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Syftet med studien är att undersöka hur de verksamma lärarna arbetar i sin läs- 
och skrivundervisning för att anpassa och skapa förutsättningar för alla elever 
att utvecklas utifrån sin förmåga. Vi vill dessutom undersöka hur några lärare 
bedömer hur och när en individanpassad undervisning i den tidiga läs- och 
skrivinlärningen praktiseras. För att ta reda på detta har enkäter och intervjuer 
gjorts med lärare som undervisar i den tidiga läs- och skrivinlärningen. 
Resultatet visar att majoriteten anser att individanpassning är en viktig aspekt 
för alla elever i den tidiga läs- och skrivundervisningen men det finns vissa 
utmaningar med den. Individanpassningarna varierar något men den mest 
tydliga och framträdande individanpassningen tycks vara att arbeta med 
varierade arbetssätt och metoder. En slutsats utifrån studien är att alla elever 
gynnas av en individanpassad läs- och skrivundervisning. 
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1 Inledning        

Bland den första undervisning som elever i skolan möter är läs- och 
skrivundervisningen. Dagens samhälle ställer höga krav på att vi har läskunnighet 
och ett korrekt skriftspråk (Fridolfsson, 2015:225; Snow, Burns & Griffin, 1998: 1), 
vilket gör skolans uppdrag med den tidiga läs- och skrivundervisningen till ett 
angeläget och betydelsefullt ämne. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet (Skolverket, 2017) beskrivs krav på läs- och skrivundervisningen 
som ska bedrivas. Undervisningen ska syfta till att ge eleverna rätt förutsättningar att 
utveckla sitt tal- och skriftspråk. Eleverna ska också ges tilltro till sin språkliga 
förmåga, och de ska få möjlighet till att utveckla sitt språk för tänkande, 
kommunicerande och lärande. 
 Vid terminsstarten för årskurs 1 anländer en rad olika elever som alla är unika 
individer med olika kunskaper och erfarenheter av läsning och skrivning. En del 
elever kanske inte är bekanta med bokstäverna i alfabetet, medan en annan elev läser 
avancerade kapitelböcker. Alla dessa elever ryms i samma klassrum där de ska 
inkluderas i undervisningen. Skolverkets (2017) styrdokument påtalar att det är 
lärarens uppdrag att i undervisningen ta hänsyn till alla dessa enskilda individers 
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Enligt skollagen har lärare, 
rektorer och annan skolpersonal skyldighet att se till att alla elever på skolan ges de 
förutsättningar som de behöver för att nå målen. Skollagen: 

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

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål. (Skollagen, §3, 2010:800)  

Samtidigt som individanpassningar ska ske menar Persson (2013:15–32) att det finns 
en stark norm i skolans värld, där eleven förväntas att anpassa sig till verksamheten i 
skolan. Enligt kunskapskraven som finns förväntas att alla elever ska nå detta samma 
mål och inom samma tid. Vid slutet av årskurs 1 förväntas eleverna besitta en rad 
olika kunskaper. Enligt kursplanen för svenska (Skolverket 2017:252) bör eleverna 
utifrån kunskapskraven efter att ha avslutat årskurs 1 kunna läsa enkla, vanliga och 
elevnära texter genom att använda sig av ljudningsstrategi och till viss del 
helordsläsning. Eleverna ska också klara av att påvisa början till läsförståelse till läst 
text och kunna föra ett resonemang kring texternas innehåll i jämförelse med sina 
egna erfarenheter.  
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 Skolinspektionen (2012) pekar på att individanpassning är en framgångsfaktor 
för en lyckad undervisning, vilket gör en individanpassad undervisning i den tidiga 
läs- och skrivundervisningen till en förutsättning för att alla elever ska få möjlighet 
till att nå kunskapsmålen i läs- och skrivkunskaper i årskurs tre. Samtidigt indikerar 
OECD:s (2009:61) undersökning, där 23 olika länder runt om i världen deltar, 
däribland Sverige, att lärare känner stor osäkerhet inför den individanpassade 
undervisning som bör ske i skolan för att skapa goda förutsättningar för alla elever, 
oavsett behov, att nå kunskapskraven och de nationella målen i skolan. Detta 
stämmer överens med våra erfarenheter efter att ha observerat undervisning i den 
tidiga läs- och skrivinlärningen. Samtidigt som forskning och styrdokument talar för 
att en individanpassad undervisning är för alla elever påvisar våra erfarenheter att 
undervisning i vissa fall bara individanpassas för elever som har ett behov utöver den 
ordinarie undervisningen.  
 Det finns således ett intresse för oss ett intresse för oss att undersöka hur 
individanpassning fungerar praktiskt i klassrummen och när verksamma lärare anser 
att individanpassningar bör användas i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Vi 
vill också ta reda på hur verksamma lärare tillgodoser elevers olika behov och 
förutsättningar i den tidiga läs- och skrivinlärningen.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor    

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur några lärare arbetar med 
individanpassning i den tidiga läs- och skrivundervisningen. 
Syftet operationaliseras genom forskningsfrågorna: 

• Hur förklarar och anpassar lärare sin undervisning i det praktiska arbetet för 
att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas i sin läs- och 
skrivinlärning?  

• Efter vilka kriterier bestämmer sig läraren att individanpassa sin undervisning 
i den tidiga läs- och skrivinlärningen?  

• Vilka hinder för en individanpassad undervisning i den tidiga läs- och 
skrivinlärningen upplever lärare i det dagliga arbetet?  
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2 Bakgrund  

Inledningsvis i detta kapitel redogör vi för några definitioner  på ord som kan betyda 
och tolkas olika . Därefter presenteras tidigare forskning som legat till grund för vårt 
arbete. Efterföljande avsnitt beskriver vad forskning och litteratur anser vara god läs- 
och skrivundervisning, individanpassad undervisning i praktiken och till sist vad 
styrdokumenten säger om skolans uppdrag vad gäller individanpassningar. 

2.1 Definitioner  

2.1.1 Individanpassad undervisning  

Begreppet individanpassad undervisning är något som flitigt diskuteras i 
forskningen. Begreppet kan tolkas på flera olika sätt. Lindqvist (2003:42–43) 
beskriver barnet som en individ som redan före skolstarten har en ryggsäck med olika 
kunskaper och erfarenheter, dessa påverkar eleven på ett eller annat sätt. I studien 
används begreppet individanpassad undervisning återkommande genom hela 
arbetet. Med hjälp av ett citat vill vi tydliggöra hur vi definierar begreppet: 

I denna mening kan individualiserad undervisning innebära att undervisningen organiseras och 

genomförs med elevens individuella förutsättningar och behov i centrum, så att undervisningen 

fungerar optimalt för alla elever. Detta förutsätter i sin tur en nära relation mellan lärare och 

elev där läraren har god kännedom om hur eleven fungerar i olika sammanhang, elevens 

styrkor, intressen och tidigare erfarenheter. Nära relationer mellan lärare och elev och att 

läraren har god kännedom om elevens behov framträder i forskningen som betydelsefullt för 

elevernas resultat. (Skolverket, 2009:30)  

I enlighet med detta citat anser vi att en individualiserad undervisning tillhandahålls 
genom att inse att alla elever är olika och lär på olika sätt och att en individualiserad 
undervisning inte heller strävar efter att göra alla elever lika. 

2.1.2 Förutsättningar 

Giota (2013:55) tydliggör begreppet förutsättningar genom sina tolkningar av 
läroplanen. Tolkningen innebär att förutsättningar avser elevers förmåga, såsom 
begåvning och kapacitet; det syftar också på elevers erfarenheter utanför skolan. 
Genom att ta hänsyn till elevers olika förutsättningar bedrivs alltså en undervisning 
som beaktar elevernas olika bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskap. Vår 
syn på begreppet överensstämmer med denna tolkning.  
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2.2 Tidigare forskning 

OECD:s (2013:3) internationella studie indikerar att skolor inte följer den utveckling 
som krävs i det samhälle vi lever i idag. I studien framhålls att de färdigheter elever 
bör få med sig ut i samhällslivet är under en ständig förändring. Detta medför att 
skolor och lärare inte besitter tillräckliga kunskaper för att möta och utbilda den 
heterogena gruppen elever i ett socialt och kulturellt mångfaldigt klassrum, där flera 
elever har ett annat modersmål än svenska.  
 Tjernberg (2013:31) har undersökt vad som är framgångsfaktorer inom läs- och 
skrivundervisningen för elever som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter, om 
några av lärarens metoder kan ses som förebyggande arbete för dessa elever samt hur 
läraren identifierar och undanröjer hinder i elevens läs- och skrivinlärning. Detta 
liknar vår studies syfte, hur några lärare bedömer hur och när en individanpassad 
undervisning i den tidiga läs- och skrivinlärningen bör praktiseras samt hur de 
verksamma lärarna arbetar i sin läs- och skrivundervisning för att anpassa och skapa 
förutsättningar för alla elever att utvecklas utifrån sin förmåga. 
Resultatet i Tjernbergs (2013:181–182) studie påvisar att framgångsfaktorerna för 
elevernas läs- och skrivinlärning kan kopplas till lärarnas varierade arbetssätt och 
metoder i den dagliga undervisningen med naturliga inslag av kompensatoriska 
verktyg för att utgå från elevernas olika behov och förutsättningar. Samtidigt 
presenterar OECD (2013:3) att lärare idag behöver tillgång till de senaste verktygen 
och den senaste tekniken i sin undervisning. Dock betonar de att det inte räcker med 
de senaste verktygen och IKT:n; det krävs även tillgång till den senaste forskningen 
inom pedagogiken och det praktiska arbetet.  
 Tjernbergs (2013:181–182) resultat visar även att de framgångsrika lärarna inte 
innehar en vänta- och se- mentalitet för de elever som inte nått tillräckligt långt i sin 
läs- och skrivutveckling. Lärarna i studien betonar dessutom betydelsen av att alltid 
begära lite mer av eleverna än vad de själva egentligen tror att de klarar av, dock 
utifrån deras egen förmåga och kunskapsnivå. De krav som ställs på eleverna menar 
de därmed vara anpassade utifrån varje individ. Detta kan även ske i samband med 
grupparbeten, där eleverna delas in i grupper utifrån sin utvecklingszon. Då får 
eleverna i olika moment arbeta med uppgifterna på olika svårighetsgrad i grupperna. 
Dessa grupper kan skilja från en gång till en annan. Det gör lärarna för att lyfta fram 
alla elever i klassen i sociala sammanhang, där eleverna tillsammans kan utveckla 
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sina läs- och skrivkunskaper (Tjernberg, 2013:182).  
Boo (2014a:55-74) har undersökt hur det individanpassade arbetssättet går till i 

praktiken. I sin studie har hon studerat några lärares undervisning samt hur de 
beskriver den. Hon kommer fram till tre viktiga byggstenar i en lärares arbete för att 
skapa en undervisning riktad till alla elever. Dessa byggstenar är: individanpassning 
genom dokumentation, goda relationer som en förutsättning för individanpassning 
och till sist gruppens betydelse för individanpassning. I resultatet framkommer att 
lärarna i studien menar att arbeta utifrån ett individanpassat arbetssätt grundar sig i 
att skapa förutsättningar för alla elever att nå goda resultat och inte är ett mål i sig. 
De menar att detta skapar goda förutsättningar för eleverna då lärandemiljöerna 
eleverna befinner sig i blir tryggare. Med hjälp av IUP (individuell utvecklingsplan) 
för varje elev i klassen kan lärarna men även eleverna se sin kunskapsutveckling. 
Lärarna i studien var noga med att elevernas IUP:er skulle vara levande i 
klassrummet, genom att eleverna varje vecka fick arbeta med de identifierade 
”svagheter” de hade för att utveckla dem.  

