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Abstract: 

Sammanfattningsvis handlar denna studie om att undersöka hur mellanstadielärare i 

svenska arbetar med anpassningar i sitt klassrum, med fokus på hur de använder sig 

av digitala verktyg i sin undervisning för att ge alla elever möjligheten att utveckla sin 

läs- och skrivförmåga. Studiens övergripande syfte mynnar ut i två specifika 

frågeställningar. Den första berör hur svensklärare på mellanstadiet anpassar sin 

undervisning för att ge eleverna i klassrummet möjligheten att utveckla sin läs- och 

skrivförmåga genom digitala verktyg. Den andra handlar om vilka kunskaper 

svensklärare har i att göra anpassningar för att stötta elevernas utveckling i att läsa 

och skriva. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och har en kvalitativ 

metodansats där data kommer att samlas in genom observationer och intervjuer med 

verksamma svensklärare på mellanstadiet.  

 

 

Nyckelord: Läs- och skrivförmåga, anpassning, digitala verktyg, mellanstadiet, 

svensklärare, sociokulturellt perspektiv.  
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1. Inledning  
Hur går det till när lärare undervisar elever för att öka deras läs- och skrivförmåga? 

Hur gör lärare för att stimulera sina elever till att vilja läsa och skriva? I kursplanen, 

under svenskämnets syfte står:  

 

”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 

sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska 

ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 

2018a, s.257).  

 

Min studie har som intention att undersöka vilka anpassningar svensklärare på 

mellanstadiet gör med hjälp av digitala verktyg för att ge eleverna i klassrummet 

möjligheten att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Studien har dessutom ett särskilt 

fokus på svensklärares kunskaper kring att göra relevanta anpassningar för att stötta 

elevernas utveckling i att läsa och skriva. Enligt Skolverket är en av skolans 

skyldigheter att forma en likvärdig utbildning:  

 

“En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. 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, 

2018a, s.6)   

 

Att lärare ska bedriva en likvärdig utbildning som är anpassad efter varje elevs 

förutsättningar och behov är ett aktuellt ämne. Dagens informationsrika samhälle 

kräver att vi både kan läsa och skriva för att kunna uppfatta omvärlden och aktivt 

kunna delta i den (Wengelin & Nilholm, 2013, s.35). I skolan behöver eleverna få lära 

sig läsa och skriva eftersom det annars kan drabba deras likvärdiga skolgång och 

kommande framtid (Wengelin & Nilholm, 2013, s.9). I klassrummet har läraren ett 

stort ansvar att handleda, stötta och anpassa sin undervisning med hänsyn till sina 

elever (Skolverket, 2018a, s.12). I skollagen (kap.1, 4 §) står det att man ska ta hänsyn 

till elevernas olika behov och att eleverna har rätt till att få stöd och stimulans genom 

sin utveckling.  

 

Trots att styrdokumenten är tydliga gällande alla barns rätt till anpassningar menar 

Skolinspektionen att verkligheten ser annorlunda ut. Skolinspektionen (2016, s.5) har 

genomfört en undersökning som visar brister i ett flertal skolor där eleverna inte får 

den stöttning och anpassning de behöver för att utvecklas. Det pågår dessutom en 

livlig debatt i tidningen Skolvärlden (Josefsson, 2018) från Lärarnas Riksförbund som 

visar att lärarna inte hinner bedriva en likvärdig undervisning vilket styrdokumenten 

kräver. Den enskilda läraren hinner inte göra alla anpassningar som behövs och 
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saknar i många fall de kunskaper som krävs. Problematiken ovan är utgångspunkten 

för min undersökning. Tilläggas kan att samhället utvecklas och blir alltmer 

digitaliserat, vilket inte undgår skolan och dess utformning. Efter att skolorna fick 

tillgång till trådlöst internet år 2007-2008 expanderades lärarnas möjligheter till att 

använda digitala lärplattformar och digitala läromedel (Skolverket, 2018b, s.3-13). De 

nya digitala verktygen har etablerat sig i klassrummen och ger lärarna nya möjligheter 

till att göra ytterligare anpassningar. I dagsläget finns det relativt lite fakta om de 

digitala verktygen och hur de används i undervisningen för att göra anpassningar. I 

min kvalitativa studie tänker jag genomföra observationer i klassrummen samt 

intervjua verksamma lärare för att ta del av deras vardag. Jag har som avsikt att skapa 

större förståelse och medvetenhet för hur mellanstadielärare i svenskämnet arbetar 

med anpassningar i sitt klassrum, med fokus på hur lärarna använder sig av digitala 

verktyg i undervisningen för att ge alla elever möjligheten att utveckla sin läs- och 

skrivförmåga. Min studie kommer dessutom undersöka vilka kunskaper svensklärare 

har i att göra anpassningar för att stötta elevernas utveckling i att läsa och skriva. 

2. Centrala begrepp 
Den här studien handlar om vilka anpassningar svensklärare på mellanstadiet gör i sin 

undervisning för att ge eleverna i klassrummet möjligheten att utveckla sin läs- och 

skrivförmåga genom digitala verktyg. Av den anledningen har jag valt att definiera 

några av de anpassningar som en lärare kan göra och är skyldig att göra om en elev 

behöver stöd.    

