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Abstract 

This work examines teachers’ experiences of teaching students with reading and writing difficulties / 

dyslexia in a regular class-room setting. The questions were: General experiences of the needs of additional 

adjustments in teaching. How additional adjustments strengthen classroom teaching. Experiences of the 

implementation of digital teaching tools in teaching and reflections regarding additional adjustments in 

relation to the control documents? A research design with semi-structured interviews with a 

phenomenological approach was chosen. Ten teachers from six different schools participated in the 

interviews. Some general patterns occurred in the interviews. The participating teachers generally identified 

students’ need of extra support by observing their degree of participation in different instructional activities 

in the classroom. The participating teachers found implementation of digital tools difficult because of their 

own lack of knowledge as well as technical issues regarding the capacity of the network at the school and 

computer problems. The teachers were well aware of the overall goal in the curriculum about giving all 

students equal opportunities to reach the goals in the curriculum. However, the teachers’ knowledge about 

policies and guidelines in relation to how to implement and evaluate instructional adjustments were scarce. 
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1 Inledning 

 

Skollagen belyser:  

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 (SFS 2010:800, 3 kap, 3 §). 

 I skolan finns elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och trots mycket forskning 

inom området har inga stora förändringar skett i skolans arbetssätt och metoder enligt 

Tjernberg (2012). Vidare anser författaren att de elever som riskerar att inte lära sig läsa 

och skriva i samma hastighet som övriga, skyndsamt bör få hjälp med detta. Vi har i vår 

yrkesroll mött elever med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi och upplever att det finns en 

frustration och stress bland pedagogerna när det gäller att kunna ge dessa elever 

individuella extra anpassningar. I vår blivande roll som speciallärare blir det viktigt att ta 

reda på vad som orsakar denna upplevelse av stress och frustration. Målgruppen för denna 

studie är pedagoger och deras upplevelser av att arbeta med elever med läs och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Olika aspekter av pedagogernas upplevelser av hur det fungerar 

och som kan ge ett underlag för en pedagogisk diskussion om vilka förutsättningar som 

kan gynna respektive missgynna genomförande av extra anpassningar. Vår studie är 

således fenomenografiskt inspirerad med fokus på pedagogernas upplevelser och 

uppfattningar enligt Kroksmarks (2007) beskrivning av fenomenografisk metod. Vi vill 

med denna undersökning ge en bild av pedagogernas upplevelser av extra anpassningar i 

sex grundskolor belägna i två kommuner.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vi vill undersöka pedagogernas upplevelser av extra anpassningar i undervisningen för 

elever med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi. Vi vill även undersöka pedagogernas 

upplevelser av framgångsfaktorer och digitala läroverktyg gällande extra anpassningar 

samt pedagogernas reflektioner gentemot styrdokumenten. 

  

Frågeställningar:   

  

• På vilket sätt upplever pedagogerna behoven av extra anpassningar i 

undervisningen generellt? 

• Hur upplever pedagoger att extra anpassningar stärker undervisningen i 

klassrummet för elever med läs- och skrivsvårigheter?  

• Hur upplever pedagoger att implementeringen av digitala läroverktyg i 

undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter fungerar?   

• Vilka reflektioner gör pedagogerna angående extra anpassningar i relation till 

styrdokumenten?     
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     2. Tidigare forskning 

  

2.1  Pedagogernas roll för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

 

Under kapitel 2.1.1 beskrivs pedagogernas generella upplevelser av att undervisa elever 

med läs-och skrivsvårigheter. Vidare beskrivs i 2.1.2 vilka kunskaper pedagogerna 

behöver för att hjälpa elever med läs-och skrivsvårigheter.   

 

2.1.1 Pedagogernas upplevelser av att undervisa elever i läs-och skrivinlärning. 

 

Pedagogernas upplevelser av att hjälpa elever med läs och skrivsvårigheter/dyslexi kan 

se olika ut. Baştuğ (2016) beskriver pedagogernas uppfattningar och erfarenheter kring 

tidig läs- och skrivinlärning. Femton klasslärare på olika skolor deltog i studien. 

Resultaten av studien kategoriserades i två teman, positiva-negativa känslor samt 

erfarenheter. I det första temat tolkades pedagogernas känslor och upplevelser med 

begreppen stress, rädsla, ineffektivitet, utmattning och ensamhet. I det andra temat 

tolkades lärarnas känslor och erfarenheter med begreppen lycka, självförtroende och 

socialisering. Resultaten visade att pedagogerna hade negativa erfarenheter och känslor 

de första tre månaderna av att undervisa elever i tidig läs- och skrivinlärning. Studien 

summerades med pedagogernas negativa upplevelser av att inte lära eleverna att läsa och 

skriva inom den normala tidsramen (ca 2–3 månader) men även positiva upplevelser i 

form av glädjen över att se eleverna utvecklas. Pedagogernas negativa känslor påverkade 

lärandet och undervisningen negativt vilket resulterade i att pedagogerna bör ges 

möjligheter att förbättra effektiviteten i tidig läs- och skrivinlärning under utbildningen 

och det behövs även en träningsperiod i skolan innan de börjar lära elever läsa i första 

klass.  

I en studie av Worthy et al., (2016) deltog sextiofyra informanter med olika professioner 

inom skolan. Den visade på en fördjupad förståelse för pedagogerna. Studien visade även 

att pedagogerna var fullt medvetna om deras ansvar att undervisa alla elever. Pedagogerna 

upplevde att deras åsikter sällan var intressanta, bortsett från när de blev ifrågasatta. 

Informanterna ville både lära sig mer och göra mer för sina elever. De utryckte frustration 

över att samverkan inte nådde ut till pedagogerna i klassrummen. Vidare upplevde 

pedagogerna att de fick för lite relevant information och klargörande av identifikationen 

av begreppet dyslexi. Pedagogerna fick ej ta del av resultaten av dyslexiutredningar eller 

de uppföljningar som krävdes. Vidare resulterade studien i att många pedagoger inte 

använde termen dyslexi på grund av osäkerhet om vad som gällde för dessa elever. 

Eleverna benämndes som utmanande i läs-och skriv istället för en elev med dyslexi.  
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2.1.2 Kunskaper pedagoger behöver i undervisningen med elever i läs-och 

skrivsvårigheter/dyslexi. 

 

Det finns många olika kunskaper som pedagoger behöver för att ge elever med läs-och 

skrivsvårigheter möjligheter till utveckling samt att inkludera alla elever i 

undervisningen, där ingen elev ska behöva känna sig utpekad. Betydelsen av att kunna se 

var eleverna befinner sig i sin läs-och skrivinlärning beskrivs av Alatalo (2011). 

Författaren betonar även vikten av att snabbt kunna hjälpa eleverna om de kommer efter 

i kunskapsinhämtningen. Åtta pedagoger på lågstadiet intervjuades i undersökningen. 

Tvåhundrafyrtionio pedagoger på olika lågstadium svarade på en enkät och 300 

lågstadiepedagoger gjorde ett test om svenska språket angående språkets uppbyggnad, 

hur orden stavas, bokstavsinlärning mm.   Resultatet av undersökningen visade att 45 

pedagoger av 300 inte hade någon utbildning inom läs och skrivundervisning, vilket 

medförde att pedagogerna fick stora svårigheter att hjälpa elever med läs och 

skrivsvårigheter som hamnade efter i sin läs-och skrivutveckling. Författaren ansåg att 

pedagogernas utbildning var mycket viktig för att eleverna ska kunna utvecklas i svenska 

språket. Avhandlingen visade även på att pedagogerna inte använde sig av språkets 

struktur i sin undervisning för att lära ut läsning och skrivning. Insatserna ska sättas in 

tidigt för att eleverna ska lyckas hinna med i undervisningen skriver författaren.  Studiens 

slutsatser var att pedagogerna behöver kunskaper om läs- och skrivinlärning vilket tyder 

på att utbildning av pedagoger är relevant i högsta grad. Utan utbildade pedagoger får inte 

eleverna den hjälp de behövde.  

Ytterligare kunskaper som främjar pedagogernas profession i läs-och 

skrivundervisningen är att de kan lägga upp undervisningen själva och att arbetet känns 

meningsfullt, (Fälth, Gustavson, Tjus & Svensson, 2014).  

Med utgångspunkt från sin avhandling beskriver Alatalo (2012) hur eleverna lär sig i 

meningsfulla sammanhang i samarbete med andra. De viktigaste kunskaperna för en 

pedagog är fonetisk medvetenhet, fonem-grafem-korrespondens, ordkunskap, stavning, 

läsflyt, ordförråd och läsförståelse. Författaren menar att pedagogerna har stora 

svårigheter att besvara hur de arbetade med läs- och skrivundervisningen i skolan. När 

pedagogerna inte hade förståelse för vilka metoder de skulle använda vid läs och 

skrivundervisning, utvecklades inte eleverna i önskvärd takt. Även i en studie av Clark, 

Helfrich & Hatch (2017), framkom vikten av att pedagogerna har goda kunskaper i 

läsundervisning.  I studien beskrivs hur det fungerar att organisera kunskaper för att lära 

elever att läsa. Åttionio pedagoger deltog i studien. Alla deltagarna hade avslutat sin 

utbildning från två lärarutbildningar, men hade inte börjat undervisa ännu. Studien 

undersökte grundläggande läsundervisningskunskaper hos pedagogerna. Genom detta 

kunde pedagogerna få nödvändig kunskap för att lära eleverna att läsa. 
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I en studie av Sandberg, Hellblom-Thibblin och Garpelin (2015) beskrivs de kunskaper 

pedagogerna bör ha för att främja läsundervisningen som t.ex. individanpassade elevnära 

texter. Vid läsning och skrivning är det viktigt att eleverna är intresserade av texten och 

att den är individanpassad. Vidare bör eleverna läsa för pedagogen, för varandra och för 

sig själva varje dag.  Eleverna bör samtala om olika typer av texter, genrer och om 

skrivandet. Pedagogerna uppmuntrade eleverna att lära sig med alla sinnen. Det som 

gjorde det svårt för pedagogerna var att de var ensamma och hann inte med att stödja alla 

elever. Enligt pedagogerna i studien var det de äldre eleverna som fick mest stöd mot 

målen och de yngre fick mindre tid (Sandberg et al. 2015).  

I en studie av Leite, (2012) beskrivs de svårigheter som kan uppstå vid arbete med elevers 

läs- och skrivsvårigheter. Etthundra pedagoger deltog i studien. Både erfarna och 

nyanställda pedagoger saknade kunskaper om dyslexi och önskade få utbildning inom 

detta område. Pedagogerna ansåg att psykologer hade mest kunskap om elever med 

dyslexi. Författaren skriver vidare att när eleverna inte får den hjälp de behöver får de 

låga betyg som i sin tur resulterar i sämre självkänsla. Skolorna behöver även anpassa 

undervisningen för alla elever och att läroplanen behöver vara flexibel. Det är viktigt att 

pedagogerna ser alla elever ur ett individuellt perspektiv.  

I en studie av Perry, Hutchinson och Thauberger (2007) undersöktes hur pedagoger kan 

utbildas för att utforma uppgifter i självreglerad läsning och skrivning, (medvetenhet om 

sin egen kunskapsinhämtning) till grundskoleelever. Femton grundskollärare deltog i 

undersökningen som varade under två år på nio skolor. För att hjälpa pedagoger med 

utformningen av uppgifter i självreglerad läsning och skrivning användes en modell av 

aktionsforskning. Med självreglerad läsning och skrivning blev det tydligare i 

pedagogernas bedömning att kunna se elevernas kunskapsutveckling. I studien 

undersöktes olika kategorier av lärande vilka bland annat gav eleverna valmöjligheter i 

klassen, utmaningar på olika nivåer och utvärdering av sitt eget lärande. Vidare 

undersöktes vilket stöd eleverna fick av pedagogerna. Observationer av 

språkundervisningen i två klasser analyserades för att avgöra i vilken utsträckning 

pedagogerna gav uppgifter och skapade möjligheter för elever att engagera sig i 

självreglerad läsning och skrivning. Resultatet visade på att pedagogerna gav eleverna 

uppgifter som stödde elevernas utveckling i självreglerad läsning och skrivning. 

Utbildningen lyckades och de flesta pedagogerna fick en hög självreglerandepoäng vilket 

visade på att de utformade uppgifter och engagerade sig i självreglerad läsning och 

skrivning.  

Speciallärarnas olika undervisningsstilar påverkar också elevernas kunskapsutveckling. I 

en studie av Groth, (2007) beskrivs hur pedagogerna handleder eleverna för att de själva 

ska kunna se sin egen kunskapsutveckling. Åtta speciallärare och elva elever deltog på 

tre skolor i tre kommuner. Resultatet visade att speciallärarna använde sig av ett positivt 

bemötande mot eleverna och de tyckte att det var positivt att arbeta enskilt med eleverna. 

