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Förord 

Då vi har varit två om att utföra denna studie har vi delat upp bearbetningen av den utvalda 

litteraturen, men tillsammans hjälpts åt att formulera och författa texten. Vi har tillsammans 

komponerat intervjufrågor och utfört intervjuerna. Transkriberingen av intervjumaterialet 

delade vi upp jämnt och därefter sammanfattade, analyserade och diskuterade vi 

intervjusvaren tillsammans. 

 

Vi vill rikta ett tack till våra respondenter som så vänligt ställde upp och bidrog med 

intressanta resultat i vår studie. Tack även till vår handledare, Anna Smedberg Bondesson, 

som hjälpt och stöttat oss i processen. 

 

Inledning 

Vår undersökning bygger på fyra mellanstadielärares syn på individanpassad 

läsundervisning. Vi vill ta reda på hur dessa lärare säger sig utgå ifrån elevers 

förutsättningar och behov i läsundervisningen. I vår tidigare kunskapsöversikt kom vi fram 

till att med en individanpassad läsundervisning ökar förutsättningarna för utveckling av 

elevernas läskunskaper. Vi blev även uppmärksamma på att delar av den forskning som vi 

använder oss av riktar sig mot elevers tidiga läsutveckling på lågstadiet. Eftersom vi riktar 

in oss mot mellanstadiet så väljer vi att koppla denna forskning till elevernas fortsatta 

läsutveckling på mellanstadiet. I detta arbete fördjupar vi våra kunskaper om hur lärare 

säger sig arbeta samt hur de ser på en individanpassad läsundervisning. Detta gör vi genom 

intervjuer med lärare ute på fältet.  

 

Anledningen till att vi vill ta reda på hur lärare beskriver hur de individanpassar 

läsundervisningen är dels eftersom individanpassad undervisning är ett mål i Läroplanen 

(2011), som vi väljer att koppla till läsundervisning. I vår tidigare kunskapsöversikt har vi 

identifierat att individanpassad undervisning har en positiv inverkan på elevers lärande, 

denna positiva inverkan beror på att läraren utgår ifrån elevernas individuella 

förutsättningar och behov, vilket också är en av anledningarna till att vi vill fördjupa oss i 
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detta. Ytterligare en anledning till varför vi väljer att ta reda på mer om individanpassad 

läsundervisningen är bland annat på grund av Ia Nyströms (2008), lektor i pedagogik och 

forskare vid Växjö universitet, resonemang som pekar på en avsaknad av ett 

individanpassat förhållningssätt i skolorna. Hon menar att en av anledningarna till detta 

skulle kunna vara att det finns begränsad forskning inom området. Ia anser därför att det är 

viktigt att mer forskning bedrivs för att ge en ökad förståelse för individanpassning i 

undervisningen. Detta är något som även vi har upplevt på våra verksamhetsförlagda 

utbildningar på fältet. Vår ambition är därför att belysa och bidra med forskning inom 

området. 

 

Bakgrund 

Individanpassad undervisning handlar om att ge varje elev möjlighet att utvecklas på sin 

individuella nivå och utifrån sina förutsättningar. Skolverkets allmänna råd (2011) 

poängterar att en aktiv lärare som anpassar sin undervisning utifrån elevernas kunskaper 

ger eleverna förutsättningar att utveckla sitt lärande. Monika Vinterek (2006) menar att det 

finns olika typer av individualisering i undervisningen. Hon tar bland annat upp  

Intresseindividualisering som handlar om att arbetsuppgifterna anpassas efter elevernas 

olika intressen.  Nivåindividualisering är också något som hon talar om, vilket innebär att 

eleven förses med uppgifter utifrån sin kunskapsnivå. En annan typ av individualisering 

som Vinterek nämner är materialindividualisering, då eleverna inte alltid är i behov av 

samma typ av material (Vinterek, 2006). 

 

Individanpassad undervisning är något som har funnits länge i skolsammanhang. 

Vetenskapsrådet (2013) beskriver att det har varit ett mål i läroplanerna i snart hundra år.  

 

Individualisering eller en individualiserad undervisning är ingen ny företeelse i 

skolverksamhetens styrdokument. Tankar och förslag på hur läraren på bästa sätt skulle 

kunna anpassa undervisningen efter eleven lades fram redan i 1919 års undervisningsplan för 

rikets folkskolor. I de olika läroplanerna har individualisering lyfts fram i termer av 

anpassning efter elevens läggning, mognad, förmågor, förutsättningar, behov, intressen, mål 

och erfarenheter (Vetenskapsrådet, 2013, s.7). 
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I Läroplanen (2011) tas det upp att elever ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sin nivå 

och utifrån sina förutsättningar. Vi tolkar det som att individanpassning ska genomsyra all 

undervisning på de olika sätt som Vinterek (2006) tar upp, vilka vi nämnt ovan. Vi väljer 

att precisera oss i en del av ett ämne för att kunna fördjupa oss i individanpassningen för 

just den delen. Vi har valt läsundervisning som är en del av svenskämnet i skolan. I 

forskningsbakgrunden kommer vi att belysa några olika sätt det är möjligt att 

individanpassa läsundervisning.  

Syfte 

Vi kommer i vår studie att undersöka och belysa några mellanstadielärares syn på 

individanpassad läsundervisning, samt hur de själva anser att de utgår ifrån detta i sin 

undervisning. 

Forskningsfrågor 

 Hur ser lärarna generellt på en individanpassad läsundervisning? 

 Inom vilket stadie i skolan menar lärarna att en individanpassad läsundervisning 

främst prioriteras? 

 Hur säger sig lärarna arbeta med inlärningsstilar för att individanpassa 

läsundervisningen? 

 Hur säger sig lärarna i övrigt anpassa läsundervisningen för varje elev? 

 

Studiens upplägg 

Vi inleder studien med en forskningsbakgrund där vi beskriver olika begrepp och teorier 

kopplat till vår undersökning. Under samma rubrik, teorier, tar vi även upp våra teoretiska 

utgångspunkter som genomsyrar studien. Därefter visar vi tidigare forskningsresultat som 

vi finner relevant för vår studie. I nästa avsnitt går vi in på den empiriska delen av arbetet 

där vi beskriver undersökningens metod och tillvägagångssätt. Vidare sammanställer och 

jämför vi resultaten vi fått fram i en diskussion.  
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Forskningsbakgrund 

Vår studie om individanpassad läsundervisning, kan placeras i det svenskdidaktiska fältet 

med inriktning mot lärares uppfattning om läsutveckling. Vi kommer att dela in 

forskningsbakgrunden i två delar. I teoridelen beskriver vi olika begrepp och teorier som 

vår studie bygger på. I den andra delen, tidigare forskning, tar vi upp tidigare utförd empiri 

inom vårt valda område. 

Teori 

Nedan kommer vi att ta upp våra teoretiska utgångspunkter samt beskriva forskning och 

begrepp som är relevanta för vår studie. Med utgångspunkt i forskning kring vårt syfte och 

forskningsfrågor identifierade vi några olika sätt att individanpassa läsundervisning, som 

vi sedan formulerade till rubriker i forskningsbakgrunden nedan.  

Teoretiska utgångspunkter   

 

Sociokulturell lärandeteori 

Vi har en sociokulturell syn på lärande, vilket innebär att vi tror på att lärande sker genom 

samspel och kommunikation med andra. Teorin handlar om att varje individ är en del i en 

större grupp, där utveckling och lärande kan ske i ett socialt sammanhang. Vår tanke är att 

eleverna kan hjälpa, samt ge stöd till varandra för att komma vidare i sin utveckling, genom 

ett utbyte av kunskaper och idéer (Säljö, 2012).  

 

Lev Vygotskij är en pedagog och filosof som är central inom det sociokulturella 

perspektivet. Han ägnade sina tio aktiva år åt frågor som rörde barnets lärande och 

utveckling (Säljö, 2012). Vygotskij menar bland annat att motivationen för elevers lärande 

är kopplat till deras intressen och anser därför att lärare behöver ha dessa intressen i åtanke 

för att kunna applicera dem i undervisningen (Lindqvist, 1999). Vygotskij förhåller sig 

kritisk till det passiva lärandet i undervisningen och menar istället att nyckeln till utveckling 

handlar om att klassrummet behöver vara en social miljö där eleverna och läraren är aktiva 

(Lindqvist, 1999).  Vygotskilj anser ”att människan alltid befinner sig i förändring” 

(Kroksmark, 2011, s.450), genom att vi hela tiden har möjlighet att ta tillvara på andras 
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kunskaper och erfarenheter. I läsundervisningen handlar det främst om att ge varandra ett 

utbyte av individuella föreställningsvärldar, vilket kan hjälpa den enskilda eleven att 

komma vidare i sin läsförståelse. Langers (2005) teori om föreställningsvärldar handlar om 

att varje individ tolkar en text olika beroende på erfarenheter och bakgrund. Genom att utgå 

ifrån elevernas föreställningsvärldar i läsundervisningen, till exempel med hjälp av 

textsamtal, menar Chambers (2011) att eleverna ges möjlighet att ta del av varandras tankar 

och idéer för att utveckla läsförståelse.  

