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Abstract 
Syftet med studien är att undersöka hur sex lärare på högstadiet beskriver att de arbetar med 
anpassningar till elever i läs- och skrivsvårigheter i biologiundervisningen. Studien är baserad på 
kvalitativa intervjuer och det är lärarnas beskrivning av deras arbete med anpassningar som lyfts fram i 
undersökningen. Det sammanfattade resultatet visar att lärarna beskriver att de arbetar främst med 
pedagogiska anpassningar samt arbetar mindre med kompensatoriska hjälpmedel. Lärarna beskriver 
pedagogiska anpassningar som till exempel språkutvecklande arbetssätt och grupparbete, medan 
kompensatoriska hjälpmedel syftar på till exempel inläsningstjänst och dator. Flera orsaker till varför 
kompensatoriska hjälpmedel inte används framkommer i studien, bland annat att det tar tid att använda 
kompensatoriska hjälpmedel men också att kunskaper saknas om hur de fungerar. En annan orsak är 
att elever i behov av anpassningar känner sig utpekade när de ensamma använder kompensatoriska 
hjälpmedel. En bidragande faktor till att pedagogiska anpassningar ofta används, är för att det innebär 
ett stöd som alla elever i klassen har nytta av. Slutligen visar studien på att elever i läs- och 
skrivsvårigheter inte alltid får individanpassat stöd i biologiundervisningen. 
 
    
 
Nyckelord: Språkutvecklande arbetssätt, naturorienterande ämnen, biologi, läs-och 
skrivsvårigheter, anpassningar. 
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1 Inledning  
Under min första verksamhetsförlagda utbildning skulle jag planera, genomföra och utvärdera 
min egen undervisning i biologi i årkurs 9. Något som jag reflekterade över under 
genomförandet var att det i båda klasserna fanns ett antal elever som var i läs- och 
skrivsvårigheter och att min undervisning inte var anpassad för dem. När eleverna skulle 
skriva labbrapporter, texter till en redovisning eller läsa naturvetenskapliga texter för att göra 
källkritisk granskning, fanns det elever i läs- och skrivsvårigheter som inte kunde genomföra 
dessa uppgifter fullt ut.  
 
Biologiundervisningen i högstadiet innehåller arbetssätt som att skriva rapport, skriva eget 
arbete, föra anteckningar, svara på instuderingsfrågor samt läsa olika typer av texter. Det 
skriftliga språket är specifikt för naturorienterande ämnen, de bygger på särskilda begrepp och 
texterna har en struktur som är typiska för naturvetenskapliga texter. Därför är det viktigt att 
lärare visar hur de olika texterna är uppbyggda och diskuterar detta med eleverna för att det 
ska skapa mening och förståelse för eleverna (Tjernberg, 2013:49). Det är först när eleverna 
får vara med att skapa sammanhang i skrivprocessen som de utvecklar sitt språk i 
naturorienterande ämnen (Geijerstam, 2006:48).  
 
Det är i skolan som grunden till läs- och skrivförmågan läggs och sedan utvecklas. En av 
skolans viktigaste uppgifter är undervisning i läsning och skrivning och att väldigt stor del av 
lärandet bygger på att man har god läs- och skrivförmåga (Høien & Lundberg, 2013:7). Det är 
inte bara i svenskämnet som detta ska utvecklas utan det är av lika stor vikt att eleverna får 
lära sig ämnesspråket i biologi. 
 
Elever som är i läs- och skrivsvårigheter har inte samma förutsättningar som andra elever att 
lära sig det naturvetenskapliga språket utan behöver få rätt stöd och anpassningar. Får de inte 
den hjälp som de behöver får de det svårare att nå målen i skolan. Skolverket (2016:8) klargör 
att: 

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. (Skolverket, 2016:8) 

 
Det är väsentligt att jag som lärare uppmärksammar och underlättar för de elever som är i läs- 
och skrivsvårigheter. Då lärare dagligen möter dessa elever är det viktigt att vi har kunskap 
om hur man ska arbeta med detta. Mitt mål med uppsatsen är att undersöka vilka anpassningar 
som kan göras för elever i läs-och skrivsvårigheter, hur lärare upplever arbetet med detta samt 
vilka hinder som kan finnas för att genomföra anpassningar i klassrummet.  
 
2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Läroplanen säger att lärare ska erbjuda individanpassad undervisning för alla elever 
(Skolverket, 2016:8) samt erbjuda anpassningar för de elever som är i behov (Skolverket, 
2014:10-12) därför är det viktigt att lärare har kunskap om hur läs-och skrivsvårigheter tar sig 
i uttryck och vad som kan underlätta skolarbetet. Syftet med studien är att undersöka hur 
lärare upplever arbetet med anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter i ämnet biologi. 
Mina frågeställningar är: 

 Vilka pedagogiska anpassningar beskriver lärarna?  
 Vilka kompensatoriska hjälpmedel beskriver lärarna?  
 Vilka svårigheter och hinder upplever lärarna i arbetet med anpassningar till elever i 

läs- och skrivsvårigheter?  
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Undersökningens fokus är på lärares arbete i klassrummet och det som sker i den vardagliga 
undervisningen enligt lärarnas beskrivning. Studien är inte kopplad till vad skolan i övrigt 
eller vad specialpedagoger eller speciallärare kan göra för att stötta elever i läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
3 Bakgrund  
I bakgrunden presenteras tidigare forskning om att lära naturvetenskap genom språket, 
därefter lyfts delar ur skolans styrdokument fram. Sedan beskrivs läs- och skrivsvårigheter för 
att ge en bild av det som ligger bakom det som lärare ska anpassa undervisningen efter. 
Slutligen beskrivs lärares kompetens i förhållande till läs- och skrivsvårigheter samt olika 
anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter. 
 
3.1 Att lära naturvetenskap 
Språkkunskaperna och kunskapsinnehållet i de naturorienterande ämnena byggs upp genom 
att eleverna använder språket vilket ökar elevernas förmåga att reflektera och förstår hur de 
använder språket (Geijerstam, 2006:168). Genom ett språkmedvetet arbetssätt i 
undervisningen kan lärare ge elever verktyg för att diskutera, ta ställning och se konsekvenser 
i olika samhällsfrågor (Mitiche, 2017). Nedan presenteras forskning om att lära 
naturvetenskap genom språket, genom kommunikation samt genom olika arbetssätt. 
 

3.1.1 Att lära naturvetenskap genom språket 
Elever och lärare reflekterar och diskuterar sällan om det läsande, skrivande och de texter som 
används och produceras i klassrummet, men för att utveckla ämnesspråket är det viktigt att 
medvetet reflektera om detta (Geijerstam, 2006:16). Det naturvetenskapliga innehållet kan 
uttryckas genom språket och genom språket kan man uttrycka naturvetenskapliga idéer på 
många olika sätt. Genom ordförrådet och språkets grammatik kan lärare, elever och 
läroböcker uttrycka sig på olika sätt men fortfarande ha samma innebörd. Att uttrycka ett 
fenomen på olika sätt kan vara en avgörande skillnad för elever att förstå naturorienterande 
ämnen (Lemke, 1990:10–13).  
 
Det är viktigt att läraren i ämnet använder det naturvetenskapliga språket för att eleverna ska 
ta till sig det (Lemke, 1990:10–13; Tjernberg, 2013:49). Eleverna behöver också få tillgång 
till naturvetenskapliga begrepp och få möjligheten sätta begreppen i relation till varandra, att 
använda dem i olika kontexter, både muntligt och skriftligt (Lemke, 1990:27). Geijerstam 
(2006:160) menar att undervisningen i naturorienterande ämnen till stor del är muntligt 
baserad. Detta behöver inte vara till nackdel om språket som används är det 
naturvetenskapliga ämnesspråket. Det är svårare för elever i de högre årskurserna att förstå 
naturvetenskap om vardagsspråket är det mest använda på lektionerna (Geijerstam, 
2006:160).  
 
Det är sällan diskussion om de naturvetenskapliga texter som elever skriver, om textens form 
eller funktion. Dessutom används sällan texterna som eleverna skriver till vidare arbete för att 
dela med andra i klassen. Därmed uteblir en del av elevernas lärande, när den sociala 
kommunikationen och strukturerat arbete med texter inte genomförs (Geijerstam, 2006:160). 
Mängden faktatexter ökar för varje årskurs i skolan och det är viktigt att eleverna från början 
förstår texternas strukturer och uppbyggnad samt lär sig hur man tar ut begrepp och det 
väsentligaste innehållet. Även i högstadiet behöver eleverna fortsätta att träna på detta 
(Lemke, 1990:170; Tjernberg, 2013:50).  
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Mitiche (2017:12–13) menar att ”språket är nyckeln till lärande och kunskap” och för 
eleverna innebär det en djupare förståelse om läraren ser språkliga drag och synliggör dem i 
biologiundervisningen. Vidare understryks en klart uttalad språklig stöttning från läraren som 
en viktig del för elevernas lärande (Mitiche, 2017:12–13). Eftersom det i skolan är en del av 
kunskapskraven (Skolverket, 2016:157) att beskriva och förklara biologiska samband krävs 
också språkliga mål i biologiundervisningen menar Mitiche (2017:12–13). 
 

3.1.2 Att lära naturvetenskap genom sociala processer 
Lemke (1990:168) beskriver om den viktiga sociala processen i lärandet av naturvetenskap. 
Eleverna behöver få möjligheter att arbeta skriftligt och muntligt genom diskussioner i 
grupper och i helklass. Om eleverna skriver texter ska det alltid följas av en muntlig 
diskussion för att fånga upp oklarheter och frågor samt tydliggöra strukturer. När eleverna 
arbetar med naturvetenskap genom att diskutera, observera och analysera från det eleverna 
lärt sig i den sociala kommunikationen i klassen, kan eleverna formulera egna argument och 
upptäckter med det naturvetenskapliga språket (Lemke, 1990:168). Lemke (1990:27) 
understryker att det är viktigt är att upptäckter och argument delas med klassen för att det är 
genom den sociala processen som eleverna kan tillägna sig kunskaperna på djupet. Att 
undervisa naturvetenskap är alltså att undervisa eleverna att lära sig naturvetenskap genom 
språket i kommunikation med sig själv, läraren och klassen. Mitiche (2017:12–13) menar 
också att det är samtalet och kommunikationen i klassrummet som är viktigt för att utveckla 
det naturvetenskapliga språket och för att bygga broar mellan vardagsspråk och ämnesspråk. 
 

3.1.3 Att lära naturvetenskap genom olika arbetssätt 
Lemke (1990:10–13) och Geijerstam (2006:161) menar att lära sig det naturvetenskapliga 
språket innebär att elever gör naturvetenskap genom att prata, resonera, observera, analysera, 
beskriva, jämföra, klassificera, diskutera, skriva, läsa och så vidare. Att arbeta på flera olika 
sätt genom att kombinera praktiskt arbete med läsande, skriftliga och muntliga arbetssätt ökar 
möjligheten till lärandet av det naturvetenskapliga språket och innehållet (Lemke, 1990:10–
13; Geijerstam, 2006:161). Eleverna lär sig att uttrycka sig med det naturvetenskapliga 
språket genom att arbeta med texter tillsammans i klassen men också genom att få skriva 
enskilt med stöttning av lärare (Mitiche, 2017:12–13). Skolverket (u.å.a) presenterar en modul 
för lärare för grundskolan 4–9 där fokus är att främja lärande i NO-ämnen med utgångspunkt i 
läs- och skrivutveckling. Modulen ses som en introduktion till att utveckla sin undervisning 
genom att använda flera didaktiska verktyg som stöttar elevers ämneslärande genom 
begreppskartor, lässtrategier, skrivaktiviteter och gruppdiskussioner. Genom dessa arbetssätt 
samt genom att ta utgångspunkt i elevers vardagsspråk kan läraren visa vägen till skolspråket 
och det naturvetenskapliga språket. Ämnesspråket och skolspråket ökar för varje årskurs och 
om elever känner att de inte förstår språket kan de få svårigheter att följa med i 
undervisningen. Här menar Skolverket (u.å.a:6) att språk- och skrivutvecklande aktiviteter i 
läsning samt muntliga och skriftliga aktiviteter underlättar för elever tillsammans med 
lärarens stöttande (Skolverket, u.å.a:1–6). 
 
Mitiche (2017:13) beskriver att vid diskussioner i biologi kan enskilt-par-alla-modellen (EPA-
modellen) användas, vilket innebär att eleven först tänker enskilt kring ett fenomen eller 
fråga, sedan diskuterar eleverna parvis, därefter diskuterar hela klassen gemensamt. 
Diskussion efter EPA-modellen är ett sätt för alla i klassen att vara delaktiga och få möjlighet 
till lärande. Bilder är också ett viktigt inslag för att förklara olika biologiska fenomen men det 
är viktigt att analysera bilderna och diskutera dem så att de inte uppfattas och förstås felaktigt 
ur naturvetenskapligt perspektiv (Mitiche, 2017:13).  
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I den naturvetenskapliga undervisningen kan språkliga uttryck behöva kompletteras med 
visuella representationer genom informations- och kommunikationstekniker (IKT) (Orraryd, 
2013:208). Ett sätt att variera undervisningen i biologi kan vara att låta eleverna skapa sina 
egna representationer av naturvetenskapliga modeller. När eleverna diskuterar och omarbetar 
animeringar ”kommer lärandeprocessen att utgå från elevens egen förförståelse, något som 
vanligen är svårt när det gäller abstrakta begrepp” (Orraryd, 2013:223). Det här sättet att 
arbeta på skapar djupare förståelse för ämnet och är dessutom en bra möjlighet för elever som 
är i skrivsvårigheter att uttrycka sig menar Orraryd (2013:223). 
 