Svårigheterna låg i klassrumsundervisningen. Författaren beskriver hur speciallärarna 
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använder sig av t.ex. extra anpassningar och av att individanpassa undervisningen för 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Specialläraren arbetade fram ett konkret 

arbetsmaterial där de arbetade enskilt med eleven och använde sig av olika läs- och 

skrivprov för att kontrollera var eleven befann sig i sin utveckling. Speciallärarna i studien 

beskrev vilket arbetsmaterial de använde, men de hade svårigheter att säga vilken metod 

de använde sig av när de lärde eleverna att läsa och skriva. Groth (2007) menar att det är 

väldigt viktigt att speciallärare och ämnespedagoger planerar tillsammans vilka åtgärder 

som ska sättas in och att det är specialläraren som planerar elevernas arbeten. Eleverna 

hade muntliga prov med speciallärarna och förväntningarna på speciallärarna var att de 

skulle hjälpa eleverna framåt för att nå kunskapsmålen. Ansvaret för eleverna med läs 

och skrivsvårigheter hamnade hos speciallärarna. I studien visade det sig att de 

ämneslärare och speciallärare som hade en nära relation i arbetet samarbetade bättre kring 

eleven. Eleverna ansåg att stödet från speciallärarna var positivt när det gällde 

utvecklingen av skolämnen men samtidigt gav det eleverna sämre självkänsla. Eleverna 

uppfattade det som att de hamnade utanför den vanliga undervisningen och det fick 

eleverna att känna sig sämre i jämförelse mot elever som inte hade några 

specialpedagogiska insatser. Författaren anser att elever med läs- och skrivsvårigheter bör 

inkluderas i den ordinarie undervisningen för att känna tillhörighet med klassen. Groth 

(2007) poängterar hur viktigt ett samarbete är mellan specialläraren och pedagogerna 

angående vilka åtgärder eleverna behöver för att utvecklas.  

Pedagogernas skicklighet är en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas 

individuellt. I en studie av Nielsen (2011) beskrivs på vilket sätt pedagogerna arbetar med 

elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Både positiva och negativa aspekter 

framkom i undersökningen. Nio elever med läs och skrivsvårigheter deltog i studien. 

Syftet var att se på elevernas olika upplevelser angående vad som fungerade bra i skolan 

för elever med läs- och skrivsvårigheter. I intervjuerna beskrev eleverna hur de arbetat 

med läsning och skrivning. Några pedagoger hjälpte eleverna, men det fanns även 

pedagoger som hindrade dem i deras lärande. Det viktigaste för eleverna var att bli 

behandlade som individer, inte bara som elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Pedagogerna behövde skapa en inkluderande atmosfär i 

klassrummet, där alla elever räknades, trots deras olikheter. Pedagogerna skulle ge de 

bästa förutsättningarna för att eleverna skulle lära sig genom relevanta verktyg som t.ex. 

rättstavningsprogram. Utöver detta var det viktigt att pedagogen skapade tid för elevens 

läsning och skrivning. Det som framkom i intervjuerna var att eleverna sade tydligt att de 

behövde pedagogernas hjälp och stöd för att övervinna sina svårigheter. Om eleverna inte 

fick hjälp med sina läs- och skrivsvårigheter kände de sig mindre värda och fick dåligt 

självförtroende och det påverkade eleverna negativt. Fouganthine (2012) beskriver 

pedagogernas skicklighet som en viktig faktor i läs- och skrivutvecklingen.  Författaren 

menar att samtliga elever som ingick i studien upplevde okunniga lärare. Pedagogerna 

saknade förståelse för elevernas problematik och att varje elev fick individuell hjälp. Val 

av rätt arbetsmetoder behövde utvecklas. Även kunskap om hur eller när en kartläggning 
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skulle göras, saknades. Aspekter som dessa ansåg eleverna varit bristfälliga hos 

pedagogerna.  

Pedagogens roll är en avgörande faktor för att elever med läs- och skrivsvårigheter ska 

utvecklas samt att tidiga insatser i undervisningen sätts in. I en studie av Tjernberg, (2012) 

beskrivs framgångsfaktorer i läs och skrivutveckling bland eleverna. Enligt författaren är 

det många pedagoger som använder sig av muntliga redovisningar i olika ämnen. Samtal 

är en viktig del i lärandet samt högläsning och att skriva och diskutera vad texten handlar 

om. Vidare beskriver författaren om det viktiga arbetet pedagogerna gör med att stötta 

och ge eleverna utmaningar utifrån varje enskild elev. Ett strukturerat upplägg på 

lektionerna gör att eleverna utvecklas. För att det ska fungera behöver pedagogerna god 

kunskap om elevernas individuella behov. De viktigaste åtgärderna för elever med läs och 

skrivsvårigheter är att sätta in tidiga insatser i undervisningen. Även ett strukturerat 

arbetssätt är en viktig del i elevernas utveckling. Tjernberg, (2012) skriver att det är 

viktigt att utveckla den fonologiska medvetenheten, ordigenkänning, ordförståelse och att 

arbeta flera elever i en grupp eller enskilt med elevers språkliga utveckling. Läsningen 

bör vara meningsfull för eleverna, annars riskerar de att tappa motivationen vilket kan 

leda till att eleverna inte vill läsa längre. Pedagogerna är därför betydelsefulla för 

elevernas utveckling och det viktigaste är att pedagogen har tillräcklig kompetens för att 

lära ut läs-och skrivinlärning till eleverna. Att pedagogerna kan bedöma var i 

utvecklingen eleverna befinner sig, är även en viktig del för elevernas läs- och 

skrivutveckling enligt Liberg, Hyltenstam, Myrberg, Frykholm, Hjort, Nordström (2007).  

 

Vidare sägs att undervisningen ska vara aktiverande och engagerande, lägga 

tonvikt vid elevens egna upptäckter och insikter och åtföljas av rikliga 

möjligheter till självständigt arbete med skrivning och läsning i meningsfulla, 

autentiska sammanhang (Liberg et al., 2007, s 114). 

 

För att undersöka klasstorlekens betydelse för elevers läs- och skrivutveckling 

genomfördes en studie angående klasstorleken. I studien av Liberg et al (2007) framkom 

vissa positiva effekter av minskad klasstorlek på kort sikt, men på längre sikt framkom 

positiva effekter endast i en av fyra grupper. Den här studien visade enligt författarna på 

att pedagogernas utbildning var viktigare än klassens storlek.   
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     2.2 Extra anpassningar vid läs-och skrivsvårigheter/dyslexi. 

 

Under kapitel 2.2.1 belyses vad styrdokumenten beskriver om extra anpassningar. 2.2.2 

beskriver hur läs-och skrivsvårigheter kan påverka eleverna. 2.2.3 beskriver hur 

undervisningen kan anpassas. 2.2.4 beskrivning av implementering av digitala verktyg 

och slutligen under 2.2.5 som visar på metoder för att främja läs-och skrivförmågan.  

2.2.1 Extra anpassningar i styrdokumenten. 

Extra anpassningar är ett begrepp som används i skolans styrdokument. När en elev 

riskerar att inte nå kunskapsmålen eller kunskapskraven i läroplanen ska stödinsatser ges 

i form av extra anpassningar (Skolverket, 2014). Exempel på extra anpassningar är t.ex. 

att ge eleven tydliga anvisningar eller en kort extra genomgång av vad eleven ska arbeta 

med. Anpassningar kan även vara att hjälpa en elev med en begreppsordlista för att reda 

ut svåra ord och begrepp. Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan behöva 

digitala hjälpmedel för att kompensera för sina svårigheter i läsning och skrivning. Andra 

anpassningar kan vara att förstora en text eller att instruera eleven hur en talsyntes kan 

läsa upp texten högt.  

Om en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i 

läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska eleven 

skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar. Om en elev efter en tid med 

denna stödinsats fortfarande inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i 

läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås är det 

viktigt att de extra anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare 

utifrån elevens behov. Är stödinsatsen trots detta inte tillräcklig gör lärare 

eller övrig skolpersonal en anmälan av elevens eventuella behov av särskilt 

stöd till rektorn (Skolverket 2014, s 7).   

Rektorn ansvarar för att rutiner skapas för arbetsgången för bland annat extra 

anpassningar. Rektorn ansvarar även för att dessa rutiner följs upp och utvärderas 

Skolverket (2014). Om det visar sig att eleven inte utvecklas i önskad takt mot 

kunskapsmålen, bör ytterligare anpassningar diskuteras. Rektorn ansvarar för att det ska 

finnas extra resurser för att eleven ska utvecklas. När extra anpassningar inte räcker till 

ska pedagogen anmäla till rektorn att eleven är i behov av särskilt stöd. Rektorn, 

pedagogerna och elevhälsoteamet på skolan gör en utredning som först beskriver 

skolsituationen i en kartläggning gjord på skol-grupp-och individnivå. Efter 

kartläggningen bedöms elevens särskilda behov och åtgärdsprogram skrivs för att hjälpa 

eleven att nå kunskapsmålen i skolan. 

 

I stödinsatser i utbildningen Skolverket, (2014), beskrivs hur viktigt det är att fråga eleven 

var svårigheterna finns. Vad behöver eleven för att nå målen i skolan? Vilka metoder 

fungerar bäst? Vilka anpassningar ska pedagogen använda för att ge eleven möjligheter 

till en individuell kunskapsutveckling? Det är även viktigt att i ett tidigt skede upptäcka 
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när elever inte hänger med för att kunna ge eleverna extra anpassning eller att strukturera 

arbetsgången, förtydliga ett schema, etc. 

Skollagen reglerar inte formella beslut angående om extra anpassningar ska sättas in eller 

ej. Däremot ska vårdnadshavaren regelbundet informeras om elevens utveckling. Om 

eleven får extra anpassningar ska dessa dokumenteras i den individuella 

utvecklingsplanen. Dokumentationen säkerställer att den enskilde elevens 

kunskapsutveckling kan följas oavsett om eleven får en ny undervisande pedagog 

(Skolverket, 2014).   

 

2.2.2 Implementering av digitala och alternativa verktyg 

 

Hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter är t.ex. datorbaserade hjälpmedel. 

Flera författare beskriver olika hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter som 

inte når målen utan anpassningar i undervisningen, (Sämfors, 2009; Tjernberg 2012; 

Eriksson 2007). Sämfors (2009) beskriver hur en kartläggning kan göras för att få veta 

hur eleverna på bästa sätt kan använda datorn som ett arbetsverktyg, men de behöver även 

hjälp och stöttning av pedagoger och speciallärare. För att eleverna ska utvecklas behövs 

ett strukturerat arbetssätt som är en framgångsfaktor för elever med läs-och 

skrivsvårigheter. För att ge elever med läs-och skrivsvårigheter en möjlighet att nå 

kunskapskraven finns olika läroverktyg att tillgå i form av datorbaserade hjälpmedel. 

Eleverna kan ta hjälp av en handscanner som läser upp texten med talsyntes. De kan 

använda datoriserade träningsprogram för att utveckla den fonologiska förmågan och 

läsförståelsen. Speciellt anpassade läsprogram och talböcker finns också att tillgå.  

I en studie av Fälth och Svensson (2015) deltog elever med läs och skrivsvårigheter. Tolv 

elever från två olika skolor deltog. I studien undersöktes hur appen Prizmo fungerade som 

hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. I appen kunde eleverna scanna in 

texten och sedan få den uppläst som talsyntes. En gul rektangel markerade ordet när texten 

lästes upp, vilket underlättade för eleverna. Programmet kompenserade elevernas svaga 

ordavkodning. Eleverna skulle använda Prizmo flera gånger i veckan och fotografera 

texten, scanna samt kunna ställa in hastigheten av den upplästa texten. Eleverna tyckte att 

appen Prizmo var mycket bra att använda, eftersom de inte behövde koncentrera sig på 

avkodningen utan kunde lyssna på innehållet i texterna istället.   

White och Robertson (2015) genomförde en studie med två pedagoger och fem elever 

med läs-och skrivsvårigheter på en skola. Eleverna var mellan åtta och tio år. Studien 

undersökte hur det fungerade att använda sig av alternativa verktyg för att hjälpa elever 

med läs-och skrivsvårigheter. Däribland undersöktes vad elever och pedagoger ansåg om 

talsyntes för läsandet och tal till text för skrivandet. Resultatet visade på förbättringar på 

läsflyt och läsförståelse. Eleverna blev mer motiverade för att läsa men studerade även 

mer i alla ämnen. Alternativa verktyg till eleverna med läs och skrivsvårigheter ger dem 
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chansen att kunna arbeta med samma skrivuppgifter som de övriga eleverna i 

klassrummet.  

I en studie av Archer et al. (2014) ingick 38 studier angående utveckling av elever med 

läs-och skrivsvårigheter. Studierna undersökte effekten av att använda sig av 

datorbaserade hjälpmedel för att hjälpa eleverna med läs-och skrivsvårigheter. Resultatet 

visade hur viktigt det var att pedagogerna var van vid de tekniska hjälpmedlen för att 

kunna hjälpa eleverna samt att pedagogerna behövde ett nära samarbete mellan forskare 

och pedagoger, för att effektivisera utvecklingen av tekniska hjälpmedel.  

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering: SBU (2014), genomförde en 

forskningsöversikt inom dyslexi av tester och olika åtgärder samt för att utvärdera hur det 

fungerat med alternativa verktyg. Resultatet visade att 644 studier angående alternativa 

verktyg och dyslexi inte gick att använda sig av eftersom de hade haft för få 

undersökningsgrupper och för lite information angående undersökningsgruppen. Det 

fattades kontrollgrupper i undersökningen. Det framkom också att det var viktigt att veta 

skillnaden mellan tränande program och alternativa verktyg för eleverna.  Det borde ha 

framgått på vilket sätt alternativa verktyg skulle stödja eleven, antingen genom att träna 

upp elevens läs- och skrivsvårigheter eller genom att hjälpa eleven att klara uppgifterna 

med hjälp av olika datorbaserade program.  

I en studie av Retter, Anderson och Kieran, (2013) deltog elever med läs-och 

skrivsvårigheter. I studien undersöktes hur eleverna kunde använda sig av fyra appar på 

Ipad för att få hjälp med sina läs-och skrivsvårigheter. Deltagare i studien var tretton 

elever på en skola i årskurs nio. Elevernas uppgift var att träna med apparna en halvtimme 

varje dag. Studien undersökte effekterna på elevernas läsförståelse, läsflyt och 

ordförståelse. Resultatet visade att eleverna utvecklade läs och ordförståelse men inte flyt 

i läsningen. En annan förbättring var att det blev lugnare i klassrummet och eleverna 

kunde arbeta bättre.  