2.1 Ledning och stimulans 

Alla elever har rätt till ledning och stimulans genom skolgången för att utvecklas mot 

kunskapskraven. De elever som har lätt för sig behöver ledning och stimulans för att 

sikta mot de högre kunskapskraven, medan de elever som har svårare för sig behöver 

få ledning och stimulans för att nå de lägre kunskapskraven (Skolverket, 2014, s.10). 

2.2 Extra anpassning  

En elev som tillgodosetts ledning och stimulans men som behöver ytterligare stöttning 

kan erbjudas extra anpassning. Extra anpassning är en stödinsats som är mindre 

omfattande och som ryms inom den ordinarie undervisningen för att underlätta en 

elevs utveckling (Skolverket, 2014, s.11). 

2.3 Särskilt stöd  

En elev som trots ledning, stimulans och extra anpassning behöver ytterligare stöd 

kan erbjudas särskilt stöd. Särskilt stöd organiseras utanför ramen för den ordinarie 

undervisningen och är mer omfattande (Skolverket, 2014, s.11).  

3. Bakgrund 
I den här bakgrunden behandlas inledningsvis läs- och skrivförmågornas parallella 

utvecklingsprocess. Detta för att ge en bakgrund till hur eleverna från början utvecklar 
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sin läs- och skrivförmåga. Därefter beskrivs vilket ansvar och vilka kunskaper läraren 

behöver ha för att fortsätta stimulera elevernas läs- och skrivförmåga i skolan. 

Slutligen redogörs det för hur en anpassad skola för alla succesivt växt fram och hur 

de digitala verktygen etablerat sig i skolans klassrum.  

3.1 Hur lär sig ett barn läsa och skriva?   

Hur ett barn lär sig läsa och skriva kan se väldigt olika ut. Barnet börjar oftast med att 

lekläsa och lekskriva, även kallat pseudoläsande och pseudoskrivande. Lekläsande 

innebär att barnet bläddrar i en bok och på samma gång fantiserar ihop en berättelse. 

På samma sätt lekskriver barnet genom att klottra ner påhittade bokstäver på ett 

papper. Så småningom lär sig barnet helordsskrivande och helordsläsande. Det 

betyder att barnet kan lista ut och känna igen ord utifrån välbekanta sammanhang. 

Barnet kan t.ex. lista ut att det står ”mjölk” på mjölkpaketet eftersom barnet känner 

igen ordet och mjölkpaketet. Helordsskrivande innebär att barnet kopierar orden 

genom att skriva av dem (Wengelin & Nilholm, 2013, s.68-69). 

 

Det är först när barnet kan koppla ihop talspråket och skriftspråket som barnet blir 

fonologiskt läsande och skrivande (Wengelin & Nilholm, 2013, s. 69). Skriftspråket 

består av bokstäver (grafem) som är uppställda i ett alfabetiskt skriftsystem där varje 

bokstav har ett språkljud (fonem). Bokstäverna går att kombinera ihop till olika ord, 

meningar och texter (Liberg, 2007, s.25). För att kunna läsa och skriva behöver barnet 

förstå att skriftsystemet är en representation av talspråket och att det är ytterligare ett 

sätt för oss att kunna kommunicera med varandra (Wengelin & Nilholm, 2013, s.17). 

I skrivprocessen handlar det om att barnet kommer underfund med att varje språkljud 

(fonem) tillhör en bokstav (grafem), och till läsningen tvärtom, varje bokstav (grafem) 

tillhör ett språkljud (fonem). Det är då barnet uppfattat kopplingen mellan grafem och 

fonem som barnet börjar läsa och skriva genom att ljuda ihop olika bokstäver. Till en 

början kan bokstäverna blandas ihop och komma i fel ordning. Det är först när barnet 

verkligen förstår att en bokstav har ett namn, ett ljud och en form som barnet har 

knäckt koden (Wengelin & Nilholm, 2013, s.69-70). 

 

Så småningom får barnet flyt i sin läsning och skrivning. Det innebär att barnet 

utvecklat det ortografiska läs- och skrivandet, som även kallas för ortografisk 

ordavkodning. Barnet kan nu snabbt och enkelt avkoda välbekanta ord. Hjärnan har 

registrerat och känner igen orden och av den anledningen går det snabbt av avkoda 

orden (Wengelin & Nilholm, 2013, s. 70-71). Sammanfattningsvis är läsningen nu 

automatiserad och barnet kan börja fokusera på textens budskap, dvs. läsförståelsen. 

En god läsförståelse kräver ett rikt ordförråd som hjälper barnet att förstå texten. 

Dessutom kan en god förförståelse vägleda barnet genom texten då barnet sedan 

tidigare är insatt i ämnet och känner till ord som kan förekomma. Texten blir på så vis 

mer lättläst. En text som är anpassad efter barnets läsförmåga kan stimulera barnets 

läsutveckling eftersom barnets ordförråd vidgas genom läsningen då barnet kan förstå 

orden via sammanhanget och med hjälp av sin förförståelse. Den nya skribenten 

behöver nu lära sig skriva texter på egen hand där mottagaren inte är närvarande. Det 
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gör att skribenten måste skriva mer noggrant och beskrivande för att undvika 

missförstånd. Dessutom behöver skribenten få ordning på bokstäverna, öva på att 

stava och förstå sig på användningen utav interpunktion så att texten blir läsvänlig 

(Wengelin & Nilholm, 2013, s.77-78).  