 

I det sociokulturella perspektivet är även språket ett viktigt redskap för att förstå och tolka 

omvärlden, detta poängterar Säljö genom följande citat: ”Det är genom kommunikation 

med andra människor som vi kan uttrycka oss, och språkliga begrepp hjälper oss att 

organisera vår omvärld” (Säljö, 2012, s.189). Vi kommer att använda oss av språket som 

ett analysredskap för att förstå och tolka intervjusvaren vi får fram. Vi kommer att ställa 

följdfrågor för att fördjupa kunskaper kring svaren i intervjuerna och hitta likheter och 

olikheter i olika lärares syn och tillvägagångssätt för att individanpassa undervisningen.  

 

Den proximala utvecklingszonen 

För att utveckling ska ske tror vi även det är viktigt att varje elev får möjlighet att utvecklas 

på sin individuella nivå. Vygotskijs teori om lärande och utveckling bygger på att 

”[i]ndividen lär sig att behärska vissa kollektiva handlingar för att efter hand kunna utföra 

dem själv” (Kroksmark, 2011, s.450). Lev Vygotskijs teori om ”den proximala 

utvecklingszonen” handlar om just detta; att eleven förses med uppgifter som är en 

utmaning och som eleven har möjlighet att klara av genom stöttning ifrån lärare eller en 

kamrat som behärskar uppgiften (Körling, 2012). För att kunna utveckla sina förmågor 

inom olika områden är eleven alltså beroende av någon mer kunnig för att ta sig vidare i 

utvecklingen och klara av uppgiften på egen hand.  

 

Eftersom vi dels utgår ifrån ett sociokulturellt förhållningssätt och dels utifrån Lev 

Vygotskijs teori om ”den proximala utvecklingszonen”, är det att utvecklas på sin nivå och 

ta hjälp av varandra med språket som redskap vår studie kommer att grunda sig på.  
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Övriga utgångspunkter 

Vi har valt att lägga fokus på några olika sätt som är möjliga att applicera i undervisningen 

för att individanpassa elevernas läsning. Dessa olika fokus utgår ifrån forskningsfrågorna 

och ligger till grund för våra kommande intervjufrågor.  

Inlärningsstilar och intelligenser 

Varje individ lär sig på ett individuellt sätt, vilket innebär att det kan finnas många olika 

inlärningsstilar i ett klassrum. Beroende på vilka biologiska drag, samt inlärda beteenden 

individen har, formas en individuell inlärningsstil. Kortfattat beskriver gymnasieläraren 

och författaren Lena Boström (1998) inlärningsstilar som “hur man koncentrerar sig, 

absorberar, bearbetar och bibehåller ny information” (Boström, 1998, s.18). Som lärare är 

de viktigt att vara medveten om, samt ha kunskaper om elevernas olika inlärningsstilar och 

intelligenser för att kunna planera en varierad undervisning, samt varierade arbetssätt så att 

varje elev blir stimulerad. Lärarens mål bör alltid vara att bygga lärandet på elevernas 

styrkor, för att skapa en positiv inställning till lärande. Om fokus endast läggs på 

svagheterna är risken stor att elevernas självförtroende sjunker, vilket försämrar lusten att 

lära (Boström, 1998). Enligt den danske psykologen och läsforskaren Jørgen Frost (2009), 

är undervisningsstrategier, som bygger på olika inlärningsstilar, ett medel i undervisningen 

för att lyckas skapa en individanpassad läsundervisning. Även John Hattie (2014) som är 

professor i pedagogik vid Melbourne University i Australien instämmer i att läraren 

behöver ha kunskaper om de olika inlärningsstilarna för att på bästa sätt kunna ge eleverna 

möjlighet att utvecklas på sin nivå. 

 

Elever tillägnar sig kunskap på olika sätt, vilket innebär att läraren behöver ha vetskap om 

att det finns olika inlärningsstilar i ett klassrum för att kunna planera en varierad 

läsundervisning. Läraren behöver alltså endast vara medveten om att elever lär sig på olika 

sätt för att kunna anpassa sin undervisning utifrån det.  

 

Det finns fyra olika inlärningsstilar som är de vanligaste bland eleverna. En elev med 

auditiv inlärningsstil lär sig bäst genom att diskutera och lyssna på läraren, det är alltså 

hörselsinnet som dominerar. För dessa elever kan det vara bra att få lyssna på en ljudbok 

samtidigt som de följer med i texten. Elever som har lättast att lära sig genom känselintryck, 

så som utflykter, fysiska aktiviteter och drama är kinestetiska inlärare. Den kinestetiska 
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inläraren kan få en djupare förståelse för en text genom att till exempel dramatisera textens 

innehåll. Visuell inlärningsstil har de elever som föredrar bilder, skriftliga prov och 

anteckningar. Där är synen elevens främsta redskap. För dessa elever är det bra med böcker 

där det finns mycket bilder som ökar förståelsen för texten. Den taktila inläraren föredrar 

skapande aktiviteter med händerna. För en taktil läsare kan koncentrationen och 

läsförståelsen öka genom att stimulera händerna med till exempel en massageboll 

(Boström, 1998). 

 

Den amerikanske pedagogen och utvecklingspsykologen Howard Gardner (1998) har 

myntat begreppet Multiple intelligences, som har vissa likheter med inlärningsstilar. Bland 

annat har de visuella, taktila och kinestetiska inlärningsstilarna liknande drag i förhållande 

till Gardners teorier. Han grundar sina teorier på åtta olika förmågor som varje elev har en 

unik blandning av. Gardner menar att en människa inte kan vara bra på alla dessa åtta 

intelligenser, utan är vanligtvis skicklig inom en till tre av dessa, men duglig inom alla. De 

intelligenser Gardner pratar om är lingvistisk intelligens, logisk-matematisk intelligens, 

musikalisk intelligens, visuell intelligens, taktil-kinestetisk intelligens, naturintelligens, 

interpersonell intelligens och intrapersonell intelligens. 

 

Den lingvistiska intelligensen handlar om språklig begåvning, med fokus på samtal, läsning 

och skrivning. Att ha en logisk-matematisk intelligens innebär att det logiska tänkandet 

genom struktur och ordning är i fokus. Personer med den musikaliska intelligensen föredrar 

att lära genom musik. Den visuella intelligensen, liksom inlärningsstilen, föredrar bilder i 

undervisningen. En taktil-kinestetisk intelligens, vilka är skilda inlärningsstilar, har fokus 

på att använda kroppen. Naturintelligens handlar om förmågan att koppla lärande till natur 

och miljö för att förstå och lära. Interpersonell och intrapersonell intelligens är skilda 

begrepp då interpersonell handlar om samspel med andra, och en intrapersonell person 

helst arbetar ensam. Gardners (1998) föreställning om användningen av intelligenserna 

bygger på en varierad undervisning där alla elevers lärande tillgodoses. 

 

Kunskapsnivå 

För att elevernas utvecklingskurva inom läsningen ska peka uppåt är det viktigt att de får 

utmaningar i undervisningen. Texterna får varken vara för lätta eller för svåra för eleven, 



 

12 

 

vilket är en balans som läraren behöver finnas som stöd inför. Det är därför viktigt att eleven 

förses med texter som matchar elevens intressen, behov och kunskapsnivå, vilket är något 

som Chambers (2011) understryker. Lev Vygotskij, som myntade begreppet ”den 

proximala utvecklingszonen”, som innebär att eleven ska förses med uppgifter som är lite 

svårare än vad eleven tror sig klara av, kan kopplas samman med att läraren behöver vara 

med och stötta eleven för att eleven ska kunna ta ett kliv framåt i utvecklingen (Körling, 

2012). 