I en studie av Pledger (2015) deltog tretton lärarstudenter på en skola. Studien undersökte 

om lärarstudenterna kunde tänka sig att använda sig av appen Dragon Dictate (en 

taligenkänningsapp). Studenterna skulle använda sig av appen istället för att skriva själva. 

När studenterna talade in meningarna skrev appen det de sade. Resultatet visade att 

eleverna skulle kunna tänka sig att använda sig av appen i framtiden, eftersom den 

upplevdes vara bra för elever med läs- och skrivsvårigheter. Nackdelen var att appen inte 

uppfattade inläsningen av tal vid första tillfället. Ett annat problem var ljudnivån i 

klassrummet. Talet störde när lärarstudenterna skulle läsa in sin text.  

I en studie av Fälth, Gustafson, Svensson och Tjus, (2014) var syftet att öka elevernas 

läsförmåga. I studien deltog 100 elever på en skola och 18 pedagoger intervjuades. 

Studien undersökte pedagogers upplevelse kring databaserad inlärning, där olika digitala 

läsövningsprogram användes. Eleverna skulle utveckla sin avkodningsförmåga genom att 

använda olika läsövningsprogram på datorn och interventionen skedde med en lärare och 

en elev. I övningarna användes två olika lästräningsprogram i datorn. En grupp fick 

använda sig av övningar inriktade på läsförståelseövningar och den andra gruppen 
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använde sig av övningar inriktade på att träna upp sin fonologiska förmåga. Den tredje 

gruppen övades i både läsförståelseövningar och fonologisk träning. Den fjärde gruppen 

var kontrollgrupp som fick vanlig specialundervisning. Resultatet visade att den tredje 

gruppen utvecklades mest. Sammansättningen av dataprogrammen var viktigt för att 

eleverna skulle kunna utveckla sin avkodningsförmåga.  Intensivträning i fonologisk 

medvetenhet gjorde att eleverna utvecklades mycket fortare och pedagogerna upptäckte 

att det var bättre att intensivträna under några veckor i specialundervisningen. En 

pedagog beskrev på detta sätt:  

 

Här blev det legitimt att verkligen grotta ner sig och ägna mycket tid åt 

exempelvis olika fonologiska övningar, vilket var precis vad min elev 

behövde (Fälth et, al., 2014, s 6). 

 

Studien visade också att pedagogerna trivdes med tydligheten i datorprogrammen och 

kände sig bekväma med upplägget. Pedagogerna kunde påverka innehållet i 

datorprogrammen, vilket gjorde arbetet flexibelt och därmed fick eleverna individuella 

program. Individinriktat arbetssätt var en viktig förutsättning för att eleverna skulle 

utvecklas. En annan viktig del i arbetet var det fasta upplägget på arbetet som fungerade 

mycket bra, både för pedagogerna och eleverna. En pedagog beskriver: 

 

Arbetsgången var fastlagd och jag kände att jag kunde förlita mig till den och 

att jag inte behövde uppfinna hjulet på nytt inför varje lektionsplanering. 

Detta tror jag uppskattades av mina elever också – att veta vad som förväntas 

av mig på förhand skapar trygghet oavsett om man är lärare eller elev (Fälth 

et al., 2014, s 8).   

 

Datorstödd undervisning kan hjälpa elever med läs och skrivsvårigheter enligt Svärdemo 

(2003). Detta visade en undersökning där tre skolor deltog från tre olika kommuner i 

Sverige, (låg-mellan-hög-gymnasieskola). Skolorna valdes p.g.a. vana att använda 

datorer i undervisningen. Trettiotre elever med läs-och skrivsvårigheter deltog i studien. 

I studien undersöktes hur undervisningen för elever med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi 

utvecklade sig när datorstöd användes som komplement till övriga läromedel i skolan. 

Olika dataprogram användes i undersökningen, ett taligenkänningsprogram, (tal till text), 

DragonDictate (med mikrofon), där användaren talade in sin text och datorn skrev och 

stavade hela texten. Talsyntes, (text till tal), där användaren lyssnade till texten eller ord 

för ord när eleven skrev. Texten omvandlades till syntetiskt tal och hastigheten ställdes 

in. Resultatet visade att eleverna tyckte att dataprogrammen hjälpte till i undervisningen 

och de kunde använda sig av svåra ord som eleverna inte kunde stava i vanliga fall. 

DragonDictate möjliggjorde skrivande och var därför en viktig del för elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Pedagogerna ansåg att det var ett bra sätt för eleverna att utvecklas, 

men pga. pedagogernas brist på kunskaper om de olika datorprogrammen tog det onödigt 
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lång tid (Svärdemo, 2003). Sammanfattningsvis kunde pedagogernas bristande kunskaper 

av datoranvändning leda till en försämrad kunskapsutveckling för eleverna.  

IKT (Informations- och kommunikationsteknik) förväntas lösa många problem i skolans 

värld, i synnerhet för de med läs- och skrivsvårigheter.  När eleverna börjar använda 

datorer finns det många möjligheter men även svårigheter. I en studie av Brodin och 

Lindstrand (2003) var syftet att utvärdera kompetensutveckling för specialpedagoger som 

arbetade med pedagoger som undervisade elever i behov av särskilt stöd. Målet var att ge 

pedagoger stöd att använda sig av datorn som hjälpmedel. Femhundrafemton enkäter 

användes och analyserades. Pedagogerna tyckte att digitalkamera, scanner och internet 

var de bästa hjälpmedlen tillsammans med ordbehandlingsprogrammet och 

stavningskorrigering. Samtliga deltagare tyckte att det hade underlättat för eleverna med 

digitala verktyg. Men både pedagogerna och eleverna upplevde ett problem när nätverket 

inte fungerade i skolorna. Pedagogerna ansåg att det behövdes mer fortbildning för att de 

skulle kunna använda sig av IKT i skolorna. Pedagogerna tyckte att datorbaserade 

hjälpmedel var ett bra stöd för elever med läs och skrivsvårigheter men problemet är att 

det fattas pengar till detta på de flesta skolor.  

En speciallärare beskriver: 

Kursen gjorde mig både lyrisk och arg och frustrerad. När man fick se alla 

fantastiska hjälpmedel önskade man att det gick att trolla fram pengar. Det 

känns mycket frustrerande att inte kunna ge dem de verktyg de så väl behöver 

(Brodin, & Lindstrand, 2003, s 3).  

Pedagogerna ansåg att det var svårt att hinna lära sig allt på 1–3 utbildningsdagar och 

märkte att de behövde mer utbildning för att klara av uppgiften att hjälpa elever med IKT. 

Pedagogerna behöver också teknisk support och engagerade skolledare. Skolan behöver 

IKT så att alla elever har möjlighet att nå samma mål och att elever med läs och 

skrivsvårigheter kan inkluderas i undervisningen. Elever med läs och skrivsvårigheter 

behöver både specialpedagogiska insatser i form av speciallärare samt hjälpmedel i form 

av datorbaserade verktyg.  

 2.2.3 Metoder och inkluderande arbetssätt för att främja läs- och skrivförmågan.  

 

Det finns olika strategier för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga. Swärd, (2008) 

beskriver en metod för att främja läsförmågan hos eleverna. Wittingmetoden är en 

syntetisk läs och skrivmetod som är lämplig för elever med läs- och skrivsvårigheter pga. 

sitt strukturerade upplägg. Metoden kan användas både i gruppundervisning och som 

enskild undervisning och metoden ger eleverna insikt i sitt eget lärande, s.k. 

metakognition. Wittingmetoden använder sig av olika arbetsmoment, som 

avlyssningsskrivning och innehållsneutrala språkstrukturer som t.ex. öp, ip, yp, en vokal 

och en konsonant. Samarbetet mellan elev och pedagog är ett viktigt inslag i 

Wittingmetoden, där pedagogen lär eleven om grafem och fonem. Eleven blir medveten 

om ljud till bokstav. Det är viktigt eftersom eleven behöver lära sig att känna igen 
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bokstäverna. Då eleven ska lära sig nya bokstäver använder pedagogen olika ljudsagor 

och eleven får höra det nya ljudet i sagan. Eleven får lära sig bokstavsljudet och sedan 

bokstaven och hur den skrivs. Efter att eleven har lärt sig detta skriver eleven efter ljudet, 

s.k. avlyssningsskrivning. De börjar med vokal och konsonant och fortsätter sedan med 

mer sammanljudning. 

Elever med läs-och skrivsvårigheter kan ha svårigheter med handstilen när de ska skriva.  

Handstilen beror på hur utvecklad den ortografiska kodningen och finmotoriken är samt 

i vilken grad den visuella motoriska koordinationen är utvecklad. En kontroll av vad 

eleverna kan, hjälper till att avgöra vilket område eleverna har svårigheter med. Då väljs 

de bästa metoderna från forskningen ut och pedagogerna kan arbeta med 

eleverna.  Eleverna utvecklar då sin handstil genom ett organiserat och utvecklande 

schema, (Datchuk, 2015).   

Flera metoder och modeller förespråkades vid läsinlärning. Allington (2013) beskriver en 

annan syn när det gäller att öka läsflytet. För att eleven ska öka sitt flyt i läsning finns det 

enligt honom inga andra metoder förutom att träna läsning. Det är viktigt att läsa mycket 

text hemma där föräldrarna har en viktig uppgift att stötta sina barn. Det ska vara en text 

med meningar, inte bara ord. Orden ska finnas i ett sammanhang, där även läsförståelsen 

tränas. 

Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och 

bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras läsförmåga, 

stavning, läsförståelse, läshastighet och förmåga att uppmärksamma språkets 

ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet), (SBU 2014, s 13).  

Varje pedagog har olika strategier för att lära ut läsning och skrivning. För att lära sig att 

läsa och skriva behöver många elever noggranna instruktioner och individuellt stöd.  Catts 

och Kamhi (2005) beskriver ”The Simple View of Reading”, vilket är en modell som 

visar på tre kategorier: avkodning D, läsförståelse RC, hör-språkförståelse LC. Läsning 

är produkten av två faktorer, RC=D x LC, om någon av faktorerna är svaga, blir också 

produkten svag. När eleven kan läsa utan att avkodningen tar för mycket energi, förstår 

eleven vad texten handlar om och kan återberätta texten. Pedagogerna behöver lära ut 

grafem och fonem till eleverna samt att lära eleverna att följa ett schema för 

bokstavsinlärning som eleverna ska kunna arbeta med självständigt, (Catts & Kamhi, 

2005). 

Relevanta metoder och modeller är viktigt enligt Samuelsson et al. (2009), liksom 

tydlighet. Författaren beskriver att pedagogerna behöver kunskap om hur viktigt det är att 

ge tydliga instruktioner till elever med läs och skrivsvårigheter. Instruktionerna får inte 

vara för många och eleverna kan få instruktionerna både muntligt, skriftligt och visuellt. 

Elever med läs och skrivsvårigheter har ofta svårigheter med arbetsminnet och för att inte 

överbelasta arbetsminnet är det viktigt att inte gå för fort fram. Att utgå från elevernas 

kunskaper och därifrån lägga till ny kunskap, är en bra strategi. Författaren berättar vidare 

att eleverna använder sig av olika hjälpmedel för att underlätta minnesinlärningen genom 
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t.ex. ordlistor, miniräknare, listor på ämnesord. Det är även viktigt att eleverna vågar be 

om hjälp. 

Samarbete och samundervisning som inkluderande arbetssätt i skolan beskriver 

Sundqvist & Lönnkvist (2011).  Studien visar på att eleverna behöver erbjudas 

specialundervisning på ett inkluderande sätt. Undervisning mellan pedagoger och 

speciallärare är ett sätt att utveckla inkluderande utbildning. Tretton intervjuer 

analyserades i undersökningen. Resultatet visade på bättre kunskapsmässiga resultat samt 

att det sociala välbefinnandet blev bättre. Kontakten mellan elever med läs- och 

skrivsvårigheter och elever utan svårigheter fungerade bättre samt att pedagogerna 

förbättrade sin uppmärksamhet på undervisningen.  

  

 

  



18 

 

2.3 Elever med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi. 

 

Definition av dyslexi. 

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. 

Dyslexi kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande 

ordigenkänning och av dålig stavning och avkodningsförmåga” ”Sekundära 

konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad 

läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och 

bakgrundskunskap (Samuelsson et al. 2009, s12).   

 

Läs - och skrivsvårigheter är ett samlingsbegrepp för olika svårigheter av läsning och 

skrivning. Varför denna svårighet uppkommer hos vissa människor finns ingen explicit 

förklaring till men många olika faktorer kan inverka på läs-och skrivsvårigheter som 

individuella förutsättningar och den omgivande miljön (Høien och Lundberg, 2013). 

Elever med läs- och skrivsvårigheter har ofta svårigheter med avkodning, fonologisk 

medvetenheten och stavning. Författarna beskriver att det svåraste för en elev som har 

dyslexi är att kunna läsa med flyt. De fastnar ofta vid orden och avkodningen tar stor del 

av koncentrationen att läsförståelsen blir lidande. Avkodningen behöver bli automatiserad 

för att eleven ska kunna förstå vad texten handlar om. 

I en metaanalytisk studie av Mellby-Lervåg, Halaas-Lyster, Hulme och Hinshaw beskrivs 

den fonologisk förmågan genom fonologisk medvetenhet, rim medvetenhet, verbalt 

korttidsminne och läsning. Studierna inkluderade 2 652 barn med dyslexi och 3 163 

åldersmatchade kontrollbarn. Åttioåtta oberoende jämförelser gjordes av fonologisk 

medvetenhet hos barn med dyslexi och kontrollbarn. Datainsamlingen inkluderade endast 

studier som publicerades på engelska i metaanalysen från 1975–2011. Resultatet visade 

att elever med dyslexi hade sämre fonologisk medvetenhet i förhållande till 

åldersmatchande elever utan dyslexi.  Den största skillnaden var den fonemiska 

medvetenheten i jämförelse med rimmedvetenhet och verbalt korttidsminne.   