Utöver att skapa animeringar kan andra IKT-verktyg användas i naturvetenskaplig 
undervisning, till exempel dator, surfplatta, en webbaserad lärplattform eller annat program 
eller app. Enligt Genlotts och Grönlund (2016:77–78) är det viktigt att användandet av IKT 
behöver ske i kombination med en genomtänkt pedagogisk skrivutvecklande metod för att 
skapa en arena för kommunikation och samarbete för eleverna. Enligt en studie som Genlotts 
och Grönlund (2016:78) genomförde, visade det sig också att elever i läs- och 
skrivsvårigheter gynnas av att använda IKT tillsammans med en språkutvecklande 
arbetsmetod till skillnad från den grupp elever som endast använde IKT. Forskarna förklarar 
detta med att elever i läs- och skrivsvårigheter kan delta på samma villkor som resten av 
klassen och att kommunicera interaktivt vilket ökar elevernas självförtroende som ger 
motivationen att läsa och skriva mer. Att endast använda IKT utan syfte ger inte 
språkutvecklande kunskaper (Genlotts & Grönlund, 2016:78). 
 
3.2 Skolans styrdokument  
Enligt Skolverket (2016:13) är ett av skolans övergripande kunskapsmål att kunna använda 
det svenska språket i tal och skrift. I läroplanen under ämnet biologi står det i syftet att alla 
elever ska utveckla kunskaper om biologiska sammanhang. Eleverna ska bland annat söka 
svar på frågor genom olika typer av källor och att eleverna utvecklar förmågan att diskutera, 
tolka och framställa texter. Ett annat moment där läs- och skrivförmåga behövs är när 
eleverna genomför systematiska undersökningar och ska göra skriftliga rapporter (Skolverket, 
2016:156). Eftersom flera moment i undervisningen består av läsning och skrivning krävs 
extra anpassningar för att elever i läs- och skrivsvårigheter ska kunna nå målen (Skolverket, 
2016:156). 
 
I läroplanen under ”en likvärdig utbildning” (Skolverket, 2016:8) står dessutom att 
”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. Vidare säger 
läroplanen (Skolverket, 2016:18) att läraren ska:  

 Ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 
 Stimulera handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. 
 Organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling.  
 Samverka med andra lärare för att nå utbildningsmålen. (Skolverket, 2016:18) 

 
Detta innebär att lärarna måste ha kunskap om vilka anpassningar som ska göras, när och hur 
de ska användas. En annan viktig förutsättning för att detta ska kunna ske är att det finns 
möjlighet till kollegialt lärande och samarbete (Skolverket, 2016:18). 
 
3.3 Extra anpassningar och stöd i skolan 
Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och ska ge elever det stöd de behöver för att nå så 
långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Olika elever har olika behov och därför ska 
skolan organisera verksamheten så att den kompenserar för de olikheterna i elevernas 
undervisning. En elev som har funktionsnedsättning och därmed har svårigheter att nå upp till 
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kunskapskraven, ska få stöd för att så långt som möjligt för att motverka 
funktionsnedsättningens konsekvenser (Skolverket, 2014:10). 
 
Ibland hjälper en förändring i organisationen kring eleven för att skapa bättre förutsättningar 
men ibland måste stödinsatser sättas in. Stödinsatser delas upp i två delar: extra anpassningar 
och särskilt stöd. Extra anpassningar kan oftast genomföras av läraren eller annan 
skolpersonal i den ordinarie undervisningen medan särskilt stöd är mer ingripande och kan 
inte utföras av lärare eller annan personal i den ordinarie undervisningen (Skolverket, 
2014:11–12). 
 
Det är av betydelse att lärare i naturvetenskapliga ämnen är insatta i vilka anpassningar elever 
i läs- och skrivsvårigheter kan vara i behov av. Skolverket (u.å.b) menar att ämnesspråket i de 
naturvetenskapliga ämnena är en väsentligt del av elevernas lärande inom bland annat 
biologiundervisningen. Skolverket understryker att elevers svårigheter att utveckla kunskaper 
i naturvetenskap kan bero på språksvårigheter. En pedagogisk anpassning för elever med 
mindre rikt språk kan vara att fokusera på det naturvetenskapliga språket tillsammans med 
både praktiskt och teoretiskt arbete. Genom att låta eleverna läsa och skriva 
naturvetenskapliga texter samt diskutera i klassrummet ges eleverna möjlighet till lärande i 
naturvetenskap. Det är också viktigt att läraren ser till att undervisningen är varierande samt 
innehåller klassrumskommunikation och språklig stöttning (Skolverket, u.å.b). 
 
Skolverket framhåller också att ”skollagen anger att det ska finnas tillgång till personal med 
sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” 
(Skolverket, 2014:25). Detta innebär att lärarna ska få stöd och hjälp av speciallärare eller 
specialpedagoger för att arbeta förebyggande med ”att undanröja hinder och svårigheter i 
olika lärmiljöer i skolan” (Skolverket, 2014:25). 
 
3.4 Läs- och skrivsvårigheter  
Detta kapitel syftar till att beskriva läs- och skrivsvårigheter för att bilda en uppfattning om 
vad lärarna möter när de undervisar elever i dessa svårigheter. Inledningsvis beskrivs läs- och 
skrivsvårigheter utifrån definitioner, bakomliggande orsaker och vad läsning innebär. Kapitlet 
avslutas med konsekvenser för elever i läs- och skrivsvårigheter.  
 

3.4.1 Definition 
Den Specialpedagogiska myndigheten (2017) beskriver läs- och skrivsvårigheter som allt som 
rör begränsningar när det gäller att läsa och skriva. Författarna Høien och Lundberg (2013:11-
12) menar att läs- och skrivsvårigheter är täckande för generella svårigheter. När det gäller 
svåra och ihållande svårigheter inom läsning och skrivning menar de att dyslexi är passande 
att använda. Fouganthine (2012:21) beskriver läs- och skrivsvårigheter som ett övergripande 
begrepp där det finns flera orsaker till den nedsatta funktionsförmågan varav dyslexi är en 
specifik läs- och skrivproblematik med specifika bakomliggande faktorer.  
 
Skolinspektionen (2011:10) använder begreppet elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, till 
skillnad från det vanligare uttrycket elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Detta för att 
skjuta fokus på svårigheterna från eleven till skolan, se elevens möjligheter till utveckling och 
att visa att det är skolan som ska anpassas utifrån varje elevs förutsättningar 
(Skolinspektionen, 2011:10). I detta arbete används begreppet elever i läs- och 
skrivsvårigheter, som är i linje med Skolinspektionens sätt att se på elevers läs- och 
skrivsvårigheter. Vidare används också det bredare begreppet läs- och skrivsvårigheter istället 
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för dyslexi, eftersom syftet med undersökningen är att se på hur lärare arbetar med alla former 
av läs- och skrivsvårigheter, oavsett vad orsaken bakom svårigheterna är. 
 

3.4.2 Orsaker till läs- och skrivsvårigheter 
Den gemensamma svårigheten för alla elever som är i läs- och skrivsvårigheter är att 
tillgodogöra sig skriven text. Orsaker till detta kan, som tidigare nämnts, vara flera faktorer 
och de kan förekomma enskilt, flera tillsammans och i olika kombinationer. Dessa faktorer 
kan vara språkliga, begåvning, mognad, emotionella, sociala, syn- och hörselnedsättningar, 
medicinska, neuropsykiska, för lite övning i läsning eller fonologiska faktorer (vilket innebär 
ljudsystemet och uttalet av språkljud) (Jacobsson, 2006:1). Både arv och miljö spelar in menar 
Tjernberg (2013:247). 
 

3.4.3 Problem i olika delar av läsprocessen 
Läsprocessen innebär både avkodningsförmåga och förståelse av text. Avkodning är 
läsningens tekniska del där det handlar om att utnyttja skriftspråkets kod för att komma fram 
till vad det är för ord. Att förstå läsning innebär att man kopplar det man läser till ens egna 
referensramar, drar slutsatser och gör tolkningar (Høien & Lundberg, 2013:14-15). Elever kan 
ha väldigt olika svårigheter genom att problemen ligger i olika delar i läsprocessen vilket 
också förklarar problematiken i att göra anpassningar i undervisningen till elever i läs- och 
skrivsvårigheter (Fouganthine, 2012:21, Gustafson, 2009:13–14, Høien & Lundberg, 
2013:37; Tjernberg, 2013:154). 
 

3.4.4 Konsekvenser för elever i läs- och skrivsvårigheter 
Konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter kan vara flera. Primära konsekvenser i skolan är att 
inte kunna tillgodogöra sig ämneskunskaper på grund av att otillräckliga läs- och 
skrivkunskaper (Jacobsson, 2006:6). En annan primär konsekvens kan vara att det ger elever i 
läs- och skrivsvårigheter sämre ordförråd till följd av att de läser mindre (Jacobsson, 2006:6). 
Det sämre ordförrådet påverkar också elevernas begreppsbildning och de får svårare att 
uttrycka sig muntligt och skriftligt (Jacobsson, 2006:6).  Därför menar Jacobsson (2006:6) att 
det är viktigt att skolan har kunskap om och möjlighet att anpassa undervisningen till elever i 
läs- och skrivsvårigheter. Det sämre ordförrådet påverkar också förståelsen i 
naturorienterande ämnen eftersom det är genom språket som eleverna kan uttrycka sig och 
bilda sammanhang och skapa förståelse (Lemke, 1990:10–13). 
 
Jacobsson (2006:5) menar att sekundära konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter kan vara 
minst lika svåra som läs- och skrivsvårigheterna i sig. Till exempel kan låg självkänsla 
utvecklas på grund av att eleven känner sig annorlunda och inte lyckas i skolan (Jacobsson, 
2006:5). Flera elever utvecklar låg självkänsla och dåligt självförtroende som en följd av läs- 
och skrivsvårigheter (Tjernberg, 2013:202 enligt Alexander-Passe, 2010; Burden, 2005; 
Riddick, 1996; Scott, 2004).  
 
3.5 Lärarens kompetens 
I biologiundervisningen är det viktigt att lärare förstår vikten av det naturvetenskapliga 
språket och att medvetet arbeta med detta både muntligt och skriftligt i ett socialt 
sammanhang i klassen (Wolff, 2009:158). Dessutom behöver lärare kunna anpassa denna 
undervisning till elever i läs- och skrivsvårigheter. Wolff (2009:158) menar att lärare är bra på 
att se vilka elever som möter svårigheter i sin läsning. Svårigheterna för lärare ligger i att 
förstå var det brister hos en elev och vilka anpassningar just den eleven behöver. Därför är det 
viktigt att alla lärare har kompetens, insikt och beredskap för att identifiera både orsak och 
anpassning till elever i läs-och skrivsvårigheter (Wolff, 2009:158). Även Tjernberg 
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(2013:230) understryker att det är viktigt att lärarna har teoretisk kunskap om läs- och 
skrivsvårigheter eftersom lärarna då lättare kan identifiera vart det brister för dessa elever och 
använda rätt åtgärder och stöd. 
 
3.6 Anpassningar i undervisningen  
Elever som är i läs- och skrivsvårigheter får ökade krav på läsförståelsen och läshastigheten 
när de börjar på högstadiet. Därtill ökar även antalet skolämnen och när det blir fler lärare 
som undervisar är det lätt att en elev i läs- och skrivsvårigheter inte syns och därmed inte får 
rätt anpassningar (Tjernberg, 2013:220). Det är läraren som måste se till att elever i 
svårigheter kan delta i undervisningen på samma villkor som elever utan svårigheter, både 
genom pedagogiska anpassningar men också genom kompensatoriska hjälpmedel (Björn, 
Jacobsson & Svensson, 2009:296-297). 
 

3.6.1 Pedagogiska anpassningar 
Med pedagogiska anpassningar menas anpassningar som läraren gör, till exempel ett arbetsätt 
eller en metod som underlättar eller hjälper elever i läs-och skrivsvårigheter (Høien & 
Lundberg, 2013:211-252). Exempel på hur lärare kan arbeta med elever som är i läs- och 
skrivsvårigheter är att läraren ger direkt vägledning, högläsning av läraren eller parläsning 
med elever  är viktiga inslag i undervisningen (Høien och Lundberg, 2013:213-221, 237). 
Tjernberg (2013:209-230) menar att det som bidrar till en framgångrik undervisning för 
elever i läs- och skrivsvårigheter är att lärarna förstår vikten av att undervisningen sker i 
språkutvecklande sammanhang, att låta eleven få läsa och skriva men också muntligt få till 
exempel argumentera och beskriva. Andra framgångsfaktorer är att läraren använder olika 
metoder och arbetssätt, reflekterar över sin undervisning och omprövar den, synliggör 
läroprocessen för eleven samt gör alla elever delaktiga. Detta skapar möjligheter för alla 
elever. Därtill pekar Tjernberg (ibid) på att lärares tilltro till elever också är viktigt. Vidare är 
hög aktivitet hos både elever och lärare, tydligt syfte med lektionens ämnesinnehåll samt 
anpassningar av arbetsmaterial och innehåll till elever också positivt för läs- och 
skrivutveckling (Tjernberg, ibid).  
 