Varierade arbetssätt skapar förutsättningar för alla elever att vid något skede i 
undervisningen lära sig något. Lärarna i studien framhåller att individanpassa 
undervisningen inte enbart innebär att arbeta med individuella arbetsformer utan 
också att reflektera över sin undervisning och skapa en undervisning där alla elever 
kan delta och tillägna sig kunskap (Boo, 2014a:66). Resultatet av studien visar vikten 
av att eleverna vet vilka mål och kunskaper som syftas till vid varje lektionstillfälle. 
Dessutom påvisar lärarna i studien att det bör finnas en röd tråd mellan planering, 
genomförande och bedömning. Redan vid planering av ett arbetsområde bör läraren 
men även eleverna veta vad som i slutet ska bedömas.  

Till sist visar Boos (2014:55–74) resultat vikten av att alltid ha en tanke kring 
hur och med vilka eleverna arbetar i den tidiga läs- och skrivundervisningen i 
klassrummet. Resultaten i Boos studie visar att majoriteten av lärarna lägger ett stort 
fokus på fungerande samarbeten mellan lärare och elev samt mellan elev och elev. 
Majoriteten av lärarna i studien är överens om att ett lärande sker hos eleverna när 
de får interagera med varandra och tillägna sig nya kunskaper och färdigheter 
tillsammans. De menar att grupparbeten eller pararbeten där elever med olika 
styrkor och svagheter blandas skapas en form av individanpassning i undervisningen.  
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2.2.1 God läs- och skrivundervisning 

Tjernberg (2013:24–25) skriver att forskning påvisar att lärarens 
undervisningsmetod inom den tidiga läs- och skrivundervisningen inte är den 
viktigaste påverkansfaktorn för hur eleverna lyckas i sin inlärning och utveckling. Det 
är lärarens kompetens att tillämpa dessa metoder på ett adekvat sätt för att möta 
elevers enskilda behov och förutsättningar som är den avgörande faktorn för 
utgången. Tjernberg hänvisar till forskning som påvisar att inte ens vetenskapligt 
beprövade metoder inom läs- och skrivinlärningen ger ett framgångsrikt resultat om 
de inte praktiseras av en skicklig lärare med goda kunskaper om de språkutvecklande 
mekanismerna som finns bakom metoden.  

Fridolfsson (2015:37–38) påvisar även hon att undersökningar som genomförts 
visar att lärarens kompetens har stor betydelse för elevernas kunskapsinhämtning. I 
de lärares klassrum som lyckats väl med sina elevers läs- och skrivinlärning finns 
vissa karaktäristiska drag så som god tillgång till material som särskilt gynnar 
elevernas litterära utveckling. I dessa klassrum finns dessutom böcker i olika genrer 
och som kan individanpassas utifrån elevernas förutsättningar och kunskapsnivå 
samt olika material som stimulerar elevernas skriv- och läslust. Den dagliga 
undervisningen som eleverna undervisas i kännetecknas av tydlighet både vad gäller 
läsning och isolerad ordavkodningsträning. Dessutom domineras den dagliga 
undervisningen av läs- och skrivaktiviteter.  
 Fridolfsson (2015:225–228) menar att elevers läs- och skrivutveckling samt 
prestation är starkt förknippade med elevens egen självbild. Elever med låg självbild 
är sällan högpresterande elever; dock kan elever med god självbild vara 
lågpresterande. Hon påpekar dessutom vikten av att upprätthålla elevernas goda 
självbild de ofta kommer med till skolstart vid sju års ålder. Skolans uppgift är att se 
till att alla barn lär sig läsa, inklusive barnen med uppvisade svårigheter i sin läs- och 
skrivutveckling. Fridolfsson betonar vikten av tidsanvändningen i skolan. Hon menar 
att för de långsamma läsarna är det mödosamma tragglandet som de flesta elever 
befinner sig i i början av sin skolgång accepterat så länge fler elever i klassen befinner 
sig på samma nivå och utvecklingsfas, men Fridolfsson betonar vikten av att se till att 
alla elever kommer igång snabbt i sin läs- och skrivutveckling och får ett läsflyt.  
 De flesta elever lär sig att läsa och skriva utan större svårigheter. För de elever 
som har en god läs- och skrivutveckling har inte metoder och arbetssätt som används 
i den första läs- och skrivundervingen någon större betydelse; de lär sig att läsa och 
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skriva oberoende av val av metod och arbetssätt (Fridolfsson, 2015:228). Elever med 
svårigheter i skriftspråksinlärningen upptäcks ofta under det första skolåret. Dock 
finns det problem kring att upptäcka elever med andra svårigheter, och dessa elever 
upptäcks först efter några år i skolan. Fridolfsson menar att forskning visar på att 
elever som hamnat efter under det första året i skolan med all sannolikhet kommer 
att fortsätta att ligga efter sina kamrater resten av sin skoltid vad gäller sin 
läsförmåga.  

Sjödin (2014: 39) skriver om att alla klassrum inrymmer en grupp av olika 
individer, med olika kunskapsnivåer. För att kunna tillgodose alla elevers olika behov 
och förutsättningar menar hon att man kan arbeta utefter metoden ASL i sin 
undervisning. ASL – att skriva sig till läsning  – är en läs- och skrivmetod grundad av 
forskaren och pedagogen Arne Trageton. Sjödin (2014:39) beskriver att eleverna vid 
användning av denna metod introduceras genom gemensamma digitaliserade 
uppgifter som ändå är individualiserade efter eleverna kunskapsnivå. Eleverna får i 
par arbeta med sitt eget textskrivande på exempelvis ipad eller dator vilket innebär 
att alla elever får i grunden samma uppgifter men uppgiftens nivå och krav är 
individanpassad. Metoden och de digitala verktygen menar Sjödin (2014:51) 
resulterar i större möjligheter till att kunna individanpassa efter varje enskild elev. 
Vuolle (2014:53) poängterar att arbetssättet bidrar till en trygg och strukturerad 
undervisning. Handledningen och arbetsgången är tydlig att följa men ger läraren 
stora möjligheter att tänka fritt. Eftersom arbetsgången omfattar ett visst mönster 
blir det tryggt och tydligt för både lärare och elever. Med tiden kan också eleverna bli 
mer och mer självständiga i sitt läs- och skrivarbete.  

2.2.2 En individanpassad undervisning i praktiken 

Boo (2014b:20–22) påpekar att arbete utifrån ett individanpassat arbetssätt i 
undervisningen innebär mer än att endast välja arbetssätt, läromedel och arbetsform 
i det aktuella klassrummet. Att arbeta individanpassat innebär att tänka på 
lärandemiljön och anpassningar i klassrummet, vilket ansvar och krav som finns på 
eleven samt i vilken utsträckning eleven aktivt ska få vara med och bestämma över 
sin inlärning. Boo lyfter att skolan och läraren har skyldighet att inkludera elever i 
behov av särskilt stöd i skolan i sin undervisning. Samtidigt presenterar Vinterek 
(2006:10) i sin studie att en individualiserad undervisning kan avse en eller flera 
olika aspekter och olika omfattningar. Den kan beröra innehåll, nivå, material, 
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arbetstempo, metoder och arbetssätt samt hur elevens arbete ska bedömas. Hon 
menar att det också kan röra val och anpassning av miljön. Det viktiga är att 
individualiseringen når sitt syfte. Tjernberg (2013:47) beskriver att 
individanpassning inte innebär att låta några elever i behov av anpassningar göra mer 
av samma sak, att kvantitativt individualisera. Hon lyfter att forskning påvisar att 
med elever i behov av anpassningar bör läraren ta hänsyn till elevens tidigare 
erfarenheter, behov och kunskaper för att göra en anpassning efter vad eleven 
behöver i nuläget.  

Vinterek (2006:51) beskriver att syftet med individanpassning kan delas upp i 
två olika perspektiv. Ett syfte med individanpassad undervisning är där man sätter 
det samhälleliga behovet i centrum, där eleven ska nå de kollektiva kunskapsmålen. 
Det andra perspektivet betonar individens intressen, behov och förutsättningar. 
Historiskt sett spelade det samhälleliga perspektivet en större roll, medan dagens 
styrdokument mer och mer syftar till att de individuella aspekterna mer än de 
samhälleliga. Vinterek (2006:44–46) framhåller att som lärare kan vi välja att 
anpassa vår undervisning på olika sätt för att möta elevers olika behov och 
förutsättningar, och hon poängterar att det är viktigt att individualiseringen sker 
inom olika områden. I det följande  presenteras vår tolkning av hur Vinterek 
(2006:44–46) delat in individanpassningar inom olika områden: 

• Innehållsindividualisering att nivåanpassa innehållet för eleverna i 

undervisningen.  

• Fördjupningsindividualisering anpassningar där hänsyn tas till olika 

svårighetsgrader och vidd efter elevernas förutsättningar..  

• Nivåindividualisering innehållet i undervisningen anpassas till elevernas 

förkunskaper och intressen. 

• Metodindividualisering val av metoder där elevernas inlärning gynnas. 

• Omfångsindividualisering hur mycket av innehållsindividualiseringen som är 

anpassad till alla enskilda individers behov i klassrummet.  

• Materialindividualisering vad eleverna får arbeta med, t.ex. olika läromedel.  

• Värderingsindividualisering istället för att bedöma elevers arbeta genom 

gemensamma mål och genom att jämföra elevernas prestationer kan 

bedömningen istället ske av elevens prestation och hur han eller hon presterat i 

förhållande till sig själv.   
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2.2.3 Utmaningar med en individanpassad undervisning 

Av Skolverkets (2017:7–9) styrdokument är det tydligt att en individanpassad 
undervisning ska ske, där varje elevs behov och förutsättningar tas hänsyn till. Att en 
individanpassad undervisning också är gynnsam för elevers lärande är något som 
tydligt framgår. Men det är heller ingen hemlighet att det är komplext och ibland 
svårt att bedriva en individanpassad undervisning. Här presenteras några av 
utmaningarna vid individanpassning av undervisningen. Boo (2014a:30) skriver om 
att lärarens uppgift att tillgodose alla individer i klassrummet samtidigt som läraren 
ska ta hänsyn till hela gruppen är en svår uppgift. Dilemman hon nämner som en 
lärare ställs inför i den individanpassade undervisningen är att tillgodose elevernas 
intressen för stunden i det undervisade, samtidigt som undervisningen måste fortgå 
för att eleverna ska få möjlighet att uppnå syftet och målen. Boo menar att läraren 
alltid befinner sig under tidspress och oftast har för stora klasser vilket påverkar den 
individanpassade undervisningen.  