 

Att lära sig läsa och skriva kan ses som att lära sig cykla. Till en början tänker den 

nybörjande cyklisten på att hålla balansen, trycka ned pedalen samtidigt som styret 

ska hållas rakt etc. Cyklisten övar och en dag kommer cyklisten kunna cykla utan att 

behöva reflektera över varje steg som tas. På samma sätt fungerar det när ett barn ska 

lära sig att läsa och skriva. Barnet testar, övar och tillslut sker allt per automatik. För 

en lärare är det å andra sidan viktigt att komma ihåg hur den här läs- och 

skrivprocessen går till eftersom läraren sedan möter alla dessa barn i skolan 

(Wengelin & Nilholm, 2013, s.43).  

3.2 Hur kan lärare stimulera elevernas läs- och skrivförmåga?  

Ett flertal studier visar att lärare som lyckas hjälpa elever att utveckla sin läs- och 

skrivförmåga oftast är väl medvetna om hur de ska stimulera sina elevers läs- och 

skrivlust. En sådan lärare fyller ofta sitt klassrum med böcker av olika genrer som 

både är lättlästa och svårlästa. I klassrummet finns ett brett urval av material som 

tilltalar eleverna och väcker deras nyfikenhet. I sin undervisning låter läraren eleverna 

komma i kontakt med olika typer av läs- och skrivträning dagligen. Eleverna får ägna 

mycket tid till att öva för att skaffa sig färdigheter. Lärarens upplägg och kreativitet 

kan vara avgörande för hur barnet utvecklar sin läs- och skrivförmåga (Fridolfsson, 

2015, s.37-38).  

 

Å andra sidan för att kunna leda och stimulera en elevs läs- och skrivförmåga behöver 

läraren noga analysera elevens språkliga förmåga och ta reda på vad eleven kan samt 

behöver öva mer på (Fridolfsson, 2015, s.23). Läraren måste ha kunskaper om eleven 

och kännedom om den läroprocess som eleven går igenom (Fridolfsson, 2015, s.38). 

Majoriteten av eleverna i skolan upplever inga svårigheter när det kommer till att lär 

sig läsa och skriva, men det finns trots allt en omfattande grupp av elever som 

kommer behöva ledning och stimulans genom processen (Fridolfsson, 2015, s.19). 

Det är i den gruppen lärarens kunskaper och erfarenheter sätts på prov och verkligen 

behövs (Fridolfsson, 2015, s.254). Läraren har ett stort ansvar att möta varje elevs 

individuella behov och tidigare kunskaper för att kunna stimulera och anpassa 

undervisningen så att den blir gynnsam för elevens utveckling (Skolverket, 2018a, 

s.12).  

3.3 Har skolan alltid varit anpassad för alla?  

Redan i den första läroplanen för grundskolan (Lgr 62) stod det klart och tydligt att 

den svenska skolan skulle bedriva en skola för alla. En idé som ständigt ifrågasatts. 

Diskussioner kring barn som inte når eller förhåller sig till skolans förväntningar och 

krav har alltid funnits. Detta har i sin tur lett till olika typer av segregationer genom 

skolreformerna. Elever har segregerats på grund av sin familjs ekonomiska tillgång, 



5 
 

intelligensnivå, kön etc. (Hjörne & Säljö, 2013, s.30-33). 

År 1878 genomfördes ett försök till en skola för alla som resulterade i den första 

läroplanen för folk- och småskolorna (normalplan). Elevernas presentationer och 

uppförande skulle bedömas utifrån deras ålder. De elever som inte lyckades nå upp 

till kraven fick kvarsittning. Kvarsittningar var ett sätt att handskas med elever som 

var avvikande och innebar att eleven fick gå om en årskurs. Detta resulterade i att 

många elever aldrig fick ta steget upp till nästa årskurs (Hjörne & Säljö, 2013, s.33-

35). Senare kom Fridtjuv Berg med en ny skolvision. Berg ville skapa en skola som 

skulle präglas av kunniga lärare och ge barn från alla samhällsklasser friheten att gå i 

skolan; en skola som var rättvis och gav lika bildning för alla. Han kallade den 

Bottenskolan. Trots den nya skolan fortsatte diskussionerna om de avvikande eleverna 

och hur de skulle segregeras, men nu diskuterades frågor om elevernas mentala 

intelligens. Eleverna med otillräcklig intelligens ansågs försämra undervisningen 

samtidigt som de infekterade eleverna med god intelligens. De otillräckliga eleverna 

skulle placeras i specialklasser (Hjörne & Säljö, 2013, s.36-37). Runt 1900-talet 

började man införa intelligenstester och de elever som inte nådde upp till en viss IQ 

nivå placerades i specialklass. Så småningom infördes även särskilda klasser, 

psykopatklass, läsklass etc. (Hjörne & Säljö, 2013,s.41-42) 

År 1962 kom den första nationella läroplanen och introduktionen av grundskolan. 