Att göra en anpassning i undervisningen för alla elever på grund av att en anpassning är bra 
för en elev med dyslexi menar Wolff (2009:149) inte alltid är bra för alla elever. Flera elever 
med dyslexi kan vara goda lyssnare och tar lättare till sig muntligt presenterad information 
medan till exempel elever med koncentrationssvårigheter har svårigheter med längre muntliga 
genomgångar. Att undervisa alla elever i läs- och skrivsvårigheter på samma sätt ger inte 
individanpassad undervisning eftersom läs- och skrivsvårigheter kan bero på helt olika 
orsaker (Wolff, 2009:149).  
 

3.6.2 Kompensatoriska hjälpmedel 
Kompensatoriska hjälpmedel innebär digitala verktyg till exempel dator eller datorprogram 
som fungerar kompensatoriskt för elever som är i läs- och skrivsvårigheter (Høien & 
Lundberg, 2013:253-255). Skolverket (2015) betonar att det är bra för alla elever med digitala 
verktyg och menar att i framtiden kommer vi förmodligen inte ha ett namn på det eftersom det 
kommer att vara en integrerad del av undervisningen. 
 
Beroende på vilka svårigheter eleverna är i behövs olika kompensatoriska hjälpmedel. Till 
datorerna finns det program som underlättar för elever i läs-och skrivsvårigheter och dessa 
delas in i fyra grupper, stöd för läsandet, skrivandet, översättning samt 
informationshantering/studier (Björn, Jacobsson & Svensson, 2009:312-314): 

 inläsningstjänst – inläst läromedel 
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 talsyntes - ett program som omvandlar text till tal  
 använda dator/tangentbord som skrivhjälp 
 rättstavningsprogram - det finns speciellt utformade program för dyslektiker 
 läspenna – scannar, översätter och uttalar ord. 
 röstigenkänningsprogram, tal-till-text, dikteringsprogram, VRS (Voice Recognition Software) 

- leta och hitta de ord man söker 
 elektroniska ordlistor - leta och hitta de ord man söker 
 OCR-program - "läser" in en skriven text till datorn¨ 
 program för mind-map eller liknande som studieteknik 

(Björn, Jacobsson & Svensson, 2009:312-314) 
 
Det är väsentligt att i många arbetsuppgifter låta elever i läs- och skrivsvårigheter få använda 
dator för att det spar tid och energi (Ingvar, 2008:129). Dessutom är det viktigt att alla elever 
har en varsin dator eftersom att det upplevs mindre utpekande för de elever som är i 
svårigheter och behöver datorn kompensatoriskt. Björn et al (2009:315–316) och Skolverket 
(2015) menar att många elever på högstadiet är känsliga för att uppfattas som annorlunda 
vilket gör det utpekande om man är ensam i klassrummet med att använda dator. Något som 
också är av betydelse, är att lärarna har kunskap om den teknik och de kompensatoriska 
hjälpmedel som finns för att de verkligen kommer till användning (Björn, Jacobsson & 
Svensson, 2009:315–316). 
 
Skolverket ger förslag på ett arbetsområde i biologiundervisningen där eleverna arbetar med 
IKT (Skolverket, 2014). Uppgiften innebär att eleverna ska skapa en podradio med hjälp av 
digitala verktyg inom arbetsområdet hälsa, där eleverna ska leva hälsosammare under en 
vecka. Dokumentation uppmuntras att ske med ljud, bild och text. Detta är ett exempel på hur 
undervisning kan ske med dator och med ovanstående kompensatoriska program. 
 
4 Material och metoder 
I detta kapitel motiveras den metod som valts att använda för att genomföra undersökningen, 
urvalsstrategi med beskrivning av de lärare som deltagit i studien, genomförande samt de 
etiska överväganden som gjorts. I slutet av kapitlet motiveras och beskrivs den metod som 
valts för analys av det insamlade materialet. 
 
4.1 Val av metod  
För att undersöka lärares upplevelser av anpassningar till elever i läs- och skrivsvårigheter 
används metoden halvstrukturerade livsvärldsintervjuer, med lärare som undervisar elever i 
biologi i årskurs 7–9. Kvale och Brinkmann (2014:45) beskriver denna metod som att 
forskaren försöker ”förstå teman i den levda vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget 
perspektiv”. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud (2012:251–252) menar att 
livsvärldsintervjuer ger goda möjligheter att registrera svar som är oväntade och att denna 
metod passar bra när syftet är att undersökningens resultat ska säga något om människors 
livsvärldar. Genom lärares beskrivningar av hur de anpassar undervniningen till elever med 
läs- och skrivsvårigheter kan det ge en bild av vilka anpassningar som kan göras, därför 
används- halvstrukturerad intervju som metod.  
 
Livsvärld syftar på lärarens (informantens) levda vardagsvärld och är något som upplevs 
direkt och omedelbart och utan att informanten har fått förklarat för sig teorier eller tidigare 
studier i  ämnet i samband med intervjun. Halvstrukturerad intervju innebär att intervjun 
liknar ett vardagssamtal men samtidigt har ett syfte och har en teknik samt utförs enligt en 
intervjuguide med olika teman som innehåller förslag på frågor. Frågorna är öppna och 
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informanter kan därmed prata om ämnet utifrån sin vardagsvärld (Kvale & Brinkmann., 
2014:45–49). 
 
Ett karaktäristiskt drag för halvstrukturerade livsvärldsintervjuer är det kvalitativa innehållet i 
beskrivningarna, forskaren tolkar innebörden i beskrivningarna och ordnar dem i  kategorier. 
Fokus ligger alltså på det deskriptiva som visar på den kvalitativa mångfalden hos ett 
fenomen, de olikheter och variationer som påvisas i textmaterialet (Kvale & Brinkmann, 
2014:45–49). Vidare understryker Kvale och Brinkmann (2014:119) också att 
intervjusituationen ses som en specifik kontext där kunskap produceras. Därmed kan denna 
kvalitativa halvstrukturerade intervjumetod ha möjlighet att erhålla kvalitativ data om hur 
lärare upplever arbetet med anpassningar till elever med läs- och skrivsvårigeter i biologi. 
 
Med utgångspunkt i syftet och frågeställningarna formulerades en intervjuguide (bilaga 1) 
som är indelad i tre olika delar. Den första delen är frågor om informanter bakgrund som 
lärare, antal år som undervisande lärare och inom vilka undervisande ämnen som läraren har. 
Den andra delen behandlar frågor om pedagogiska anpassningar, arbetssätt och 
kompensatoriska verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter som läraren använder och 
känner till. Den tredje delen i intervjuguiden innefattar frågor om svårigheter och hinder i 
arbetet med anpassningar till elever i läs- och skrivsvårigheter samt kunskap inom området 
och hur det kollegiala arbetet ser ut och påverkar lärarens eget arbete.  
 
4.2 Urval 
Esaiasson et al (2012:156–170) menar att vid kvalitativa undersökningar är det inte statistiskt 
representativt urval som krävs för att kunna dra generella slutsatser, det är inte frekvensen 
som avses undersökas. Istället är det möjliga tolkningar av världen som görs och olika sätt att 
se på världen, därmed är strategiskt urval av ett mindre antal fall ett lämpligt 
tillvägagångssätt. 
 
I undersökningen användes ett strategiskt urval av informanter. Det fanns två variabler som 
var betydelsefulla för studien: lärare som undervisar i biologi samt undervisar i årskurs 7–9. 
En förfrågan om deltagande skickades ut till 12 lärare som undervisar i biologi. Av dessa 12 
lärare ville sex lärare delta i studien. Lärarna är fördelade på fyra olika skolor på två 
kommuner, med varierande ålder (30–60 år) samt med varierande antal verksamma år (10–20 
år) som lärare. På grund av konfidentialitetskravet (se s. 12) detaljredovisas inte information 
om informanterna. Kvale och Brinkmann (2014:156–157) menar att antalet informanter beror 
på vilket mål undersökningen har. I denna undersökning är syftet att få en inblick i hur lärare 
kan arbeta med anpassningar till elever i läs- och skrivsvårigheter och denna studie menar inte 
att vara en heltäckande kartläggning av alla anpassningar som kan göras. Kvale och 
Brinkmann (2014:156–157) menar också att en vanlig studie brukar ha antalet intervjuer runt 
15+/-10 och att bortom ett visst antal deltagare minskar mängden ny kunskap. I denna 
undersökning är det sex informanter som ligger inom gränsen för vad som anses brukligt och 
ger en möjlighet att få en inblick i lärares livsvärld vad gäller anpassningar till elever i läs- 
och skrivsvårigheter. 
 
Urvalet av skolor gjordes utifrån närhet till där jag bor, för att öka möjligheterna att 
genomföra intervjuerna med tanke på tid och resurser. Detta skulle kunna ses som ett 
bekvämlighetsurval enligt Esaiasson et al (2012:188) och syftar på att urvalet inte görs utifrån 
en tänkbar urvalsram som ger ett mer representativt urval och mer korrekta slutsatser. Med 
tanke på att studiens resultat inte kommer att kunna generaliseras i stor utsträckning, utan mer 
ses som en inblick i hur lärare kan anpassa sin undervisning till elever i läs- och 
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skrivsvårigheter, ansåg jag att bekvämlighetsurval av skolor kunde göras med tanke på 
undersökningens förfogande av tid och resurser.  
 
4.3 Forskningsetiska överväganden 
Det finns ett individskyddskrav för att informanterna inte utsätts för skada eller kränkningar, 
detta är utgångspunkt för forskningsetiska överväganden. Individskyddskravet delas upp i fyra 
delkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, u.å.). Ett informationsbrev (se bilaga 1) med hänsyn till de fyra 
individskyddskraven skickades ut till informanterna innan intervjuerna ägde rum. 
 
Lärarna informerades om studiens syfte, hur undersökningen går till samt frivillighet till 
deltagande och att informanten när som helst kan avbryta intervjun utan närmare motivering 
(informations- och samtyckeskravet). Hänsyn har tagits till lärarnas identitet genom att det 
sker en avidentifiering av materialet genom numrering av informanterna och att det 
transkriberade materialet endast kommer att användas till denna uppsats och studie 
(konfidentialitets- och nyttjandekravet). Det inspelade ljudfilerna kommer att raderas efter att 
examensarbetet är godkänt (konfidentialitetskravet). Syftet med informationsbrevet var att 
lärarna skulle känna sig väl informerade och trygga över sitt deltagande, eftersom det i 
intervjusituationer kan uppkomma asymmetriskt maktförhållande då intervjuaren vanligen är 
den mäktigare (Kvale & Brinkmann, 2014:113).  
 
4.4 Genomförande av intervjuer med lärarna 
Platsen för intervjuerna var på respektive skola och intervjuerna genomfördes i avskildhet 
med endast informanten och mig. En lugn och avskild miljö är viktigt enligt Esaiasson et al 
(2012:268), detta för att informanterna ska känna sig så bekväma som möjligt för att ett 
samtal ska kunna ske och att deras upplevda livsvärld ska lyftas fram, istället för att de 
berättar vad de tror att intervjuaren vill höra (Kvale & Brinkmann, 2014:53). 
 
Intervjun började med att jag berättade om bakgrunden till studiens syfte, om min upptäckt 
under min första VFU-period, samt enklare personfrågor för att värma upp inför fortsatta 
frågor. Detta är ett viktigt steg i intervjun enligt Kvale och Brinkmann (2014:170) för att 
informanten ska kunna bilda sig en uppfattning om intervjuaren. Därefter uppmuntrades 
läraren att prata fritt utifrån frågorna. I vissa fall behövdes uppföljningsfrågor för att 
förtydliga det informanten sagt eller för att fördjupa svaret, men utgångspunkt och kontext är 
intervjuguidens frågor. Intervjuerna avrundades med en avslutande fråga, om det var något 
mer som informanten ville tillägga. Intervjuerna tog totalt 40–80 minuter. 
 
Lärarna fick inte möjlighet att läsa intervjufrågorna i förväg eftersom syftet var att svaren 
skulle vara spontana för att få en inblick över informantens verkliga upplevda livsvärld. 
Intervjuerna spelades in med ett inspelningsprogram på mobiltelefonen för att säkerställa att 
den kunskap som producerades i intervjun verkligen är lärarens och inte förvrängt på grund av 
att jag missat att anteckna något. Utöver inspelningen gjorde jag korta anteckningar under 
tiden för att det automatiskt skulle uppstå tysta stunder. Dessa stunder gav lärarna tid till 
eftertanke och reflektion för att kunna ge så uttömmande svar som möjligt, utan att det skulle 
kännas som obekväm tystnad, (Esaiasson et al, 2012:267–268). 
 
4.5 Metod för analys av insamlat material 
När muntliga intervjuer omvandlas till textformat blir innehållet tillgängligt för analys. 
Transkriberingen av intervjuerna skedde i anslutning till intervjuerna, senast dagen efter 
intervjun. Kvale och Brinkmann (2014:217–223) menar att det inte krävs ordagrann 



 

11 
 

transkribering eftersom denna undersökning inte är en språklig analys utan en samtalsanalys. 
Till exempel togs det bort vissa upprepningar eller uttryck som inte ansågs ha någon betydelse 
för meningsinnehållet, se tabell 1. Detta gjordes för att det skulle bli enklare att ställa 
informanternas svar mot varandra och kategorisera dem.  
 
 
Tabell 1. Exempel på överföring av det inspelade materialet till textformat. 
Ursprungligt tal från informanten Textformat 
Alltså, vi har ju en som har väldigt mycket 
problem. Men den personen hjälper ju jag med 
uppgifter och sånt där. Att den får extra hjälp. 
Den får ju extra hjälp av mig. Oftast har ju jag en 
resurs på min NO men hen är ju sjukskriven nu. 
Annars har vi ju en resurs som punktmarkerar. 
Det har jag aldrig varit med om förut på andra 
arbetsplatser. Det är ju väldigt ovanligt (L2). 