 

En viktig aspekt inom individanpassad läsundervisning handlar om hur böcker väljs ut och 

framför allt vilka texter varje elev möter. När böcker väljs ut är det viktigt att eleverna får 

välja bok utifrån intressen och personlighet. Dock är det, som tidigare nämnt, nödvändigt 

att läraren vid dessa val finns som stöd och vägledare för att texterna ska matcha elevernas 

”proximala utvecklingszon”, alltså kunskapsnivå. Detta är något som flera forskare och 

författare trycker på som nödvändiga aspekter för att elevernas läsupplevelse ska bli 

optimal. Både Rosenblatt (2002), Reichenberg (2014) och Chambers (2011) poängterar 

vikten av lärarens granskning av elevernas litteratur, då eleverna ofta väljer böcker baserat 

endast utifrån deras intressen och därmed på en opassande kunskapsnivå. Det är alltså av 

stor betydelse att läraren har kännedom om var varje elev befinner sig i läsutvecklingen. 

Även Gunilla Molloy (1996) menar att det är viktigt att matcha litteraturen till eleverna, det 

poängterar hon genom följande citat: “Genom att se olika elevers behov och förutsättningar 

kan läraren lättare välja passande texter både för den enskilde eleven och för hela gruppen” 

(Molloy, 1996, s.81). Molloy anser även att det är viktigt att lärare själva läser den 

ungdomslitteratur som är tänkt till eleverna, både för att kunna ha en dialog med eleverna 

angående de skönlitterära texterna och för att kunna finna lämplig litteratur till eleverna. 

 

Det förekommer ofta i skolorna att en hel klass läser samma bok, för att tillsammans kunna 

utföra textsamtal för att fördjupa förståelsen kring innehållet. Att läsa samma text är något 

som Frost (2002) ställer sig kritisk till, genom att belysa vilka konsekvenser som kan 

uppstå. Han menar att de svaga eleverna missgynnas till följd av att texten tenderar att 

hamna på en för avancerad nivå. För de högpresterande eleverna blir effekten omvänd då 

texterna har en tendens att brista utmaningsmässigt. Även Molloy (1996) förhåller sig 

kritisk till att “samma bok används oreflekterat år efter år, oberoende av svaret på vem 
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undervisar jag?” (Molloy, 1996, s.80) och detta är något som kan uppstå vid användning 

av klassuppsättningar av böcker. Molloy (1996) menar också att lärares textval kan bero på 

bekvämlighetsskäl då litteraturen redan finns tillgänglig på skolan. Hon anser att detta kan 

få konsekvenser som begränsar lärandet genom att eleverna inte kan relatera till texterna. 

Jan Nilsson (1997) förstärker resonemanget genom att poängtera att texterna behöver 

matcha elevernas intressen, behov och erfarenheter. Att använda samma text till eleverna 

kan även vara utvecklande, genom att eleverna får dela med sig utav sina olika perspektiv 

och föreställningsvärldar, alltså att eleverna får dela med sig av hur de reflekterar kring 

texten. Denna reflektion kan grunda sig i intressen, erfarenheter och bakgrund. Textsamtal 

är något som Chambers (2011) anser vara viktigt för att få en djupare förståelse för texten. 

Det är genom förbestämda frågor om texten, elevernas tolkningar och dess utbyte som 

möjliggör nya infallsvinklar i texten. 

 

Skolmyndigheter 

Vi kommer här att ta upp vad styrdokument och andra myndigheter som granskar skolan 

generellt säger om en individanpassad undervisning. Detta är inget som har kommit fram 

genom intervjusvaren, vi väljer att ta upp det för att det är ett mål i Läroplanen (2011) och 

för att det skrivs fram där som väsentligt för elevernas lärande och utveckling. 

 

Läroplanen 

Läroplanen (2011) har tydliga riktlinjer och mål som pekar mot att undervisningen ska vara 

individanpassad för att varje elev ska få möjligheter att utvecklas utifrån sina 

förutsättningar. För att göra detta möjligt förutsätts att läraren varierar sin undervisning.  

Skolverket skriver tydligt fram att en individanpassad undervisning är ett mål som skolan 

ska sträva efter, genom följande citat: ”undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (Läroplan för grundskolan, 2011, s.8). I vår tidigare 

kunskapsöversikt (Nilsson & Svensson, 2015) tar vi upp vad Läroplanen (2011) ytterligare 

säger om en individanpassad undervisning. 

Skolverket eftersträvar även att undervisningen ska ge eleverna möjlighet till utveckling 

med utgångspunkt i deras tidigare erfarenheter och bakgrund, vilket är centralt i 

individanpassad undervisning. I Läroplan för grundskolan tas det även upp att det är 

skolans uppgift att varje elev får utforska sin identitet för att i sin tur kunna delta och vara 

en aktiv medborgare i samhället (Nilsson & Svensson, 2015). 
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Skollagen 

Skolverkets allmänna råd (2011) förtydligar Läroplanens (2011) mål om en 

individanpassad undervisning genom följande citat: 

Enligt skollagen ska alla elever 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. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst 

ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 

Enligt skolförordningen ska eleverna genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt 

och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna 

når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom 

ramen för utbildningen (Skolverkets allmänna råd, 2011, s.11). 

 

Tidigare forskning 

De forskningsresultat som vi har tagit del av är eniga om att en individanpassad 

undervisning generellt ger eleverna möjlighet att utveckla kunskaper på sin nivå. Det 

nuvarande styrdokumentet, Läroplanen (2011), trycker på att individanpassning i 

undervisningen med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter och bakgrund är 

betydelsefullt för elevernas utveckling. May-Britt Drugli (2014) poängterar att relationen 

mellan elev och lärare är betydande, eftersom eleven behöver känna att deras åsikter är 

viktiga. Relationen är även väsentlig för att läraren behöver tillägna sig kunskaper om 

elevens förutsättningar och behov för att kunna anpassa sin undervisning utifrån eleverna. 

Vi har upplevt att individanpassad undervisning med just läsning som fokus är ett ämne 

som inte har beforskats och därför har vi inte funnit speciellt mycket forskning kring ämnet. 

Läsning i sig är ett område som många forskare har studerat, och det är utifrån den typen 

av forskning vi valt att plocka delar och koppla till en individanpassad läsundervisning.  

 

Skolinspektionen 

Skolinspektionen (2010) har sammanställt en kort översikt utifrån en kvalitetsgranskning 

som handlar om hur, samt om skolan lyckas lyfta varje elev och ge var och en möjlighet att 

uppnå goda resultat. Eftersom en del av vårt syfte handlar om att vi vill ta reda på hur lärare 

ser på en individanpassad undervisning, anser vi att denna studie av skolinspektionen är 

relevant för vår undersökning. Studien utgår ifrån 40 olika skolor i Sverige där 
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observationer samt intervjuer med rektorer, lärare och elever har genomförts. Resultaten 

visar bland annat att “undervisningen inte anpassas efter elevernas behov i tillräcklig 

utsträckning” (Skolinspektionen, 2010, s.2). I hälften av skolorna menar lärare att det är 

svårt att se eleverna som individer med olika förutsättningar och utgår därför inte ifrån 

elevernas erfarenheter, bakgrund och intressen. Generellt finns det alltså ett behov i 

skolorna av att individanpassa undervisningen så att alla elever får chans att utveckla sina 

förmågor. Det finns förstås även goda exempel på skolor som arbetar på sätt som gynnar 

eleverna. Det har bland annat observerats att på vissa skolor fungerar kommunikationen 

bättre mellan lärare och elever, vilket är en förutsättning för att eleverna ska kunna 

utvecklas. Läraren måste också känna sina elever för att kunna planera undervisningen 

genom att koppla den till elevernas intressen, bakgrund, behov och förutsättningar. Genom 

denna typ av kommunikation menar elever att ”(...) de känner sig sedda och omtyckta av 

lärarna” (Skolinspektionen, 2010, s.3), vilket också motiverar eleverna. 

 

Empirisk undersökning  

Vi har tagit del av en studie som påminner om vår, med liknande syfte, forskningsfrågor 

och metod. Studien, som är ett examensarbete, heter “Lärarens möjligheter till 

individualiserad undervisning i klassrummet -En studie om hur tre lärare uppfattar 

individanpassad undervisning” (2010) och är skriven av Caroline Josefsson. Studiens 

forskningsfrågor är följande; 

 Hur ser lärare på sina möjligheter till individanpassad undervisning och vilka 

svårigheter upplever de med att förverkliga individanpassa undervisning i 

praktiken? 

 På vilka sätt individanpassar lärarna sin undervisning i praktiken? 