Elevers läs- och skrivsvårigheter kan bero på flera faktorer som t.ex. om eleverna har varit 

sen med sitt tal- och språkutveckling, uppväxtmiljö, ärftliga-och neurologiska faktorer 

och hur de pedagogiska insatserna i skolan ser ut. Då språkförståelsen är svag blir det 

oftast svårigheter med läsning och skrivning i skolan (Arnqvist, 1993; Bjar & Frylmark, 

2009). Svårigheter som eleverna kan få vid den första läsinlärningen kan vara att de inte 

förstår att bokstav och ljud hör ihop, så de "knäcker inte koden". Orsaken kan vara att 

eleverna inte automatiserat sin läsning, utan den blir "stapplande" när de ljudar sig igenom 

alla bokstäver. Då förstår inte eleven vad texten handlar om. Det kan också bero på att 

eleven har ett litet ordförråd.  
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Fonologiska svårigheter, låg läshastighet samt specifika svårigheter som uppkommer vid 

läsning och skrivning som syntes i skriftspråket hör ihop med dyslexi, (Nilholm & 

Myrberg 2007; Asmervik et al. 2001; Ogden & Myrvold 2001)). Även svårigheter att läsa 

t.ex. "nonord" dvs. ord som inte är riktiga ord utan bara bokstavsföljder är svåra för elever 

med dyslexi. Vidare får eleverna svårigheter med den ortografiska medvetenheten, 

eftersom deras lexikon inte är utvecklat vilket ger svårigheter med avkodningen. När en 

elev tycker att det är svårt att läsa och skriva så undviker eleven detta och då stannar 

utvecklingen upp. Dessa svårigheter påverkar eleverna både i skolarbetet och personligt, 

genom att de uppfattades som mindre intelligenta av omgivningen. Elevernas motivation 

kan då försämras och en negativ självbild uppstå.  

Eriksson, (2007) beskriver att elever med läs och skrivsvårigheter ofta försöker undvika 

läsning eftersom det är arbetsamt. Eleverna lägger till bokstäver i ett ord, t.ex. sil blir stil. 

De förväxlar konsonanter och vokaler i ord. Att kasta om bokstäver i orden och att tappa 

ett ord i ett sammansatt ord är också ett typiskt tecken på läs och skrivsvårigheter. Vidare 

beskriver författaren elevens svårigheter vid skrivning för hand. Elever med läs och 

skrivsvårigheter/dyslexi kan t.ex. hålla pennan fel vid skrivning. Viktiga förmågor att 

kontrollera är om eleven har automatiserat alla bokstäver samt hur hög skrivhastigheten 

är. Ofta har elever med skrivsvårigheter en låg skrivhastighet och de kan inte skriva 

bokstäver och ord på en linje. Andersson, Belfrage och Sjölund (2006), beskriver att 

elever med läs och skrivsvårigheter går att upptäcka vid ca nio- tio års ålder, eftersom 

läsinlärningen då oftast har gett resultat. Det är viktigt att sätta in insatserna tidigt och det 

finns vissa tecken som eleverna visar t.ex. att eleven inte har något intresse för läsning 

och skrivning. Eleverna gissar ofta vilket ordet är och läser sakta och ljudar sig framåt i 

texten. Eleven skriver orden i fel ordning, missar ändelser och har stora 

koncentrationssvårigheter. En annan utmärkande aspekt för elever med läs och 

skrivsvårigheter är att vissa dagar fungerar allt bra och nästa fungerar allt mycket sämre. 

Detta beror på att eleverna får kämpa så mycket i jämförelse med elever som inte har 

några svårigheter. De blir trötta och tappar orken fortare eftersom de använder så mycket 

mer energi till att läsa och skriva. 

Många dyslektiker har stor kreativitet och brukar även vara konstnärligt lagda enligt 

Foughantine (2012).  Det finns många kända personer med dyslexi och många elever med 

dyslexi har ofta talanger på andra områden.  
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2.4 Tidigare forskning om pedagogers genomförande av 
styrdokumenten 

 

Skollagen (2010:800) säger att utbildningen inom skolan menar att alla elever 

ska utveckla kunskaper. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära. 

Skolans värdegrund och uppdrag belyser en likvärdig utbildning:  

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 

också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lgr 11, s 8). 

Under övergripande mål och riktlinjer står angående kunskaper: 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper 

som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en 

grund för fortsatt utbildning (Lgr 11, s 13).    

I läroplan för grundskolan står att digitala hjälpmedel bör användas i många ämnen 

(Skolverket 2011). Skolorna använder sig idag i större utsträckning av digitalt läromedel 

och databaserade hjälpmedel t.ex. Ipads, datorer, talsyntes, projektorer och smartboards. 

Resultatet från studier visar på att dessa datorbaserade hjälpmedel har förändrat 

arbetssättet positivt i skolorna (Scheller-Olin & Roos 2015).  

I och med den nya läroplanen, Lgr11, skedde stora förändringar och pedagogerna fick 

möjligheter att förändra sitt arbetssätt. När pedagoger ska bedöma elever i svenska enligt 

Lgr 11 är det svårt för pedagogerna att veta hur bedömningarna av elever med läs och 

skrivsvårigheter/dyslexi ska hanteras. För att ge eleven en rättvis bedömning kan dessa 

elever använda sig av dator för sitt skrivande. Det går snabbt att skriva och redigera och 

en annan pedagog kan bedöma texten. Om eleven skriver med stora svårigheter kan det 

handla om funktionsnedsättning och då blir bedömningen annorlunda. En text kan 

godkännas om handlingen i texten finns, även om det finns stavfel (Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh, 2015).  

Skolverket (2014) beskriver hur en liknande bedömning kan se ut och vad som bör 

konkretiseras. Kunskapskraven i förhållande till arbetsområdet bör tydliggöras för 

eleverna. Likaså vad som förväntas av eleverna generellt eller för att nå högre 

studieresultat. Bedömningssituationerna anpassas efter elevernas olika förutsättningar för 

att en likvärdig bedömning ska kunna ske.  

Ask (2012) beskriver hur tolkningsmöjligheterna ändrades när Lgr11 kom, vilket 

medförde att pedagogerna kände sig tryggare i förvissningen om att eleverna fick de 

kunskaper som behövdes i ämnet svenska. Tolkningsmöjligheterna blev färre för de yngre 
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åldrarna. Friheten att tolka kursplanerna i svenskämnet har i tidigare styrdokument varit 

väldigt öppet och för vissa pedagoger har det varit svårt att bestämma sig för vad de ska 

arbeta med. Pedagogerna blir stressade över att de missar viktiga delar i undervisningen.  

En studie av Zandén, Ferm och Thorgersen (2014), visar vilka förändringar den nya 

läroplanens (Lgr11) utformning och dess nya betygssystem betytt för musiklärare. Det 

fanns ett stort engagemang för implementeringen av Lgr 11 bland dessa tio pedagoger. 

De såg utmaningarna och problemen men även möjligheterna. Studien skulle bland annat 

besvara hur den nya kursplanen förändrat undervisningen och vad förändringarna har 

betytt. Informanterna fann främst två begrepp som genomsyrade den nya kursplanen 

vilket det ena var kunskap och det andra begreppet var förståelse. De övergripande 

resultaten visade efter implementeringen för 1,5 år sedan på efterfrågan för pedagogernas 

personliga åsikter av arbetssätt och metoder. Den nya läroplanen ansågs som en 

vägledning i undervisningen i kontrast till en mindre betydande roll för pedagogernas 

profession och dokumentation i kontrast till kunskapsinlärning. 
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    3. Metod   

 

Under följande rubriker kommer ett beskrivande och argumenterande för valet av 

kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer i fenomenografisk anda att 

redogöras. En redogörelse för urval, material, procedur och etiska överväganden kommer 

även att redovisas. 

3.1 Deltagare 

Information angående informanterna 

 

Vi valde pedagoger från sex olika skolor i två närliggande kommuner. Två av 

informanterna var lågstadielärare, två informanter med utbildning för de lägre åldrarna 

(Förskoleklass-åk 5), fyra informanter var åk 1–7 lärare, två informanter hade utbildning 

för åk 4–9 lärare, därav täcktes hela grundskolan in. Deras arbetslivserfarenhet sträckte 

sig från 4 år och upp till 41 år och deras ålder var mellan 28 år och 64 år. Alla informanter 

var kvinnor (tabell 1.). 

 

Pedagoger  Erfarenhet (år)  Utbildning  

Informant 1  40  Lågstadiet åk 1–3  

Informant 2  41  Lågstadiet åk 1–3  

Informant 3  18  Åk 4–9  

Informant 4  7  Lågstadiet åk 1–3  

Informant 5  4  Åk 4–9  

Informant 6  39  Åk 4–9  

Informant 7  13  Åk 1–7  

Informant 8  15  Åk 1–7  

Informant 9  6  Åk 1–7  

Informant 10  14  Åk 1–7  

Tabell 1. Sammanställning över informanternas år i yrket samt utbildning. 

 

Urval 

 

Då tidsramen för studien varit tidsbegränsad valdes ett underlag på tio informanter. 

Informanterna utsågs via ett bekvämlighetsurval, Bryman, (2014). Bekvämlighetsurval 

med pedagoger från närliggande skolor passade bra med tanke på studiens syfte där 

enskilda pedagogers uppfattningar stod i centrum.  

Informanterna tillfrågades via telefon om de hade möjlighet att delta i en studie med 

intervju som metod där även studiens syfte förklarades. Informanterna fick även läsa ett 

brev, där de fick information angående de etiska aspekterna före intervjun (se bilaga 1.). 

Med tanke på bekvämlighetsurval hade pedagoger valts ut som vi anade inte skulle säga 

nej till en intervju. Bekvämlighetsurval är oftast inte representativ eller generaliserbar 

(Stukat, 2011), därför var det viktigt i en kvalitativ studie när det enbart rörde sig om tio 
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informanter att inte generalisera och skriva att det gällde alla pedagoger. Syftet var att 

visa på mönster och uppfattningar hos informanterna.  

Antal deltagare och bortfall 

 

Samtliga tio tillfrågade informanter deltog i undersökningen. 

 

Ersättning 

 

Informanterna fick en gåva som tack för deras deltagande. De var dock ovetande om detta. 

 

Anonymt deltagande 

 

All information om informanternas namn och skola avidentifierades. 

   

      3.2 Material 

 

Analyser av intervjuer 

 

Vi använde oss av en intervjuguide som delats in i fyra olika teman (se bilaga 2.).  Guiden 

utvärderades i en pilotstudie innan vi utförde våra intervjuer på våra tio informanter. 

Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades. Transkriberingarna blev 

utifrån intervjuguiden redan sorterade i fyra olika teman. Varje tema analyserades 

systematiskt igenom, nyckelord ströks under i olika färger utifrån de olika 

frågekategorierna. Dessa teman sorterades efter frågeställningarna för att lättare kunna ge 

oss en bild av pedagogernas upplevelser. I denna studie diskuterade vi inte vad som var 

rätt eller fel utan vi koncentrerade oss på pedagogernas olika upplevelser gällande 

frågeställningarna. Vi presenterade och diskuterade dessa, i relation till relevant 

forskning.   

 

Materialets omfång 

 

Varje transkribering bestod av i genomsnitt 4,5 sidor. Transkriberingarnas omfång skilde 

sig från 3 sidor till 5,5 sidor. Totalt material att jobba med blev då tio informanter 

multiplicerat med 4,5 vilket blev 45 sidor.  

3.3 Procedur 

  

Val av metod   

För att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ forskningsstudie 

med halvstrukturerade intervjuer med ett fenomenografiskt synsätt, (Bryman, 2011).  
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Valet av halvstrukturerade intervjuer som metod blev relativt enkelt då vårt syfte 

handlade om pedagogernas upplevelser. Motivet för detta metodval var att vi utgick 

utifrån pedagogernas svar för att kunna följa upp med följdfrågor för att få ett 

förtydligande och/eller ett större djup på svaren för att kunna ta del av pedagogernas 

upplevelser. Möjligheten att följdfrågor ställdes har även möjliggjort att leda tillbaka 

intervjun till ämnet i de fall intervjun gled in på sidospår som ej varit relevanta för syftet.  

Fenomenografin strävar efter att ge forskningen en fördjupad förståelse, 

Fenomenografi ”som metodansats är utvecklad för att analysera data från enskilda 

individer” (Dahlgren & Johansson, 2009, s122). Denna metodansats var enligt författarna 

lämpad när forskningen ämnade undersöka människors tankar och upplevelser vilket 

passade bra då vårt syfte handlade om pedagogernas upplevelser.  

 

Pilotstudie  

 

För att säkerställa att intervjuguidens frågor var relevanta för syfte och frågeställningar 

gjordes två intervjuer på prov med pedagoger. Under intervjuerna upptäcktes att några 

frågor gick in i varandra dvs. fick samma svar, därför togs några frågor bort för att 

säkerställa en bra -undersökning med relevans mot forskningsfrågorna. Som exempel 

kunde nämnas under Tema 2. "Vilka erfarenheter har du av att genomföra extra 

anpassningar till elever med läs-och skrivsvårigheter?" Denna fråga togs bort efter 

pilotstudien eftersom den blev besvarad under Tema 1, "Vilka behov av extra 

anpassningar har du mött hos elever med läs och skrivsvårigheter?" Pilotstudiens resultat 

var ej medtagna i resultaten. 