En elev som har mycket problem får 
mycket hjälp av mig eller en resurs 
som punktmarkerar eleven. Det är 
ovanligt att det finns många resurser 
(L2). 

 
Esaiasson et al (2012:270–274) beskriver två steg vid analysarbete av intervjuer: 
sammanfattning av materialet samt ”på väg mot det generella”. Vid första steget av analysen 
görs jämförelser av olika sätt att svara på. Då kan klassindelade analys (eller så kallad 
kategorisering) användas som en metod vid analys av textmaterial för att sammanfatta 
materialet (Esaiasson et al, 2012:136–139;271–272). Det innebär att dela in ett fenomen i 
olika klasser eller kategorier (jag kommer att använda mig av begreppet kategorier samt 
därefter använda grupper av kategorier som bildar teman). Fyra tekniska krav gäller, för det 
första gäller att det går att dela upp och beskriva de olika komponenterna i textmaterialet. Det 
andra kravet innebär att det går att beskriva på vilka grunder indelningarna av kategorier har 
gjorts och för det tredje gäller tydliga skillnader mellan kategorierna och temana. Ett fjärde 
tekniskt krav gäller att de olika kategorierna ska vara uttömmande eller täckande. (Esaiasson 
et al, 2012:136–139). Nedan följer en beskrivning där jag haft de fyra tekniska kraven som 
utgångspunkt i analysen. 
 
Analys av materialet startade med att först färgkoda de sex informanternas svar (textmaterial) 
med tre färger utifrån undersökningens tre frågeställningar för att dela upp och avgränsa dem 
från varandra. Därför kunde varje färg analyseras för sig och alla textmaterial studerades för 
att leta efter kategorier, till exempel frågeställning två som handlar om kompensatoriska 
hjälpmedel, då togs alla olika svar från informanterna ut som gällde dessa verktyg. Enligt 
Esaiasson et al (2012:217) kan forskaren använda sig av ett öppet förhållningssätt vid 
kategorisering, där undersökningen utgår från innehållet i det insamlade materialet istället för 
kategorier ifrån tidigare forskning. Det öppna förhållningssättet i analysarbetet var viktigt 
eftersom undersökningens syfte är att utgå från hur informanterna upplever arbetet med 
anpassningar, varpå deras beskrivningar bestämde vilka kategorier respektive teman och som 
därför växte fram under analysens gång. 
 
För varje textmaterial som undersöktes blev kategorierna tydliga och strukturerades upp allt 
eftersom i en tabell (tabell 2, tabell 3 och tabell 4). Tabellerna utgör en översikt över de 
intervjuade lärarnas anpassningar, pedagogiska och kompensatoriska anpassningar samt 
anpassningar för olika arbetssätt. Varje textmaterial studerades ungefär fyra gånger för att 
försäkra att alla kategorier som fanns var relevanta och stämde med det transkriberade 
materialet. Steg två i analysarbetet var att se övergripande mönster av kategorierna (Esaiasson 
et al, 2012:272) som gjorde att kategorierna kunde kategoriseras ytterligare, till grupper av 
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kategorier, så kallade teman. Exempel på avgränsning är att temat Skrivning avgränsades till 
sådant som innefattar någon form av skrivande medan temat Muntligt avgränsades till sådana 
delar som lärarna beskriver som muntliga. Denna metod att gå igenom textmaterial kallas 
kartläggningsmetoden, som innebär att ”man utgår från ett fenomen och kartlägger samtliga 
relevanta aspekter av detta fenomen” (Esaiasson et al, 2012:272). Det innebär att för till 
exempel frågeställningen om vilka kompensatoriska verktyg som används till elever i läs- och 
skrivsvårigheter, kartlade alla de funna aspekterna av just det fenomenet: inläsningstjänst, 
dator, talsyntes och så vidare.  
 
Det krävdes inte något fördjupat arbete med att avgränsa kategorierna i det analyserade 
textmaterialet, utan det var tydliga utan att det krävdes diskussion om gränsfall och 
analysavgöranden. Till exempel när det ur textmaterialet kunde utläsas ”läraren skriver åt 
eleven” kunde detta direkt kategoriseras under temat Skrivning eller ”läraren läser åt eleven” 
kunde direkt kategoriseras under temat Läsning. När kategorier och teman av frågeställning 
ett och två (pedagogiska och kompensatoriska anpassningar) var sammanställda (tabell 2, 
tabell 3, tabell 4) sammanfattades dessa i en löpande text. När det gäller avgränsningen av 
kategorier av frågeställning tre (hinder i arbetet med anpassningar) var det även där tydligt 
vilka kategorier som framträdde. Dessa kategorier sammanställts endast i löpande text då 
textmaterialet inte var omfattande. 
 
5 Resultat  
Det presenterade resultaten utgår från syftets frågeställningar och används som utgångspunkt 
för att presentera lärarnas livvärldsberättelser i deras undervisning i biologi. Syftet med 
studien är inte att dra generella slutsatser om alla lärare i skolvärlden utan att lyfta fram några 
personers livsvärldsberättelser.  
 
Presentationen av resultaten sker med indelning utifrån kategorier och teman som 
framkommit i analysen. Syftet med tabellerna är inte att man ska kunna göra generaliseringar 
utan att se helheten och variationerna i de olika anpassningarna som lärarna upplever att de 
gör i biologiundervisningen. Avslutningsvis görs en resultatsammanfattning. 
 
I studien har sex lärare deltagit och gemensamt för lärarna är att de undervisar i 
naturorienterande ämnen i årskurs 7–9. Lärarna benämns som L1, L2, L3 och så vidare för att 
minimera igenkänning samt att lärarna benämns som hen på grund av konfidentialitetskravet. 
Citaten av det informanterna sagt är återgivna så exakt som det går med tanke på 
konfidentialitetskravet, dock tas vissa dialektiska språkligheter bort eller för att citat ska bli 
förståeligt omvandlas det vid behov från talspråk till skriftspråk (Kvale & Brinkmann, 
2014:331).  Fem av lärarna arbetar i skolor som har investerat i datorer till alla elever, en av 
lärarna arbetar i en skola där alla elever i läs- och skrivsvårigheter har tillgång till dator. Jag 
belyser lärarnas uppfattning genom att ta med ett antal citat.  
 
5.1 Beskrivning av anpassningar vid läsning, skrivning och muntliga tillfällen 
Temana läsning, skrivning och muntliga tillfällen är arbetssätt som återkommer i 
biologiundervisningen enligt lärarna i studien. Både pedagogiska metoder som anpassningar 
eller kompensatoriska hjälpmedel används i undervisningen i biologi (tabell 2). Vissa 
anpassningar lyfts fram under till exempel både rubriken (temat) arbete med texter och under 
rubriken laboration (kapitel 5.2) vilket beror på att syftet är att presentera lärarnas syn på 
anpassningar i biologi utifrån de olika teman som framkommit under analysen.  
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Tabell 2. De intervjuade lärarnas beskrivning av deras undervisning i biologi. Ett kryss i rutan 
markerat att läraren berättat om en anpassning. 
 TEMA  KATEGORIER  L1  L2  L3  L4  L5  L6

LÄSNING  Läraren läser lärobokstexter högt för klassen  x  x     x  x  x 

   Läraren läser provtexter högt för klassen/eleven  x                

   Läraren läser laborationsinstruktioner högt för klassen x  x     x       

   Klasskompisar läser för eleven  x      x  x     

   Kompensatorisk läshjälp  x  x   x  x  x     
  Tillsammans i klassen ta ut begrepp ur texter  x      x  x   x 
  Arbetar med förförståelse av text                 x 

   Använder inte så mycket texter  x           x    

SKRIVNING  Gemensamt skriva texter  x                

   Eleverna får färdiga anteckningar     x  x          

   Läraren hjälper till med skrivandet  x  x  x          

   Eleven skriver själv med penna           x  x    

   Kompensatorisk skrivhjälp (dator)     x  x     x  x 

   Eleverna får en stödstruktur till texten som ska skrivas  x              x 

   Skriver inte så ofta egna texter  x           x    

MUNTLIGT  Diskussioner i grupper  x      x  x  x    

   Diskussioner i helklass  x           x    

 
5.1.1 Läsning 

Läsande av naturvetenskapliga texter beskriver lärarna att de anpassar genom att lärarna 
själva läser högt för klassen. L2 säger ”Jag låter aldrig eleverna läsa själva i boken, ska vi läsa 
då läser jag högt”. En anledning till att lärarna gör den anpassningen för hela klassen är för att 
alla elever i klassen behöver det stödet enligt lärarnas beskrivningar. Både L1 och L4 
upplever att elever generellt har svårt för att förstå texter de läser. Flera lärare berättar att de 
använder klasskompisar till hjälp vid läsning av texter, att eleverna får läsa i grupp eller i par 
där eleven i läs- och skrivsvårigheter inte behöver läsa (tabell 2). Flera lärare berättar att en 
vanlig anpassning vid laborationsinstruktioner är att läsa instruktionen högt för hela klassen. 
Flera lärare menar att grupparbetet i sig är en anpassning genom att man kan fördela de 
eleverna i läs- och skrivsvårigheter med andra elever så att andra elever kan läsa texterna. 
 
L1 förklarar att de inte använder läroböcker så mycket men att de måste läsa mer texter 
eftersom alla elever är läs- och skrivsvaga. L6 beskriver sin erfarenhet av att berätta och läsa 
högt fungerar väldigt bra eftersom många elever i läs- och skrivsvårigheter är goda lyssnare, 
att läroboken erbjuder visuellt stöd i form av bilder som underlättar för elever i läs- och 
skrivsvårigheter. L5 berättar att vanliga läroböcker sällan används utan främst digitala texter, 
och då inte ”textmassor” utan istället kortare textavsnitt. L4 berättar tvärtom att hen följer 
läroboken mer nu än för några år sedan, det blir mer tillgängligt för eleverna men också att 
läroboken finns inläst, att allt finns på ett ställe. Det arbetssätt som fungerar bäst för elever i 
läs- och skrivsvårigheter beskriver L4: ”Det är någon slags kombination av att få diskutera 
begrepp och lyssna på text. Det är så lätt att de tappar en massa ord och får ett magert språk”. 
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Flera lärare berättar om ett medvetet sätt att anpassa undervisningen i biologi till elever i läs- 
och skrivsvårigheter genom att arbeta med begrepp i texterna och pratar om texternas 
uppbyggnad för hela klassen, (tabell 2). L1 beskriver att ”efter att det vi läst högt tillsammans, 
tar vi fram svåra ord och förklarar igen. Ibland ska eleverna förklara vad texten handlar om, 
en liten variant på Reading to learn” (reading to learn är ett språkutvecklande arbetssätt att 
arbeta med i alla ämnen). Liknande tillvägagångssätt beskriver L4, L5 och L6 också, där L4 
förklarar att hen inte läst fortbildningen Reading to Learn men att: ”det är inspiration, att det 
är att stanna upp och diskutera ord, vad texten handlar om innan man läser och så”. L6 arbetar 
också med förförståelse av text, att eleverna förstår mer om man förarbetar texten. 
 

5.1.2 Skrivning 
L4 säger ”Labbrapporten? Ja, nä de får skriva som andra helt enkelt”. Samma lärare beskriver 
att en del av eleverna i läs- och skrivsvårigheter antecknar själva vid genomgång men att inte 
alla dessa elever klarar detta. L2 och L3 ser till att ha färdiga anteckningar från genomgångar 
så att elever i läs- och skrivsvårigheter ska slippa att anteckna. L3 är tydlig med att eleverna 
får ut anteckningarna innan genomgången så att de kan följa med i texten och samtidigt göra 
egna anteckningar om de vill. L1 och L3 berättar att de hjälper eleven att skriva om det 
behövs (tabell 2). Några beskriver att vid dokumentation efter fältstudier får elever i 
svårigheter får hjälp med dokumentationen. Flera lärare beskriver att grupparbetet är en 
anpassning genom att man kan fördela de eleverna i läs- och skrivsvårigheter med andra 
elever så att andra elever kan skriva. L5 berättar att eleverna inte får skriva så mycket egna 
texter, att det är främst när det gäller att utveckla resonemang som skriftliga uppgifter görs 
och menar att så långt det går ska eleverna träna på att skriva själva. L1 beskriver att när de 
skriver texter görs detta gemensamt och att elever i svårigheter då kan skriva av. L3 säger 
”Att skriva? Då måste eleverna ha en resurs”. 
 
Flera lärare beskriver att dator används som kompensatoriskt hjälpmedel vid något 
arbetstillfälle men det är inget som genomgående används för elever i läs- och 
skrivsvårigheter. Till exempel berättar L2 ”nu ska de skriva en text, en rapport och då får 
eleven börja att skriva på dator. Eleven får ner lite tankar och så hjälper jag sen”. L3 berättar 
om ett tillfälle då de gjorde ett projekt där rapporten skulle skrivas på dator och att då 
fungerade dator bra som anpassning. Vidare menar L3 att det är svårare att skriva för hand än 
på dator för elever i läs- och skrivsvårigheter.  
 
Vid skrivuppgifter berättar L2 om att använda ett digitalt program där eleverna svara på 
frågor, läraren läser frågorna och eleverna behöver endast skriva S för sant eller F för falskt, 
vilket är bra för elever i svårigheter menar L2. När det är instuderingsuppgifter brukar L3 ha 
färdiga svar på frågorna till elever i läs- och skrivsvårigheter, utskrivna på papper. Några 
lärare beskriver att de anpassar genom att göra kortare uppgifter eller korta frågor. En 
anpassning som kan hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter är att de får en stödstruktur med 
till exempel tydliga rubriker för att underlätta skrivandet menar L1 och L6, detta får alla 
elever i klassen. 
 

