupper och 

enskilda elever.  
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Missivbrev    Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två studenter från Linköpings universitet som heter Håkan Jardmo och AnnaMaria 

Peterson och vi läser sista terminen på speciallärarprogrammet, med inriktning språk-, 

läs- och skrivsvårigheter. Vi skriver just nu vårt examensarbete som handlar om 

tillgängliga lärmiljöer och hur lärare anpassar sin undervisning för att göra 

klassrumsmiljön tillgänglig för elever i läs- och skrivsvårigheter.   

I vår studie har vi valt att använda oss av intervjuer för att samla in vårt datamaterial. Vi 

vänder oss till dig som är undervisande lärare i år 7–9 och hoppas att du har möjlighet att 

hjälpa oss genom att delta i vår intervju. Vi beräknar att intervjuerna kommer att ta ca: 45 

minuter och de kommer att spelas in, för att sedan transkriberas och analyseras. Denna 

intervju är frivillig och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Med vänlig hälsning 

Håkan Jardmo och AnnaMaria Peterson 

Hakan.jardmo@jonkoping.se 

0733-380138 

annamaria.peterson@norrkoping.se 

073-7231343  

 

Handledare: Sofia Boo, universitetsadjunkt vid Institutionen för beteendevetenskap och 

lärande (IBL). Avdelningen för pedagogik och didaktik (PEDI), Linköpings universitet. 

Sofia.boo@liu.se 

013–285699 
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Intervjuguide    Bilaga 2 

Syftet med studien är att beskriva och analysera lärares arbete med att anpassa 

undervisning för att främja tillgängliga lärmiljöer så elever i grundskolans senare år med 

läs- och skrivsvårigheter (får det stöd) ges den ledning och stimulans de behöver för att 

nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

Denna intervju är frivillig och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Frågor 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Vad undervisar du i? (ämnen och årskurs)  

Centrala begrepp 

4. Om jag säger läs- och skrivsvårigheter - Vad tänker du på då?  

5. Om jag säger tillgänglig lärmiljö – Vad tänker du på då? 

6. Om jag säger anpassad undervisning - Vad tänker du på då? 

Läs- och skrivsvårigheter 

7. Vad gör du när du upptäcker att en elev inte utvecklas enligt utbildningens mål? 

8. Hur tar du reda på vilka behov en elev med läs- och skrivsvårigheter har? 

a. Kartläggning 

b. Observation 

c. Samtal 

d. Överlämnad information 

Gruppnivå 

9. Hur anpassar du din undervisning för att kunna möta alla elevers olika behov i 

klassrummet? 

a. Planering – genomförande – utvärdering 

b. Arbetssätt 

c. Metoder 

d. Kompensatoriska hjälpmedel 



    

   

 

58 

 

10. Hur anpassar du konkret din undervisning på gruppnivå för att möta elever i läs- 

och skrivsvårigheter? 

e. Planering – genomförande – utvärdering 

i. Beskriv hur du arbetar med en text för att göra innehållet 

tillgängligt för alla elever (laborationsinstruktion, textinnehåll, 

mm) 

f. Arbetssätt 

g. Metoder 

h. Kompensatoriska hjälpmedel 

11. Hur går du tillväga vid implementering av insatserna? 

12. Vilka hinder stöter du på vid genomförandet av insatserna? 

13. Vad är viktigt att tänka på för att insatserna ska bli framgångsrika? 

14. Hur följer du upp effekten av insatserna? 

Individnivå 

15. Hur anpassar du din undervisning på individnivå för att möta elever i läs- och 

skrivsvårigheter? 

a. Arbetssätt 

b. Metoder 

c. Kompensatoriska hjälpmedel? 

16. Hur går du tillväga vid implementering av insatserna? 

17. Vilka hinder stöter du på vid genomförandet av insatserna? 

18. Vad är viktigt att tänka på för att insatserna ska bli framgångsrika? 

19. Hur följer du upp effekten av insatserna? 

Kollegialt 

20. Diskuterar ni anpassad undervisning på er enhet? 

21. I vilket forum? 

22. Vem/vilka driver frågan? 

23. Hur förs diskussionerna (relationellt/kategoriskt) 

 

 

 

 