Debatter inom svensk politik hade lett till återupptagandet om en skola för alla. Lgr 

62 innehöll åtta olika specialklasser för att anpassa skolan efter elevernas olika behov. 

Det fanns hjälp-, observations-, hörsel-, syn-, läs-, frilufts- och hälso-, skolmognads- 

och CP-klass. Det handlade om att möta individens enskilda behov (Hjörne & Säljö, 

2013, s.53-57). Sverige hade nu fått igång en debatt kring en skola för alla och alla 

elevers rätt till lika utbildning. Lgr 80 språkade för jämlikhet och gav förslag om en 

skola för alla ”Alla skall, oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i grundskolan” (Lgr 80, 1980, 

s.15). Skolan fokuserade mer på den enskilda eleven och skulle utgå från elevens 

intresse (Hjörne & Säljö, 2013, s.59). Senare kom Lpo 94 som beskrev ännu mer 

distinkt hur skolan och framförallt hur läraren hade ett stor ansvar att utforma 

undervisningen utifrån den enskilda eleven ”Undervisningen skall anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling” (Lpo 94, 1994, s.4). Därefter träder ytterligare en ny läroplan 

samt kursplan fram år 2011. Den sätter eleven ännu mer i fokus och ger en helhetsbild 

av eleven och språkar för elevens behov. Den uttrycker dessutom att alla elever ska 

inkluderas och ska ges en likvärdig utbildning (Hjörne & Säljö, 2013, s.60). Slutligen 

kom den reviderade läroplanen 2018 som skriver att: 

“En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. 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 



6 
 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Skolverket, 

2018a, s.6).  

 

Den aktuella läroplanen betonar betydelsen av en likvärdig utbildning och hur 

eleverna har rätt till en undervisning som grundar sig i deras förutsättningar och 

behov.  

3.4 Hur har digitaliseringen gjort avtryck på skolan? 

Samhället utvecklas och blir alltmer digitaliserat, vilket inte undgår skolan och dess 

utformning. Digitaliseringen påverkar skolans lärmiljö, lärarens roll, skolans 

organisation och elevens rätt till en likvärdig utbildning. Den nya moderna digitala 

världen öppnar upp för nya sätt att kommunicera, söka kunskap och upprätthålla 

kontakt med varandra. Den nya tekniken kräver av lärare och eleven har kompetens 

och medvetenhet i sitt användande (Skolverket, 2018b, s.3-7).  

 

Digitaliseringen av skolan började redan år 1970 då den första miniräknaren trädde in 

i skolan. 10 år senare, år 1980, blev det vanligt med att lärare hade en dator i 

klassrummet. Det största genombrottet för digitaliseringen kom 2007-2008 då 

skolorna började få trådlöst internet och kunde förse alla elever med varsin dator. 

Samtidigt som internet kom fick lärare tillgång till fler lärplattformar. Det gjorde det 

möjligt för lärare och elever att kommunicera med varandra och genomföra 

arbetsuppgifter online. Kontakten mellan lärare och föräldrar ökade dessutom 

(Skolverket, 2018b, s.12-13).  

 

Idag ger de digitala lärplattformarna föräldrarna möjligheten att följa sitt barns 

utveckling online samt ta del av information från läraren. I klassrummen kan lärarna 

investera i digitala hjälpmedel som t.ex. den nya digitala skrivtavlan som kan visa 

foton, filmer, bildspel etc. Dessutom kan lärarna dela pedagogiskt material med andra 

lärare via olika webbplatser (Skolverket, 2018b, s.13-14).  

4. Syfte och frågeställningar  
Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur mellanstadielärare i svenska 

arbetar med anpassningar i sitt klassrum, med fokus på hur de använder sig av digitala 

verktyg i sin undervisning för att ge alla elever möjligheten att utveckla sin läs- och 

skrivförmåga. Vidare undersöks svensklärarnas praktiska och teoretiska kunskaper 

kring olika sorters anpassningar. Med utgångspunkt i syftet ovan blir två specifika 

frågeställningar synliga:  

 

 Hur anpassar svensklärare på mellanstadiet sin undervisning för att ge 

eleverna i klassrummet möjligheten att utveckla sin läs- och skrivförmåga 

genom digitala verktyg? 
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 Vilka kunskaper har svensklärare i att göra anpassningar för att stötta 

elevernas utveckling i att läsa och skriva? 

5. Sökprocess för urval av tidigare forskning   
I denna del redogörs sökprocessen som ligger till grund för den tidigare forskningen 

samt en beskrivning av hur urvalet gjorts. Sökningsprocessen började den tjugosjunde 

november och pågick till den sjuttonde december 2018.  

5.1 Sökprocess och urval 

Samtliga avhandlingar och artiklar som ingår i denna studie är vetenskapligt 

granskade. Detta innebär att de har genomgått en så kallad peer-review. Jag valde att 

söka i databaserna ERIC (Ebsco) och Libris. Mina sökord har varierat mellan svenska 

och engelska ordval.  