 

Val av kvalitativ ansats 

 

En kvalitativ studie med halvstrukturerad intervju som metod valdes på grund av att syftet 

var att beskriva pedagogernas upplevelser och uppfattningar av extra anpassningar för 

elever med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi. En kvantitativ ansats som metod t.ex. 

enkäter hade inte kunnat ge samma möjligheter till djupgående frågor i jämförelse med 

intervju som metod. 

 

Genomförande av intervju 

 

Innan intervjun startade upprepades information- samtyckes- och 

konfidentialiseringskravet, (etisk information).  Informanten tillfrågades om ett samtycke 

av att spela in intervjun, att deltagandet var frivilligt och informanten när som helst kunde 

avsluta intervjun. Vidare informerades om att all information avidentifierades och den 

samlade fakta som framkom, endast skulle användas i forskningssyfte. Intervjuerna 

började med en presentation av de fyra olika teman, därefter fick informanterna en 

huvudfråga och beroende på vad informanterna svarade blev följdfrågorna olika. 

Följdfrågorna blev av karaktären hur menade du nu? Kan du utveckla? Genom att ställa 
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dessa följdfrågor fick vi veta mer om informanternas upplevelser och det blev en längre 

och mer ingående del av ”samtalet”, vilket ledde till att intervjun även kunde ”fördjupas” 

(Stukat, 2011). Vidare påpekade författaren att det var mycket upp till hur duktig 

intervjuaren var att leda samtalet som påverkade hur bra intervjun blev. Varje informant 

intervjuades enskilt under ca 30–40 minuter. Alla intervjuer har skett enskilt under eller 

efter skoltid beroende på informanternas önskan. Intervjutillfällena har skett i klassrum, 

grupprum eller hemmiljö, efter informanternas önskan för att de skulle känna sig bekväma 

i sina svar, utan yttre påverkan eller avlyssnande.   

 

 

 

Transkriptionerna 

 

Transkriptionerna gjordes direkt efter intervjuerna med syfte att ha intervjun färskt i 

minnet. De skrevs på standardsvenska och i stort sett ordagrant. Upprepningar av ord 

inom samma fråga togs ej med. Vem som säger vad har markerats med I 1 för informant 

nr 1, I 2 för informant två osv. Vidare har betoningar, skratt, pauser etc. markerats för att 

vara konsekvent, vilket var speciellt viktigt när studien skrevs av två studenter. 

 

Data-analys utifrån teman               

Intervjuerna spelades in, anteckningar fördes över sådant som inte hördes som tex gester 

och miner. Intervjuguiden var uppdelad i fyra olika teman, ett för varje forskningsfråga. 

Varje transkription blev således indelad i fyra teman. Informanternas svar grupperades 

inom samma tema och jämfördes. Nyckelord markerades i texten med 

understrykningspenna. Olika färger användes för att lättare få en överskådlig bild. Vilka 

likheter respektive vilka skillnader vi såg och olika kategorier växte fram. Tema för tema 

bearbetades och jämfördes. Även följdfrågor jämfördes och analyserades. För att ännu 

mer uttrycka informanternas upplevelser använde vi intervjucitat, där det framkom olika 

uppfattningar och upplevelser. Vi har analyserat vad informanterna egentligen menade 

genom att även lyssna på det som inte sades fullt ut. Det kunde vara suckar och skratt. 

Även kroppsspråket visade informanternas upplevelser, därför var det viktigt att 

sammanställa anteckningarna kring dessa. Transkriberingarna skedde direkt efter 

intervjun.  För att skapa mening i vår kvalitativa halvstrukturerade intervjustudie lyssnade 

vi på intervjuerna flera gånger för att inte riskera att missa viktig information ur 

dataanalysen. I analysen låg fokus på: Vad upprepade pedagogerna? Fanns det några 

återkommande mönster i svaren? Fanns det skillnader och likheter i svaren?  

Målet i en analys var att finna olika uppfattningar som täckte in alla delar i forskningen. 

Forskningsintervjun behövde motivera frågeställningarna och förklara hur arbetet gick 

tillväga för att visa att tolkningarna var riktiga (Stukat, 2011).  

En viktig del i en kvalitativ halvstrukturerad intervjumetod var att titta på hur andra 

forskare hade analyserat sitt intervjumaterial (Stukat, 2011). Baştuğ (2016) beskrev en 

kvalitativ halvstrukturerad intervjustudie som vi läste och begrundade. I den studien har 

vi tittat på hur intervjumaterialet blev analyserat för att säkerställa att vårt intervjumaterial 

blev korrekt analyserat.  
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Fejes och Thornberg, (2009) beskrev analysen:  

 

Utmaningen i kvalitativ analys är att skapa mening ur en massiv mängd data. 

Det handlar om att skilja mellan det betydelsefulla och det triviala och att 

identifiera betydelsefulla mönster, (Fejes & R. Thornberg, 2009, s 32).  

  

Kvale & Brinkmann (2009) beskrev en kvalitativ forskningsintervju ur ett perspektiv som 

var inspirerat av fenomenologin. ”En halvstrukturerad livsvärdsintervju söker förstå 

teman i den levda vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv” (Kvale & 

Brinkmann, s 43).  

 

 

 

 

Reliabilitet och validitet 

 

Validiteten på undersökningen var tillförlitlig eftersom informanterna svarade på frågor 

de hade kunskap om via sin profession som pedagoger angående extra anpassningar, i 

enlighet med Bryman (2011). Först gjordes en pilotstudie på två informanter som vi 

beskrivit tidigare, (som inte ingick i dessa studieresultat), för att säkerställa att 

frågeställningarna var relevanta för ämnet. Informanterna hade erbjudits att läsa 

transkriptionerna i syfte att kunna ställa följdfrågor för att öka validiteten. Tyvärr var det 

endast fyra deltagare som accepterade detta erbjudande.  Våra informanter var utspridda 

på sex olika skolor i två kommuner. Samtliga tio informanter deltog. Transkriberingarna 

har skett direkt efter intervjuerna. Även metoden att spela in intervjuerna med syfte att 

underlätta analyserna, ökade reliabiliteten. För att öka reliabiliteten bytte vi varsin 

intervjutranskribering för att se om våra nyckelord stämde överens, (att vi fick liknande 

resultat), eftersom vi alla har olika värderingar. Nyckelorden stämde i stort sett överens 

med varandra. Av svaren att döma har pedagogerna förstått frågorna. Eftersom vi endast 

hade tio informanter i vår studie, gick det inte att generalisera, för detta krävdes flera 

informanter. Detta gällde våra informanter men däremot inte alla pedagoger i 

grundskolan.  

 

3.4 Etiska överväganden 

 

I denna studie informerade vi pedagogerna angående etiska överväganden, 

(Vetenskapsrådet, 2017). Informanterna blev först uppringda för ett samtycke att delta i 

studie (samtyckeskravet), därefter skickades ett brev via mail, se bilaga 1. Vi använde 

halvstrukturerad intervju som metod där vi intervjuade informanter som arbetade i skolan. 
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Deltagandet var frivilligt och alla som deltog i undersökningen hade rätt att avsluta sitt 

deltagande när de så önskade (informationskravet). Pedagogerna tillfrågades om 

deltagande i undersökningen, som var helt frivilligt. Alla uppgifter om informanterna var 

avidentifierade (konfidentialitetskravet). De samlade fakta som kommit fram i 

intervjuerna används endast i forskningssyfte. Svaren analyserades och sammanställdes 

utifrån fyra olika teman som redovisades i resultatdelen. Studien läggs ut på Diva 

www.diva-portal.org (nyttjandekravet).  

  

http://www.diva-portal.org/
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4. Resultat      

 

Vi valde att redovisa intervjuerna i olika teman som identifierats för att åskådliggöra 

pedagogernas upplevelser. Presentationen av resultaten följde arbetsgången för varje 

enskilt tema. Både likheter och olikheter i informanternas uppfattningar och upplevelser 

presenterades. Vi värderade inte informanternas svar, utan gav enbart en bild av resultatet 

som låg till grund för våra forskningsfrågor. Informanterna var kodade med informant 1, 

informant 2, osv.   

4.1 Tema 1. Pedagogernas upplevelse av elevernas behov av extra 
anpassningar i undervisningen för elever med läs-och 
skrivsvårigheter 

 

Informanterna gav många liknande svar när det gällde att identifiera elevers behov av 

extra anpassningar. Pedagogerna upplevde en känsla av att undervisningen inte nått sitt 

syfte när eleverna började ställa frågor, de blev okoncentrerade, vässade pennan och några 

kanske även visade detta med gester och utrop. Flera informanter berättade även om 

mitterminsbedömning eller mitterminskonferens, de benämndes på olika sätt. Vid denna 

bedömning (som såg lite olika ut) och som i stort handlade om olika graderingar på 

bedömningar för eleverna ämnesvis, kom eventuella behov av extra anpassningar fram. 

Några informanter talade om att upptäcka elever med läs-och skrivsvårigheter med hjälp 

av screeningtester som t.ex. H4-avkodningstest, Läst (läsförståelse, läsning och stavning) 

och DLS (läsförståelse). Informanternas synsätt på orsakerna till varför anpassningar 

borde göras såg olika ut. En informant beskrev att synsättet gått från att tänka att 

problemet var elevens som måste "skärpa sig", till att försöka se helheten med generella 

anpassningar för klassen. En annan informant lade ansvaret helt på eleverna och menade 

att de var okoncentrerade och ouppmärksamma. Synsätten skiljde sig alltså från att det 

var eleverna som ägde problemet till att det var pedagogernas ansvar. Några av 

informanterna synsätt var utifrån det relationella perspektivet. 

Då är det viktigt att inte lägga skulden på eleven utan tänka, hur kan jag 

anpassa undervisningen så att alla förstår? (informant 6). 

Det är bara att börja om igen, det går ju inte att bara köra på då vi ska lära 

oss att stava. Men då måste man ha någon som kan hjälpa en också och då 

måste man ha en resurs i klassen och det har jag haft (informant 1).  

Då märker man ju att de behöver lättare texter att läsa. Med olika nivåer i 

läseboken, kortare stycken i svenska, än vad andra får. Att man hela tiden 

kollar av (informant 2). 
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4.1.1 Pedagogernas kunskaper om läs- och skrivsvårigheter  

  

Kunskaper om läs- och skrivsvårigheter var en av flera viktiga förutsättningar för att 

kunna identifiera vilka elever som behövde extra anpassningar. Åtta av tio informanter 

har svarat att läs-och skrivsvårigheter visade sig på olika sätt och att det var individuellt. 

Sårbarheten låg både i den fonologiska medvetenheten och i avkodningen. Det kunde 

yttra sig på många olika sätt som t.ex. svårigheter att förstå en text.  

Det kan handla om ett mattetal som blir fel därför att förståelsen av texten 

inte blev rätt (informant 10). 

Det kan vara någon som kan lära sig läsa ortografiskt ganska bra ändå, man 

kan bli lurad, men sen finns avkodningsproblematiken där i alla fall pga. att 

man har den här problematiken med den fonologiska medvetenheten 

(informant 7). 

Olikheter som en god läsförståelse med ett gott arbetsminne eller en sämre 

läsförståelse med ett lågt arbetsminne. Sedan får man screena och se var 

problematiken ligger, fast det ser man oftast när man jobbar med eleven 

(informant 7). 

 

Två informanter upprepade instruktionerna för att eleverna skulle förstå. Två andra 

informanter beskrev att läs-och skrivsvårigheter hos elever kunde visa sig genom att 

eleverna upplevdes omotiverade till att arbeta.  

Det var viktigt att eleverna förstod hur orden var uppbyggda. Informanterna beskrev även 

att många elever med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi inte uttalade orden rätt och de 

blandade ofta ihop bokstäverna ä och e.  

Att bokstavera är en bra metod för att hjälpa eleverna med stavning, t.ex. 

pion, exkursion, så att eleverna känner igen orden (informant 3).  

Det är viktigt att eleverna förstår hur orden är uppbyggda och att jobba med 

sammansatta ord som t.ex. hand-duk (informant 5). 

I naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnena med alla dessa ord 

och begrepp, som blir svårt för många barn men framförallt för de med läs-

och skrivsvårigheter (informant 2). 

Språket har blivit en del med ämnesord, du ska ju prata mycket om ord och 

läsa mycket om orden, läsa om orden i olika texter.  Du vet en bild av en 

björn, när du ger eleverna en förståelse av hur texten ser ut (informant 4).  

 

Samtliga pedagoger hade fått kunskaper om läs- och skrivsvårigheter i första hand genom 

egna erfarenheter. Tre informanter nämnde även kollegialt lärande och pedagogiska 
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samtal. En av informanterna hade under en termin gått en utbildning i läs-och 

skrivsvårigheter som upplevdes mycket bra och användbar.    
   

     4.2 Tema 2: Pedagogernas upplevelser av extra anpassningar som 

stärker undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter.

  

Exempel på extra anpassningar som informanterna beskrev var att eleverna fick göra 

muntliga prov och de fick längre provtid på sig. Texten gjordes lättläst med större 

(typsnitt) och/eller med mindre textmängd. Inläsningstjänst, sammanfattande texter, Ipad 

och dator med olika appar och program som t.ex. talsyntes, rättstavningsprogram, 

diktamens funktioner. Även placeringar i klassrummet anpassades. Det var viktigt att det 

var rätt typ av skrift t.ex. gul bakgrund med svart text. Det gick att ta hjälp av 

"pysparagrafen" (att frångå kunskapskraven). Vid de nationella proven lyssnade elever 

med läs-och skrivsvårigheter på CD-skivor, de fick längre tid på sig och även 

förtydligande av frågorna. En informant brukade använda sig av begreppskort, där 

begreppen tränades in och bilden parades ihop med ordförklaringen. En elev hade 

begreppskortet och en annan elev hade begreppsförklaringen och då talade eleverna med 

varandra och läste upp vad begreppen betydde.  En informant beskrev att alla elever 

oavsett problematik lärde sig genom att vara aktiv, därför skrev alla elever av texten. 