Josefsson har genom intervjuer och observationer kommit fram till att samtliga lärare ser 

individanpassning som något som är viktigt att utgå ifrån för att eleverna ska få möjlighet 

att utvecklas. Några av de intervjuade poängterar att de anpassar uppgifter utifrån elevernas 

kunskapsnivå, alltså varken för lätta eller för svåra uppgifter. Majoriteten såg tidsbristen 

som ett problem för att kunna anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov. 
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Orsaken till varför lärarna valde att individanpassa sin undervisning visade sig främst vara 

grundad i elevernas olika kunskapsnivåer. Lärarna menade att det var viktigt att möta varje 

elevs behov och att inte se klassen som en homogen grupp som ligger på samma nivå. Utifrån 

lärarnas tankar kring detta kunde tre orsaksteman urskiljas: ”Förutsättningar”, ”Nöjet” och 

”Meningsfullhet” (Josefsson, 2010, s.19). 

En annan intressant aspekt som uppkommer i studien handlar om “den proximala 

utvecklingszonen”. En lärare tar upp att hon ibland låter en hög- och en lågpresterande elev 

arbeta tillsammans med syfte att ge stöd för eleven som är lågpresterande. 

Något som nämns i studien är också inlärningsstilar. Det är en av de intervjuare lärarna som 

tar upp detta, och menar att ett varierat arbetssätt där eleverna själva får vara med och 

bestämma hur de ska arbeta är viktigt. 

 

Empirisk undersökning 

Metod 

Vår ambition var att undersöka hur lärarna ser på och säger sig använda individanpassning 

i läsundervisningen. Vi valde att utföra intervjuer med fyra mellanstadielärare på fältet för 

att få en tydlig bild av hur de tänker och säger sig arbeta kring ämnet. Den kvalitativa 

metoden vi valde att använda gav oss en fördjupad förståelse som vi förmodligen inte hade 

fått vid en kvantitativ undersökning. Vi tar stöd från Jan Trost som menar att “[k]valitativa 

intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla 

frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar” (Trost, 2005, s.7). Trost (2005) beskriver 

även kvalitativa intervjuer som en god metod när intervjuaren vill finna förståelse och 

mönster. Nedan beskriver vi hur vi i vår undersökning har gått till väga för att få fram våra 

resultat. 

 

Urval 

“Val av informanter är en särskilt viktig fråga inom kvalitativ intervjuforskning. Vem ska 

intervjuas, hur många och enligt vilka kriterier ska de väljas ut?” (Dalen, 2015, s.58). Med 
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detta i åtanke valde vi att ta kontakt med lärare som vi kände till sedan innan, på fyra olika 

skolor, genom att skicka ut ett mejl. Vi lyckades boka in intervjuer med alla fyra tänkta 

mellanstadielärare på fältet. Anledningen till att vi endast valde att genomföra fyra 

intervjuer var bland annat på grund av hur tidskrävande bearbetningen av en intervju kan 

vara. Trost (2010) rekommenderar att intervjua runt fyra personer. Han menar att med 

många intervjuer kan det bli svårt att få en överblick och se detaljer som likheter och 

skillnader. Dessutom kom vi fram till att materialet vi fått in efter intervjuerna var 

tillräckligt för tolkning och analys. 

 

Informanter 

Alla skolor vi besökte var grundskolor med årskurserna F-6. Samtliga skolor är belägna i 

samma kommun, med ett totalt invånarantal på knappt 14,000. Detta innebär att skolorna 

är ganska små med ett elevantal på ungefär 150 elever per skola. Informanternas åldrar 

sträcker sig mellan 35 till 65 år och deras elevgrupper varierar från ungefär tio till tjugofem 

elever. Samtliga lärare som intervjuats är utbildade mellanstadielärare och i vissa fall även 

lågstadielärare. 

 

Genomförande 

I vårt inledande mejl utgick vi ifrån Trosts (2010) mall om första kontakten. Vi presenterade 

oss och vår studie utifrån vårt syfte, vad som förväntades av informanterna, deras 

anonymitet och frivilliga medverkan, samt våra kontaktuppgifter för bokning av träff eller 

eventuella frågor. Vi gav informanterna en ungefärlig tidsram med en maxtid på en 

halvtimme. Trost menar att “[i]ntervjun med dess innehåll och omfattning skall eller bör 

inte ta för lång tid vare sig för den intervjuade eller intervjuaren” (Trost, 2010, s.82). 

Ljudupptagning 

Varje informant fick frågan om de samtyckte med att vi gjorde inspelningar av samtalen, 

vilket vi i samtliga fall fick godkännande att göra. Trost (2010) poängterar att i vissa fall 

kan det förekomma att informanter kan känna obehag inför att spelas in, och därför kan 

hämmas. För att på bästa sätt kunna vara delaktig och uppmärksamma i intervjun, och för 

att kunna ställa följdfrågor var det viktigt för oss att undgå att anteckna. Dessutom menar 
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Trost (2005) att vid en inspelning kan man i efterhand lyssna ordagrant på det som sagts 

och identifiera olika ordval och tonfall. Även Thomsson (2010) menar att det kan vara av 

fördel att spela in det som sägs i en intervju. “Om jag däremot vill höra deltagarnas egna 

ord, söka efter ordval, motsättningar, hänvisningar och personliga tolkningsrepertoarer, så 

måste jag ha tillgång till de hela berättelserna i analyserna. Ingen intervjuare hinner skriva 

ner hela berättelser ordagrant samtidigt som hon eller han ska reflektera över det som sägs 

och guida intervjun vidare” (Thomsson, 2010, s.87). Trost (2010) menar dock även att det 

kan finnas nackdelar med ljudinspelning, så som tidskrävande arbete att bearbeta och att 

betydelsefulla gester kan gå förlorade om inte intervjun filmas. 

 

Intervjuer 

Trost (2005) talar om standardisering som innebär att alla intervjuer har lika förutsättningar 

och frågorna som ställs är samma. Allt är alltså likadant för alla intervjuade. I vårt fall 

ställde vi samma frågor, men i den följd som passade beroende på informantens föregående 

svar. Dessutom var följdfrågorna till viss del olika beroende på vad informanten valde att 

ta upp. Trost kallar denna typ av intervjuteknik för låg grad av standardisering. “Låg grad 

av standardisering innebär i stort sett motsatsen. Man formulerar sig t.ex. efter den 

intervjuades språkbruk, man tar frågorna i den ordning de passar och den intervjuade får 

gärna styra ordningsföljden, följdfrågor formuleras beroende på tidigare svar” (Trost, 2005, 

s.19). 

 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, som innebär att vi använde oss av 

förbestämda frågor som var öppna, samt med en flexibel ordningsföljd (Trost, 2010). 

Anledningen till att vi valde att ha förbestämda frågor var för att vi ville hålla den röda 

tråden i intervjun. Samtidigt ville vi att frågorna skulle vara öppna för att kunna ta del av 

informantens tankar och åsikter. 

 

Trost (2010) menar att det både finns för- och nackdelar med att vara två som intervjuar. 

Fördelen är att intervjuarna kan komplettera varandra genom skilda uppfattningar och 

tolkningar av informantens svar. Nackdelen kan vara om intervjuarna inte är samspelta och 

om informanten känner sig underlägsen med två intervjuare. 
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Intervjuerna har utförts i olika utrymmen på skolorna. De platser som utnyttjats är 

arbetsrum, klassrum, bibliotek och grupprum, dessa platser valdes av informanterna. Vi 

tror att de olika platserna kan ha haft betydelse för slutprodukten av materialet, då vi på 

några av ställena blev avbrutna och kom av oss. Trost (2010) uppmärksammar att det kan 

vara viktigt att reflektera över lokalens inverkan på materialet. Vi tror inte att 

trovärdigheten i materialet har påverkats, men att materialet kanske kunnat utökas om vi 

inte blivit avbrutna.  

Vår tanke med intervjufrågorna var att de skulle vara öppna, men samtidigt kunna besvara 

våra forskningsfrågor, kopplat till vårt syfte. Utifrån delarna vi lagt fokus på under rubriken 

”övriga utgångspunkter” i vår forskningsbakgrund utformade vi intervjufrågor som var 

anpassade för att få ut så mycket information som möjligt kring varje forskningsfråga. 

Vissa av följdfrågorna vi ställde var förbestämda och andra ställdes spontant för att få ut 

mer information och för att förstå och tolka de intervjuandes tankar och idéer. Genom 

språket som redskap kunde vi skapa oss en uppfattning av lärarnas tankar kring sin syn på 

och metoder för en individanpassad läsundervisning, vilket är syftet med studien. 