 

I Libris användes sökorden Adaptation ”primary school” och efter att ha justerat att 

jag enbart ville titta på avhandlingar återstod tre träffar. Avhandlingarna skumlästes 

och de resulterade i att en av avhandlingarna berörde studiens undersökningsområde 

mer än de andra två. Avhandling nummer två hittades med hjälp av sökorden Digitala 

verktyg och efter att reglera omfånget till enbart avhandlingar kvarstod 13 träffar. 

Rubrikerna till avhandlingarna lästes och därefter valdes en av avhandlingarna ut. 

Avhandling nummer tre upptäcktes genom sökorden Grundskolan läs- och 

skrivutveckling och likt ovanstående reglerades träffarna så att endast avhandlingar 

återstod. Detta resulterade i två träffar som lästes igenom och därefter valdes en av 

avhandlingarna ut. Slutligen genomfördes en sista sökning på Libris. Sökorden som 

användes var *skriv grundskolan. Sökningen reglerades så den enbart behandlade 

avhandlingar och därmed återstod 30 träffar. Avhandlingarnas rubriker lästes igenom 

och det var två rubriker som lät tilltalande och därmed fann jag avhandling nummer 

fyra och fem.   

 

I ERIC (Ebsco) användes sökorden ”writing skills” AND ”middle school” samtidigt 

klickades Peer Reviewed i och relevance reglerades till Date Newest. Detta 

resulterade i 226 träffar och efter att ha skumläst några rubriker var en av rubrikerna 

mer intressant än de andra. I och med denna sökning blev min sökprocess fulländad.  

6. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs vad den tidigare forskningen har att säga om elevers läs- och 

skrivförmåga samt deras upplevelse kring att läsa och skriva i och utanför skolan. 

Därefter uppmärksammas lärarens roll kring att göra individanpassningar i 

klassrummet. Avslutningsvis lyfts lärarens kunskaper och användning av de digitala 

verktygen i undervisningen fram.  
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6.1 Elevernas läs- och skrivförmåga på mellanstadiet   

Stenlund (2011, s.103) har i sin avhandling Läsning på mellanstadiet undersökt 

elevernas läsförmåga genom att låta eleverna genomföra ett flertal tester. Stenlund 

(2011, s.34) har i sin studie använt sig av både kvalitativ och kvantitativ metod. Den 

kvantitativa metoden är en kombination av en tvärsnitts- och en longitudinell design. 

Det betyder att forskaren har samlat in empiri från två olika klasser med jämnåriga 

elever för att kunna finna mönster och samband mellan klasserna. Den kvantitativa 

empirin är insamlad från enkäter, bedömningar och tester. Den kvalitativa empirin är 

insamlad genom klassrumsobservationer. Resultaten visar att många elever har en 

svag avkodningsförmåga. För att förstå innehållet av en text behöver inte alla ord 

avkodas korrekt men givetvis underlättar det för läsaren. Det blir tydligt i elevernas 

läshastighet att vissa elever tar god tid på sig att läsa enstaka ord och ord som kommer 

i en skriven text, vilket tyder på avkodningssvårigheter. Dessutom visar det sig att 

eleverna inte enbart läser långsamt utan även avkodar orden fel. På grund av detta kan 

man inte heller säga att eleverna har ett bra läsflyt då läsflyt kräver en god 

avkodningsförmåga samt läshastighet (Stenlund, 2011, s.103). I sin studie kan 

Stenlund (2011, s.104) se två typer av läsare. Den första typen är eleven som läser 

snabbt men slarvar med avkodningen. Den andra typen är eleven som läser långsamt 

men är noggrann med avkodningen. Den förstnämnda anses vara det vanligaste att 

finna i klassrummet. Trots att de flesta eleverna läser snabbt och slarvigt samt visar 

tendenser till avkodningssvårigheter visar det sig att de har en bra läsförståelse. Ett 

tecken på att alla delar av avkodningsförmågan inte brister, utan bara enstaka delar. 

Stenlund (2011, s.105) menar att ordförståelsetestet kan förklara varför elevernas 

läsförståelsetest gick bra. Det är med andra ord viktigt att ha ett rikt ordförråd för att 

vara en god läsare.  

 

På ett liknande sätt skriver Bergh Nestlog (2012, s.6) i sin avhandling Var är 

meningen? om hur eleverna på mellanstadiet utvecklar sin skrivförmåga genom att 

skapa och tala om olika texter. Bergh Nestlog (2012, s.28-34) har i sin studie 

kombinerat fyra olika teorier: systemisk-funktionell lingvistik, kritisk diskursanalys, 

dialogisk språkteori och skriftbruksforskning. Studien har en metodologi som grundar 

sig i lingvistisk etnografi samt aktionsforskning. Empiri har samlats in genom ett 

flertal intervjuer av kvalitativ karaktär samt observationer. Resultaten visar att 

eleverna utvecklas i sin skrivprocess då de känner att texterna de producerar har en 

betydelse. Dessutom är det väsentligt att eleverna får samtala om texter tillsammans 

med sina kamrater och lärare. Eleverna måste få inhämta kunskaper och samtala om 

texters innehåll, funktion och struktur för att utveckla sitt skrivande (Bergh Nestlog, 

2012, s.261-263).  