Informanten brukade uppmana sina elever att rita en bild till minnesanteckningarna, vilket 

medförde att de hade lättare att förstå anteckningarna när det fanns en bild till hjälp för 

minnet. Två informanter berättade att alla elever oavsett läs- och skrivsvårigheter fick ta 

del av samma innehåll och specialläraren hjälpte till med träning av begrepp. En 

informant skrev ut anteckningar till elever med läs-och skrivsvårigheter eller också 

kopierade informanten en elevs text. En informant bokstaverade högt i klassen, eftersom 

det inte bara var elever med läs-och skrivsvårigheter som hade problem med stavningen. 

En informant använde sig av intensivläsning, med ca tio läsveckor och parläsning, 20 

minuter läsning/gång. Tre av tio pedagoger ansåg att det bästa sättet att hjälpa elever med 

läs-  och skrivsvårigheter var att använda sig av ljudmetoden. Använda sig av att dra 

streck från en bokstav till nästa (t.ex. l och o, blev lo). En informant tyckte att all tid gick 

åt till att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. En informant använde sig av 

minnesträning för att stötta eleverna.  

Bra strategier för eleverna var att se en film, lyssna på en text muntligt och samtidigt 

följde eleverna med i texten (fig.1). Samtliga informanter var dock positivt eniga 

angående generella anpassningar. En informant beskrev att hennes upplevelse av extra 

anpassningar möjliggjorde att målen uppfylldes för elever. Eleverna blev glada, stolta och 

nöjda. Det påverkade deras självkänsla positivt.   

                

Extra anpassningar gynnar hela klassen (informant 1).   

Extra anpassningar påverkar positivt förhoppningsvis om man hittar de rätta 

ramarna men tyvärr så tror jag inte att det sker i den uträckning som det 

borde å då tänker jag på mig själv å jag tänker på andra (informant 6).  
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Anpassningar som man gjorde förr för enskilda elever har blivit extra 

anpassningar för alla nuförtiden (informant 2). 

 

Övervägande del av informanterna upplevde att de saknade tid att ordna med 

anpassningar som eleverna var i behov av. De saknades tid till t.ex. att ge varandra tips 

och idéer, tid saknades till att göra sammanfattningar och till omskrivning av texter och 

uppgifter mm. 

Jag önskar jag hade mer tid, det finns många elever som behöver anpassning 

(informant 6). 

Jag känner mig sällan nöjd, ibland tycker jag det är svårt, ibland hinner jag 

inte fixa (informant 7).  

Det är att hinna med, förbereda och ge de de här hjälpmedlen som är svårt 

(informant 2). 

Det är stressigt och tidskrävande och ibland vet jag inte. Jag känner att jag är 

för snabb ibland som pedagog och så glömmer jag bort. Sen måste jag gå till 

eleven och fråga om eleven förstått, det är svårt att veta hur de upplever min 

undervisning (informant 2). 

Det tar tid att kopiera material som behövs, det blir stressigt. Jag tycker att 

bokförlagen kan bli bättre att ha material för dyslektiker (informant 3).  

 

En informant upplevde att elever inte alltid var medvetna om de anpassningar som 

gjordes och ansåg att det var viktigt att eleverna fick denna medvetenhet. 

Medvetenheten om hur anpassningarna kunde användas som studieteknik för eleven. 

Två av informanterna berättade att elever med läs och skrivsvårigheter ofta hade 

svårigheter med arbetsminnet och för att inte överbelasta arbetsminnet var det viktigt att 

inte arbeta i för snabb takt.  
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Fig. 1. Diagrammet visar de mest förekommande extra anpassningar som de 10 informanterna 

använder.  

4.2.1 Olika ämnen och olika pedagoger 

På de flesta skolor fick elever möta olika lärare i olika ämnen. Hur anpassningarna såg ut 

för olika pedagoger hade informanterna inte så stor insyn i men tre informanter betonade 

att de elever med diagnosen dyslexi borde ha likvärdiga anpassningar. 

 

4.2.2 Utmaningar  

Samtliga informanter ansåg att brist på tid var en stor utmaning i arbetet med att hinna 

med extra anpassningar. Det handlade om tid att inte hinna göra de anpassningar 

eleverna var i behov av som t.ex. tid att instruera eleverna med digitala hjälpmedel så att 

eleverna kunde använda verktygen praktiskt. Tid att diskutera med kollegor om 

anpassningar eller tid för att utvärdera och hjälpa varandra genom t.ex. 

erfarenhetsutbyte. 

   

Jag önskar jag hann skriva ut mina anteckningar före lektionen för att kunna 

ge det till de elever som vill ha (informant 3). 

Tiden för mig är knapp. Även om vi blir instruerade hur verktygen ska 

användas så blir det svårt för oss att få det att fungera så optimalt som 

möjligt. Jag har mycket erfarenhet men har svårt att få tid för att det ska 

fungera (informant 7). 

När det gäller åtgärder vid en läs- och skrivutredning, har jag många saker 

att göra, men när jag att ser att det ska komma till stånd blir det svårt att få 

tid att komma igång, svårt att få tid att anpassa (informant 10). 

10 10 10

7

5
4 4

0

2

4

6

8

10

12

Mest förekommande extra anpassningar



33 

 

 

Samtliga informanter kände sig otillräckliga när de inte hann med alla elever och de 

upplevde att det var svårt att hjälpa eleverna när de tappade motivationen för att de t.ex. 

inte läste lika snabbt som övriga elever. Det var även arbetsamt när tekniken/hjälpmedlen 

inte fungerade. En informant menade att denna tidsbrist berodde på andra prioriteringar 

som t.ex. rättning av prov. En annan informant beskrev att förståelsen gällande extra 

anpassningars värde bland kollegorna, inte var bra. Informanten menade också att 

kollegiet behövde se fördelarna med ett gemensamt synsätt, att både generella och 

individuella extra anpassningar gjorde skillnad. En informant beskrev att eleverna skulle 

känna sig trygga med de extra anpassningar som gjordes i klassrummet. Eleverna skulle 

till exempel veta var extra material fanns och hur det fungerade. De behövde känna igen 

sig i arbetsgången. Först kom en genomgång för hela klassen, efter genomgången fick de 

elever som kände sig osäkra inför uppgiften ytterligare en genomgång, med ett 

förtydligande där eleverna ställde frågor om de behövde. 

Det är ibland svårt att hitta anpassningar som skapar trygghet (informant 3). 

Att jobba med bra material är oerhört viktigt. Jag har använt ett material i 

engelskan som heter Help där elevernas självkänsla stärkts enormt 

(informant 7).  

Att systematiskt kunna jobba från basic från början, det ger en tydlighet, en 

röd tråd (informant 10).  

Elevernas självförtroende är viktigt, att inte behöva spela pajas (informant 

6). 

Uppmuntra eleverna och motivera dem (informant 8). 

Ge eleverna förförståelse så de får känna att de är med och lyckas (informant 

9). 

  

En annan informant beskrev en uppgivenhet av att de aldrig fick jobba i lugn och ro och 

menade att det var bra med en drivande skolledning men ibland kanske man borde stanna 

upp och reflektera och få tid att praktisera det nya. Informanten berättade att denna termin 

deltog alla pedagoger i Skolverkets kunskapslyft i svenska och under förra terminen 

deltog all personal i ett värdegrundsarbete.  

4.3  Tema 3: Pedagogernas upplevelse av digitala läroverktyg i 
undervisningen för elever med läs-och skrivsvårigheter  

 

Samtliga informanter arbetade på olika sätt med digitala verktyg men flertalet hade 

känslan att inte kunna hantera utrustningen på ett tryggt och bekvämt sätt. Vilket 

resulterade i att eleverna inte fick den nödvändiga utbildningen för att kunna hantera 

hjälpmedlen på ett funktionellt sätt. 
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Vi lärare skulle själva fått möjligheten att lära oss att hantera utrustningen 

innan eleverna blivit introducerade för jag tror att vi är många som inte vet 

hur de digitala verktygen fungerar (informant 10).  

Det måste bli så att det är eleven som kan använda verktygen och att få den 

tid som krävs för att eleven ska bli van sin utrustning och kunna använda 

den. Den tiden finns inte (informant 7).  

Smartboardsprogrammen är jättebra, men det har jag inte fått någon 

utbildning på och där kan man hämta bilder (informant 3). 

 

En gemensam erfarenhet som informanterna beskrev var att tekniken inte alltid 

fungerade. Det handlade om dålig internetuppkoppling, kablar som saknades eller hade 

försvunnit och datorer som ”hängde” sig. Endast två av tio informanter hade utbildning i 

digitala verktyg (fig. 2). De flesta informanterna sade att de lärde av varandra, när det 

fanns tid över. De upplevde att deras kunskaper var otillräckliga. Två informanter ansåg 

att smartboardsprogrammen var bra. Det gick att anteckna direkt på en bild eller klippa 

in bilder i en lektionsfil som informanterna kunde återanvända. Smartboard var ett 

verktyg som gjorde det möjligt att skapa lektioner som höll elever intresserade hela 

lektionen. Innehållet kunde delas digitalt med andra pedagoger som hade samma elever 

samt att de kunde dokumentera lektioner och elevresultat. 

Fem av informanterna hade interaktiva projektorer i sina klassrum.  Samtliga hade fått 

utbildning på dessa projektorer i skolans regi (intern utbildning). Två av informanterna 

använde dessa dagligen i undervisningen och menade att dessa projektorer hade gett 

undervisningen ett lyft. Det hade blivit betydligt lättare att visualisera ord, begrepp, texter, 

filmer etc.  

Två informanter berättade om digitala böcker med funktioner som talsyntes. De var till 

hjälp för alla elever och de användes generellt i undervisningen i två ämnen.  På datorerna 

fanns det rättstavningsprogram, vilket två informanter brukade stänga av när elever med 

dyslexi skrev, eftersom det blev så mycket rött i meningarna hela tiden. När eleven hade 

skrivit klart startade informanten rättstavningsprogrammet och då såg eleven vad som 

behövde ändras. En av pedagogerna använde via smartboarden ett verktyg som hette 

plickers. Det bästa med verktyget var att ingen visste vad eleverna svarade, vilket innebar 

att ingen elev behövde känna sig utpekad. De digitala verktygen som pedagogerna främst 

använde i undersökningen var samma som redan nämnts som de mest förekommande 

extra anpassningarna dvs. inläsningstjänst, datorer och Ipads med rättstavningsprogram 

och talsyntes.   
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Fig. 2. Diagrammet visar i vilken uträckning de 10 informanterna har utbildning med digitala 

verktyg. *Utbildning inom den egna verksamheten. 

 

Två informanter använde bilder på smartboard och Powerpoint. En informant beskrev 

användningen av Powerpoint för att hjälpa eleverna med läs-och skrivsvårigheter 

tillsammans med bilder. I Powerpoint lade eleverna in stödord och ev. tankekartor, där de 

berättade kring kartorna och stödorden. Det var viktigt att variera sin inlärningsstil i 

relation till det individuella behovet. 

 

4.3.1 Digital läroverktygs påverkan för eleverna. 

 

Sex av informanterna beskrev att för de flesta elever hade digitala läroverktyg påverkat 

elevernas skolarbete positivt. Eleverna kände sig mer inkluderade i klassen när 

tillgängligheten att kunna delta i undervisningen blev mer på lika villkor. De behövde till 

exempel inte vänta på att få hjälp utan kunde börja arbeta direkt. Men det fanns även en 

baksida som handlade om när tekniken inte fungerade eller när eleven inte fick tillräcklig 

utbildning på sitt verktyg. En av informanterna beskrev att det kunde vara oerhört 

stressande för en elev vars datorprogram inte fungerade, när övriga elever arbetade. 

Ibland skyllde eleverna på att de inte hade ström i datorn, glömt att spara dokumentet 

eller glömt sin Ipad eller dator hemma. Det gick mycket tid åt att ordna så att alla elever 

kom igång. 
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4.3.2 Utvärdering av digitala verktyg 

 

Ingen av informanterna hade erfarenhet av dokumenterad utvärdering av digitala verktyg. 

En informant berättade att det endast skedde en utvärdering när det inte fungerade. 

Pedagogerna blev då tvungna att fundera på alternativa hjälpmedel. Några svarade att 

detta berodde på tidsbrist. 

  

     4.4 Tema 4: Pedagogernas reflektioner angående extra anpassningar i 
relation till styrdokumenten  

 

De flesta av informanterna (åtta av tio) svarade att extra anpassningar i relation till 

styrdokumenten handlade om att alla skulle ha lika stora möjligheter att nå 

kunskapsmålen. Ingen av informanterna nämnde att styrdokumenten skulle 

implementeras i undervisningen. Det framkom inte hur arbetsgången varit upplagd. Först 

borde rektorns ansvar nämnts, därefter elevhälsoteamet (EHT). Flera informanter (fem av 

tio) nämnde också att det stod något i första kapitlet i Lgr 11 men kände sig osäkra om 

innehållet. Upplevelsen av att kunna följa läroplanen skiljde sig dock lite och en 

informant berättade att när Lgr 11 kom uppstod en oro. Oron handlade om vad som skulle 

ändras i undervisningen. Men så småningom skrevs föreslagna anpassningar och en 

struktur skapades för informanternas arbetssätt.  