Databehandling 

Analysarbetet av en kvalitativ datainsamlingsmetod, som intervju, skiljer sig från en 

kvantitativ insamlingsmetod, eftersom det inte finns någon specifik mall eller metod att 

använda sig av. Vid kvantitativa metoder finns det olika statistiska hjälpmedel som 

sammanställer materialet. Vid en kvalitativ metod är fördelen att man kan koppla ihop 

materialet med intryck av vad man sett och hört vid intervjun (Trost, 2010). Eftersom vårt 

syfte är att undersöka hur lärare ser på individanpassad läsundervisning anser vi att en 

kvalitativ undersökning är att föredra då vi kan få en djupare förståelse av vad lärarna 

förmedlar. Efter intervjuerna transkriberade vi materialet för att få en översikt av vad som 

sagts och för att kunna jämföra svaren ifrån de olika intervjuerna. 

 

Forskningsetiska principer 

Vi har tagit hänsyn till det Vetenskapliga rådets fyra olika forskningsetiska principer i vår 

undersökning. “Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet, som har 
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en ledande roll att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed 

bidra till samhällets utveckling” (Vetenskapsrådet, 2014). 

Informationskravet  

“Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 1990, s.7). Informanterna blev 

inledningsvis, i mejlet, informerade om studiens syfte och vad som förväntades av dem. 

Samtyckeskravet  

“Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet, 1990, s.9). Samtliga lärare gav samtycke av att bli intervjuade i samband 

med att vi bokade in intervjuerna. De fick även information om att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan.  

 Konfidentialitetskravet 

“Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 1990, s.12). Lärarnas medverkan behandlas med 

anonymitet och informanternas namn byts ut. 

Nyttjandekravet 

“Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” 

(Vetenskapsrådet, 1990, s.14). Informanterna har getts information om att endast 

handledare och examinatorer har rätt att ta del utav vårt material. 

 

Material 

Vi inledde varje intervju med lite kallprat eftersom vi ville att intervjuerna skulle bli 

lättsamma och att lärarna skulle bli avslappnade med oss. Vi ställde sedan frågor som rörde 

deras utbildning och sådant som kan vara bra för oss att veta. Samtliga intervjuer tog 

ungefär 15 minuter. 

Eftersom våra respondenter kommer att vara helt anonyma har vi valt att ändra namnen på 

personerna. Samtliga personer har en utbildning som mellanstadielärare och arbetar i 

klasser mellan årskurs 4-6. Det varierar hur många elever dessa lärare har i sina klasser, 

från tio till tjugofem stycken. 
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Sammanfattning av intervjuer 

Intervjufråga 1 

- I Läroplanen (2011) står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov, hur gör du för att uppfylla det? 

Johanna inleder med att berätta att hon följt samma klass, som nu är en 3-4:a, sedan de 

gick i 1-2:an. Att ha en åldersintegrerad klass har medfört att hon alltid har behövt hitta 

material som motsvarar olika nivåer. När eleverna gick i 1-2:an hade Johanna ibland tre 

olika texter eleverna kunde välja på, men allt eftersom de har utvecklats anser hon inte att 

det behövs längre, på grund av att eleverna nu befinner sig på en jämnare kunskapsnivå. 

Den enda gången hon behöver skaffa material på en lägre nivå är för de nyanlända eleverna. 

Hon berättar att det är en utmaning att matcha deras behov då det är svårt att veta var de 

befinner sig, eftersom det inte finns några utredningar gjorda för dessa elever. 

Johanna har tidigare arbetat med undervisningsmaterialet ”Stjärnsvenska”, som är böcker i 

tolv olika nivåer där eleverna jobbar sig upp nivå för nivå. När Johanna arbetade med detta 

hade hon en resurslärare till sitt förfogande. Resursläraren hjälpte till med att ta reda på 

vilken nivå varje elev befann sig på. Böckerna fick de sedan i läxa, och ibland läste de även 

i skolan. Efter att de läst ut en bok fick de svara på frågor kring texten. 

Karin berättar att alla texter, oavsett ämne, läser de tillsammans i klassen. De tränar 

tillsammans på olika strategier för att förstå texten, till exempel genom att gå tillbaka i 

texten och förklara svåra ord och begrepp. Hon förklarar även att eleverna läser själva också 

och ibland lyssnar hon på dem, men tvingar ingen att läsa högt i grupp. 

Göran beskriver ett läsprojekt som han bedriver i sin klass för tillfället. Några av eleverna 

läser själva i boken ”Godnatt mister Tom”, Göran menar att det är en ganska svår bok för 

eleverna, men att flera av eleverna klarar av den. Några av eleverna i klassen som har 

svårigheter med avkodningen av texter, läser också boken med hjälp av en inläsningstjänst 

som stöd. Han berättar också att han har några elever i klassen som behöver enklare böcker, 

därför väljer han ut böcker som passar dessa elever. Vidare har han en grupp elever som 

har svårt för att läsa och som går till en speciallärare två timmar i veckan för att få hjälp 

med läsningen. Efter eleverna läst de olika böckerna arbetar med och redovisar de olika 

uppgifterna kring boken eller har boksamtal. 
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Ingrid berättar att hon helst inte låter eleverna själva bemöta en obekant text. De arbetar 

ofta i helklass och i olika grupper där läsnivåerna är blandade hos eleverna och i grupper 

där de känner sig trygga med varandra. De arbetar då med förförståelse och vilka strategier 

eleverna behöver ha för att förstå texten. Vissa delar av arbetssättet hämtar Ingrid från 

undervisningsmetoden ”En läsande klass” som är ett slags hjälpmedel som fokuserar på 

olika strategier för att förstå en text. 

Intervjufråga 2 

- Hur ser du på en individanpassad läsundervisning? 

 

Johanna tycker att det är tidskrävande att individanpassa undervisningen för eleverna, 

eftersom olika material på olika nivåer behöver förberedas. Däremot tycker hon att det är 

viktigt att eleverna i början av läsutvecklingen får stöd och utmaning på sin nivå. 

 

Karin anser att det är tidskrävande att individanpassa undervisningen, men samtidigt en 

förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas på den nivå de befinner sig. Hon strävar 

efter att alla elever ska få utmaning i undervisningen, för att eleverna inte ska bli 

understimulerade och uttråkade. 

 

Göran tycker att böcker i klassuppsättningar i olika nivåer är att föredra i undervisningen 

för att kunna prata och arbeta med boken. Han tycker inte att det är optimalt att gå till 

biblioteket med eleverna för att välja böcker, eftersom risken är då stor att eleverna väljer 

för svåra böcker än de behärskar. Göran anser att som lärare behöver man ha läst de böcker 

som eleverna förväntas läsa och förbereda uppgifter till texten. En annan sak som Göran 

upplever är att elevernas läsförståelse har försämrats markant de senaste 5-10 åren, han 

spekulerar i att det kan bero på att språket i samhället har förändrats mycket under de 

senaste åren, så att de klassuppsättningar som finns på skolan har ett äldre språk som 

eleverna inte behärskar. 

 

Ingrid skulle önska att det fanns resurser för att genomföra en individanpassad 

undervisning i full utsträckning. Hon skulle vilja att de svaga eleverna får ”en massiv insats 

under en kortare period” (inspelning av material, 15-11-20). Hon anser att de hjälpmedel 
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som ges till elever som behöver det fungerar, men att utvecklingen stannar av om dessa 

elever inte får extra hjälp för att utvecklas. 

Intervjufråga 3 

- Hur effektivt tror du att individanpassad läsundervisning är för elevernas 

utveckling? 

 

Johanna förmedlar att hon såg en utveckling hos eleverna när de arbetade med 

”Stjärnsvenskan”. Metoden gick ut på att komma till nästa nivå genom att läsa de böcker 

som fanns på den befintliga nivån med flyt. Johanna upplevde ”Stjärnsvenskan” som en 

effektiv metod som hjälpte alla elever att utveckla sin läsning. 

 

Karin beskriver att hon tror att individanpassad undervisning är en förutsättning för 

elevernas utveckling, då de bemöts på sin nivå. När klassen har gemensam högläsning läser 

de ofta texter en bit över deras nivå eftersom de kontinuerligt pratar om texten och hjälper 

varandra att förstå då det kanske inte handlar om texter som de hade valt själva. När 

eleverna väljer böcker själva på biblioteket finns Karin där och stöttar för att de ska välja 

böcker på en lämplig nivå och kunna bli utmanade. 