 

Slutligen redogör Bal (2018, s.98) i sin avhandling Reading and writing experiences 

of middle school students in the digital age: wattpad sample för en undersökning om 

mellanstadieelevers erfarenheter av att läsa och skriva i och utanför skolan. Bal (2018, 

s.89) har undersökt med glasögon från fenomenologin och använt sig av en kvalitativ 

metod. Empiri har samlats in genom intervjuer, dagböcker och material som sedan 
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granskades med hjälp av en innehållsanalys. Resultaten visar att eleverna upplever 

läsning och skrivning i skolan negativt men att läsning och skrivning utanför skolan 

upplevs mer positivt. De som eleverna läser och skriver i skolan utgår inte från deras 

intressen och känns stundtals påtvingat. Däremot när eleverna läser och skriver 

utanför skolan kan de själva välja något som är av intresse och bestämma en plats som 

de finner behaglig. Bal (2018, s.89) anser att lärare skulle behöva se mer till elevernas 

intressen och behov för att leda och stimulera elevernas läs- och skrivundervisningen. 

Att ta reda på när och vad eleverna själva väljer att läsa och skriva utanför skolan kan 

med fördel komma att användas i klassrummet. 

6.2 Lärarens ansvar att individanpassa i klassrummet   

Boo (2014, s.118) skriver i sin avhandling Lärares arbete med individanpassning om 

vad läraren behöver tänka på när de gör anpassningar i klassrummet. Studien har en 

etnografisk forskningsansats och empiri har samlats in genom observationer, 

intervjuer samt insamling av tillgängligt lärarmaterial (Boo, 2014, s.42-43). Resultatet 

visar att läraren behöver ta hänsyn till elevens tidigare kunskap och se till elevens 

behov och intressen för att kunna anpassa undervisningen utifrån eleven. Läraren 

behöver vara nyfiken och ta reda på information om eleven genom att ställa frågor, 

lyssna, vara observant samt genomföra förhör och tester. Allt detta för att kunna skapa 

en undervisning som utformas efter eleven och hens kunskaper (Boo, 2014, s.118). 

Lika viktigt är det att skapa en god relation tillsammans med eleven. Det handlar om 

att läraren behöver intressera sig och lära känna elevens intressen, personlighetsdrag, 

kapacitet och utvecklingsmöjligheter. Läraren i klassrummet behöver se varje enskild 

elev och skapa förutsättningar för eleverna att utvecklas (Boo, 2014, s.119).  

6.3 Läraren och de digitala verktygen i klassrummet  

Willermark (2018, s.99) skriver i sin avhandling Digital didaktisk design om 

samhällets digitalisering och hur digitaliseringen gjort avtryck på skolan. I studien har 

TPACK använts som perspektiv tillsammans med verksamhetsteorin för att granska 

lärarens undervisningspraktik. TPACK är en förkortning för Technological 

Pedagogical Content Knowledge och innebär kännedom om hur teknik, pedagogik 

och ämnesinnehåll integrerar. Vidare har aktionsforskning valts som forskningsansats 

och bidragit till insamling av empiri (Willermark, 2018, s.39-53). Resultaten visar att 

digitaliseringen har gjort avtryck på skolan och lärarens undervisning. Den 1 juli 2018 

bestämdes det att lärarna ska undervisa och utveckla eleverna i digital kompetens 

(Willermark, 2018, s.107). De digitala verktygen är nytt för många lärare samtidigt 

som tillgången till de nya materialen varierar mycket mellan skolorna. Skolorna runt 

om i Sverige har med andra ord inte samma förutsättningar när det kommer till att 

undervisa elever i digital kompetens. Dessutom upplever många lärare att de inte har 

tillräckligt med kunskap för att undervisa och utveckla elevernas digitala kompetens. 

Detta leder till att flera lärare känner en frustration när de ska komma underfund med 

hur den digitala tekniken fungerar och menar på att det kräver mycket tid som 

egentligen inte finns (Willermark, 2018, s.105). Det är en utmaning för lärarna som 

känner en viss okunskap att integrera den digitala tekniken i undervisningen som ett 
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pedagogiskt verktyg. Lärarna försöker utbilda sig genom att gå på föreläsningar, 

workshops och kurser men menar att det är svårt att relatera den nya kunskapen till 

undervisningens praktik samt att utbildningarna inte möter lärarnas individuella behov 

(Willermark, 2018, s.107-108).  

 

På samma sätt skriver Ahlbäck (2018, s.3) i sin avhandling Digitala skrivtavlor – till 

vad, hur och varför? om digitalisering inom skolan men med fokus på den digitala 

skrivtavlan. Ahlbäck (2018, s.61) har in sin studie utgått från det allmändidaktiska 

perspektivet. Han har i sin studie använt sig av både kvalitativ och kvantitativ metod. 