Några informanter talade om läroplanen som beskrev att alla elever som behöver ska få 

tillgång till datorbaserade hjälpmedel, vilket kan hjälpa elever med läs-och 

skrivsvårigheter. Två av informanterna upplevde att på låg-och mellanstadiet gick det 

lättare att följa läroplanen. Som en möjlig förklaring till detta var att omhändertagandet 

av eleverna såg olika ut. Upplevelsen på de lägre stadierna var att pedagogerna arbetade 

mer beskyddande med eleverna medan pedagogerna på högstadiet upplevde att 

undervisning hade högsta prioritet och sociala aspekter kom i andra hand.  En annan 

informant beskrev att läroplanen följdes men avvikelser förekom.  

 

Läroplanen följs men inte hela vägen, alla har rätt att utvecklas och ibland så 

stupar det. Det finns mer att göra med både kunskaper och resurser 

(informant 6).  

Ja, men det är en utmaning att hinna med alla anpassningar i klassen men i 

samråd med lärare och speciallärare ska det väl fungera (informant 5). 

När Lgr 11 kom uppstod en oro, men med en liten lathund som upprättades 

blev det lättare och man hittade former på föreslagna anpassningar. Men 

ibland får man tänka till lite extra (informant 7). 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka pedagogernas upplevelser av extra 

anpassningar i undervisningen för elever med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi. Studien 

visar pedagogernas upplevelser av framgångsfaktorer i undervisningen och digitala 

läroverktyg gällande extra anpassningar samt pedagogernas reflektioner gentemot 

styrdokumenten.  

Diskussionen följer de olika teman i studien för att få en klar överblick över vilket resultat 

som framkommit angående pedagogernas upplevelser i relation till bakgrund, 

styrdokument och våra egna tolkningar. Resultaten diskuteras i relation till tidigare 

forskning. 

 

5.1.1 Tema 1: Pedagogernas upplevelse av elevernas behov av extra anpassningar i 

undervisningen   

Pedagogerna beskrev hur eleverna tappade fokus under lektionerna och behovet av extra 

anpassningar blev då synliga bland eleverna.  Även mitterminsbedömningar (sker i åk 1–

9 på samtliga skolor) blev en tydlig indikator på att extra anpassningar behöver användas. 

Olika screeningtest visar också behoven av extra anpassningar. Elever som behöver extra 

anpassningar har ofta fonologiska svårigheter, låg läshastighet samt specifika svårigheter 

som uppkommer vid läsning och skrivning som syns i skriftspråket (Nilholm & Myrberg 

2007; Asmervik et al. 2001; Ogden & Myrvold 2001)). Dessa elever har också svårt att 

läsa t.ex. "nonord" dvs. ord som inte är riktiga ord utan bara bokstavsföljder.  

En intressant aspekt var att ingen av informanterna nämnde oroliga föräldrar. Kunde 

givetvis tolkas på olika sätt. Berodde det på föräldrarnas brist på engagemang eller 

berodde det på att föräldrarna kände sig trygga och litade på pedagogernas profession 

eller berodde det på något annat? Enligt Alington (2013) och Bastug (2016) är det viktigt 

att föräldrarna är engagerade i sina barns läsinlärning. De beskriver även hur viktig den 

första läsinlärningen är och att den behöver effektiviseras för att tidiga insatser ska sättas 

in.   

Identifiering av elevers behov av stöd och vikten av lärares kunskaper om läs- och 

skrivsvårigheter för att kunna identifiera behov av stöd är av största vikt. Det är viktigt 

att kunna se var eleverna befinner sig i sin läs-och skrivinlärning. Även kunskaper om 

vilka metoder som bör användas vid läs-och skrivinlärning är viktigt för att eleverna ska 

utvecklas (Clark, Helfrich & Hatch 2017; Alatalo 2011). Några av informanterna förstod 

att eleverna behövde få en extra genomgång och att det inte var eleven som ägde 

problemet. I motsats till två informanters svar som handlade om okoncentrerade elever, 

där förståelsen för elevernas beteende saknades.  

Tjernberg (2012) beskriver läsundervisningen och hur viktig den fonologiska 

medvetenheten är och tre informanter beskrev att de brukade arbeta med bokstav och 

ljudmetoden och visade på hur ljuden hängde ihop.  
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Informanternas kunskaper för att kunna identifiera elevernas behov upplevdes goda. De 

beskrev olika anpassningar och metoder som de använde i undervisningen.    

5.1.2 Tema 2: Olika sätt att stärka undervisningen för elever med läs-och 

skrivsvårigheter enligt pedagogernas upplevelser.  

 

Nio av tio informanter tyckte att extra anpassningar gynnade hela klassen. Informanterna 

upplevde att extra anpassningar gav eleverna större förutsättningar att nå målen samt att 

eleverna kände sig nöjda när de arbetade och lyckades med samma uppgifter som övriga 

klasskamrater. Informanterna beskrev olika sätt för att stärka undervisningen för elever 

med läs-och skrivsvårigheter som t.ex. dator, Ipad, olika datorprogram och appar, 

rättstavningsprogram och talsyntes. I Skolverket (2014), beskrivs att elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi kan behöva digitala hjälpmedel för att kompensera för sina 

svårigheter i läsning och skrivning, vilket informanterna använde i sin undervisning. Vi 

har i undersökningen lyssnat på när informanterna beskrev extra anpassningar i 

klassrummen. Informanterna gjorde allt de kunde för att hinna med dessa anpassningar 

men ibland hanns de inte med. Utifrån sina förutsättningar arbetade de för att alla elever 

skulle få möjligheterna att nå kunskapsmålen.  

Tidigare forskning visar hur viktigt pedagogernas bemötande, förståelse och förmågan att 

motivera eleverna är (Tjernberg, 2012; Alatalo, 2012; Swärd, 2008; Fälth et al. 2014). De 

beskriver pedagogernas viktiga roll i att stötta eleverna vilket ger eleverna positiva 

känslor och motivation. Pedagogerna i tidigare forskning använder samtal, diskussioner, 

läsning och skrivning. Även utbildade pedagoger är en framgångsfaktor för att kunna 

hjälpa eleverna. Vidare anser författarna att individualisering av undervisningen har 

positiv inverkan för elever med läs och skrivsvårigheter/dyslexi. Även vikten av 

engagerade pedagoger som tar sig tid att se eleverna ur ett individuellt perspektiv, där alla 

elever är olika och behöver stöd på olika sätt. Samtliga informanter upplevde en stor 

frustration över att tiden inte räckte till för att t.ex. anpassa undervisningen, instruera 

elever, dokumentera och delta i pedagogiska samtal. En möjlig förklaring kan vara att de 

informanter som arbetar på mellan-och högstadiet har många olika elever med 

individuella anpassningar i sitt ämne vilket kan upplevas ta mycket tid. Det kan vara 

lättare att hinna med extra anpassningar på lågstadiet då pedagogen har sin klass med 

samma elever under hela skoldagen.  

Informanterna hade ingen större inblick i sina kollegers arbeten med extra anpassningar. 

Informanterna upplevde en stor frustration över att de inte hann med att hjälpa alla elever 

i den uträckning de önskade. Om detta berodde på klasstorleken eller de individuella 

behoven eller en kombination av de båda, visade inte resultaten. Angående klasstorleken 

beskriver Liberg et al., (2007) i sin studie att på lång sikt har en mindre klasstorlek mindre 

betydelse.  

En informant beskrev dock att det alltid var ”något på gång” som en förklaring till 

tidsbrist. Denna upplevelse av tidsbrist på grund av t.ex. olika utbildningar, nya 

arbetsrutiner och arbetsmetoder, kände flera av informanterna igen sig i. En informant 

beskrev att alla pedagoger på skolan gick Skolverkets ”Svenska lyftet”. Förra terminen 
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gjordes ett stort värdegrundsarbete. Tre av informanterna ansåg att prioriteten var låg 

gällande extra anpassningar både bland informanterna själva och bland deras kollegor.  

Under intervjuerna upplevdes en uppgivenhet. Pedagogerna beskrev anpassningarna som 

en stor arbetsbelastning med att hinna stötta eleverna med extra anpassningar i klassen. 

En stor utmaning i vår kommande speciallärarroll blir att visa på extra anpassningarnas 

betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Även att belysa att generella anpassningar i 

klassrummen gynnar alla elever. Ge goda exempel och bistå kollegialt med tips och idéer 

samt att det ingår i vårt uppdrag enligt styrdokumenten.  

  

5.1.3 Tema 3: Pedagogernas upplevelse av implementering av digitala läroverktyg i 

undervisningen för elever med läs-och skrivsvårigheter  

 

De flesta pedagoger vi intervjuat upplevde att de hade för lite kunskaper om digitala 

läroverktyg vilket kunde förklaras av att endast två pedagoger fått extern utbildning. Det 

behövs mer it-support för att eleverna ska få den hjälp och stöd de behöver, t.ex. hjälp att 

installera program i datorer och Ipads samt att använda sig av datorprogram som utvecklar 

elevernas läsförmåga. I tidigare forskning beskrivs att det behövs mer fortbildning för 

pedagoger för att de ska kunna använda sig av informations och kommunikationsteknik i 

skolorna (Svärdemo, 2003; Brodin & Lindstrand 2003; Archer et al. 2014). Detta stämde 

även med vår undersökning, där informanterna upplevde att deras kunskaper inte räckte 

till. De digitala verktygen som pedagogerna använde i undersökningen var främst 

Inläsningstjänst, datorer och Ipads med rättstavningsprogram och talsyntes. Program på 

smartboard användes av två informanter. Fem av informanterna hade interaktiva 

projektorer i sina klassrum men endast två av informanterna berättade att de använde den 

regelbundet. Samtliga har fått en intern utbildning men alla informanter hade inte kommit 

igång med användandet. Kvalitéten på den interna utbildningen har i denna studie inte 

framkommit mer än att informanterna önskade sig mer utbildning.   

Flertalet av pedagogerna beskrev även att internetanslutningarna inte alltid fungerar. I en 

studie av Brodin & Lindstrand (2003) beskrivs liknande faktorer angående tekniska 

problem. Även utbildningens relevans för pedagogerna beskrivs, som är lika aktuell idag.  

Archer et al (2014) beskriver också hur viktigt det är att pedagogerna är vana vid de 

tekniska hjälpmedlen för att kunna hjälpa eleverna. Alla som arbetar i skolan vet hur 

viktigt det är att känna till programmen som eleverna ska använda för att kunna hjälpa 

vid behov. Det är viktigt att alla pedagoger förstår att det inte är "fusk" när en elev med 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi använder digitala läroverktyg som en kompensation för 

sina svårigheter. Implementering av digitala verktyg upplevde pedagogerna som svåra att 

genomföra, vilket skulle kunna relateras till bristande utbildning. Pedagogerna önskade 

att de själva haft större kunskap innan de digitala verktygen presenterades för eleverna. 

Brodin & Lindstrand (2003) beskriver att även om pedagogerna fått utbildning så krävs 

löpande teknisk support och en skolledare som stöttar för att pedagogerna ska lyckas.  

Den samlade bilden av pedagogernas upplevelser av nyttan med digitala hjälpmedel är 
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god. Det är ett viktigt redskap för elever med läs-och skrivsvårigheter. Med tanke på hur 

stort fokus det har varit på IKT i skolan de senaste åren så skulle man ha kunnat förvänta 

sig att utbildning till pedagoger och elever samt implementering av digitala verktyg skulle 

ha fungerat bättre än vad som framkommit i studien.  

Det är viktigt att alla elever känner en tillhörighet och kan arbeta utifrån sina egna 

förutsättningar. White och Robertson (2015) beskriver alternativa verktyg till eleverna 

med läs- och skrivsvårigheter som ger dem möjlighet att arbeta med samma 

skrivuppgifter som övriga elever i klassrummet. Fälth et al. (2014) beskriver hur viktig 

sammansättningen av dataprogrammen är för att eleverna ska kunna utveckla sin 

avkodningsförmåga.  Informanterna beskrev inte några specifika datorprogram som de 

använde i undervisningen, vilket är viktigt enligt Fälth et al. (2014). Författaren menar att 

det är av stor vikt att pedagoger får den utbildning som behövs för att stötta elever med 

läs-och skrivsvårigheter. I vår kommande speciallärarroll kommer vi att möta elever som 

behöver stöd med de datorbaserade hjälpmedlen. Därför är det av största vikt att känna 

till hur tekniken fungerar. 

    

5.1.4 Tema 4: Pedagogernas reflektioner angående extra anpassningar i relation till 

styrdokumenten  

 

Åtta av tio pedagoger svarade att alla elever ska ha lika stora möjligheter att nå 

kunskapsmålen. Alla elever är unika och behöver lära sig på olika sätt, oavsett om de har 

läs- och skrivsvårigheter eller någon annan funktionsnedsättning. Det fanns dock en 

osäkerhet angående skollagen och vad som gällde för extra anpassningar. Informanterna 

upplevdes vara medvetna om de övergripande målen som handlade om att alla elever ska 

ha samma möjligheter att nå kunskapsmålen. Rutinerna för arbetsgången vid extra 

anpassningar upplevdes däremot osäkra.  Elevhälsans uppdrag är att diskutera och stötta 

elever som behöver hjälp och stöd. Organisationen kring elevhälsan bygger på rektor, 

kurator, speciallärare/specialpedagog, skolsköterska och eventuellt även en psykolog som 

träffas regelbundet. Skolverket (2014) beskriver tydligt att rektorn ansvarar för att 

personalen ska ges relevant kompetensutbildning för sin profession och arbetsuppgifter. 

Rektorn ansvarar även för att skolenhetens- inklusive elevhälsans kompetenser tas tillvara 

för att stödja pedagogerna i deras arbete med eleverna och deras kunskapsutveckling. 

Rektorn ansvarar även för att rutiner skapas och följs upp. 