Boo (2014b:30) hänvisar till Berlek och Berlaks bok Dilemmas of schooling som i 
sin tur påvisar några andra dilemman som en lärare ställs inför i den 
individualiserade undervisningen. I varje klassrum finns elever som löser uppgifter 
snabbt och andra som gör det långsamt. Det finns också omotiverade elever och 
motiverade elever. Dessutom har elever i klassen olika intressen som ska tas hänsyn 
till i undervisningen. Samtidigt finns kravet att undervisningen ska ge alla elever 
samma ämneskunskaper.  

Vi har alltid behövt och kommer alltid behöva språket och skriftspråket. Med 
hjälp av det kan vi kommunicera med andra och ge information till varandra. 
Eftersom språket och skriftspråket är något vi ständigt använder i vårt samhälle är 
detta kompetenser som eleverna behöver ha för att verka i samhället som 
medborgare. Armstrong (2009:5-32) och Gustavsson (2002:44–47) presenterar 
Gardner, som på 80-talet presenterade MI-teorin, teorin om att individer har olika 
intelligenser på olika nivåer. Enligt Gustafsson och Armstrong ska Gardner ha 
utvecklat denna teori för att påvisa individers olika behov och förutsättningar för 
lärande. Han presenterade minst åtta olika intelligenser. Gardner menade att dessa 
intelligenstypers upphov kunde vara medfödda färdigheter, upplärda färdigheter eller 
inövade färdigheter. Gustafsson (2002:45) menar att Gardners perspektiv syftar till 
att fokusera på elevens förmågor och inte på hans eller hennes svårigheter och 
begränsningar, utan eleverna ses i undervisningen som kompetenta, aktiva, lärande 
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och skapande individer.  
Armstrong (2009:5-32) framhåller att elever i undervisningen ska bli lärda i 

många olika intelligenser, även om det är nödvändigt att värdera den språkliga och 
skriftliga intelligensen högst i vårt samhälle. Men med hjälp av Gardners teori om 
multiintelligenser kan lärare i sin undervisning nå eleverna i deras läs- och 
skrivinlärning på många olika sätt och låta eleverna få möta innehållet på flera olika 
vis.  

2.3 Skolans styrdokument 

Skolverkets (2017:252) kursplan för Svenska skriver om att syftet med läs och 
skrivundervisningen är att  eleverna ska utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får 
en tilltro till sin egen språkförmåga och kan klara av att utrycka sig vid olika tillfällen 
för olika syften. Detta sker genom att undervisningen stimulerar elevernas intresse 
för att läsa och skriva. Såväl läroplanen som Skollagen framhäver vikten av en 
individanpassad undervisning. Skolverket (2017:7–9) skriver om skolans och 
lärarens uppdrag att kunna ta hänsyn till alla olika individer i klassrummet. Alla 
elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande ska tas i beaktande i det 
dagliga arbetet. Skolan har en uppgift att låta varje enskild individ finna sin unika 
personlighet och därmed kunna delta i samhällslivet och med det ta fram sitt bästa i 
ansvarig frihet. Skolverket (2017:8) slår fast att skolan och lärare har till uppgift att 
utforma en undervisning som tar hänsyn till alla elevers olika behov och 
förutsättningar, och det finns ett ansvar för de elever som har svårigheter att nå 
måluppfyllelsen. Därmed framhåller de att en lärares undervisning inte kan utformas 
lika för alla elever i klassen. I Skollagen (SFS, 2010:800, §3) står också att skolan har 
en uppgift att ta hänsyn till alla unika individer och kunna ge rätt stöd och stimulans 
för att kunna utvecklas så långt som möjligt.  
 Giota (2013:12) framhåller även att skolans mål med en individualiserad 
undervisning är att eleverna tillägnar sig kunskaper och en social kompetens som 
förbereder dem på att fungera som ansvarsfulla demokratiska samhällsmedborgare i 
vårt samhälle. För att eleverna ska kunna utvecklas till dessa medborgare krävs en 
undervisning där eleverna får möjlighet till medbestämmande av innehållet. Med 
detta menar Giota att en individualiserad undervisning är något mer än bara en fråga 
om medel, arbetssätt och metoder för lärare att omsätta i praktiken med arbetet med 
elever.  
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs hur data har samlats in och bearbetats.  Avsnittet Urval 
beskriver våra informanter och hur de valts ut att delta. Det finns även beskrivet hur 
vår studie förhållit sig till de etiska ställningstagandena.  

3.1 Metodologi  

För att realisera studiens syfte och forskningsfrågor om hur några lärares kriterier av 
när en individanpassad undervisning i den tidiga läs- och skrivinlärningen krävs samt 
hur dessa lärare arbetar med individanpassning i klassrummen har vi valt att 
använda oss av enkäter och intervjuer, en trianguleringsmetod, där studien grundas 
på en kombination av kvantitativ forskning och kvalitativ forskning. Bryman 
(2011:558) skriver om Hammersleys teori där flermetodsforskning kan användas 
med metoder som kompletterar varandra, där syftet blir att få två olika infallsvinklar 
i en undersökning att passa ihop. Det kan stärka metodernas fördelar och undvika 
metodernas nackdelar i respektive tillvägagångsätt om man använder dem rätt, 
eftersom metoderna kompenserar varandra (Bryman, 2011:554).  
 Genom att använda oss av enkäter med både slutna och öppna frågor blev det 
möjligt att möjligt att låta många informanter delta och med det få tillgång till ett 
stort omfång av data. Som komplement till enkäterna valde vi att genomföra totalt 
fyra semistrukturerade intervjuer med olika informanter. Med hjälp av bredden av 
data från enkäterna och med detaljer och beskrivningar från vår data i intervjuerna 
besvaras forskningsfrågorna utifrån flera olika perspektiv. Vid båda våra metodval 
var alla informanter grundskolelärare som undervisar i den tidiga läs- och 
skrivinlärningen. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

I detta avsnitt presenterar vi hur vi valt att samla in vår data. 

 

3.2.1 Enkäter  

Vi ville vi få in data från ett större antal lärare för att kunna belysa en bred bild av hur 
individanpassning i den tidiga läs- och skrivundervisningen går till i våra klassrum på 
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några skolor i Sverige. Enligt Bryman (2011:228–229) är enkätundersökningar en bra 
metod att använda när ett större antal informanter ska delta. Dels är det praktiskt för 
oss som författare att skicka ut samma dokument vid ett tillfälle, dels blir det också 
en fördel för informanterna, eftersom de själva kan välja när det finns tid och tillfälle 
för att svara på enkäten. Något som också talade för valet av enkät som metod var att 
enkäten skulle generera ärliga svar om lärarens arbete med individualisering 
eftersom vi som forskare inte påverkar informanternas val av svar, något som även 
Bryman lyfter som en fördel.  
 Vid framställandet av vår enkät övervägde vi noga utifrån syftet och 
forskningsfrågorna vilka frågor enkäten skulle innehålla. Enkätens frågor och layout 
konstruerades efter Brymans (2011:233–235) beskrivning av hur en bra enkät 
framställs. Bryman framhåller vikten av att enkäter inte ska vara för långa och 
avancerade för att få informanter att vilja delta. Med detta i åtanke valde vi en relativt 
enkel enkät som ändå besvarade det vi ville få svar på.  
 Vidare betonar Bryman (2011:243) vikten av att noga överväga sina val av frågor i 
enkäten. Vår enkät rymmer både slutna frågor och öppna frågor (se bilaga 1). I början 
av enkäten finns allmänna frågor kring ämnet för att sedan fokusera på frågor 
relaterade till våra forskningsfrågor. De slutna frågorna i enkäten gav oss möjlighet 
till svar som i efterhand är enkla att koda. Bryman (2011:245) menar att de slutna 
frågorna ska vara enkla att tolka och inte ge upphov till missförstånd. Vi ville dock 
inte begränsa informanterna och gav dem möjlighet till ytterligare svar vid de slutna 
frågorna. Då utrymme lämnas för informanterna att förklara sitt svar minskar risken 
för att frågorna feltolkas och att vi styr informanternas val av svar (Bryman 
2011:246). 
 Vi valde också att använda oss av flera öppna frågor (Se bilaga ?) för att ge 
informanterna möjlighet till att svara med egna ord och möjlighet att lyfta viktiga 
delar för dem, vilket överensstämmer med Brymans (2011:244) beskrivning av syftet 
med öppna frågor i enkäter. Sådana frågor, anser Bryman, styr inte informanterna i 
en viss riktning, utan svaret blir informanternas egen tolkning och upplevelse, något 
som vi ville få fram. Bryman påpekar dock att det kräver en hel del arbete att koda 
svaren, något vi var inställda på och hade planerat tid för.  
 För att genomföra arbetet så praktiskt som möjligt valde vi att framställa en 
webbenkät, som gick att nå via en webbadress. Enkäten lades sedan ut i olika 
lärarforum på sociala medier, där legitimerade lärare som undervisar i den tidiga läs- 
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och skrivinlärningen uppmanades att svara på enkäten. Enkätundersökningen tog 
ungefär 10 minuter att göra och när undersökningen var gjord kunde vi konstatera att 
40 informanter valt att deltaga.  

3.2.2 Intervjuer  

Som komplement till enkätundersökningen gjordes fyra olika intervjuer med fyra 
verksamma lärare. Intervjuernas syfte var att få tydligare och djupgående 
beskrivningar av lärarens individanpassning, kriterier för individanpassningar samt 
vilka svårigheter det kan finnas vid individanpassning av den tidiga läs- och 
skrivundervisningen. Bryman (2011:413) beskriver att syftet med kvalitativa 
intervjuer är att där informanters svar är det som får styra riktningen under 
intervjuns gång och svaren blir djupa och detaljerade. Av praktiska skäl skedde dessa 
personliga intervjuer online. Det menar Bryman (2011:594) i många fall är lättare för 
de medverkande, då intervjun kan göras då de har tid och inget fysiskt möte behöver 
passas in. Han framhåller också att onlinebaserade intervjuer kräver mer motivation 
och ett större engagemang hos informanter att delta, vilket gör att de informanter 
som väljer att delta är motiverade till det och ger detaljerade och genomtänkta svar.  
 Vi valde att framställa intervjufrågor utifrån Brymans (2011:415) beskrivning av 
en semistrukturerad intervju. Vi gjorde en intervjuguide med frågor till 
informanterna i en förutbestämd ordning och intervjuerna utfördes utifrån 
intervjumallen där dock informanternas svar fick vara med och påverka intervjun 
gång (se. bilaga 2). De öppna frågorna syftar till att svara på efter vilka kriterier 
lärarna väljer att individanpassa sin tidiga läs- och skrivundervisning samt hur 
arbetet med individanpassning sker i det dagliga arbetet och vilka svårigheter som 
kan finnas.  
 För att utföra dessa intervjuer online valde vi att utföra dem genom en synkron 
metod. Bryman (2011:586) beskriver denna metod som då intervjun utförs i realtid. 
Vi som intervjuar ställer en fråga online till informanten, som också är online 
samtidigt. En fråga i taget ställs och informanten svarar på frågan. Därefter ställs 
nästa fråga med samma procedur, och så fortgår hela intervjun. Bryman (2011:595) 
beskriver att då frågorna ställs online blir svaren mindre spontana då informanterna 
ges möjlighet att fundera över sina svar en längre stund utan att känna press, något vi 
ser som positivt då informanterna ger svar som är genomtänkta.   
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3.3 Metod för databearbetning och analys 

I detta avsnitt presenteras hur vi har bearbetat och analyserat insamlad data. I 
bearbetningen av vår insamlade data utgick vi från Brymans (2011:528-530) 
beskrivning av en tematisk analys, där datan struktureras upp utifrån teman som går 
att finna. Bryman (2011:528) presenterar Framework som är det tillvägagångsätt vi 
använt oss av. Utifrån tillvägagångsättet skapade vi en matris för att upptäcka och 
ordna vår data utifrån funna teman, i det här fallet från våra enkäter och intervjuer.   