5.1.3 Muntliga arbetsformer 
L1 och L5 beskriver muntliga anpassningar de gör för elever i läs- och skrivsvårigheter. L1 
säger: ”Det som fungerar bäst… diskussion, då arbetar de i par. Sen när jag ställer en fråga 
ska alla kunna svara. Eller så säger de pass (om de inte förstått eller inte vågar). Efter det så 
går vi igenom ämnet igen. Detta med diskussion är bra för elever med läs- och 
skrivsvårigheter”. Dessutom säger L1 att proven ofta är mer begreppsprov och handlar inte så 
mycket om att resonera och diskutera. Detta sker istället muntligt. Vidare säger L1 att de ofta 
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går igenom ett begrepp eller ser på en film och att de diskuterar efteråt i helklass. L5 lyfter 
också fram det muntliga men mer i form av att läraren själv pratar och berättar, både på 
genomgångar men också istället för att använda läroböcker. L1 berättar att se på film är ett bra 
sätt för att gå igenom nytt material som sedan blir utgångspunkt för diskussion (tabell 2). 
 
Det viktigaste med muntliga diskussioner i helklass är att alla elever får höra diskussionerna 
och resonemangen även om de inte vågar prata själva upplever L5. L6 berättar om muntliga 
alternativ till skriftliga prov, då eleverna kan spela in till exempel en debatt eller 
gruppredovisning där eleverna muntligt resonerar med varandra. L2 och L3 tar upp muntliga 
anpassningar i form av prov då eleven får berätta muntligt istället för att skriva svaren som 
övriga elever. L1 beskriver lärarens uppgift vid prov att elever som är i läs-och 
skrivsvårigheter behöver få visa sin resonemangsförmåga muntligt. 
 
5.2 Anpassningar vid olika arbetsformer 
Informanterna beskriver olika sätt att anpassa undervisningen i biologi på när det kommer till 
olika typer av arbetsuppgifter och bedömningstillfällen. Det kan innebära både pedagogiska 
anpassningar och kompensatoriska hjälpmedel, se tabell 3. 
 
Tabell 3. De intervjuade lärarnas beskrivning av deras undervisning i biologi. Ett kryss i rutan 
markerar att läraren berättat om en anpassning. *LS-elev = elev i läs och skrivsvårigheter. 
TEMA  KATEGORI  L1  L2  L3  L4  L5  L6

LABORATION  Läser laborationsinstruktionen högt för klassen  x  x  x  x  x    

   Läraren hjälper till att skriva  x     x          

   Eleven skriver själv           x       

   Arbeta i grupp     x     x       

   Läraren går runt i klassen och stöttar   x           x  x 

FÄLTSTUDIER  Tydliga instruktioner för alla innan utgång  x     x  x  x  x 

   Praktiskt arbete (krävs ingen speciell hjälp)  x  x  x     x  x 

   Förtryckt material att fylla i  x              x 

PROV  Hjälp med skrivandet av lärare eller resurs  x  x  x          

   Eleven skriver själv med penna           x       

   Göra provet muntligt  x        x       

   Förenkla provet (genom bilder/korta frågor)  x              x 

   Digitaliserat prov              x    

ÖVRIGA   Muntlig diskussion     x            

BEDÖMNINGS  Muntligt: Gruppredovisning              x 

FORMER  Muntligt: Spela in till exempel en debatt              x 

   Muntligt: Berätta till Powerpoint     x       x    

   Exit tickets  x             

SKRIVUPPGIFTER  Svarsfrågor ‐ endast sant eller falskt     x             

   Ger skrivna svar på frågor        x          

   Dela in uppgifterna i korta delar  x  x           x 

GRUPPARBETE  Lottning av grupp              x    

   *LS‐elever fördelas ut  x  x     x  x    

   *LS‐elever sätts i samma grupp  x        x       

   Ger eleverna roller                  x 

GENOMGÅNGAR  Genomgång av begrepp  x           x    

   Se på film  x                
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   Utgå från att eleverna upptäcker först  x                

   Förberett genomgångar m. anteckningar      x  x          

   Mind‐map           x       

   Läraren berättar och pratar              x  x 

               

 
5.2.1 Laboration 

Flera lärare berättar att en vanlig anpassning är att läsa instruktionen högt för hela klassen. L1 
och L3 berättar att de hjälper eleven att skriva om det behövs. L4 talar om att eleven får skriva 
själv som alla andra (se citat under Skrivning). L2 och L4 anpassar till elever genom att de får 
arbeta i grupp och L2 säger ”Alla ska veta vad de ska göra och alla ska vara med på det, det 
fungerar bra för elever i läs- och skrivsvårigheter”.  
 

5.2.2 Fältstudier 
När det gäller fältstudier (till exempel en exkursion ute i naturen) säger lärarna att det är bra 
med tydliga instruktioner för alla, vad de ska göra när eleverna väl är ute. Dessutom menar 
flera lärare att det inte krävs någon speciell anpassning för fältstudier eftersom det ju är 
praktiskt arbete (tabell 3). L6 säger att det ofta är förtryckt material vilket i sig är 
underlättande för elever i läs- och skrivsvårigheter. L2 säger att när det kommer till 
dokumentation ska det göras så att alla gör det dom ska ute och att elever i svårigheter får 
hjälp med dokumentationen. 
 

5.2.3 Grupparbete 
L3 säger att hen inte gjort några anpassningar vid grupparbete medan övriga lärare menar att 
grupparbetet i sig är en anpassning genom att man kan fördela de eleverna i läs- och 
skrivsvårigheter med andra elever så att andra elever kan göra, läsning och skrivning, se tabell 
3. L1 och L4 berättar också att de ibland sätter elever i svårigheter i samma grupp där L4 
motiverar detta med att ”högpresterande elever måste få utmana varandra och kan inte alltid 
vara stöd åt elever i läs- och skrivsvårigheter”. L1 säger också att alla elever är bra på att 
hjälpa varandra och därför fördelar man elever i svårigheter med andra elever, men att ibland 
sätter hen elever i svårigheter i samma grupp och då hjälper läraren dem istället. L2 säger att 
hen väljer att göra grupper med 3–4 elever och inte i par, sätter man eleverna i par får den 
elev utan svårigheter dra så tungt lass men att det arbetet fördelas i en större grupp. L6 
förklarar att eleverna tillsammans bestämmer olika roller som gör att eleverna får olika 
uppgifter. 
 

5.2.4 Genomgångar 
L1 beskriver att se på film är ett väldigt bra sätt för att gå igenom nytt material som sedan blir 
utgångspunkt för diskussion. Gärna filmer med text för att stärka språket och begrepp menar 
L1. L4 berättar om att använda mindmap som metod för genomgång, det är en visuell strategi, 
berättar L4 att det tar för mycket kraft för en del elever i svårigheter att anteckna på 
genomgångar. L5 och L6 beskriver att det är bra att läraren berättar och pratar under en 
genomgång. L5 säger ”jag pratar, visar eller demonstrerar”.  
 

5.2.5 Skrivuppgifter 
L2 berättar om att använda ett digitalt program där eleverna svara på frågor, läraren läser 
frågorna och eleverna behöver endast skriva S för sant eller F för falskt, vilket är bra för 
elever i svårigheter menar L2 (tabell 3). När det är instuderingsuppgifter brukar L3 ha färdiga 
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svar på frågorna till elever i läs- och skrivsvårigheter. L1, L2 och L6 beskriver anpassning 
genom att göra kortare uppgifter eller korta frågor. 
 

5.2.6 Prov 
Flera lärare beskriver att läraren själv eller en resurs hjälper elever i läs- och skrivsvårigheter, 
att skriva åt eleven och att fungera som stöd och ställa utmanande frågor, se tabell 3. L4 
förklarar att ”oftast slutar det med att eleven läser själv först och fyller i, sedan kompletterar 
de muntligt till mig. … Att hinna läsa frågorna på provet, det kan man (läraren) hinna med”. 
L1 berättar att resonemang oftast tas i andra sammanhang än på prov. L2 beskriver situationen 
på skolan som förmodligen unik då systemet att andra lärare på skolan ställer upp för varandra 
och eleverna vid provtillfällen. Detta gör att L2 alltid har resurs till elever i läs- och 
skrivsvårigheter vid provtillfällen och kan sitta i ett eget rum och göra provet muntligt. Detta 
gäller också L3 som berättar ”på prov får de som har läs-och skrivsvårigheter både läs- och 
skrivhjälp (resurs) så att de inte behöver koncentrera sig på det utan bara på kunskaperna”. L5 
berättar att hen ibland använder digitaliserade prov på begrepp, som är självrättande, att dator 
kan vara till hjälp istället för att skriva för hand. 
 

5.2.7 Övriga bedömningsformer 
L1 beskriver att användandet av exit tickets (ett sätt att ta reda på vad eleverna kan/har förstått 
av ett ämne. Eleverna svarar skriftligt på en eller någon fråga vid slutet på en lektion) fungerar 
bra som anpassning eftersom det bara är ett kort textstycke att skriva för elever i läs- och 
skrivsvårigheter. L2, L5 och L6 beskriver muntliga framträdanden som gruppredovisning, 
inspelning av debatt eller redovisning till Powerpoint. L3 berättar om att datorn användes till 
ett projekt när laborationsrapporten skulle skrivas och att ”det är skillnad om de skriver för 
hand, då får de skrivhjälp. Det kan behövas stöttning med dator också men det går bättre för 
eleverna än att skriva för hand”. 
 
5.3 Anpassningar för alla elever i klassen 
L5 menar att hen anpassar hela tiden och att hen anpassar för alla elever i undervisningen i 
biologi, det är sällan det är en genomtänkt anpassning för en enskild elev utan att 
anpassningarna görs för hela klassen. L2 menar att ”Det är en svårighet när man gör 
individuella anpassningar i grupp, då känner sig eleverna sig utsatta och känner motstånd till 
att använda anpassningarna. Det är svårt i den här åldern, då vill man vara som alla andra”. L1 
beskriver också att anpassningar görs för alla elever i form av tydliga ramar samt struktur på 
uppgiftsinstruktioner. L6 förklarar att när de arbetar med förförståelse av naturvetenskapliga 
texter och med att ta ut begrepp så är den anpassningen bra för alla elever. Även L3 förklarar 
att anteckningar som ges efter en genomgång ges till alla elever, om det är mycket text. L4 
beskriver att ”det är få saker jag gör för endast elever i läs- och skrivsvårigheter” och 
beskriver till exempel att det delas ut sammanfattningar till alla elever inför ett prov. 
 
5.4 Användningen av kompensatoriska hjälpmedel 
L6 beskriver att ”det finns ju massor av tekniska hjälpmedel”. De två kompensatoriska 
verktyg som alla intervjuade lärare berättar om är dator och inläsningstjänst.  
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Tabell 4. De intervjuade lärarnas beskrivning av kompensatoriska anpassningar i ämnet biologi. Ett 
kryss i rutan markerar att läraren berättat om en anpassning. Ett streck i rutan när läraren nämner 
anpassningen utan att använda den i undervisningen. 
KATEGORIER  L1  L2  L3  L4  L5  L6 

Dator  x  x  x  x  x  x 

Inläsningstjänst  x  x  x  x  x  x 

Talsyntes  _        x       

Diktafoner  _                

Spela In Ljud På Dator  _                

App som översätter tal till skrift        _  _       

Använda Mobiltelefonen        _          

Digital Whiteboard              x    

Filmer  x        x  x    

Google Documents – skrivprogram     x        x    

Google Formulär – t.ex. digitala test, quiz              x    

Quizzlet   x        x       

Kahoot  x                

Socrative  x        x       

Program som gör animationer              x    

PowerPoint     x     x  x    

Flippsnack ‐ digital lärobok              x    

 
5.4.1 Dator 

L2 beskriver att alla elever på skolan har egen dator men att de bara tas med på lektionen när 
eleverna uppmanas att ta med dem och säger ”men det borde vara så att elever med läs- och 
skrivsvårigheter alltid ska ha med sig sin dator. Det får jag säga till om”. Detta upplever även 
L3. L4 beskriver att inläsningstjänst inte används i den utsträckning som det borde och 
funderar på att hen nog behöver påminna om inläsningstjänst till eleverna. L4 berättar också 
att läromedel finns inläst och att hen ändå själv läser högt för eleverna. Vidare beskriver L4 
att när de ska använda text: ”datorn, det är ju anpassningen”. L6 beskriver att det är enklare att 
skriva på dator för elever i läs- och skrivsvårigheter men att det också är en anpassning för 
alla elever. 
 

5.4.2 Inläsningstjänst 
L1 beskriver ”inläsningstjänst har alla elever, då kan de lyssna på texter”. Vidare förklarar L1 
att när de ska läsa texter i läromedel i biologi att ”jag läser alltid högt. Vi använder 
inläsningstjänst ibland”. L2 beskriver att hen alltid lägger in de texter som ska läsas i 
elevernas bokhylla i inläsningstjänst så att eleverna alltid har tillgång till texterna. L5 berättar 
att deras lärobok är inläst och att det är väldigt bra. L6 berättar att det finns inläst material och 
läromedel och att det är flera elever som har erbjudande att använda detta men att det sällan 
används. 
 