Empiri har samlats in genom intervjuer och enkäter (Ahlbäck, 2018, s.76). Resultaten 

visar att lärarna tycker det är svårt att integrera den nya digitala tekniken i 

undervisningen, i det här fallet är den digitala skrivtavlan. Lärarna har inte tillräckligt 

med kompetens för att det ska ske lätt och smidigt. Den nya skrivtavlan tar för mycket 

fokus av läraren och elevernas lärande blir lidande. Många lärare vill gärna ha tillgång 

till skrivtavlan för att utveckla sin klassrumsundervisning men tyvärr finns det inte 

tillräckligt med tid för att lära sig hur den ska användas. Lärarna behöver få mer tid att 

utforska den nya skrivtavlan och andra digitala verktyg. De behöver få diskutera och 

dela med sig av sina färdigheter och erfarenheter tillsammans med andra kollegor för 

att verktygen ska bli gynnsamma i undervisningen (Ahlbäck, 2018, s.158-160).  

7. Teoretisk utgångspunkt – sociokulturellt perspektiv 
I den här delen presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. Studien kommer att utgå 

från det sociokulturella perspektivet som grundades av bland annat den ryska 

psykologen Lev Vygotskij. Vygotskij hade tankar om att människor lär sig i 

interaktion med andra och att kunskap sprids i sociala sammanhang då vi 

kommunicerar med varandra (Vygotskij, 1978). Det sociokulturella perspektivet 

kommer nedan främst beskrivas utifrån Säljös (2015) tolkning av Vygotskijs teori.  

7.1 Sociokulturellt perspektiv  
Säljö (2015, s.91-96) menar att människan ses som en hybridvarelse som ständigt 

inhämtar ny kunskap, funderar, arbetar, leker och existerar med hjälp av artefakter. 

Artefakter är redskap och det sociokulturella perspektivets främsta redskap är språket. 

Språket medierar det som sker mellan människor som integrerar med varandra genom 

kommunikation. Mediering innebär att man förmedlar eller utbyter information och 

kunskap. Det är på så sätt människan inhämtar nya kunskaper som kallas 

appropriering. Detta sker när människor sammanstrålar i en socialisation. 

Socialisation är när en grupp människor tillsammans befinner sig i en omgivning där 

de utbyter lärdomar och erfarenheter med varandra.   

 

Vidare beskriver Säljö (2015, s.99-101) ett av Vygotskijs mest kända begrepp, den 

närmaste utvecklingszonen (ZPD). Det betyder att en person behärskar en viss 

kunskap och anstränger sig för att behärska den närliggande kunskapen, men för att 

nå den närliggande kunskapen behöver personen stöttning och hjälp av en person som 
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behärska den närliggande kunskapen fullständigt. Begreppet scaffolding är en metod 

för att stötta vidareutvecklingen och innebär att personen inledningsvis får massvis av 

stöttning, med tiden då personen utvecklar nya kunskaper tas hjälpmedlen succesivt 

bort. Målet är att personen slutligen behärskar kunskapen full ut på egen hand (Säljö, 

2015, s.100-101).  

 

Min studie går att relatera till det sociokulturella perspektivet då eleverna ses som 

hybridvarelser som ständigt inhämtar nya kunskaper i en socialisation som kallas 

skolan. Eleverna använder dagligen det sociokulturella perspektivets redskap, språket. 

Genom språket integrerar och medierar eleverna med varandra och tillsammans med 

lärare för att inhämta nya kunskaper, appropriering. Säljö (2015, s.103) skriver att 

läraren behöver synliggöra elevens befintliga kunskaper för att ta reda på den 

närmaste utvecklingszonen. Min studie ska undersöka hur svensklärare anpassar sin 

undervisning för att ge eleverna i klassrummet möjligheten att utveckla sin läs- och 

skrivförmåga, med fokus på hur de använder sig av digitala verktyg. Läraren behöver 

därmed ta reda på elevens befintliga kunskap för att sedan komplettera 

undervisningen genom digitala anpassningar för att stötta (scaffolding) eleven till den 

närmaste utvecklingszonen. De digitala verktygen kan även vara nyckeln för eleverna 

att kunna ingå i skolans socialisation och integrera med resterande elever för att kunna 

inhämta nya kunskaper, appropriering.  

8. Metod  
I följande avsnitt presenteras val av metod och urvalet av informanter. Dessutom 

redovisas hur insamlingen av data ska genomföras och hur datan sedan ska 

analyseras. Avslutningsvis redogörs det för de etiska överväganden som studien 

behöver ta hänsyn till.  

8.1 Val av metod  
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metodansats valts.  

En kvalitativ studie är bra för att tränga in på djupet och försöka förstå människors 

sätt att resonera och agera. Forskaren söker efter att förstå sammanhang och urskilja 

mönster (Trost, 2010, s.32). Denna metodansats är lämplig eftersom jag vill 

undersöka hur lärare resonerar och agerar kring anpassningar som genomförs i 

klassrummet för att stötta elevers läs- och skrivförmåga. Studien är tänkt att tränga in 

på djupet och söka förståelse kring digitala anpassningar samt undersöka vilka 

kunskaper svensklärare har i att göra anpassningar. Data kommer att samlas in genom 

intervjuer och observationer vilket är vanligt inom en kvalitativ metodansats (Larsen, 

2009, s.83). 