I vårt arbete med att analysera den insamlade datan har vi utifrån våra 
forskningsfrågor sökt efter återkommande teman. Dessa teman har hittats genom att 
vi båda tillsammans uppmärksammat repetitioner samt vilka likheter och skillnader 
som funnits.   
 

3.3.1 Enkäter 

Enkäterna som skickades ut till informanterna genom en webbadress fick genom 
verktyget Google formulär där svaren på de slutna frågorna blev direkt rapporterade i 
verktyget. Detta medförde att Googles verktyg sorterade svaren och delade upp 
svaren. Sedan kunde vi noggrant utvärdera och tydligt kontrollera svaren för att få en 
helhetsbild av informanternas svar.  

De öppna frågornas svar sorterades alla av oss. Detta gjordes genom att alla svar 
till varje fråga skrevs ut och kodades av oss båda för att få helhetsbilden. Tillsammans 
diskuterade vi och urskilde kategorier utifrån de svar vi fått in. Dessa kategorier blev 
individanpassad undervisning, kriterier för individanpassad undervisning, 
varierande arbetssätt och metoder, IKT samt svårigheter/hinder för en 
individanpassad undervisning. För att lättare förstå den data som presenteras har 
den stärkts genom citat från informanterna i de olika kategorierna.  

3.3.2 Intervju 

Eftersom våra intervjuer är onlinebaserade är det informanterna själva som skriver 
ner sina svar på intervjun. Därav behövdes ingen data spelas in och transkriberas. 
Detta menar Bryman (2011:594) gör att all data blir mer korrekt då risken att tolka fel 
eller att vi som intervjuare hört fel minskar.  
 Istället kunde vi sammanställa data från intervjuerna i ett samlat dokument 
som skrevs ut. Utskrifterna lästes upprepade gånger av oss båda för att skapa en 
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helhetsbild av informanternas svar. Tillsamman valde vi ut relevanta delar och 
väsentliga formuleringar för studiens syfte. Dessa delar sorterades sedan upp i de 
kategorier som vi skapat vid analysen av enkäterna. För att hjälpa läsaren att förstå 
har vi även här valt ut flera citat från informanternas intervjuer.  

3.4 Urval och bortfall 

I studien användes två datainsamlingsmetoder, enkäter och fyra online-baserade 
intervjuer. De informanter vi använt oss av är utbildade lärare inom svenskämnet 
samt att de har undervisat eller undervisar för närvarande  i årskurs 1. För att nå 
dessa valde vi att använda oss av bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskarna 
använder sig av de informanter som finns tillgängliga för forskarna för tillfället 
(Bryman 2011:194). Till vår studie hade vi som syfte att nå lärare från olika ställen i 
Sverige, och för att göra det var den mest givna metoden att använda oss av olika 
grupper och forum på Facebook för lärare. Därmed anser vi att bekvämlighetsurval 
legat till grund för vårt urval av informanter då de lärare som valt att ställa upp och 
som varit tillgängliga för oss genom dessa forum och grupper på Facebook legat till 
grund för vår empiri. Genom denna metod, påpekar Bryman, är sannolikheten för en 
bra svarsfrekvens stor. Vi valde att exponera vår enkät med hjälp av tips- och idé-
sidor på Facebook för lärare. Detta medförde dock att vi inte kunde styra över vilka 
som svarade, vilket innebar att vi fick räkna med ett bortfall för de som inte uppfyllde 
våra kriterier för att vara deltagare i studien. Av de 40 svarande på enkäten fick vi ett 
bortfall på 4 informanter som inte uppfyllde kriterierna.  

Vid val av en online-baserad intervju beskriver Bryman (2011:604) att forskare 
får räkna med ett större bortfall, då svarsfrekvensen för sådana 
datainsamlingsmetoder generellt är lägre än till exempel postenkäter, vilket även är 
något vi upplevde då vi endast fick fyra svarande informanter till skillnad från 40 
informanter till enkäterna. Vi anser dock att vi genom de svar vi fått från vår 
enkätundersökning och online-baserade intervju hade tillräckligt med material för att 
kunna redogöra för hur några lärare arbetar med individanpassning inom den tidiga 
läs-och skrivinlärningen. 



 16 

3.5 Etiska överväganden 

För att säkerställa studiens validitet har de forskningsetiska övervägandena tagits i 
beaktande genom hela studiens genomförande, vilka är informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informanterna 
i studien får ta del av studiens syfte, deras funktion i studien samt vilka rättigheter de 
har, så som att de när som helst under studiens gång kan välja att avbryta sitt 
deltagande. Gällande samtyckeskravet krävs att informanterna får ge sitt 
godkännande till att delta i studien innan ett deltagande påbörjas samt att de endast 
själva kan välja om de vill delta eller inte. För att förhålla sig till 
konfidentialitetskravet lovas konfidentialitet, vilket innebär att deltagare samt namn 
på verksamheter inte nämns om inte tillåtelse getts till det. Det fjärde och sista 
forskningsetiska övervägandet är nyttjandekravet, vilket innebär att information från 
deltagare endast bör användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2011, 
referens i Tivenius, 2015:74). 

Inför datainsamlingen sammanställdes ett missivbrev, där de fyra 
forskningsetiska övervägandena togs i beaktande, som skickades med till de 
informanter som valde att ställa upp i vår nätbaserade enkät (se bilaga 3). Detsamma 
gällde för våra informanter som tillfrågades och valde att delta i intervjudelen av 
studien. I missivbrevet fick informanterna vidare information om studiens syfte och 
att ett deltagande var frivilligt samt att deltagandet kunde avbrytas när som helst 
under studiens gång. För den nätbaserade enkäten fanns då en möjlighet att inte välja 
att besvara frågorna eller endast de frågor informanterna kände sig bekväma med. De 
informanter som tillfrågades att ställa upp på en intervju fick även de möjlighet att ge 
sitt samtycke innan intervjun genomfördes. För att förhålla sig till de 
forskningsetiska övervägandena krävs det att information, syfte och funktion 
förtydligas för informanterna, för att ge dem möjlighet till ett frivilligt deltagande 
(Bryman, 2011:135). Då det material vi samlat in är konfidentiellt har de lärare som 
intervjuats anonymiserats till lärare 1 och så vidare. Författarna till studien är de 
enda som har tagit del av insamlad data innan den anonymiserats för att kunna 
användas för forskningens ändamål.  
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3.6 Validitet och reliabilitet 

För att en studie ska vara genomförd med god kvalitet bör forskarna ta studiens 
validitet och reliabilitet i beaktande genom hela studien. Validitet innebär att 
studiens metod, urval och datainsamling är giltigt och relevant (Tivenius, 2015:72). 
Bryman (2011:167) hävdar att om inte studien är reliabel kan den inte heller vara 
valid. Vi menar att våra datainsamlingsmetoder har varit valida för att besvara vårt 
syfte och forskningsfrågor. Vårt material har samlats in under en åttaveckorsperiod 
för att skapa så mycket underlag som möjligt till studien. Därefter har all data 
bearbetats av oss båda för att skapa olika kategorier utifrån teman, detta har slutligen 
kommit att vara vårt resultat. Reliabilitet innebär enligt Bryman (2011:161) en studies 
trovärdighet. Vi har i vår studie strävat efter hög reliabilitet då enkäterna och 
intervjufrågorna varit genomförda online, vilket även medfört att vår empiri har 
funnits nedskriven och inte har kunnat påverkas av den mänskliga faktorn.  
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel redogör vi för vår empiri som analyserats utifrån en tematisk 
analysmetod. Vi redogör för vår insamlade empiri från vår enkät och online-baserade 
intervjuer med några lärare. Empirin presenteras i några kategorier. 
Vi avslutar med en analys av de resultat vi kommit fram till. 

4.1 Enkäter  

I det här avsnittet redogör vi för empirin från vår enkät. Samtliga 36 informanter är 
utbildade lärare med varierande behörigheter. Informanterna har erfarenhet från 
färre än tre år till fler än 20 år och undervisar i den tidiga läs- och skrivinlärningen.  

4.1.1 Individanpassad undervisning  

Resultatet visar att alla informanter i större eller mindre omfattning individanpassar 
i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Se figur 1. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 1. Fråga: Individanpassar du den tidiga läs- och skrivundervisningen? 

 
Data från enkäten visar också tydligt att för många av informanterna är 
individanpassning i olika grad ett villkor för att eleverna ska få rätt förutsättningar för 
lärande i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Se figur 2. 
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Figur 2. Påstående: Individualisering måste vara i fokus för att eleverna ska få bästa 
möjliga förutsättningar för lärande.  

4.1.2 Varierade arbetssätt och metoder  

Utifrån våra informanters enkätsvar kan vi dra slutsatsen att en majoritet av de 
svarande lärarna redogör för att de arbetar med varierade metoder och arbetssätt i 
sin undervisning för att främja elevernas tidiga läs- och skrivinlärning. Olika typer av 
metoder och arbetsmaterial lyfts fram av de svarande, så som LTG-diktering (läsning 
på talets grunder), Kiwimetoden, Bornholmsmodellen, ASL (skriva sig till läsning) 
och helordsträning. Våra informanter beskriver också att de dessutom använder sig 
av varierade och nivåanpassade läsläxor, läsläror och skrivuppgifter. Till sin hjälp för 
denna anpassning använder sig flera av informanterna av interaktiva verktyg så som 
bland annat olika appar. En lärare redogör för sitt praktiska arbete i den tidiga läs- 
och skrivinlärningen på följande sätt: 

Screenar eleverna så att man vet var de befinner sig. Utgår från varje elev och dennes nivå. 