Skolverket (2014) beskriver vad som ska göras om en elev riskerar att inte nå 

kunskapsmålen. Då ska stödinsatser ges i form av extra anpassningar. I vår kommande 

roll som speciallärare har vi en viktig uppgift att ge eleverna extra anpassningar för att 

skapa möjligheter för dem att nå målen i läroplanen. Genom handledning kan vi 

uppmuntra pedagogerna att arbeta utifrån ett individanpassat arbetssätt, där varje elev får 

hjälp på sin nivå och därigenom nå målen i alla ämnen.  

Extra anpassningar verkade fungera bäst på låg- och mellanstadiet utifrån informanternas 

beskrivningar.  I tidigare forskning beskriver Sandberg et al (2012) att de äldre eleverna 

får mest stöd och de yngre inte hinns med, vilket är i motsats till vad informanterna ansåg. 
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Kan detta bero på elevernas ålder d.v.s. ju äldre eleverna är desto större förväntningar har 

pedagogerna att eleverna ska klara uppgifterna med mindre stöd och färre anpassningar.  

Skillnaderna i organisationen på låg- och mellanstadiet respektive högstadiet var många. 

På lågstadiet har mentorn sina elever i klassen under hela skoldagen. Det var endast under 

t.ex. bild, musik och slöjd som eleverna inte var i klassrummet. På mellan- och högstadiet 

har eleverna olika pedagoger för de olika ämnena, vilket gör att de har många olika 

klassrum och många olika pedagoger under en skoldag.  

Lgr 11 talar om vikten av att alla elever bör få tillgång till datorbaserade hjälpmedel, 

vilket kan hjälpa elever med läs-och skrivsvårigheter. Detta är en viktig förutsättning, 

eftersom eleverna ska ges samma förutsättningar att nå målen i alla ämnen. Utan de 

databaserade hjälpmedlen som de behöver för att kompensera för sina svårigheter får de 

inte den hjälp och stöd de behöver. Resultatet från studien av Scheller-Olin & Roos (2015) 

visar på att dessa datorbaserade hjälpmedel har förändrat arbetssättet positivt i skolorna. 

I styrdokumenten för grundskolan står det att digitala hjälpmedel bör användas i många 

ämnen (Skolverket 2011). Skolorna använder sig idag i större utsträckning av digitalt 

läromedel och databaserade hjälpmedel t.ex. Ipads, datorer, talsyntes, projektorer och 

smartboards.  

 

5.2 Sammanfattande slutsatser 

 

Pedagogernas upplevelser av extra anpassningar i undervisningen ser i praktiken i stort 

sett likadana ut. Nio av tio informanter tyckte att extra anpassningar gynnade alla elever. 

Generella extra anpassningar stärkte hela klassen/undervisningen, individuella 

anpassningar möjliggjorde för eleven att uppnå kunskapsmålen. Informanterna upplevde 

att extra anpassningar gav eleverna större förutsättningar att nå målen samt att eleverna 

kände sig nöjda när de lyckades med samma uppgifter som övriga klasskamrater. Åtta av 

tio pedagoger upplevde att implementeringen av digitala verktyg var svåra att genomföra 

eftersom de saknade kunskaper att använda dessa hjälpmedel. Tiden var en 

återkommande faktor som hindrade pedagogerna att hinna med att individualisera extra 

anpassningar. Vår upplevelse av stressade pedagoger på grund av att tiden inte räckte till, 

stämde bra överens med vårt resultat.  

Sammanfattningsvis verkade det som att pedagogerna hade relativt bra kännedom 

angående vilken typ a extra anpassningar som är aktuell vid läs- och skrivsvårigheter. I 

resultatbeskrivningen framkom ingenting om att informanterna reflekterade över att olika 

typer av lässvårigheter kunde kräva olika typer av insatser, t.ex. att vissa insatser 

behövdes vid avkodningssvårigheter och andra insatser vid svag läsförståelse. Flera 

frågor angående på vilket sätt informanterna hjälpte eleverna vid avkodningssvårigheter 

samt vid svag läsförståelse hade varit relevant.  
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Informanterna hade kunskaper om att identifiera elevernas olika behov. De valde 

adekvata extra anpassningar och genomförde dem. Undervisande pedagoger önskade mer 

utbildning inom digitala verktyg. När pedagogerna reflekterade gentemot 

styrdokumenten sade åtta av tio pedagoger att alla elever har lika stor rätt att nå 

kunskapsmålen och att detta borde ske individanpassat. 

Ett citat får avsluta sammanfattningen:  

OM jag får träffa Gud så måste jag fråga honom varför en del människor 

skapades med läs-och skrivsvårigheter? (informant 6).  

 

 

5.3 Implikationer för verksamheten och speciallärarens yrkesroll  

 

I vår kommande yrkesroll som speciallärare är det av största vikt att skapa en samsyn 

över elevernas lika värde oavsett vilken nivå de befinner sig på för att nå målen i de olika 

ämnena. Att stötta pedagogerna med att arbeta efter ett inkluderande arbetssätt, där varje 

elev känner att de kan arbeta på lika villkor som sina klasskamrater och få det stöd som 

de behöver. Extra anpassningar görs redan nu i stor utsträckning men behöver utökas. 

Några av informanterna önskade mer resurser vilket idag är en stor kostnadsfråga. Här 

blir det viktigt att stötta pedagogerna med alternativa arbetsmetoder och material som 

underlättar i undervisningen.  Rektorn ansvarar för att varje pedagog ska ges adekvat 

utbildning. I studien efterlyste pedagogerna utbildning i datorbaserade hjälpmedel som 

datorprogram, appar och smartboards så att tekniken inte behöver vara ett hinder för 

pedagoger och elever.  

5.4 Metoddiskussion       

 

Intervju som metod fungerade övervägande bra när informanterna kunde beskriva sin 

upplevelse av arbetet kring extra anpassningar för elever med läs och skrivsvårigheter 

(Bryman, 2014). ”I de mer ostrukturerade intervjuerna är intervjuaren medveten om 

vilket ämnesområde som ska täckas in, men ställer frågorna i den ordning situationen 

inbjuder till”, (Stukat, 2014, s 44).  

Vårt syfte med intervju i fenomenografisk anda, var att få ta del av pedagogernas 

upplevelser av extra anpassningar i undervisningen. Fokus låg på pedagogernas 

upplevelser av framgångsfaktorer men även hur upplevelserna ”såg ut i verkligheten”. 

Några av informanterna var i början av intervjuerna stressade av olika anledningar men 

när intervjuerna pågått en stund började även dessa informanter att förklara mer utförligt 

både på våra frågor och på tillhörande följdfrågor. Med fördjupande uppföljande frågor 

kom informanternas upplevelser fram i intervjuerna. Informanternas ålder och 

yrkesverksamma år skiftade stort, men några generella slutsatser angående erfarenhet och 

yrkesverksamma år, kunde inte dras.   
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Informanterna fokuserade på lässvårigheter. Här hade ytterligare följdfrågor behövts 

angående hur de hjälpte eleverna vid skrivsvårigheter.  

Med tanke på bekvämlighetsurval hade pedagoger valts ut som vi anade inte skulle säga 

nej till en intervju. Vi kan med andra ord säga att de pedagoger som tydligt uttryckte att 

de var stressade på grund av stor arbetsbelastning, inte tillfrågades. Det hade naturligtvis 

varit intressant att få ta del av deras upplevelser och erfarenheter för att kunna se om 

resultaten skulle förändrats. Detta innebär att urvalet av informanter inte var 

representativt för lärarkåren i sin helhet. 

Vid transkriberingarna upptäcktes att några följdfrågor saknades vid en intervju., därför 

togs kontakt med en informant för att få en uppföljning med fördjupande frågor. 

”Utmaningen i kvalitativ analys är att skapa mening ur en massiv mängd data” (Fejes & 

Thornberg, 2009, s 38). Det var en stor utmaning att ta sig an så stor mängd data, men 

genom att sortera och analysera varje tema var för sig och att identifiera samband och 

färga de olika meningarna och nyckelorden som hörde till varje tema fungerade det bra. 

Även följdfrågorna jämfördes och analyserades. För att kunna uttrycka informanternas 

upplevelser använde vi intervjucitat, där informanterna med egna ord beskrev sin 

upplevelse av extra anpassningar.  "Det handlar om att skilja mellan det betydelsefulla 

och det triviala och att identifiera betydelsefulla mönster” (Fejes & Thornberg, 2009, s 

32). Det viktigaste i en kvalitativ forskningsstudie med intervju som metod är att kunna 

sortera ut det viktigaste informanterna, beskriver Fejes & Thornberg (2009).  

Det har varit svårt att finna tidigare studier om pedagogers tillämpning av styrdokument. 

I intervjuerna beskrev informanterna omfattningen på stödet som eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter fick istället för att fördjupa sig i styrdokument för elevernas skolresultat. 

Det hade behövts tydligare frågor för att få fram informanternas svar kring den 

frågeställningen.  

Datainsamlingen hade kunnat kompletteras med observationer för att skapa ett ytterligare 

djup i vårt undersökningsområde. Om vi även observerat, hade syftet behövts ändrats 

eftersom vi då inte undersökte pedagogernas upplevelser. Det hade dock varit intressant 

att komplettera denna undersökning med observationer för att få en bild av hur det ser ut 

i praktiken med extra anpassningar. Med tanke på vår tidsbegränsning av studien var detta 

inte genomförbart.  Med ett större antal informanter hade det varit intressant att se om 

våra resultat blivit annorlunda, t.ex. upplevelsen att bristen på tid försvårade för 

individanpassning. Intervju som metod gav större möjligheter att studien fördjupades. Ett 

alternativ skulle kunna vara att komplettera intervjuerna med enkät för att nå ut till flera 

informanter. Det skulle vara intressant att se om resultaten skulle förändrats.  

   

5.5 Förslag på vidare forskning 

 

Extra anpassning i undervisningen utifrån elevens perspektiv kan bli ett intressant förslag 

på vidare forskning. Upplevde eleverna att anpassningarna var relevanta för dem och att 

de kände en större tillhörighet i klassen med anpassningar? Vidare hade en studie 

angående hur utvärdering och dokumentation av extra anpassningar fungerade, varit 

intressant. Högst relevant för att kunna följa elevernas kunskapsutveckling. En fråga vi 

hade kunnat ställa till våra informanter var, vem ägde anpassningen? Var det undervisande 

lärare, speciallärare, mentor eller rektor som var ansvarig? Det hade även varit intressant 
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att undersöka om och på vilket sätt pedagogerna önskade stöttning med extra 

anpassningar.  
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               Bilaga 1 

 
 

Brev till informanterna 

Hej!  

Vi är två speciallärarstudenter som heter Eva Andersson och Marie Melin.  

Vi ska nu göra vårt examensarbete som handlar om att undersöka pedagogernas 

upplevelse, (fenomenografisk metod) av att undervisa elever med läs och 

skrivsvårigheter/dyslexi. 

Vi kommer även att undersöka vilka anpassningar pedagogerna gör i undervisningen i 

relation till vad tidigare forskning säger om anpassad undervisning för elever med läs och 

skrivsvårigheter. Vår studie kommer även visa på pedagogernas upplevelse angående 

adekvat handledning och utbildning. 

Vi använder intervju som metod där vi tänker intervjua informanter som arbetar i skolan. 

Deltagandet är frivilligt och alla som deltar har rätt att stoppa sitt deltagande om så 

önskas. 

Vi frågar er pedagoger om ni vill delta i den här undersökningen, som är helt frivillig. 

Alla uppgifter av informanterna är avidentifierat. De samlade fakta som kommer fram i 

intervjuerna kommer endast att användas i forskningssyfte. 

 

TACK för Ert deltagande, 

 

 

Eva Andersson och Marie Melin 

 

Evan0083@student.umu.se 

Mame0078@student.umu.se 

 

  



 

 

                   Bilaga 2 

Intervjuguide:  
   

Tema1: På vilket sätt upplever pedagogerna behoven av extra anpassningar i 

undervisningen generellt? 

Hur förstår pedagogen att eleven har behov av extra anpassningar? 

Hur skulle du förklara vad läs- och skrivsvårigheter är för en ny kollega som inte har 

några tidigare erfarenheter av att undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter? 

På vilket sätt har du fått kunskaper om vad läs-och skrivsvårigheter är? 

Vilka behov av extra anpassningar har du mött hos elever med läs- och skrivsvårigheter i 

din undervisning? 

 

Tema 2. Hur upplever pedagoger att extra anpassningar stärker undervisningen i 

klassrummet för elever med läs-och skrivsvårigheter? 

 

Vad har fungerat bra för den enskilda eleven med läs-och skrivsvårigheter? 

Vad har de extra anpassningarna inneburit för hela klassen? 

På de flesta skolorna får eleverna möta olika lärare i olika ämnen. Upplever du att de extra 

anpassningarna ser lika ut för den specifika eleven oavsett ämne? 

Vilka utmaningar upplever du som störst i ditt arbete med elever med läs och 

skrivsvårigheter? 

 

Tema 3: Hur upplever pedagoger att implementering av digitala läroverktyg i 

undervisningen för elever med läs-och skrivsvårigheter fungerar? 

 

Vilka erfarenheter och kunskaper har du av digitala verktyg?  

På vilket sätt har du fått dina kunskaper om digitala verktyg? 

Hur har du utvärderat hur digitala verktyg har fungerat som hjälpmedel för elever med 

läs-och skrivsvårigheter? 

Hur har det påverkat den enskilda eleven att få digitala verktyg? 

  

Tema 4: Vilka reflektioner gör pedagogerna angående extra anpassningar i relation 

till styrdokumenten? 

  

Vilket innehåll i styrdokument och läroplan tycker du har särskild relevans i 

undervisningen för elever med läs-och skrivsvårigheter? 

Tycker du att ni kan följa läroplanen? 

 

 