 

Göran upprepar att en individanpassad läsundervisning kan vara effektivt om läraren har 

läst den litteratur som ska användas för att kunna delta i diskussioner kring texten. 

 

Ingrid trycker återigen på att en massiv insats under kortare perioder för elever som 

behöver extra hjälp kan vara förmånligt för elevernas läsutveckling. För att eleverna ska få 

en skjuts i rätt riktning och för att öka deras självförtroende tror Ingrid att detta är viktigt. 

 

Intervjufråga 4 

- Ser du några fördelar respektive nackdelar med att individanpassa 

läsundervisningen? 
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Johanna svarar kortfattat återigen att fördelen är att eleven bemöts på sin nivå och att 

nackdelen är att det är ett tidskrävande arbete. 

 

Karin tror att det finns många lärare som gärna vill ha sina elever på samma nivå för att 

ingen ska känna sig utpekad. Genom ett bra klassrumsklimat och genom att prata med sin 

klass om att alla är duktiga på olika saker menar Karin att eleverna finner trygghet och 

förståelse för att alla är olika, vilket är en styrka. Dock tycker Karin, som alla andra, att det 

är tidskrävande att möta varje elev med uppgifter och texter på deras nivå. 

 

Göran fastslår att individanpassad läsning är bra för att få eleverna att förstå vad de läser, 

eftersom texterna är nivåanpassade. Nackdelen är att det kan vara svårt att hitta och köpa 

in rätt böcker som matchar alla elever. 

 

Ingrid menar att nackdelen med individanpassad läsundervisning kan bli att man 

nivågrupperar eleverna och isolerar grupper som får enklare texter, Ingrid föredrar att 

arbeta med texter tillsammans i hela klassen. Hon väljer hellre böcker som är lite svårare 

för att eleverna ska få jobba hårt med att förstå och tolka texten. Dessa texter diskuterar de 

sedan och får utbyte av varandras tolkningar och idéer. När de tillsammans läser texter är 

det alltid Ingrid som väljer ut dessa texter, medan eleverna själva får välja ut de enskilda 

läseböckerna de vill läsa. Anledningen till att hon låter dem välja helt själva är för att hon 

vill att de ska finna läslust i dessa böcker, som de får möjlighet att välja utifrån intresse, 

och vilja läsa mycket. Med böckerna som de väljer själva får eleverna möjlighet att skriva 

recensioner i en blogg för klassen, där de också kan gå in och läsa och kommentera 

varandras. 

 

Intervjufråga 5 

- Vi har fått uppfattningen att individanpassad läsundervisning främst 

prioriteras på lågstadiet, hur ser du på detta? 

Enligt Johannas erfarenheter anser hon att individanpassad undervisning främst behövs på 

lågstadiet, och det är som sagt också där hon själv har arbetat mer med det. Hon menar att 
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de elever som redan i årskurs ett kunde läsa inte behövde arbeta mer med 

bokstavsgenomgång, utan fick då svårare uppgifter istället. Nu, när Johanna har eleverna 

som en mellanstadieklass anser hon att det inte är lika viktigt att fortskrida arbetet med 

individanpassad läsundervisning eftersom det inte är lika stor spridning på elevernas 

kunskaper. 

Karin tror att detta kan bero på att det generellt är lättare för läraren att hitta böcker som 

passar elever på lågstadiet utifrån deras nivåer, och att det blir svårare att finna lämpliga 

böcker ju äldre eleverna blir. Anledningen till detta resonemang grundar sig i att hon anser 

att elevernas kunskapsnivåer skiljer sig mer på mellanstadiet och spridningen mellan låg- 

och högpresterande elever är större. Karins strategi är att samarbeta och ta hjälp av 

bibliotekarien för att kunna matcha eleverna med böcker på bästa sätt. 

Göran stämmer in i resonemanget om att spannet mellan hög- och lågpresterande elever är 

snävare på lågstadiet, då behövs inte lika många böcker på skiftande nivåer som på 

mellanstadiet där nivåerna skiftar i större omfattning. Han menar också att det blir mer jobb 

för läraren då fler böcker måste läsas in. 

Ingrid instämmer med vår uppfattning, och menar att det kan bero på att det inte finns 

tillräckligt med tid på mellanstadiet för att hinna med varje elev. Den enda tiden Ingrid får 

till att hjälpa en mindre grupp att komma vidare i läsningen är 30 minuter i veckan, då en 

annan lärare på skolan undervisar resterande elever. Detta är en lärare på skolan som har 

timmar över, men behöver inte vara behörig i svenska, till exempel hemkunskapsläraren. 

Ingrid förmedlar att hon inte är nöjd med detta system utan skulle önska mer tid för att 

åstadkomma resultat för eleverna. 

 

Intervjufråga 6 

- Jobbar du något med deras inlärningsstilar? 

Johanna använder sig av texter på smartboarden och läser i helklass ofta texter högt för att 

underlätta avkodningsprocessen för elever med dessa svårigheter.   

 

Karin: 
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”Absolut, en del lär sig ganska bra genom att läsa själva, en del lär sig genom att höra, och 

en del måste koppla bilder till. Så när vi läser till exempel i SO eller i Svenskan så försöker 

vi ha både det här med bilder och olika sätt att, dels att de läser själva, men att vi läser 

tillsammans och sen att man kopplar det till bilder och hänger upp det” (Inspelning av 

intervju, 15-11-05).  

Karin berättar också att hon tycker att det är viktigt att eleverna hittar vilken strategi som 

fungerar för dem, och att de sedan använder det som en studieteknik. Det kan handla om 

att eleven kan bli hjälpt av tankekartor, eller små rubriker för att strukturera upp det. 

Göran påstår att han utgår väldigt mycket från inlärningsstilar. Han tycker det är viktigt att 

eleverna lär känna sin egen inlärningsstil. Dels använder han sig utav bilder, visar filmer 

och pratar mycket i sin undervisning. Eleverna får ibland även möjlighet att anteckna själva 

vid svåra ord och begrepp. 

Ingrid förklarar att även hon arbetar mycket med att eleverna ska hitta sin egen 

inlärningsstil. Hon varierar sin undervisning genom att till exempel ställa frågor om texten, 

lyssna på texten, se en film eller göra en mindmap.  Ingrid nämner att vid vissa prov låter 

hon eleverna svara på en fråga om hur de har tränat för att de ska reflektera över sin 

inlärning. 

 

Intervjufråga 7 

- Jobbar du något med textsamtal? 

Johanna berättar att hon arbetar mycket med textsamtal i sin klass. De läser oftast samma 

text som de sedan diskuterar både enskilt, i par och i helklass. Johanna nämner även att hon 

arbetar med genrepedagogik, som hon hoppas ger goda resultat för samtliga elever, även 

de nyanlända. 

Karin förklarar att hon arbetar med materialet ”Läsrummet” där eleverna får läsa olika 

sorters genrer. Efter varje text förs diskussioner i helklass. Hon berättar även att när de har 

högläsning tillsammans så får eleverna enskilt svara på frågor angående texten i en 

loggbok. 
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Görans läsprojekt om boken ”Godnatt, Mister Tom” kommer att avslutas med uppgifter 

och samtal kring boken, vilket är något han även gjort tidigare. Göran trycker på även i 

denna fråga att läraren måste ha läst boken för att kunna bedriva ett boksamtal. 

Ingrid vill gärna att hennes elever ska få utbyte av varandras perspektiv och tankar. 

Textsamtalen baseras främst utifrån karaktärerna, det kan vara frågor som till exempel ”Om 

du kunde plocka ut en person ur boken, vad skulle du ställa för frågor till den då?”, ”Om 

någon i den här boken skulle börja i klassen, vem skulle du vilka plocka med dig hit och 

varför?” och ”Vilka val har personen här?”. Dessa frågor använder hon både under och 

efter läsningen. Ingrid anser att det är viktigt att stanna upp i texten för att de som inte 

förstått ska få en chans att komma vidare. Textsamtalen kan alltså öka elevernas förståelse 

genom hela läsprocessen. 

 

Intervjufråga 8 

- Har du några övriga tankar? 

Det var bara Ingrid som tog upp ytterligare tankar kring ämnet och talar om att de har slutit 

ett avtal som gör att alla på skolan kan få ta del utav inlästa läromedel. Hon anser att det 

hjälper elever som har svårt med avkodningen av texten att förstå dess innehåll. Bildstöd 

är ett annat hjälpmedel för elever som behöver komplement till texten. 