Arbetar med stationer för att hinna med alla och utmana de starka samt få mer tid till de som 

behöver. Skriver texter gemensamt som sedan arbetas med utifrån varje elevs enskilda nivå. 

Bokstavsträning för de som inte automatiserat alla och för de som kan skriva använder vi 

ASL, börjor, läsfixarna med mera. All läsinlärning är individanpassad, använder både 

skönlitteratur och läsebok. (Lärare 32) 

I den dagliga undervisningen använder sig denna informant av varierade arbetssätt 
för att möta både de elever som är ”starka” i sin inlärning, och även de elever som 
behöver mer stöttning i sin inlärning.  
 Av de svarande informanterna har en majoritet redogjort för att de nivåanpassar 
sin läs- och skrivundervisning utifrån elevernas enskilda behov. Denna nivåanpassning 
kan dock se olika ut, en del av dem nivåanpassar på individnivå till exempel med hjälp 
av individuella utvecklingsplaner och med hjälp av olika screeningtester. En lärare 
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beskriver sin individanpassning som följer: ”Varje elev har en individuell planering 
som jag utformar varje vecka tillsammans med varje elev. Vi utgår sedan från IUP-
målen i undervisningen” (Lärare 40). 

Andra beskriver att de nivåanpassar på gruppnivå. Eleverna får arbeta utifrån sina 
behov och förutsättningar, tillsammans med andra i klassen som befinner sig i samma 
utvecklingsfas. En lärare berättar om detta på följande sätt: 

Då kunde jag göra grupper med elever i samma utvecklingsfas och planera utifrån 

var de befann sig i utvecklingen. Grupperna var dynamiska så jag kunde flytta elever 

som tog ”utvecklingsskutt” till passande grupp. (Lärare 5) 

Utifrån detta svar tillsammans med flera andra, kan vi se att lärare till stor del 
arbetar utifrån Vygotskijs teori om lärande i sociala sammanhang och den 
proximala utvecklingszonen. Ett stort antal av informanterna anser att 
grupparbete eller pararbete är viktigt i elevernas inlärning i den tidiga läs- och 
skrivinlärningen. Genom mindre grupper eller par menar informanterna att 
det finns större möjligheter till att individanpassa undervisningen, samt att 
eleverna då kan lära av varandra och tillsammans.  

I vår studie kan vi därmed se att lärare individanpassar sin undervisning genom 
att arbeta med varierade arbetssätt och metoder för att skapa en inkluderande och 
tillgänglig undervisning för alla elever. Vad gäller hur lärarna sedan väljer att 
organisera den varierade undervisningen tolkar vi att det finns tre synsätt, där den ena 
delen av informanterna menar att individanpassningen sker på individnivå, den andra 
delen på gruppnivå och den tredje gruppen som använder sig av en blandning av 
individ- och gruppnivå. Att skapa klassrum där grupp- och pararbete är tillåtet är även 
det en viktig aspekt i den individanpassade undervisningen av tidig läs- och 
skrivinlärning, menar lärarna.   

IKT 

Utifrån de svar vi fått på vår enkät kan vi se att 13 av informanterna, alltså en 
tredjedel, redogör för att de använder sig av IKT i sin undervisning av den tidiga läs- 
och skrivinlärningen, varav 9 av dem använder sig av metoden ASL, vilket motsvarar 
en fjärdedel av våra informanter. Informanterna förklarar att de upplever att eleverna 
med hjälp av metoden och arbetssättet ASL tillägnar sig och utvecklar goda 
skrivkunskaper och att den bidrar till förbättra deras läsutveckling. Lärarna beskriver 
att de upplever att det krävs mindre arbete från lärarens sida att individanpassa 



 21 

lektionsinnehållet då varje elev eller elevpar skriver utifrån sin nivå och 
utvecklingsfas. En lärare beskriver hur hen ser på arbete med ASL i sin klass: 

Att skriva sig till läsning gör det ganska enkelt att lägga uppgifterna på olika nivåer. Vissa 

elever spökskriver, andra ett ord, en del skriver hela meningar och andra med fler regler 

såsom stor bokstav och punkt. Använder även många olika stationer där jag väljer vad eleven 

ska göra utifrån dennes behov. (Lärare 8) 

Även om majoriteten av de lärare som nämner att de använder sig av IKT som ett 
verktyg och metod för den tidiga skriv- och läsundervisningen arbetar med ASL, svarar 
resten av lärarna att de använder sig av bland annat appar och talsyntesfunktioner för 
att individanpassa och utveckla elevernas skriv- och läskunskaper.  

Explicit lästräning och individanpassad läsläxa 

Studiens empiri visar att en majoritet av lärarna arbetar dagligen eller flertalet dagar 
i veckan med explicit lästräning, lästräning där eleverna är medvetna om att målet 
med lektionen är att träna läsning. Denna lästräning sker enligt lärarnas svar även 
den med varierade arbetssätt och metoder, för att skapa förutsättningar för alla elever 
i klassen att utveckla bland annat sin läsförståelse. Flera lärare berättar att de för att 
upptäcka och synliggöra vilken nivå eleverna befinner sig på och den utveckling 
eleverna gör i sin läsinlärning, använder sig av olika screeningtester. På så vis kan 
lästräningen ske på en anpassad nivå utifrån elevens behov och förutsättningar för att 
nå goda resultat. En lärare beskriver att detta görs:  ”när eleven ej knäckt läskoden till 
jul i åk 1 eller påvisar ej gynnsam utveckling” (Lärare 19). Denna informant påvisar 
vikten av att tidigt uppmärksamma och sätta in åtgärder för de elever som inte 
knäcker läskoden, eller frångår normens utvecklingskurva. Flera av våra informanter 
påvisar att det är en viktigt att en  anpassning i den tidiga läs- och 
skrivundervisningen är viktig för de elever som påvisar svårigheter. Om detta inte 
sker menar en lärare följande:  

Undervisningen har förändrats och de som inte är med på tåget får springa efter i många år 

och risken är att de aldrig kommer ifatt. Man blir trött av att springa och att aldrig kunna 

slappna av, känna sig nöjd och surfa med. (Lärare 35) 

För dessa elever väljer lärare att ta hjälp av speciallärare på skolan samt anpassa 
läsläxan för att uppnå bättre resultat i elevens läsinlärning. En av våra informanter 
beskriver sin syn på läsläxan som följande: ”Men genom att ha eleven delaktig i valet 
av läxa ökar deras egen medvetenhet om sin nivå och även motivationen för att göra 
läxan, vilket är min erfarenhet” (Lärare 16).  
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4.1.3 Kriterier för en individanpassad undervisning 

Att en individualisering i den i den tidiga läs och skrivundervisningen bör finnas höll 
alla informanter i denna studie med om. Genom svaren går det dock att tolka att 
lärarens kriterier för att individanpassa undervisningen i den tidiga läs- och 
skrivinlärningen kan skilja sig åt från lärare till lärare. Många av informanterna är 
eniga om att individanpassningar är något som ska ske för alla elever. 
Informanternas uppfattning är att eftersom alla elever är olika behöver de också olika 
typer av utmaningar. För att kunna ge varje individ rätt förutsättningar för lärandet i 
den tidiga läs- och skrivinlärningen krävs då individanpassning till varje elev. En av 
lärarna har förklarat det så här: ”Alla elever behöver det hela tiden för att de ska 
utvecklas utifrån sin nivå. Det är vad jag anser vara undervisning” (Lärare 24). En 
annan skriver: ”Alla är ju individer och kan olika mycket. Så alla behöver 
individanpassning, men oftast är det ju några stycken på varje nivå” (Lärare 10). En 
tredje skriver: ”Alltid! Det gäller att hitta var eleven befinner sig och utmana där (den 
proximala utvecklingszonen)” (Lärare 27). 
 Den resterande delen av informanter påstod att individanpassningar i den tidiga 
läs- och skrivinlärningen bör ske då en elev visar upp specifika behov utöver den 
dagliga undervisningen. Behoven hos eleverna kan se olika ut. En del ansåg att det är 
de elever som är i behov av extra stöd på grund av någon svårighet som behövde 
individanpassningar i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Såhär förklarar två lärare 
detta: ”När hen är i svårigheter är det allra viktigast med 
individanpassningar”(Lärare 24), samt ”Om eleven visar tecken på svårigheter att 
knäcka läskoden” (Lärare 19).  
 Andra lärare påpekade att det är de låg- och högpresterande elever som behövde 
individanpassningar, eftersom den ordinarie undervisningen ska anpassas till deras 
nivå, vilket en lärare förklarat så här: ”Elever som kommit långt i läsinlärningen samt 
elever som behöver extra tid i inlärningen” (Lärare 4). Några få lärare påpekade att 
individualiseringen ska ske när eleven inte kan tillgodogöra sig kunskapen från den 
ordinarie undervisningen på något vis, vilket kan bero på nivå, metoder eller 
arbetssätt. Följande förklarar en av lärarna: ”När den har svårt att tillgodogöra sig 
undervisningen eller inte får något ut av den” (Lärare 9). 
 Utifrån vår fullständiga empiri kan vi se att lärare anser att inga särskilda 
kriterier hos eleverna bör ligga till grund för individanpassad undervisning. 
Informanterna menar istället att en individanpassad undervisning bör tillämpas för 
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alla elever i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Det kan dock urskiljas delade 
meningar när den individanpassade undervisningen ska sättas in. Vissa anser att den 
bör finnas från början, då alla elever gynnas av den. Andra menar att en 
individanpassning bör praktiseras först när elever uppvisar svårigheter i sin inlärning. 
Till sist menar några informanter att individanpassningen bör tillämpas då elever 
uppvisar tecken på svårigheter att tillägna sig innehållet i undervisningen.  

4.1.4 Svårigheter/hinder för en individanpassad undervisning  

Det finns en rad svårigheter som framkommit i studien kring lärarens arbete med en 
individanpassad tidig läs- och skrivundervisning. Dessa olika svårigheter ser 
naturligtvis olika ut på olika skolor, men det är tydligt att de påverkar lärarens olika 
val och arbete i läs- och skrivundervisningen. Flera av informanterna påpekar att 
bristen på IKT i undervisningen påverkar individanpassningen. Bristen på digitala 
verktyg gör det svårt för lärarna att tillgodose alla elevers olika behov och 
förutsättningar. Här är två lärares beskrivningar: ”Tillgång till mer digitala 
hjälpmedel för att bli mer effektiv kring inlämningar av texter och får igång en dela-
kultur redan hos de små barnen” (Lärare 16) och ”Önskar digitala lärverktyg för att 
utveckla, har ej det nu” (Lärare 35). Personalresurser är även det en bidragande 
faktor till möjligheten att kunna individanpassa. Många informanter utrycker en 
tidsbrist för att hinna med varje individ i klassrummet. I flera av klassrummen är det 
dessutom 25–30 elever med en ansvarig lärare, vilket bidrar till en otillräcklighet att 
hinna se varje enskild individ och gör det till en stor utmaning att ta hänsyn till hans 
eller hennes olika behov. 