8.2 Urval av informanter  
Det urval som görs i studien kallas för godtyckligt urval. Det innebär att informanter 

väljs ut utifrån specifika kriterier som t.ex. efter ålder, kön, utbildning etc. (Larsen, 

2009, s.77). Urvalet i min studie kommer grunda sig i utbildade svensklärare för 
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grundskolans mellanstadium med erfarenhet av att göra digitala anpassningar för att 

utveckla elevers läs- och skrivförmåga.  

8.3 Datainsamling: ostrukturerad intervju och observation  
Intervju är en bra metod för att ta reda på hur en person tänker. En kvalitativ intervju 

innebär att samtalet har ett bestämt fokus men att frågorna är av öppen karaktär. Att 

frågorna är öppna betyder att intervjuaren har förberett några frågor men att samtalet 

utgår från vad respondenten svarar och tänker. Viktigt är att intervjuaren inte på något 

sätt försöker påverka respondentens svar. Av den anledningen kan det vara bra att 

innan intervjun fundera över sin egen förförståelse och har i åtanke att alla tänker 

olika (Kihlström, 2007, s.48-49). I min studie kommer jag använda mig av en 

ostrukturerad intervju. I en ostrukturerad intervju använder sig intervjuaren av en 

intervjuguide som innehåller stödord och stödfrågor. Detta för att intervjun ska hålla 

sig till ämnet men samtidigt vara öppen och inte styra informantens tankar (Larsen, 

2009, s.84).  

 

Observation som metod handlar om att försöka se på en bekant situation fast med nya 

ögon för att söka förståelse. Att observera handlar om att försöka beskriva det som 

inträffar. Observatören bör lägga märke till den fysiska miljön, vilka personer som 

deltar, vad det finns för fysiska objekt, personernas agerande, vilka aktiviteter som 

försiggår, betydelsefulla tidsaspekter, den infinnande känslan samt vad observatören 

tror personerna vill uppnå. Som observatör är det viktigt att vara medveten om att 

man är påverkade av sina förutfattade meningar och av den anledningen måste 

observatören efter observationerna ställa sig frågan: vad är det som påverkar det jag 

ser? (Kihlström, 2007, s.31-34). Min studie kommer utgå från en icke-deltagande 

observation som är av öppen karaktär. I en icke-deltagande observation håller sig 

forskaren i bakgrunden och får inte samverka med personerna som observeras. Att 

observationen är av öppen karaktär innebär att informanterna är medvetna om att de 

blir observerade (Larsen, 2009, s.90-91).  

 
8.4 Databearbetning och analysmetod  

Bearbetning av datan måste ske noggrant så att resultaten blir korrekta. Under en 

intervju delar informanten ibland med sig av information som inte är relevant för 

studien. Den irrelevanta informationen behöver synliggöras och sållas bort, vilket 

enklast sker genom en transkribering. Efter en genomförd observation har forskaren 

oftast samlat på sig nedskrivna anteckningar, vilket gör att den irrelevanta 

informationen går snabbare att identifiera och ta bort eftersom datan redan är 

nedskriven i ord (Larsen, 2009, s.97-98). Det som är väsentligt i denna fas är att 

koncentrera, organisera och sortera materialet så att det kan analyseras. Min studie 

kommer att analyseras utifrån en innehållsanalys. En innehållsanalys fokuserar på att 

synliggöra skillnader och likheter samt finna mönster och samband. I en 

innehållsanalys görs datan om till texter som kodas. Koderna sorteras utifrån olika 

teman eller kategorier som datan placeras inom. Därefter undersöks datan noga och 
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forskaren försöker finna mönster som i slutändan ställs emot tidigare forskning och 

därefter dras nya forskningsansatser (Larsen, 2009, s.101-102).  

8.5 Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2017) skriver i sin publikation God forskningssed om betydelsefulla 

etiska aspekter som forskaren behöver ta hänsyn till innan, under och efter sin 

undersökning så att ingen informant kommer till skada. Det finns specifika riktlinjer 

som forskaren behöver förhålla sig till:  

 

”1) Du ska tala sanning om din forskning.  

2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina 

studier.  

3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat.  

4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.  

5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra.  

6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom 

dokumentation och arkivering.  

7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, 

djur eller miljö.  

8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning.” 

(Vetenskapsrådet, 2017, s.8) 

 

Dessutom är det forskarens ansvar att se till att samtliga informanter som deltar i 

studien skyddas enligt indvidskyddskravet. Indvidskyddskravet är uppdelat i fyra 

stycken krav som benämns information-, samtycke-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera individen om 

undersökningens syfte. Samtyckekravet betyder att individen själv får bestämma om 

sitt deltagande. Konfidentialitetskravet handlar om att individens anonymitet. 

Nyttjandekravet innebär att informationen som individen lämnar ifrån sig endast får 

nyttjas i undersökningen och inte till annat ändamål (Björkdahl Ordell, 2007, s.26-

27). Jag kommer att ta hänsyn till ovanstående krav genom att skriva ihop en enkät 

där informanterna får ta del av all information samt ge samtycke för sitt deltagande.  
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