Ett annat väsentligt ämne som Ingrid även tar upp handlar om att de nationella proven inte 

individanpassas på ett sätt som hon skulle önska. Hon exemplifierar en elev som hade 

svårigheter med avkodningen, men hade en god textförståelse och analysförmåga. På grund 

av svårigheterna med avkodningen kunde eleven inte medverka på läsförståelse-delen i 

nationella proven, eftersom inga hjälpmedel så som inläsningstjänst fick användas, enligt 

skolverkets regler. Ingrid tycker att detta är märkligt, då eleven inte fick chansen att visa 

sina goda kvaliteter. Hon tycker att detta är konstigt med tanke på att skolverket trycker på 

att individanpassad undervisning är viktigt.  
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Analys och diskussion  

Vi kommer här att skriva fram resultaten av intervjuerna som vi anser viktiga eller 

intressanta utifrån våra forskningsfrågor. Med stöd i vår forskningsbakgrund, teorier, och 

begrepp drar vi paralleller, tolkar och redogör för vår datainsamling. Vi kommer även att 

föra en metoddiskussion där vi reflekterar över vårt tillvägagångssätt. 

 

Analys och diskussion av resultatet  

Hur ser lärarna generellt på en individanpassad läsundervisning? 

Vi har identifierat motstridigheter i de intervjuade lärarnas tankesätt. Karin tar upp att hon 

tror att många lärare strävar efter att få sina elever på samma kunskapsnivå, vilken hon ser 

som en nackdel då hon anser att man behöver se varje individ och inte klassen som en 

homogen grupp. Vi tolkar resultaten som att Johanna just strävar efter att få varje elev att 

nå upp till samma nivå för att underlätta undervisningen. Ett av Skolinspektionens (2010) 

resultat visar på att lärare tycker det är svårt att utgå ifrån varje elev i sin undervisning och 

detta resulterar i att läraren ofta ser sin grupp som just homogen. Ingrid tar bland annat 

upp att elevernas självförtroende potentiellt kan öka då de blir stimulerade genom 

utmanande uppgifter på sin nivå, vilket möjliggörs genom individanpassad 

läsundervisning. Även lärarna som Josefsson (2010) intervjuat anser det är viktigt att se 

varje elev som en individ och utgå ifrån detta i sin undervisning. Att individanpassa 

läsundervisningen genom att ge eleverna stöd i form av bland annat bokval som är 

anpassade till elevernas intressen och erfarenheters är viktigt och gynnsamt för elevers 

utveckling är något som bland annat Chambers (2011) och Langer (2005) bekräftar. Även 

Vygotskij (Lindqvist, 1999) hävdar att läraren bör ha elevernas intressen i åtanke vid dessa 

val för att motivera eleverna. Dessutom kan eleverna gynnas av att dels dela med sig av 

sina tankar och dels genom att ta del av sina kamraters perspektiv av en text eftersom 

eleverna utvecklas genom att aktivt samspela i en social kontext (Lindqvist, 1999). Karin 

klargör tydligt att hon tror att klassrumsmiljön spelar en avgörande roll för att eleverna ska 

våga dela med sig av sina tankar och ha förståelse för varandras olikheter genom följande 

citat: 
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Jag tror att de som gärna vill ha dem på samma nivå är nog rädda för att de som är svaga ska 

känna sig sämre, men det är ju bara att man från början är klar över att man är duktiga på 

olika saker. Man har olika starka och olika svaga sidor. Är man det från början så tror jag 

inte att det är någon som påpekar det, för det gäller att man har den tryggheten i gruppen, 

liksom att man faktiskt är olika. Det är en styrka (Inspelning av samtal, 2015-11-05).  

 

En annan aspekt av individanpassning som samtliga lärare är överens om är att det är ett 

tidskrävande arbete att utgå ifrån varje elevs förutsättningar och behov.  

 

Inom vilket stadie i skolan menar lärarna att en individanpassad 

läsundervisning främst prioriteras? 

Genom delar av den litteratur som vi läst har vi fått uppfattningen att individanpassad 

läsundervisning främst prioriteras på lågstadiet. Jørgen Frost lägger fokus på just detta, 

barns tidiga läsutveckling, i sina båda böcker ”Läsundervisning - praktiker och teorier” 

(2002) och ”Läsundervisning och läsutveckling” (2009). Även flera av de intervjuade 

lärarna bekräftar att de upplever att så är ofta fallet även om de menar att det, på 

mellanstadiet, är en förutsättning för elevernas läsutveckling då eleverna behöver få 

möjlighet att utmanas sin nivå. Johanna berättar däremot att hon inte anser att det behövs 

i samma utsträckning på mellanstadiet, med anledning av att hon prioriterade 

individanpassat arbete när hon hade klassen på lågstadiet då hon ansåg att eleverna var i 

behov av det. Vi upplever att detta motstrider Läroplanens (2011) målsättning att eleverna 

ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Vi tolkar det som att 

denna individanpassade undervisning ska genomsyra hela grundskolan.  

 

Ingrid talar om att hon tror att det i större utsträckning arbetas med individanpassad 

läsundervisning på lågstadiet och anledningen menar hon är tidsbristen som hon själv 

känner av på mellanstadiet. Hon menar även, liksom Karin, att individanpassad 

undervisning är viktigt under hela skolgången och önskar att hon hade mer tid till detta. 

Karin och Göran spekulerar även kring varför det är så att individanpassad 

läsundervisning främst prioriteras på lågstadiet och menar att det kan ha något samband 

med att det är svårare att finna böcker som matchar både elevernas läsnivå och intressen på 

mellanstadiet, då nivåskillnaderna ofta har ökat sedan lågstadiet. 
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Hur säger sig lärarna arbeta med inlärningsstilar för att individanpassa 

läsundervisningen? 

Samtliga lärare tydliggör vikten av att anpassa undervisningen så att alla elever har 

möjlighet till utveckling. De är alla överens om att elever lär på olika sätt, beroende på 

vilken inlärningsstil eleverna besitter. Samtliga informanter trycker på vikten av att 

eleverna hittar sin egen inlärningsstil och studieteknik. De förklarar också att de varierar 

sin undervisning så att alla elever får möjlighet att finna sina styrkor och svagheter. Både 

Boström (1998) och Hattie (2014) poängterar att det är betydelsefullt för läraren att vara 

medveten om att elever lär sig på olika sätt. Boström (1998) menar även att fokus främst 

bör ligga på elevernas styrkor för att öka deras självförtroende samt lusten att läsa. 

 

Johanna berättar att hon använder sig av smartboarden för att låta eleverna se bilder och 

följa med i texterna som de läser tillsammans, detta hjälper elever med en visuell 

inlärningsstil. De andra tre lärarna säger sig också visa bilder och läsa högt tillsammans för 

att öka förståelsen för olika texter. Genom högläsning och textsamtal gynnas elever som 

lär sig bäst genom att lyssna, alltså auditiva inlärare. Textsamtalen gynnar även de elever 

med lingvistisk intelligens, där språk och samtal är i fokus. Karin nämner bland annat att 

hennes elever använder mycket tankekartor och rubriker för att strukturera upp innehållet i 

en text som hjälp för att förstå en text. Något som också kan underlätta för de auditiva 

eleverna samt elever med avkodningssvårigheter, är inläsningstjänster, som möjliggör att 

eleverna får lyssna på texter. Detta är något som Ingrid och Göran nämner att de tycker är 

viktigt för elever med avkodningssvårigheter. Vi har alltså kunnat identifiera kopplingar 

till de vanligaste inlärningsstilarna, så som auditiv och visuell. Lärarna säger sig arbeta med 

bland annat högläsning, bildstöd och tankekartor. Utifrån Gardners (1998) intelligenser 

som vi tar upp i forskningsöversikten, har vi identifierat den lingvistiska intelligensen samt 

både den intra-och interpersonella intelligensen. Eleverna använder sig alltså utav språket 

vid till exempel textsamtal och arbetar både enskilt och i grupp. När vi var i Holland på 

studieresa, år 2014, besökte vi en skola som utgick ifrån alla Gardners intelligenser. De 

hade delat upp eleverna i olika intelligensfack. Vi upplever att detta både kan gynna och 

stjälpa eleverna. Det positiva med denna metod anser vi vara att alla elever får känna att de 

är bra på något, vilket kan öka självkänslan. Att sätta eleverna i fack anser vi dock skulle 

kunna hindra eleverna att utveckla andra förmågor och intelligenser. 
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Hur säger sig lärarna i övrigt anpassa läsundervisningen för varje elev? 