En annan viktig aspekt för individanpassning är lärandemiljön. Det finns 
informanter som påtalat att klassrumsmiljön hindrar dem i deras arbete med en 
individanpassad läs- och skrivundervisning. De menar att de skulle vilja ha en mer 
tillgänglig miljö som bjuder in till ett lustfyllt lärande av läsning och skrivning, och en 
klassrumsmiljö som tillät flera olika typer av aktiviteter för att underlätta arbetet. En 
lärare beskriver det så här: ”Mina lokaler är inte så bra för att kunna ha några enstaka 
elever igång att bygga, rita eller annat praktisk medan jag sitter och arbetar med 
några” (Lärare 12)  

Tiden för planering är en annan vanlig orsak till svårigheter att individanpassa 
undervisningen. Lärare utrycker att bristen på tid för att planera undervisningen 
bidrar till en ofullständig individanpassning. Detta kan leda till att undervisningen 
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inte är anpassad utifrån elevernas olika kunskapsnivåer. En annan viktig aspekt som 
tas upp är behovet av att utvärdera sin undervisning, genom utvärdering finner man 
lyckade metoder och arbetssätt, men upptäcker också bristerna i undervisningen. 
Genom en regelbunden utvärdering av sin undervisning menar informanterna, 
gynnas den individanpassade undervisningen.  

4.2 Intervju 

I tabell 1 beskrivs de fyra lärare som intervjuades.  

 

Tabell 1. Information om de intervjuade lärarna som medverkade i undersökningen. 

Individanpassad undervisning  

Alla fyra lärare är tydliga med att individanpassning är något som är positivt. Alla 
intervjuade lärare är överens om att en individanpassad undervisning i den tidiga läs- 
och skrivinlärningen är viktig och bidrar till en större kunskapsinhämtning för 
eleverna och minskar skillnaderna mellan elevers utveckling i deras läs- och 
skrivinlärning. Det bidrar också till att eleverna får en positiv syn på sitt lärande och 
blir delaktiga i sin utveckling i läs- och skrivinlärningen. Två av lärarna beskriver 
individanpassning som ”Det är skolans viktigaste uppdrag och alla elever ska 
med!!”(Lärare 1), samt ”Individanpassning krävs för att eleverna ska få utmaningar 
på sin egen nivå” (Lärare 2). 

Varierade arbetssätt och metoder  

Våra informanter arbetar med varierade metoder och arbetssätt för att kunna 
inkludera alla elevers olika behov och förutsättningar. Lärare 1 beskriver sitt arbete i 
den tidiga läs- och skrivundervisningen som att de arbetar med LTG-dikteringar samt 
använder sig av ASL. Detta individanpassas genom att eleverna arbetar med texter 
utifrån sina egna kunskapsnivåer och utmanas i sitt lärande därifrån. De får ofta 
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arbeta i par eller smågrupper vilket syftar till att de ska utveckla varandra genom att 
bidra med sina kunskaper.  
 Lärare 2 förklarar att högläsning med läsförståelse, kiwimetoden och Zick zack 
(läromedel) är innehållet i den tidiga läs- och skrivundervisningen i hens klassrum. 
Ett praktiskt moment kan vara där de arbetar med en text gemensamt och diskuterar 
fram en modell för hur en liknande text kan utformas. Denna modell får sedan ligga 
till grund för elevernas enskilda arbete. I det enskilda arbetet stöttas de 
lågpresterande eleverna och kravet på resultatet sänks, medan de högpresterande 
eleverna får fungera mer självgående och får utmaningar som syftar till att utveckla 
skrivandet ännu mer.  
 Lärare 3 framhåller att hen arbetar utifrån ett individualiserat arbetssätt i läs- 
och skrivundervisningen. Vilket betyder att hen använder sig av olika nivåer, metoder 
och arbetssätt utifrån de olika eleverna i klassrummet. Ett moment kan vara där 
eleven utifrån sin individuella planeringsbok väljer att arbeta med olika aktiviteter 
och material, aktiviteterna kan vara arbete både enskilt och i smågrupper. Dessa 
aktiviteter och material är anpassat av pedagogerna efter elevens kartlagda kunskap 
och syftar till att utmana eleven vidare i sin läs- och skrivutveckling.  
 För lärare 4 handlar den tidiga läs- och skrivinlärningen om något som ska 
inkludera alla elever där olika typer av läs- och skrivuppgifter varvas med lässpel med 
fokus på fonologisk medvetenhet. En lektion kan innehålla att de upptäcker stavelser, 
genom att de tillsammans klappar stavelserna och eleverna sedan enskilt får arbeta 
med tillhörande arbetsblad.  

Kriterier för individanpassning  

Under intervjuerna blev det tydligt att kriterierna för hur och när en individanpassning 
i den tidiga läs- och skrivinlärningen ska praktiseras kan se olika ut för olika lärare. 
Lärare 1 och lärare 3 arbetar utifrån tanken att alla elever ska få individanpassningar 
från första stund. De menar båda att det är något elevernas inlärning gynnas av. Lärare 
1 beskriver att varje elev har rätt till att få möjlighet till kunskapsinhämtning i 
klassrummet, och därför menar hen att det är hens skyldighet att kunna ge eleven 
kunskaperna.  

Varje elev i mitt klassrum har rätten till att få den tilltänkta kunskapen. Därför är det min 

skyldighet som lärare att se till att varje enskild individ får den kunskapen. (Lärare 1)  

Lärare 2 och 4:s kriterier för en individanpassning stämmer till stor del överens. De 
menar båda att de väljer att individanpassa elevers tidiga läs- och skrivundervisning 
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när elever är låg- eller högpresterande och den ordinarie undervisningen inte räcker 
till, vilket betyder att material och undervisning kan anpassas till en lägre eller högre 
nivå för att passa eleverna. Lärare 4 förklarar sin individanpassning som följer:   

För mig handlar individanpassning om något som ska ske där den ordinarie undervisningen 

antingen är för lätt eller för svår. Detta kan praktiskt betyda att jag har några elever som 

behöver en anpassning som gör undervisningen enklare medan andra elever behöver en 
anpassning som gör undervisningen svårare och mer avancerad.  (Lärare 4)  

 
Svårigheter/hinder för en individanpassad undervisning 

Lärare 1 och Lärare 3 beskrev båda sin individualiserade undervisning som en 
självklarhet och något som sker hela tiden i det dagliga arbetet. De menar båda två att 
detta sker naturligt eftersom alla elevers olika behov och förutsättningar ska 
tillgodoses. Såhär förklarar de sin inställning:  

När de kommer i åk 1 kan en del redan läsa och andra kan inte kanske mer än någon bokstav. 

Fattar inte hur man skulle jobba OM man inte individanpassar. Skolans uppgift är att få varje 

individ så långt som möjligt. (Lärare 1)  

 

Det går inte att göra annat tänker jag. Alla elever förtjänar att bli sedda och stimulerade för 

den de är. (Lärare 3)  

Både lärare 2 och lärare 3 utrycker att de har de resurser och kunskaper som krävs för 
att klara av arbetet med att inkludera alla elever i den tidiga läs- och skrivinlärningen. 
Det finns enligt dem inga större hinder för dem i tillämpningen av en individanpassad 
läs- och skrivundervisning. Lärare 3 presenterar sin arbetssituation där de är fyra 
pedagoger som tillsammans arbetar kring eleverna. Hen upplever att i de allra flesta 
fall räcker resurserna och kunskapen i arbetslaget till för att hinna se alla unika 
individer i klassrummet.   
 Lärare 2 och lärare 4 beskrev sin individanpassning i den tidiga läs och 
skrivundervisning som att det är mer komplext och att detta innebär vissa svårigheter. 
Lärare 4 beskriver att individanpassning är viktigt för hen, men är tidkrävande och 
ibland svårt, vilket ibland kan hindra läraren i arbetet. Lärare 2 beskriver det som en 
utmaning att hinna med men menar att utgångspunkten är att alltid göra det bästa 
möjliga. Dock begränsar tiden hen från att kunna nivåanpassa uppgifter till alla elever. 
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4.3 Resultatsammanfattning  

Resultatet visar att lärarna i vår studie anser att individanpassning är en viktig aspekt 
för att ge eleverna rätt förutsättningar till en lyckad skolgång. De menar att 
individanpassning minskar klyftorna mellan låg- och högpresterande elever, ökar 
elevernas delaktighet i sin läs och skrivutveckling samt ger eleverna en positiv syn på 
lärande. Den mest tydliga och framträdande individanpassning som dessa lärare gör i 
den tidiga läs- och skrivundervisningen tycks vara att arbeta med varierade arbetssätt 
och metoder. Det som skiljer sig åt är vilka arbetsmaterial och metoder lärarna väljer 
att arbeta utifrån. Denna anpassning sker enligt lärarna på individnivå, gruppnivå 
eller på både grupp- och individnivå. Majoriteten av våra informanter redogör för att 
de arbetar med individanpassning på en gruppnivå, vilket medför att undervisningen 
i många klassrum till större delen sker i par eller mindre grupper. Utifrån detta 
arbetssätt redogör lärarna för att de med enklare medel kan utgå från elevernas 
proximala utvecklingszon och tillsammans i grupperna kan eleverna utveckla sina 
läs- och skrivkunskaper, vilket även är något som tydligt framkommer i 
användningen av IKT.  

Det framträder tydligt att en viktig del i informanternas individanpassade 
undervisning är interaktiva verktyg. Ett större antal av våra informanter beskriver att 
de använder sig av metoden ASL i den tidiga läs och skrivinlärningen, men även 
andra digitala verktyg så som läs- och skrivträningsappar samt talsyntesfunktioner. 
Med hjälp av dessa verktyg, beskriver informanterna, skapas bättre förutsättningar 
för både elever och lärare till en individanpassning i klassrummet.  
En central del i den tidiga läs- och skrivinlärningen uppger informanterna är explicit 
lästräning samt individanpassad läsläxa. Denna lästräning sker även den som den 
övriga läs- och skrivundervisningen med olika arbetssätt och metoder. För att finna 
en lämplig nivå för elevernas lästräning använder sig lärarna av olika typer av 
screeningtester. Lärarna uppger att de med hjälp av dessa tester lättare kan 
individanpassa läsningen. Utifrån vår empiri kan vi utläsa att läsning och lästräning 
är en viktig del av undervisningen av den tidiga läs- och skrivinlärningen. 
 En majoritet av informanterna i studien menar att alla elever behöver en 
individanpassad undervisning för att ge dem rätt möjligheter att utveckla sin läs- och 
skrivinlärning. Resterande del av informanterna  anser att individanpassningar bör 
göras då eleverna uppvisar specifika behov. Dessa behov skiljde sig åt från lärare till 
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lärare. Ett flertal lärare beskriver att det är viktigt att erbjuda en individanpassad 
undervisning till elever som inte knäckt läskoden eller påvisar svårigheter i sin 
utveckling. Ett antal av våra informanter påvisar att det inte bara är de elever som 
befinner sig i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter eller inte uppnår 
kunskapskraven som behöver individanpassning. De poängterar att de starka 
eleverna med väl utvecklade läs- och skrivkunskaper även de behöver 
individanpassning för att utmanas i den dagliga verksamheten. Lärarna i studien 
redogör för att med hjälp av goda resurser både genom fler-lärarsystem och tillgång 
till annan skolpersonal och kunskaper den individanpassade undervisningen kan 
bedrivas och skörda goda resultat.  
 Resultatet visar  att lärarna i studien upplever en del svårigheter med att 
individanpassa sin undervisning i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Dessa 
svårigheter skiljer sig åt från skola till skola då undervisning och inlärning är 
komplext. Dock menar många att bristen på IKT i undervisningen påverkar deras 
möjligheter till individanpassning. De ger uttryck för att det försämrar deras förmåga 
att se till varje elevs olika behov och förutsättningar. Vi kan även urskilja att tidsbrist 
och klasstorlek inverkar på lärarnas förmåga att individanpassa. De beskriver att 
dessa brister medför svårigheter att hinna med alla individer, där fokus hamnar på 
elever med svårigheter i sin läs- och skrivinlärning. Ett antal lärare påpekar att 
tidsbristen även leder till sämre möjligheter att planera för en individanpassad 
undervisning, vilket också medför att de saknar tid för utvärdering och revidering av 
sin dagliga undervisning. Det medför att lärarna inte hinner reflektera över om deras 
arbetsmetoder och arbetssätt i den tidiga läs- och skrivundervisningen tycks fungera.  
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till bakgrund och tidigare 
forskning. Därefter diskuterar vi de metoder vi valde för studiens datainsamling.  