5.4.3 Talsyntes  
L1 berättar att ”talsyntes det har vi inte. Nu blir det ju att jag läser provuppgifter, uppgifter 
och deras texter. Det vore bättre om de kunde läsa det själva med talsyntes”. L4 beskriver att 
något som hen skulle vilja använda sig av mer i undervisningen är att elever i läs- och 
skrivsvårigheter får vänja sig vid talsyntesen och beskriver att det skulle behöva 
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avdramatiseras. L1 berättar att de inte har talsyntes och att i dagsläget är det läraren som läser 
provfrågor, elevernas texter och skrivna svar.  
 

5.4.4 Övriga kompensatoriska hjälpmedel 
L3 säger i samband med att elever skriver och att elever i läs- och skrivsvårigheter då behöver 
ha en resurs, men att det borde vara jättebra med en app som översätter tal till skrift. Vidare 
säger L3 att det vore bra om eleverna kunde använda mobilerna eftersom de är lättillgängliga 
och det är lätt att ladda ner appar. L5 berättar om flera digitala tekniker som hen använder, till 
exempel digital lärobok och filmer. Även L1 och L4 berättar om filmer som en anpassning för 
elever i läs- och skrivsvårigheter för att de innehåller begrepp, är visuellt och tal samtidigt. 
Flera lärare (L1, L2, L4, L5) beskriver olika digitala verktyg i form av program som en 
anpassning, till exempel olika frågesportprogram (Quizzlet, Sokrative), power point och 
google documents. L4 säger ”Det finns ju det här digitala, Socrative, Quizzlet och det 
använder jag ju”, se tabell 3. 
 
5.5 Möjligheter och hinder i arbetet 
L5 berättar att ”det är enorma svårigheter att anpassa till alla, det är så olika behov. Man 
anpassar hela tiden. När man får en fråga av en specialpedagog så svarar de ”Har ni 
anpassat?” och det har man ju gjort, allt!”. (Tabell 4). 
 

5.5.1 Kunskap om läs-och skrivsvårigheter 
L1 och L2 berättar att hen kanske skulle vilja ha mer kunskap om läs-och skrivsvårigheter. L2 
säger också ”vi måste anpassa, men vad lätt att säga! HUR ska jag anpassa?”. L6 berättar att 
hen har kunskap om elever i läs- och skrivsvårigheter men att varje ny elev är unik och att det 
hela tiden behövs kunskap om varje ny elev.  
 

5.5.2 Kunskap om kompensatoriska hjälpmedel 
L1 berättar att eleverna vet inte alls hur digital teknik fungerar och att de haft en genomgång 
om detta med elever i läs- och skrivsvårigheter men att det snabbt glömdes bort eftersom 
eleverna inte använde tekniken direkt. En liknande upplevelse berättar L5 om: 
”inläsningstjänst var det en gång en träff för alla men många glömde bort hur man gör. Både 
elever och lärare behöver träna på det”. L1 beskriver att lärarna behöver mer konkreta tips hur 
man arbetar med anpassningar. Vidare berättar L1 att lärarna också behöver ha kunskap om 
detta med kompensatoriska hjälpmedel och digital teknik. L3 upplever att det behövs 
fortbildning om detta och att hen inte vet så mycket om vad som finns och förmodligen inte 
eleverna heller. L4 beskriver ett motstånd och tvivel hos både elever och lärare i användandet 
av hjälpmedel och att då blir det inte av hjälpmedel används. L4 säger om hinder med att 
anpassa undervisningen att ”en del är teknikbarriär, det räcker med ett par tillfällen då det inte 
fungerar så ger eleverna upp”. L6 säger att det saknas kunskap och rutiner, det behöver jobbas 
in. Flera lärare berättar om att trots att eleverna i läs- och skrivsvårigheter har datorer så krävs 
det ju att läraren säger till att de ska ha med sig den till lektionen vilket blir ett extra moment 
som tar tid. L2 säger ”det borde vara så att elever i läs- och skrivsvårigheter alltid har dator 
med sig”. 
 

5.5.3 Att känna sig annorlunda som elev 
L1 berättar också om elever inte vill använda kompensatoriska verktyg eftersom de inte vill 
vara annorlunda. En lösning på detta berättar L1 om att genom att säga att alla elever ska 
använda ett kompensatoriskt hjälpmedel och att lektioner efter det då får man välja och på 
detta sätt blir det inte lika utpekande. L4 berättar att det är ett problem för många av eleverna i 
läs- och skrivsvårigheter eftersom de inte vill använda hjälpmedel. Detta beror på att det tar 
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tid för eleverna att hämta dator och det tar längre tid att utföra arbete och gör att de kommer 
efter övriga elever i klassen vilket är jobbigt för eleverna. L6 upplever att eleverna som 
behöver kompensatoriska hjälpmedel och inte vill använda dem eftersom det är individuell 
anpassning som är så utpekande för dem och att ”i den här åldern vill man vara som alla 
andra”. Därför gör L6 anpassningar till hela gruppen men berättar att de på skolan arbetar 
med att stärka dessa elever med personliga samtal så att de inte ska känna sig utpekade. L5 
menar också att det är jobbigt för elever i läs- och skrivsvårigheter som inte får den hjälp de 
behöver vilket leder till att de inte hänga med i undervisningen. 
 

5.5.4 Tid 
L1 berättar att tiden inte räcker till för att fördjupa sig i anpassningar och nya idéer. Flera 
lärare beskriver att det är tidskrävande att hjälpa elever att skriva och att ”det krävs extra 
arbete av mig som lärare att skriva anteckningar till genomgångarna i datorn. Sen har man ju i 
och för sig anteckningarna till nästa gång”. L3 beskriver att som lärare måste man vara väldigt 
välplanerad och att det är många moment att tänka på när det gäller att anpassa i 
undervisningen.  
 

5.5.5 Kollegialt samarbete 
Några lärare upplever att det kollegiala ligger till grund för hens arbete med anpassningar, de 
arbetar i arbetsgrupper och diskuterar anpassningar till elever med varandra. L5 och L2 
upplever att det är eget initiativ till de anpassningar de gör nu. L6 menar att det är både eget 
initiativ, kollegiala samarbeten och fortbildningar. Flera lärare menar att samarbete mellan 
kollegor och specialpedagog är viktigt men att det inte alltid finns tid att diskutera. L1 säger 
”det är jätteviktigt (samarbete med kollegor och specialpedagog) att kunna prata om olika 
problem och lösningar”.  
 
5.6 Resultatsammanfattning 
Resultatsammanfattningen utgår från syftets tre frågeställningar som också var styrande när 
resultaten analyserades. Först en kort presentation av frågeställningen om svårigheter och 
hinder i arbetet med anpassningar. I nedanstående presentation slås dock pedagogiska 
anpassningar delvis samman med svårigheter och hinder i arbetet med anpassningar, samt 
kompensatoriska hjälpmedel slås samman med svårigheter och hinder i arbetet med 
anpassningar. Detta beror på att många av de resultat som kom fram i analysen kan förklaras 
av varandra. Det går inte heller att helt dra en skiljelinje i presentationen av pedagogiska och 
kompensatoriska anpassningar. 
 
Resultaten visar på hur lärare uppfattar sin undervisning ur ett anpassningsperspektiv. Lärarna 
uppvisar på en bredd i olika anpassningar som kan göras för elever i läs- och skrivsvårigheter 
i biologi. Det går att urskilja olika teman av anpassningarna som gör det lättare att analysera 
lärarnas beskrivningar. Temana är läsning, skrivning och muntliga arbetssätt där både 
pedagogiska anpassningar och kompensatoriska verktyg används. I alla tre teman kan också 
svårigheter och hinder kopplas in och förklara resultaten. Dessutom kunde ett tydligt tema ses 
när det gäller att anpassa undervisningen för alla elever i klassrummet, det vill säga att lärarna 
berättar att något som de kallar för en anpassning till elever i läs- och skrivsvårigheter men 
som är något som hela klassen har nytta av. 
 

5.6.1 Svårigheter och hinder i arbetet med anpassningar 
Tre tydliga hinder eller svårigheter kan utläsas i lärarnas beskrivning av arbetet med att 
anpassa undervisningen i biologi till elever i läs- och skrivsvårigheter.  
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 Brist på tid att planera undervisningen och brist på tid till att använda kompensatoriska 
hjälpmedel på lektionerna.  

 Brist på kunskaper om både läs- och skrivsvårigheter och om den digitala tekniken för 
att fullt ut kunna anpassa till eleverna.  

 Elevernas motstånd till att få individuella anpassningar som upplevs som utpekande 
och jobbiga för eleven.  

Dessa tre hinder kan utifrån lärarnas förklaringar utgöra orsaker till varför de använder eller 
inte använder eller gör vissa anpassningar i biologiundervisningen. 
 

5.6.2 Pedagogiska anpassningar 
Lärarna berättar om flera pedagogiska arbetssätt och undervisningsstrategier och det är dessa 
anpassningar de använder i första hand. Till exempel att arbeta muntligt med att läraren 
berättar samt genom att ha diskussioner i grupper eller helklass, att använda klasskompisar 
eller läraren själv som stöd vid läsning och att när klassen arbetar med läsning av texter 
använder läraren ett språkutvecklande arbetssätt. Detta kan bero på att lärarna resonerar att 
elever i läs- och skrivsvårigheter är goda lyssnare, vilket L6 berättar om, men också att 
eleverna presterar bra i muntliga situationer. Detta kan också kopplas till hinder som lärarna 
upplever, när det gäller tidsaspekten, dels att muntliga arbetssätt kräver mindre 
undervisningsförberedelser för anpassningar och tar mindre tid i anspråk för eleven under 
lektionstid.  
 
När det gäller anpassningar av fältstudier i biologi menar flera lärare att det är praktiskt arbete 
vilket inte kräver särskilda anpassningar eftersom det inte innebär någon läsning eller 
skrivning. Vid laborationer är det också flera av lärarna som upplever att det är mycket 
praktiskt arbete och att anpassningen är hur eleverna fördelas i laborationsgrupperna. 
 

5.6.3 Kompensatoriska hjälpmedel 
Lärarna berättar att de är medvetna om många av de kompensatoriska hjälpmedlen och att de 
kan vara till stort stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter. Alla lärare berättar om dator och 
inläsningstjänst som anpassning. Därefter belyser lärarna flera olika exempel som de upplever 
som bra anpassningar till elever i läs- och skrivsvårigheter för att slippa skriva för hand. 
Något som flera lärare upplever som en brist i anpassningar i biologiundervisningen är någon 
form av kompensatoriskt hjälpmedel som kan omvandla tal till text, och som skulle underlätta 
i många situationer. 
 
Flera lärare talar om hinder i form av teknikbarriär, att det är för tidskrävande och att lärarna 
inte har kunskaper om detta. Tidsaspekten när det gäller att använda dator och tid att hämta, 
starta upp och använda datorer är flera informanters förklaring till att inte använda 
kompensatoriska verktyg. Även elevernas bristande kunskaper och motstånd till 
kompensatoriska hjälpmedel är en svårighet i arbetet att anpassa undervisningen. 
 

5.6.4 Anpassning som fungerar för alla elever 
Flera lärare berättar att flera av anpassningarna de gör eller använder i biologiundervisningen 
är bra för alla elever i klassen och att de upplever det svårt att individanpassa till så många 
elever. Att lärarna då väljer att göra anpassningar som fungerar för hela klassen beror dels på 
att lärarna tar hänsyn till eleverna som känner sig utpekade när de får individanpassad 
undervisning och gör istället anpassningar så att eleven känner sig som ”alla andra”. Dels kan 
det kopplas till att tiden helt enkelt inte räcker till att göra individuella anpassningar, även om 
lärarna vill göra det. Ett annat hinder är brist på kunskaper om läs- och skrivsvårigheter samt 
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anpassningar där L6 beskriver kärnan i problemet, att hen har kunskaper om läs- och 
skrivsvårigheter men att varje ny elev är unik.  
 
6 Diskussion  
I första delen diskuteras undersökningens metod, både styrkor och svagheter. Därefter 
diskuteras och kopplas undersökningens resultat samman med syfte och tidigare forskning. 
Avslutningsvis sammanfattas undersökningens diskussion och förslag på vidare forskning 
ges. 
 
6.1 Metoddiskussion  
Ledande frågor i intervjuer kan vara något som påverkar reliabiliteten om de är en omedveten 
del av intervjutekniken och kan inverka på informantens svar (Kvale & Brinkman, 214:295). 
Det som kan påverka resultatens tillförlitlighet i denna studie är att det är en svårighet är att 
intervjuaren hittar bra följdfrågor som kan leda samtalet vidare utan att det blir ledande frågor. 
De frågor som ställdes i intervjun var intervjuguiden men det ställdes ytterligare frågor 
beroende på hur informanterna uppfattat frågan och det svar som gavs. Vidare kan 
tillförlitligheten i själva metoden kvalitativ intervju påverka, om informanterna faktiskt 
berättar det de upplever eller om de berättar vad de tror att intervjuaren vill höra (Kvale & 
Brinkmann, 2014:53). 
 