Vi har identifierat de tre typer av Vintereks (2006) individualiseringskategorier, som vi 

valde att nämna i forskningsbakgrunden. Karin nivåanpassar genom att finnas som stöd 

tillsammans med bibliotekarien för att eleverna ska förses med böcker som matchar deras 

intressen och kunskapsnivå, vilket Chambers (2011) menar är en utmaning för läraren då 

det gäller att finna en balans där litteraturen varken är för lätt eller för svår för eleven. 

Karin använder sig här utav både nivåindividualisering och intresseindividualisering. 

Johanna arbetade tidigare med materialindividualisering, då eleverna försågs med olika 

material beroende på hur långt de hade kommit i sin läsutveckling, detta kan även kopplas 

till nivåindividualisering. Göran föredrar klassuppsättningar med texter som läraren läst 

och granskat. Att läraren bör ha läst litteraturen är något som Molloy (1996) förstärker, dels 

för att kunna delta i textsamtalen och dels för att kunna matcha litteraturen med eleverna. 

Göran upplever inte bibliotekets tjänster som lämpade, eftersom risken finns att eleverna 

väljer för svåra böcker när de får möjlighet att välja själva. Istället låter Göran eleverna 

delvis arbeta med samma bok, men på olika sätt i form av inläsningstjänst eller egen 

läsning. Delvis får även elever som har svårigheter att förstå texten lite enklare böcker. 

Detta kan kopplas ihop med både materialindividualisering och nivåindividualisering. 

Ingrid, som främst arbetar med textsamtal och strävar efter att eleverna ska få ett utbyte av 

varandras tankar, läser ofta texter tillsammans med hela klassen och därefter aktivt 

diskuterar texten. Detta har en tydlig koppling till ”den proximala utvecklingszonen”, 

eftersom eleverna får hjälp av varandra att utveckla en förståelse för texten. Då de läser 

samma texter kan detta dock varken kopplas till nivå- eller materialindividualisering. 

Något hon däremot väljer är att låta eleverna själva välja sina egna tystläsningsböcker, just 

för att eleverna ska motiveras till att läsa då de själva valt böckerna. Detta kan kopplas till 

intresseindividualisering då eleverna bör välja böcker som matchar deras intressen, vilket 

har en tydlig koppling till Vygotskijs tankar om att anpassa undervisningen utifrån 

elevernas intressen (Lindqvist, 1999). Vi kan utifrån detta konstatera att de olika typerna 

av individualisering i flera fall hänger ihop och används integrerat med varandra. 

 

 

Samtliga intervjuade lärare säger sig arbeta med olika former av högläsning och diskussion 

kring texter. De anser att högläsning är en bra metod att använda för att få alla elever att 
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förstå texten, oavsett kunskapsnivå eller svårigheter med att avkoda texten. Både Ingrid 

och Karin tar upp att de arbetar mycket med att prata om strategier för att förstå och tolka 

texter. De upplyser även att de tillsammans med klassen diskuterar och förklarar svåra ord 

och begrepp för att öka förståelsen av en text. Samtliga lärare använder i vissa fall samma 

texter till alla elever för att kunna samtala och fördjupa sig i texterna genom 

perspektivutbyten. Frost (2002) och Molloy (1996) är kritiska till användningen av samma 

litteratur till samtliga elever och menar att litteraturen inte kan tillgodose alla elevers behov. 

Vad vi uppfattar att lärarna vill komma åt är det sociokulturella verktyget, språket, att lära 

av varandra genom utbyten av tolkningar och föreställningsvärldar. Även ”den proximala 

utvecklingszonen” är ett verktyg som blir synliggjort vid denna typ av undervisning, då 

eleverna får möjlighet att komma vidare i sin utveckling och förståelse med hjälp av 

förklaringar och idéer av sina klasskamrater. Som vi nämnt tidigare är det viktigt att 

eleverna får utmanas i sin läsning, och inte förses med böcker som är för lätta eller för 

svåra. Detta menar bland annat Chambers (2011) som poängterar att läraren alltid bör 

finnas med som stöd vid val av böcker. Även Josefsson (2010) konstaterar i sina resultat 

av intervjuerna att några lärare anser att uppgifterna bör vara anpassade efter elevens 

kunskapsnivå för att de ska utvecklas.  

 

Övriga intressanta aspekter  

En av de intervjuade lärarna tar upp en problematisk aspekt av de nationella proven i 

årskurs 6. Om en elev har svårigheter med att avkoda en text men har samtidigt inga 

problem med förståelsen av en text finns det alltså inte möjlighet att ge inläsningsstöd 

eftersom skolverket menar att det är avkodningen och läsförståelsen som ska bedömas. 

Eftersom lärarna inte tillåts att individanpassa proven ges inte heller varje elev möjlighet 

att utföra provet utifrån sina förutsättningar. Vi instämmer med lärarens resonemang att 

detta är förvånande då skolverket trycker på en individanpassad undervisning i Läroplanen 

(2011). Skolverket förklarar detta genom följande citat: 

Läsförståelseproven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 och 6 prövar 

avkodning och förståelse av text. I årskurs 9 förutsätts att eleven har utvecklat förmågan att 

avkoda och förstå text och eleven kan därför, som anpassning, få lyssna till texterna som 

ingår i delprovet (Skolverket, 2015). 
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I citatet nämns att skillnaden mellan årskurs 6 och 9 är att i årskurs 9 är det tillåtet för 

läraren att låta elever med svårigheter ta del av inläsningsstöd som en anpassning. Vi 

ifrågasätter detta, och tycker att det borde vara en självklarhet att individanpassa proven, 

dels för att eleverna ska få chansen att visa vad de kan, och dels för att inte sänka elevernas 

självförtroende. Vi anser att konsekvensen av att inte stötta eleverna i deras svårigheter kan 

få negativa effekter och hämma elevernas utveckling. Om fokus ständigt läggs på en elevs 

svagheter och inte på styrkorna tror vi att det finns en risk att eleven blir omotiverad och 

får försämrad självbild. 

 

Metoddiskussion 

Genom de kvalitativa intervjuerna har vi lyckats samla in material som gett oss möjlighet 

att sammanställa ett resultat som motsvarar vårt syfte. Vår grundtanke var att ta reda på hur 

individanpassad läsundervisning ser ut i skolorna, men vi hade då behövt komplettera med 

observationer. Dock begränsade tidsramen oss, vilket resulterade i att vi endast valde att 

fokusera på lärarnas syn och föreställningar.   

 

Ett problem som vi stötte på när vi transkriberade var att vissa svar inte riktigt stämde 

överens med frågeställningen. Det resulterade i att vissa saker blev irrelevanta för vårt syfte. 

Vi anser nu i efterhand att vi kunde varit mer observanta och försökt vägleda informanten 

genom fler följdfrågor och klargörande av vad vi ville ha svar på. Vi hade en intervjufråga 

som var öppen och tolkningsbar; ”Hur ser du på en individanpassad läsundervisning?”, 

vilket även var en av våra forskningsfrågor. Vi bröt sedan ner frågan till mindre och mer 

specifika frågor, eftersom vi ville få ut så mycket som möjligt av deras tankar. Detta 

resulterade i att vissa lärare upprepade sina svar på flera av intervjufrågorna. Vi tänker då 

att dessa lärare inte hade behövt svara på alla intervjufrågor, samt följdfrågor, medan andra 

utvecklade sina tankar genom dessa frågor. 

 

Med tillförlitlighet menas det att resultaten av studien är giltiga och trovärdiga, vilket vi 

anser att vår studie är. Med tanke på vårt syfte valde vi att använda oss av en kvalitativ 

metod som gav oss givande resultat. Något som kan vara ett problem med tillförlitligheten 
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är att vi sedan tidigare känner lärarna vi intervjuat, då vi tänker att vår relation kan påverka 

lärarnas svar och våra tolkningar.   

 

Informanterna har fått samma förutsättningar och frågeställningar. Thomsson (2010) menar 

att det är viktigt att formulera rätt frågor till informanterna. “Urvalsfrågor och 

intervjumetod måste väljas så att undersökningen verkligen belyser det som den syftar till 

att belysa, på samma sätt som analytiska frågor under analysförfarandet måste vara 

formulerade så att de ger svar på det undersökningen söker svar på” (Thomsson, 2010, 

s,32). 

 

Vår förhoppning är att vår studie ska bidra till att lärare tar del av den forskning som finns 

inom ämnet för att kunna tillämpa en individanpassad undervisning som kan gynna 

elevernas utveckling. 
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