5.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur några lärare förklarar sitt praktiska arbete i 
den tidiga läs- och skrivinlärningen. Vi ville dessutom undersöka hur de verksamma 
lärarna bedömer hur och när en individualiserad undervisning bör praktiseras.  
Tidigare forskning har indikerat att en individualiserad undervisning är en 
framgångsfaktor för en god läs- och skrivundervisning (Tjernberg, 2013:31). 
Samtidigt visar OECD:s (2009:61) undersökning att lärare känner osäkerhet inför 
den individualiserade undervisning skolan idag kräver.  

5.1.1 Individanpassning i den dagliga verksamheten  

Föreliggande studies resultat indikerar att lärare bedriver en individanpassad 
undervisning som en viktig aspekt för elevers kunskapsutveckling i den tidiga läs- och 
skrivinlärningen. De menar att individanpassning är en förutsättning för att eleverna 
ska uppleva en lyckad skolgång, det ger eleverna en positiv syn på sitt lärande. Detta 
stämmer väl överens med Gustafssons (2002:44–47) och Armstrongs (2009:5–35) 
beskrivningar av Gardners MI-teori som syftar till att påvisa om individers olika 
intelligenser på olika nivåer och att de ska respekteras för det. Vi anser att bedriva en 
varierad undervisning för elever i den tidiga läs- och skrivinlärningen bidrar till att 
alla elever ges tillfälle och möjlighet att utveckla sina kunskaper.  

Ytterligare en tydlig aspekt som resultatet pekar på är att lärarna anser att en 
individanpassad undervisning genom valet av metoder, material och arbetssätt 
minskar klyftorna mellan hög- och lågpresterande elever. Fridolfsson (2015:37–38) 
och Tjernberg (2013:24–25) framhåller att den mest avgörande faktorn för om elever 
med svårigheter i sin läs- och skrivinlärning ska lyckas är lärarens kompetens att 
undervisa och tillämpa adekvata undervisningsmetoder och arbetssätt. Enligt vår 
mening, som nyexaminerade lärare, kan detta resultat dock anses vara vagt då vi inte 
besitter samma praktiska kunskap och erfarenhet som andra lärare med längre 
erfarenhet inom yrket. De mer erfarna lärarna kan förlita sig till större delen på sin 
kompetens, men samtidigt besitter nyexaminerade lärare kunskap om den senaste 
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och viktigaste forskningen inom yrket. Lindqvist (2003:42–43) beskriver att en 
individualiserad undervisning innebär att ta hänsyn till elevers olika behov och 
förutsättningar för att organisera och genomföra undervisningen på ett fungerande 
och optimalt sätt för eleverna. Även Giota (2013:54) beskriver att individualisering 
innebär mer än bara en fråga om material, metoder och arbetssätt för lärare att 
omsätta i praktiken med arbete med elever. Hur denna individanpassning går till 
varierar från lärare till lärare i vår undersökning, men det finns tydliga indikationer 
på att de använder sig av varierade arbetsmetoder och arbetssätt.  
 Tjernberg (2013:31) förklarar några framgångsfaktorer inom elevers läs- och 
skrivinlärning, nämligen lärares förmåga att variera sina arbetssätt och metoder i den 
dagliga läs- och skrivundervisningen. Resultatet i vår studie visar att lärarnas sätt att 
individanpassa undervisningen i den tidiga läs och skrivinlärningen är med hjälp av 
olika arbetssätt och metoder. Alla fyra intervjuade informanter redogör för att med 
hjälp av olika metoder och arbetssätt skapas bättre förutsättningar för att inkludera 
alla elever oavsett behov eller förutsättning att delta i den dagliga undervisningen. En 
majoritet av informanterna uppger i enkätundersökningen att de arbetar med 
varierade arbetssätt och metoder, vilket bidrar till en individualiserad undervisning 
tillgänglig för alla elever oavsett behov och förutsättningar. Det överensstämmer med 
Boos (2014:66) syn på individanpassad undervisning; att arbeta utifrån varierade 
arbetssätt och metoder i den dagliga läs- och skrivundervisningen skapar tillfällen för 
alla elever att vid något skede i undervisningen utveckla sina kunskaper. Enligt oss, 
studiens författarare, krävs det yrkeserfarenhet för att kunna bedriva denna form av 
arbete och individualisering på ett framgångsrikt sätt.   
 Empirin påvisar att dessa arbetssätt och metoder ofta anpassas utifrån olika 
nivåer som eleverna befinner sig på. Denna nivåanpassning uppger lärarna att de 
organiserar på två sätt, på en individnivå eller gruppnivå. Det överensstämmer med 
vad Boo (2014a:55-74) påvisar i sin studie, att lärare tillsammans med eleverna i 
klassen lättare kan arbeta mot elevernas kunskapsutveckling med hjälp av 
individuella utvecklingsplaner. Även Vinterek (2006:44-46) beskriver att en 
individualiserad undervisning kan innebära att läraren anpassar innehåll, nivå, 
material, med mera utifrån elevens särskilda behov och förutsättning. Å ena sidan 
kan vi uppleva det problematiskt att lärare bedriver individanpassning på gruppnivå. 
I ett klassrum finns det med stor sannolikhet elever som befinner sig i liknande 
utvecklingskurvor och nivåer, men genom att bedriva individanpassning på 
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gruppnivå anser vi att individualiseringen kan gå förlorad och elever förväntas 
prestera utifrån en förgivet tagen norm. Å andra sidan kan denna form av anpassning 
i den tidiga läs- och skrivinlärningen ses som ett arbete där elever lär av varandra, där 
lärare eftersträvar att nå elevers proximala utvecklingszon.  
 Det framkom även att många av studiens informanter arbetar med 
kompensatoriska verktyg som en naturlig del av den dagliga verksamheten. Tjernberg 
(2013:31) visar i sin studie om framgångsfaktorer inom den tidiga läs- och 
skrivundervisningen att en framgångsfaktor har visat sig vara att lärare använder sig 
av kompensatoriska verktyg som ett naturligt inslag i undervisningen. I vår studie 
visade det sig vara allt från läs- och skrivtränings-appar till att arbeta uteslutande 
med läs- och skrivinlärningsmetoden Att skriva sig till läsning, ASL. Att arbeta 
utifrån denna undervisningsmetod menar informanterna i studien skapar bättre 
förutsättningar för en individualiserad undervisning. Lärare 8 beskriver i enkäten att 
hens undervisning i läs- och skrivinlärning lättare går att anpassa efter varje individs 
behov och förutsättning när de arbetar med att skriva sig till läsning. Vår mening är 
att detta arbetssätt är gynnsamt för både elever och lärare i den tidiga läs- och 
skrivinlärningen Kommer inte ASL att fortsätta sin utbredning kommer någon annan 
form av digitaliserad läs- och skrivinlärningsmetod att etablera sig, då samhället och 
främst skolan står inför en digitalisering. Detta medför även en stor press på skolor 
runt om i Sverige att hänga med i etableringen av digitala verktyg i skolans 
undervisning. Sjödin (2014:51) och Vuolle (2014:53) framhåller att i arbetet med 
metoden ASL kan lärare planera samma arbete för eleverna, men i arbetet skapas en 
individualisering, då alla elever i klassen arbetar utifrån sin nivå och läraren ställer 
olika krav på eleverna kunskapsmässigt.  
 En klar majoritet av informanterna uppger både i enkätundersökningen och i 
intervjun att explicit lästräning är en viktig del av den tidiga läs- och 
skrivundervisningen, och en förutsättning för att eleverna ska lära sig läsa. Detta 
överensstämmer med hur Fridolfsson (2015:37-38) förklarar en god läs- och 
skrivundervisning. Den kännetecknas av tydlig avgränsad lästräning och 
ordavkodningsträning samt dagliga läs- och skrivträningsaktiviteter. Det framgår 
dessutom i vår studies resultat att ett större antal informanter menar att en 
individanpassad läs- och skrivundervisning bör innehålla individuella läsläxor. 
Vinterek (2006: 44-46) redogör för att lärare kan välja att anpassa sin undervisning 
på olika sätt för att möta elevernas olika förutsättningar och behov. Detta är en 
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intressant aspekt att diskutera anser vi; faller individualiserad läsläxa under en 
individanpassad läs- och skrivundervisning? Förvisso bedömer vi att en 
individualiserad läsläxa gynnar elevernas läsning då den är anpassad efter elevernas 
nivå. Men att det skulle vara en viktig faktor för en lyckad individualiserad läs- och 
skrivundervisning har vi inte funnit någon forskning som påvisar. Vi tror heller inte 
att detta är nyckeln till skatten för en lyckad läs- och skrivinlärning hos eleverna.   