En annan inverkan på undersökningens reliabilitet kan vara den analysmetod som använts och 
att transkriberingen kan ha fått ett annat meningsinnehåll framkommit om den utförts av 
någon annan. Kvale och Brinkmann (2014:296) menar dock att även om intersubjektiv 
reliabilitet (där samma meningsinnehåll framkommer av flera transkriberare) är önskvärt ska 
inte den kreativa processen och variationsrikedomen hämmas, att varje intervjuare får 
använda sin egen stil. Ett exempel på transkribering gjordes för att påvisa den 
transkriberingsmetod som användes. Det som kan påverka analysen och därmed de resultat 
som framkommit är transkriberingen som gjordes, att betydelsefulla ord eller meningar togs 
och som kunnat ge en annan mening av innehållet. Kvale och Brinkmann (2014:246; 258–
259) understryker att det är viktigt att ha rika och nyanserade beskrivningar av intervjuerna 
för att kunna tolka meningen. Kategorierna och de teman som växte fram under analysen var 
en intuitiv tolkning vilket skulle kunna ges en annan tolkning om analysen följt ett formellt 
redan utarbetat tillvägagångssätt (Kvale & Brinkmann, 2014:329). När det gäller 
analysmetoden som användes menar Esaiasson et al (2012:275) att det viktigaste är att 
redovisningen är systematisk eftersom ”varje schema/modell blir med nödvändighet unik då 
de utgör svaret på en unik forskningsfråga” varpå det i metodavsnittet noggrant beskrivits och 
systematiskt förklarat hur analysen genomförts samt de tolkningar som gjorts.  
 
Kvale och Brinkmann (2014:291–196) beskriver validitet som en studies giltighet. Validiteten 
för metoden intervju syftar på att man undersöker vad metoden är avsedd att undersöka, att 
det är något som bör genomsyra hela studien i alla stadier och något som sker kontinuerligt 
under hela forskningsprocessen. Genom att visa öppenhet och beskriva studiens 
tillvägagångssätt och metod noggrant kan läsaren bilda sig en uppfattning om den tolkning 
som gjorts är korrekt (Esaiasson et al, 2012:24).  
 
Om den externa validiteten är hög, att kunna generalisera studien till andra fall, menar 
Esaiasson et al (2012:166) kan vara svårt vid kvalitativa studier och med få informanter om 
man syftar till att omvandla resultaten till statistiska resultat. Syftet med denna studie är inte 
att ge en generaliserande bild av lärares anpassningar till elever i läs- och skrivsvårigheter, 
utan att få en uppfattning om hur lärare kan arbeta med detta och vilka svårigheter som kan 
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finnas. Syftet är inte att ge en heltäckande bild av fenomenet men ger ändå en indikation på 
hur lärare kan uppleva arbetet med anpassningar.  
 
Den interna validiteten innebär att om det är möjligt att dra välgrundade slutsatser av 
informanternas livsvärldsintervjuer utifrån en undersöknings resultat (Esaiasson et al, 
2012:154). Det hade varit intressant att utöka antalet informanter till betydligt fler, då kunde 
dessa resultat bekräftat det som framkommit i intervjuerna med lärarna eller att andra 
förklaringar kunde ha redovisats i undersökningen. Men på grund av den tid som fanns avsatt 
för denna undersökning så var det inte möjligt att genomföra fler intervjuer. Dock ska 
understrykas att denna undersöknings syfte var att studera några lärares beskrivningar av 
anpassningar till elever i läs- och skrivsvårigheter i biologiundervisningen. 
 
Esaiasson et al (2012:258–264) beskriver tre allmänna råd vid urval av informanter vid 
kvalitativa intervjuer: ”välj främlingar, ett litet antal och sådana som inte är ”subjektiva” 
experter”. Vad gäller första rådet är detta viktigt att välja främlingar eftersom det kan vara 
svårare att hålla en vetenskaplig distans till informanterna forskaren känner. I det urval som 
gjorts i denna studie känner jag till två av de sex lärarna. När det gäller rådet ett litet antal, är 
det i jämförelse med kvantitativa studier där det är att föredra långt många fler deltagare för 
att få en mer generell bild av verkligheten. När det gäller kvalitativa studier menar Esaiasson 
et al (2012:258–264) liksom Kvale och Brinkmann (2014:156–157), att färre deltagare kan ge 
tillräcklig kunskap för att kunna göra intressanta analyser. Det tredje rådet, att inte välja 
subjektiva experter, syftar i denna undersökning på att intervjua informanter som inte har en 
roll där man förväntas ha alla svaren, till exempel specialpedagoger. Om syftet med studien 
var att undersöka alla möjliga anpassningar inom läs- och skrivsvårigheter som finns, borde 
intressanta informanter vara specialpedagoger eller speciallärare. Men eftersom syftet med 
denna studie är att utifrån lärares perspektiv se på vilka anpassningar som kan göras, lämpar 
sig lärare bäst i detta fall som informanter och ses därmed inte som subjektiva experter.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att ta reda på hur lärare upplever arbetet med anpassningar till elever i 
läs- och skrivsvårigheter i biologiundervisningen med utgångspunkt från de pedagogiska 
anpassningar och kompensatoriska hjälpmedel lärarna beskriver samt de hinder lärarna 
upplever i samband med anpassningarna.  
 

6.2.1 Att använda pedagogiska anpassningar i biologiundervisningen 
Lärarna berättar om flera pedagogiska anpassningar i undervisningen i biologi och det är 
dessa metoder lärare i studien använder i första hand och att de använder mindre av 
kompensatoriska hjälpmedel. Exempel på pedagogiska anpassningar är att arbeta muntligt 
genom diskussioner i helklass eller i grupper, att använda klasskompisar eller läraren själv 
som stöd vid läsning eller att arbeta med språkutvecklande arbetssätt. Detta kan bero på att 
pedagogiska metoder ofta fungerar som en anpassning eller stöd till alla elever, eftersom flera 
av informanterna beskriver olika pedagogiska anpassningar som något de gör för elever i läs- 
och skrivsvårigheter men som också fungerar som ett stöd till alla elever i klassen. Wolff 
(2009:149) och Tjernberg (2013:154) menar att en konsekvens av att undervisa alla elever i 
läs- och skrivsvårigheter med samma anpassningar kan vara problematiskt, eftersom 
svårigheter kan bero på väldigt olika delar i läsprocessen vilket gör att dessa elever kanske 
inte får rätt stöd. Samtidigt beskriver Tjernberg (2013:209–230) framgångsfaktorer för elever 
i läs- och skrivsvårigheter, som till exempel språkutvecklande sammanhang, muntliga 
diskussioner i helklass och i grupp samt anpassat arbetsmaterial, vilka också är 
språkutvecklande för alla elever i klassrummet. Därmed kan pedagogiska anpassningar som 
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är ett stöd för alla elever i klassen också vara ett bra stöd även för elever i läs- och 
skrivsvårigheter, om det kompletteras med eventuella kompensatoriska hjälpmedel till den 
elev som behöver ytterligare anpassning. Det är viktigt att läraren tar hänsyn till elevernas 
olika förutsättningar och behov och gör individuella anpassningar (Skolverket, 2016:8). 
Varför lärarna använder metoden att anpassa till alla elever kan kopplas till det hinder flera 
lärare beskriver i arbetet med anpassningar till elever i läs- och skrivsvårigheter, att elever i 
behov av kompensatoriska hjälpmedel känner sig utpekade och annorlunda. Genom att läraren 
gör anpassningar som underlättar för alla elever minskar känslan av utanförskap för dessa, 
vilket flera forskare (Jacobsson, 2006:5; Tjernberg, 2013:202 enligt Alexander-Passe, 2010; 
Burden, 2005; Riddick, 1996; Scott, 2004) understryker som en viktig sekundär konsekvens 
av läs- och skrivsvårigheter.  
 
Det framgår i undersökningen att flera av lärarna är medvetna om det naturvetenskapliga 
språkets betydelse i undervisningen, vilket kan förstås av lärarnas sätt de beskriver att de 
arbetar med texter vid läsning. Detta är viktigt menar Lemke (1990:10–13), Skolverket (u.å.b) 
och Tjernberg (2013:49), att lärarna använder det naturvetenskapliga språket för att eleverna 
ska få tillgång till det och möjlighet att använda de naturvetenskapliga begreppen för att få 
djupare kunskap om naturvetenskap. Dessutom menar Geijerstam (2006:160) att det är 
väsentligt för elevernas förståelse av ämnet att diskutera texters form genom ett strukturerat 
arbete med texter. Vidare beskriver också Lemke (1990:170) och Tjernberg (2013:50) att det 
är viktigt att eleverna får fortsätta arbeta med texters uppbyggnad under högstadiet för att 
bygga vidare på det naturvetenskapliga språket. Lärarna i studien beskriver troligen det 
språkutvecklande arbetet som en anpassning till elever i läs- och skrivsvårigheter eftersom 
elever i läs- och skrivsvårigheter får hjälp av läraren genom att läraren läser högt (det sker 
muntligt) och läraren ger stöttning genom att läraren lyfter fram det centrala i texterna. Detta 
bekräftar Høien och Lundberg (2013:213–221) som menar att ett bra sätt att anpassa 
undervisningen till elever i läs- och skrivsvårigheter, är att ge direkt vägledning och stöttning 
vilket också Mitiche (2017) menar är viktigt i arbete med naturvetenskapliga texter. Två av 
lärarna beskriver inte något arbete med naturvetenskapliga texter, det behöver dock inte 
innebära att de inte fokuserar på det språkliga i undervisningen, det kan innebära att de inte 
ser det som en anpassning till elever i läs- och skrivsvårigheter. 
 
Den naturvetenskapliga undervisningen bör ha inslag av diskussion och resonemang för att 
eleverna ska kunna diskutera samhällsproblem i biologiämnet (Skolverket, 2016:156–157). 
Muntliga diskussioner är något som informanterna beskriver att de använder som arbetssätt i 
undervisningen och upplevs av lärarna också som en bra anpassning för elever i läs- och 
skrivsvårigheter. Lemke (1990:168) och Mitiche (2017) beskriver den viktiga sociala 
processen i klassrummet genom klassrumsdiskussioner i helklass och i grupp för att eleverna 
ska kunna göra kopplingar mellan vardagsspråk och ämnesspråk vilket bekräftar lärarnas 
anpassning.  
 
Lärarna i studien använder muntliga arbetssätt som en anpassning till elever i läs- och 
skrivsvårigheter. Även om muntliga arbetssätt är viktiga för den naturvetenskapliga 
undervisningen menar Lemke (1990:170), Tjernberg (2013:50), Geijerstam (2006:160), samt 
Mitiche (2017) att eleverna behöver få arbeta med texter, läsande och skrivande. Muntliga 
arbetssätt bör vara en del av undervisning i biologi, men det är nödvändigt med varierande 
arbetssätt (Mitiche, 2017). En konsekvens om det blir för mycket fokus på muntlig 
undervisning är att det kan minska möjlighet till lärande för eleverna (Geijerstam, 2006:161; 
Lemke, 1990:10–13; Mitiche, 2017). Det framgår i undersökningen av lärares anpassningar i 
biologiundervisningen att lärarna upplever att de arbetar med varierande arbetsformer. Dock 
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är det viktigt för elever i läs- och skrivsvårigheter, förutom att arbeta språkutvecklande och 
med varierande arbetssätt, att lärarna dessutom behöver ha kunskap om vilken typ av 
svårigheter eleverna är i för att kunna ge individanpassat stöd där behov finns (Fouganthine, 
2012:21, Gustafsson, 2009:13–14; Høien och Lundberg, 2013:37; Tjernberg, 2013:230; 
Wolff, 2009:158). 
 
Några lärare i studien beskriver att de använder sig av diskussioner bland annat vid 
genomgångar, efter filmvisning eller som gruppredovisning. Mitiche (2017) menar att 
diskussioner är bra ur ett språkutvecklande perspektiv i biologiundervisningen men även om 
elever i läs- och skrivsvårigheter gynnas av muntliga arbetssätt genom att de inte behöver läsa 
kan det ändå innebära svårigheter för dem. Jacobsson (2006:6) menar att en konsekvens av 
läs- och skrivsvårigheter kan vara sämre ordförråd till följd av att de läser mindre vilket kan 
påverka förmågan att uttrycka sig muntligt. Därför är det viktigt att lärare arbetar på ett 
språkutvecklande arbetssätt i naturorienterande ämnen (Tjernberg, 2013:230), för att bygga 
upp det naturvetenskapliga språket och därmed kunna delta i muntliga resonemang och 
diskussioner.  Men också att arbeta praktiskt och i varierande arbetsformer är av betydelse för 
att utveckla förståelsen av naturvetenskapliga ämneskunskaper menar Geijerstam (2006:161) 
och Lemke (1990:10–13). De menar att det är i kombination av att kombinera praktiskt arbete 
med läsande, skriftliga och muntliga arbetssätt som eleverna lär sig. Därför är det viktigt att se 
till att elever i läs- och skrivsvårigheter också har rätt anpassningar för skrivande och läsande 
aktiviteter vilket är beroende av lärares kompetens inom detta område (Tjernberg, 2013:230).  
 
De hinder och svårigheter som kan förstås ur lärarnas beskrivningar av anpassningar till 
elever i läs- och skrivsvårigheter i biologi kan kopplas till både pedagogiska och 
kompensatoriska anpassningar. Att anpassa undervisningen till elever i läs-och 
skrivsvårigheter kan vara en utmaning enligt lärarnas beskrivningar men de berättar också att 
det finns många sätt att anpassa undervisningen på. Utmaningen kan bero på ett av de hinder 
som lärarna berättar om, att djupare kunskap om vad läs- och skrivsvårigheter innebär saknas, 
vilket också vad Wolff (2009:158) beskriver kan vara ett problem för lärare. Med tanke på 
den komplexitet som Tjernberg (2013:155) förklarar när det gäller de olika grupperna av 
elever i läs- och svårigheter kan lärarnas problem förstås. 
 

6.2.2 Att använda kompensatoriska hjälpmedel i biologiundervisningen 
Användandet av kompensatoriska hjälpmedel är inte vanligt förekommande enligt studien 
även om lärarna känner till flera kompensatoriska hjälpmedel. Enligt lärarna är orsaken till att 
inte kompensatoriska hjälpmedel eller att IKT används i stor utsträckning är att brist på 
kunskap om hur det fungerar. Konsekvenserna kan då bli att inte rätt eller lämpliga 
anpassningar görs till elever i läs- och skrivsvårigheter. Skolverket (2015) menar att digitala 
verktyg är bra för alla elever och om dessa används mer i klassrummet till alla elever, innebär 
det också en ökad användning av kompensatoriska hjälpmedel till elever i läs- och 
skrivsvårigheter. Dessutom menar Genlotts och Grönlund (2016:78) att elever i läs- och 
skrivsvårigheter kan delta på samma villkor som andra elever och en konsekvens av det är att 
motivationen att läsa och skriva mer ökar. Dessutom menar Fylking (2003:202) att det är 
viktigt att elever som behöver kompensatoriskt stöd får det för att inte tappa motivationen till 
skolan.  
 
Ett av de hinder som lärarna i studien upplever är att elever i behov av kompensatoriska 
hjälpmedel känner sig utpekade och vill vara ”som alla andra” (L6) i klassen. Därför borde 
kompensatoriska hjälpmedel och mer IKT i undervisningen vara en bra lösning för lärarna att 
använda som anpassning, men det som hindrar lärarna att använda dessa verktyg är lärarnas 
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kompetens om den digitala tekniken. Lärarna i undersökningen beskriver ett brett spektrum av 
kompensatoriska hjälpmedel som de känner till men det bekräftas också att de inte används i 
den utsträckning de skulle kunna. Detta i sin tur kan förklaras av den tid det kan ta att sätta sig 
in i ny kunskap, för både lärare och elever. Dock är denna tidsbarriär övergående, efter en tids 
användning blir det förmodligen lättare för både elever och lärare.  
 
Det kan utläsas i resultaten av lärarnas beskrivningar att brist på kunskaper inom området läs- 
och skrivsvårigheter utgör ett hinder i att kunna använda rätt anpassning. Detta bekräftas av 
Tjernberg (2013:230) och Wolff (2009:158) som menar att lärarna ofta är bra på att se vilka 
elever som behöver anpassningar men där kunskapsluckan gör att inte rätt anpassningar kan 
tillämpas. Skolverket (2014:25) säger att lärare ska få stöd i arbetet med anpassningar av 
speciallärare och specialpedagoger liksom att rektorns ansvar är att se till att lärare får den 
kompetensutveckling som krävs för att lärarna ska kunna utföra sin undervisning (Skolverket 
2016:18–19). Några av lärarna menar att de inom vissa områden får fortbildning men att det 
gäller att det implementeras på djupet hos både elever och lärare, annars går kunskapen snabbt 
förlorad. 
 
6.3 Slutsatser  
Lärarna beskriver varierande sätt att arbeta på för att underlätta för elever i läs- och 
skrivsvårigheter i biologi. Pedagogiska anpassningar upplever lärarna är bra eftersom det 
underlättar för alla elever, det spar tid samt underlättar känslan av utanförskap hos eleverna i 
behov av kompensatoriska hjälpmedel. Risken är att eleven i läs- och skrivsvårigheter inte får 
det specifika stöd den behöver när undervisningen anpassas för alla. Pedagogiska 
anpassningar innebär enligt lärarnas beskrivningar muntliga arbetssätt, medvetet 
språkutvecklande naturvetenskapligt arbetssätt samt att läraren eller klasskamraterna stöttar 
och underlättar för eleven. 
 
Kompensatoriska anpassningar kan var bra upplever lärarna men att det är en teknikbarriär 
som beror på brist på tid i användning och i att lära sig arbeta med tekniken. Dator och 
inläsningstjänst beskriver lärarna som bra verktyg men berättar också om en bredd av olika 
program som kan både öka elevernas engagemang och öka elevernas lärande samt minska 
känslan av att inte vara som andra, hos elever i behov av läs- och skrivanpassningar. 
 
Läroplanen revideras inför höstterminen 2018 (2017:13) där det i kursplanen för biologi i står 
att ”som en del av systematiska undersökningar ska eleverna genom praktiskt undersökande 
arbete, ges möjlighet att utveckla färdighet att hantera såväl digitala verktyg som annan 
utrustning” och att ”simuleringar kan användas som stöd för modellering” (Skolverket, 
2017:14). Detta innebär att lärare och elever måste sätta sig in IKT och komma över 
teknikbarriären lärarna i undersökningen upplever. Detta kan innebära en framgång för elever 
i läs- och skrivsvårigheter i biologi eftersom de får större möjlighet till individanpassat stöd 
utan att känns sig utpekade och ensamma i användandet av datorer och annan teknik. 
 
Det är därför det skulle vara högst intressant med vidare forskning om språkutvecklande 
arbetssättet i biologi tillsammans med IKT för att förstå hur lärare kan använda digitala 
verktyg, både som anpassning till elever i läs- och skrivsvårigheter men också som arbetssätt 
som är positivt för alla elever för kunskapsinhämtning i ämnet biologi.  

  



 

27 
 

Referenser 
 
Björn, M., Jacobsson, C., Svensson, I., (2009). Dyslexi och kompensatoriska/alternativa 

hjälpmedel. Red. Samuelsson, S. Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket. 
Stockholm: Författarna och Natur & Kultur AB. pp 295–322. 

Brinkmann, S. & Kvale, S., (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3:e red. Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Esaiasson, P., Giljam, M., Oscarsson, H. & Wägnerud, L., (2012). Metodpraktikan - Konsten 
att studera samhälle, individ och marknad. 4:e red. Stockholm: Nordsteds Juridik AB. 

Fouganthine, A., (2012). Dyslexi genom livet - Ett utvecklingsperspektiv på läs- och 
skrivsvårigheter. Diss. Stockholm: Specialpedagogiska Institutionen, Stockholms 
universitet. 

Geijerstam, Å., (2006). Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan. Diss. Uppsala: Uppsala 
Universitet.  

Genlotts, A., Grönlund, Å., (2016). Closing the gaps – Improving literacy and matematics by 
ICT-enhanced collaboration. Örebro: Örebro Universitet. 

Gustafson, S., (2009). Dyslexi och hur det kan definieras. i: L. Nilsson. M, red. Dyslexi och 
andra svårigheter med skriftspråket. Stockholm: Författarna och Natur & Kultur, p. 9. 

Høien, T. & Lundberg, I., (2013). Dyslexi - från teori till praktik. 2:a red. Stockholm: Natur & 
Kultur. 

Ingvar, M., (2008). En liten bok om dyslexi. Stockholm. Författaren, Eldh, G., och Natur & 
Kultur. 

Jacobsson, C., (2006). Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter?. [Online]  
Available at: 
https://www.spsm.se/contentassets/e5b66454842b4432b786e43307ed6d1d/jacobson_he
msidan.pdf 
[Använd 08 12 2017]. 

Lemke, J., (1990). Talking Science: Language, Learning and Values. City University of New 
York – Brooklyn Collage School of Education. Ablex Publishing Corporation. 
Norwood, New Jersey. 

Mitiche, A., (2017, december). Varför spelar språket en roll i biologin? Biologen. December, 
pp 12–14. 

Orraryd, D., (2013). Elevers animationer av evolution. I: Haglund, J., Jeppson, F., red. 
Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskaplig undervisning. Lund: 
Studentlitteratur AB, pp 201–224. 

Skolinspektionen, (2011). Kvalitetsgranskning Rapport 2011:8 Läs och 
skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan, Stockholm: Skolinspektionen. 

Skolverket, (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, 
Stockholm: Fritzes Kundservice. 

Skolverket, (2015). Skolverket – Alla har nytta av kompensatoriska verktyg. [Online] 
 Available at: https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/sa-

arbetar-andra/specialpedagogik/alla-har-nytta-av-kompensatoriska-verktyg-1.214162 
[Använd 15 12 2017]. 

Skolverket, (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 1:a 
red. Stockholm: Wolters Kluwers. 

Skolverket, (2017). Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. [Online] 

 Available at: 
 https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.260517!/LaroplanGrundskolaForskoleklassFrit

idshem.pdf 



 

28 
 

 [Använd 12 12 2017]. 
Skolverket, (u.å.a). Introduktion – språkutvecklande arbetssätt i NO-ämnen. [Online] 

Available at: 
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/003_Framja-elevers-
larande-NO/del_01/ 
[Använd 25 December 2017] 

Skolverket, (u.å.b). Kommunikation i naturvetenskapliga ämnen. [Online] 
 Available at: https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2-natur/Gymnasieskola/508-

Kommunikation-i-naturvetenskapliga-amnen  
[Använd 14 12 2017]. 

Specialpedagogiska skolyndigheten, (2017). Specialpedagoiska skolmyndigheten - Läs och 
skrivsvårigheter. [Online]  
Available at: https://spsm.se/funktionsnedsattningar/las--och-skrivsvarigheterdyslexi/ 
[Använd 08 12 2017]. 

Tjernberg, C., (2013). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande - En praxisorienterad studie 
med utgångspunkt i skolpraktiken. Diss. Stockholm: Specialpedagogiska enheten, 
Stockholms Universitet. 

Vetenskapsrådet, (u.å). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. [Online] 
Available at: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
[Använd 27 November 2017]. 

Wolff, U., (2009). Subgrupper av läsare. i: L. Nilsson. M, red. Dyslexi och andra svårigheter 
med skriftspråket. Stockholm: Författarna och Natur & Kultur, p. 24. 

 
 
 
  



 

29 
 

Bilaga 1 – Informationsbrev till informanter 
 
Information om intervju för examensarbete om: 
Anpassningar i undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter 
 
Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning i ämnet biologi, märkt att det behövs anpassningar i 
undervisningen för att elever med läs- och skrivsvårigheter ska kunna följa med på lektionerna och få 
möjlighet till lärande. Därför ska jag fördjupa mig i vilka dessa anpassningar kan vara och hur lärare 
arbetar med detta. Den undersökning jag ska genomföra handlar alltså om att undersöka lärares 
anpassningar till elever med läs- och skrivsvårigheter i ämnet biologi.  
 
Undersökningen kommer att genomföras genom intervjuer av lärare i ämnet biologi. Urvalet av lärare 
väljs utifrån de högstadieskolor som finns i kommunerna Ovanåker och Bollnäs. Totalt kommer 6–8 
lärare, fördelat på tre skolor att delta. Intervjuerna kommer att genomföras vid ett tillfälle på din skola 
under november månad och tar ungefär 30–45 minuter. 
 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
   
Intervjuerna att behandlas konfidentiellt, varken du eller skolan kommer att namnges i 
examensarbetet. Det insamlade materialet kommer att användas i forskningssyfte och bara att 
användas till detta examensarbete. Samtalet kommer att spelas in för att det ska bli lättare att hantera 
men kommer att raderas så snart examensarbetet är godkänt. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta deltagandet 
utan närmre motivering. 
 
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller av min handledare: 
 
XX   XX 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
Intervjuguide – Anpassningar till elever med läs- och skrivsvårigheter i biologi 
 
Inledning – kort om intervjun, syftet. 
 
Tema 1 – Arbete som lärare 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
2. Vad har du för utbildning? 
3. Vilka ämnen undervisar du i? 

 
Tema 2 – Pedagogiska metoder, arbetssätt och kompensatoriska verktyg 

4. Hur skulle du beskriva att du anpassar undervisningen i biologi så den passar elever med läs- 
och skrivsvårigheter? 

5. Kan du konkret beskriva en vanlig anpassning du gör för en elev? 
6. Finns det anpassningar, antingen arbetssätt, pedagogisk metod eller kompensatoriska 

hjälpmedel, som du skulle vilja använda mer? 
7. Vilka pedagogiska metoder/arbetssätt/kompensatoriska verktyg tycker du fungerar bäst? 
8. Finns det någon/några pedagogiska metoder/arbetssätt/verktyg som fungerar bättre för vissa 

elever än för andra? 
9. Har eleverna tillgång till kompensatoriska läromedel och verktyg som de behöver för att delta 

i undervisningen? 
a. Har du och eleverna kunskap om hur de fungerar? 

10. Hur tänker du om anpassningar när det gäller: 
a. laborationer, laborationsinstruktioner och labbrapporter? 
b. fältstudier? 
c. prov eller andra former för bedömning? 
d. skrivande av egna texter? 
e. grupparbete? 
f. användning av läromedel med texter? 
g. genomgångar? 

Tema 3 – Möjligheter och hinder 

11. Hur skulle du beskriva de utmaningar och svårigheter som finns i att arbeta med anpassningar 
för elever med läs- och skrivsvårigheter i biologiundervisningen?  

12. Vad ligger till grund för ditt sätt att arbeta, de anpassningar du gör nu? (Eget initiativ, 
Fortbildning? Kollegialt arbete? Råd från specialpedagog) 

13. Upplever du att du har kunskap om läs- och skrivsvårigheter, om vad det innebär att ha dessa 
svårigheter?  

a. Skulle du vilja lära dig mer (ex. vad det innebär att ha dessa svårigheter samt 
hjälpmedel, strategier etc.) 

14. Hur upplever du samarbetet med andra pedagoger och speciallärare runt eleven med läs-och 
skrivsvårigheter? 

a. Hur viktigt är det med samarbete med andra pedagoger och speciallärare? 

Avslutande fråga: Har du några egna reflektioner relaterade till vårt samtal som du vill nämna, vill få 
sagt eller förtydliga? 

 