5.1.2 Finns kriterier för individanpassning i den dagliga verksamheten? 

Studiens resultat visar att det kan skilja sig åt vad gäller när och efter vilka kriterier 
lärarna individanpassar undervisningen. Å ena sidan menar lärarna att en 
individanpassad undervisning minskar skillnaden mellan hög- och lågpresterande 
elever. Alla elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande ska tas i 
beaktande i det dagliga arbetet. Å andra sidan pekar studiens resultat även på en 
skillnad för när och efter vilka kriterier lärarna anser eleverna vara kvalificerade för 
en individanpassad undervisning. Majoriteten menade, i samstämmighet med 
Skolverkets (2017:7–9) riktlinjer, att skolans och lärarens uppdrag är att ta hänsyn 
till alla olika individer i klassrummet. Därför menade lärarna att det inte finns några 
kriterier för att individanpassa undervisningen, utan alla elevers behov, 
förutsättningar och intressen ligger till grund för den dagliga verksamheten. Några 
informanter påtalade att elever med olika typer av behov var de som var kvalificerade 
för en individanpassad undervisning, medan de resterande eleverna inkluderades i 
den ordinarie undervisningen. Dock kunde vi genom deras skildringar av 
undervisningen dra slutsatsen att även dessa lärare individanpassar den ordinarie 
undervisningen. De var i enlighet med Vintereks (2006:44–46) beskrivningar om 
olika typer av individualiseringar i klassrummet. Till exempel stämde de allra flestas 
beskrivningar av en varierad undervisning in på Vintereks beskrivning av 
metodindividualisering, som gynnar elevers olika sätt att lära. Vi vill tro att de allra 
flesta av lärarna gör individanpassningar ständigt i både särskild undervisning och 
den ordinarie undervisningen, genom både medvetna och omedvetna anpassningar. 
Att lärare på skolor gör dessa val  
 

5.1.3 Hinder och svårigheter i den dagliga verksamheten 

Resultatet påvisar att lärare kan tampas med en del svårigheter i sin individanpassning. 
Resurser och gruppstorlek är en återkommande ramfaktor. Något som förvånade oss var 
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att inte någon nämnde eller var inne på vikten av goda relationer för att kunna 
individanpassa. Boo (2014a:55–74) nämner goda relationer som en av de tre viktiga 
byggstenarna, vilket gör goda relationer till en förutsättning för en individanpassad 
undervisning. Detta medför att bristen på goda relationer kan påverka lärarens möjlighet 
till att kunna individanpassa för eleverna i den tidiga läs- och skrivundervisning. Dessutom 
påvisar Fridolfssons (2015:228) forskning vikten av att tidigt upptäcka elever som riskerar 
att hamna i läs- och skrivsvårigheter. Hon i sin tur hänvisar till forskning som visar att 
elever som hamnat efter i sin läs- och skrivutveckling redan i årskurs ett troligtvis kommer 
att ligga steget efter sina kamrater genom hela deras skolgång. Detta, i vår mening, är en 
intressant aspekt att fundera kring. Kan frånvaron av informanters svar om vikten av goda 
relationer med elever som en förutsättning för god individanpassning bero på att lärarna 
ser relationerna som en självklarhet i den dagliga verksamheten? Eller beror det på en 
bristande kunskap om goda relationers inverkan och betydelse för den individanpassade 
undervisningen? Att inte ha goda relationer kan vara en orsak till det Fridolfsson 
(2015:228) beskriver att det finns en stor problematik med att upptäcka elever i andra 
svårigheter än skriftspråkliga svårigheter i de tidiga skolåren. Detta är dock något vi inte 
kan besvara i föreliggande studie utan något som bör undersökas vidare i framtida studier.  

Som nämnts tidigare redogör lärarna i studien för att IKT är en viktig förutsättning för 
individanpassning i den dagliga verksamheten. Dock framkommer det att lärare även 
upplever svårigheter med individualisering på grund av bristande tillgång till IKT på sina 
skolor. Det kan vara allt från att helt sakna ipads eller datorer till alltför litet antal ipads 
eller datorer i förhållande till antalet elever för att kunna skapa goda 
undervisningsförutsättningar. Denna brist menar ett antal informanter bidrar till en 
försämrad förmåga att kunna individanpassa den tidiga läs- och skrivinlärningen. Det kan 
korreleras med OECD (2013:3) rapport att lärare idag behöver tillgång till den senaste 
teknologin i sin undervisning för att tillgodose olika behov och förutsättningar hos de 
elever skolan idag utbildar. Lärarna i vår studie lyfter emellertid att tillgång till IKT i deras 
undervisning inte räcker; det krävs dessutom tillgång till och förståelse för den senaste 
forskningen inom pedagogik och det praktiska arbetet för att skapa goda förutsättningar 
för eleverna.  

5.2 Metoddiskussion 

Motivet till den här studien var att få mer kunskap om hur och på vilka kriterier man 
kan individanpassa den tidiga läs- och skrivundervisningen. I vår framtida roll som 
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lärare ska vi kunna möta alla olika individer i den tidiga läs- och skrivundervisningen. 
Därför ansåg vi att det var intressant att ta reda på och analysera vad verksamma 
lärare runtom i vårt avlånga land anser om och hur de individanpassar i den tidiga 
läs- och skrivinlärningen. Till studien valde vi därför att genomföra enkäter och 
intervjuer med informanter som är verksamma lärare som undervisar i den tidiga läs- 
och skrivundervisningen.   
 Vi diskuterade och övervägde noggrant våra val av metoder och bestämde oss för 
enkäter och intervjuer. Med våra forskningsfrågor i beaktande ansåg vi de metodval 
vi använde oss av som lämpliga.  
 Till enkäterna valde vi att sprida webbadressen på sociala medier eftersom vi ville 
få svar från lärare i flera olika kommuner. Vi var medvetna om att det kan vara svårt 
att få informanter att vilja delta på detta vis, eftersom olika lärarforum i 
uppsatsperioder översköljs av inlägg där lärare uppmanas delta i olika studier.  
 Tack vare att vi var tidigt ute med vår enkätundersökning var dock dessa inlägg få 
när vi uppmanade lärare att delta. Detta bidrog tillsammans med att vi aktivt deltog i 
dessa forum till att vi fick svar från många informanter. Vi är nöjda med de data vi 
fick in från enkäterna, men vi anser att enkäten hade kunnat vara mer rationaliserad 
med färre frågor. I vår enkät valde vi att ha många öppna frågor, vilket vi såhär i 
efterhand kan konstatera var tidskrävande att koda. Vi fick lägga ner en hel del tid för 
att kunna tolka svaren och få en helhetsbild av den insamlade datan. 
 Utöver enkäterna valde vi att göra intervjuer med några lärare. Detta gjorde vi  
för att metoderna skulle komplettera varandra för att tydliggöra studiens 
forskningsfrågor. Exempelvis kunde mer specifika frågor ställas i intervjun som 
genererade mer detaljerade beskrivningar och svar. Den detaljerade datan från 
intervjuerna kompletterades med bredden från den data vi fick från enkäterna. Vi 
valde att använda oss av onlinebaserade intervjuer för att få en spridning på våra 
informanter. I efterhand kan vi reflektera över att intervjuer på plats hade gett oss 
möjlighet att motivera studien och skapa relationer till informanterna. Detta kunde 
ha medfört att vi fått flera informanter att ställa upp på en intervju.  
 Med våra val av metoder upplever vi emellertid att studien med de fyra 
intervjuerna tillsammans med enkäterna gav oss den data vi behövde för att svara på 
våra forskningsfrågor kring individanpassning av den tidiga läs- och 
skrivundervisningen.  
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5.3 Slutsatser 

Lärarnas redogörelser utifrån erfarenheter och upplevelser samt litteratur och 
forskning tyder på att individanpassad läs- och skrivundervisningen gynnar alla 
elever. Den tidiga läs- och skrivundervisningen kännetecknas av individualiseringen 
på individ eller gruppnivå, varierade arbetssätt och metoder samt lyhörda lärare; 
detta bidrar till goda resultat på elevernas inlärning. En hypotes vi hade i studiens 
början var att finna en metod eller ett arbetssätt som gynnade alla elevers läs- och 
skrivinlärning. Detta är något vi fått revidera under arbetets gång då studien tydligt 
indikerar att varje elevs, i alla klassrum, erfarenheter och behov bör tas i beaktande 
för att skapa en individualisering för just den eleven.  

Detta arbete har gett oss insikten att arbetet som lärare innebär så mycket mer 
än att bara planera lärorika lektioner utifrån våra styrdokument. Att arbeta som 
lärare innebär planering, engagemang och en medvetenhet för att veta vad just våra 
elever behöver för undervisning och ledarskap just nu. Detta arbete har dessutom 
gett oss förståelse för att individualiserat arbete innebär att se till alla barns behov 
och förutsättningar, vilket ställer krav på läraren där tid, närhet, närvaro och 
engagemang krävs. Vår studie indikerar att alla elever drar nytta av en 
individanpassad undervisning; det skapar struktur, trygghet och ett gott 
lärandeklimat i klassrummet.  

5.4 Framtida forskning 

Under denna studie har ett intresse väckts hos oss att göra en djupare intervju med lärare 
hur den tidiga läs- och skrivundervisningen och inlärningen går till och individanpassas. Vi 
skulle dessutom vilja göra observationer av de intervjuade lärarna för att se den dagliga 
verksamheten. Detta skulle då göras under en längre period. I denna framtida studie kan 
det vi uttytt i vårt resultat gällande lärares bristande svar om relationer med och till 
eleverna, inverkan på individualiseringen undersökas. Då våra informanter i föreliggande 
studie redogjort för att läs- och skrivundervisning med hjälp av IKT skapar bättre 
förutsättningar för individanpassning än utan IKT skulle det vara intressant att göra en 
jämförande studie i elevernas kunskapsutveckling i olika typer av läs- och 
skrivundervisning.   
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Bilaga 2 

Intervjuguide
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Bilaga 3 

Missivbrev 

Individanpassade undervisningen i den tidiga läs- och skrivinlärningen 

Vi är två lärarstudenter som gör vår sista termin på grundlärarprogrammet F-3 på 
Mälardalens högskola. Under denna termin ska vi utföra vårt examensarbete där vi 
har valt att undersöka hur lärare, runt om i vårt avlånga land, arbetar med att 
individanpassa den tidiga läs och skrivundervisningen. Studien grundas på 
skollagens bestämmande vad gäller följande; 
”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 
och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.” (Skollagen, §3, 2010:800). 
Därav tillfrågas du härmed att delta i vår studie kring den individanpassade 
undervisningen i den tidiga läs- och skrivinlärningen genom att besvara en 
onlinebaserad intervju som tar ca 15 minuter att svara på.  

Studien kommer att använda sig av två metoder för att samla in data, den ena är en 
enkätbaserad metod. Vi har valt att sprida vår enkät genom olika forum och grupper 
för lärare på facebook för att nå ut till så många som möjligt. Den andra metoden som 
studien kommer att använda sig av i insamlandet av data är intervjuer, dessa kommer 
att vara onlinebaserade och genomföras med hjälp av epost.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Du som deltar kommer dessutom att vara helt anonym där de 
svar du uppger endast kommer att användas i vår studie. Undersökningen kommer 
att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion 
läggs ut på databasen DiVA.  

 
Tack på förhand för ditt deltagande! 

 
Vid frågor eller funderingar gällande studien kontaktas vi som genomför studien på; 
Linnéa Sverin, lsn14005@student.mdh.se 
Amanda Landor, alr14001@student.mdh.se 

Vår handledare; 
Eva Sundgren, eva.sundgren@mdh.se 

 

 


