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Sammanfattning 
Erfarenheten tyder på att många lärare upplever det som svårt att 
anpassa undervisningen utifrån varje enskild elevs behov, trots att det 
står i läroplanerna. Syftet med uppsatsen är att beskriva lärares tankar 
kring anpassning av undervisning så att den tillgodoser alla elevers 
behov i en klass. Detta är en kvalitativ studie baserad på intervjuer 
med fyra lärare, där vi bl.a. utgick från fallbeskrivningar, som 
beskriver fem elever med olika behov.  
 
Den här undersökningen efterfrågar en variation av lärarnas tankar 
kring anpassning av undervisningen utifrån alla elevers behov. Något 
som framkom i resultatet var att förhållningssättet gentemot eleverna 
är viktigt, att läraren bemöter dem med respekt. Resultatet visar även 
på många konkreta förslag på anpassningar. Slutsatsen i arbetet är att 
alla elever är olika och att det är lärarens uppgift att se alla elever samt 
att ta hänsyn till deras förutsättningar och behov. 
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1. Inledning 
Synen på eleverna har förändrats under åren, från att försöka anpassa eleven till skolmiljön till 
att istället anpassa miljön för att tillgodose elevens behov. Elever i svårigheter har förr setts 
som objekt som tillhört specialundervisningen, det fanns olika former av specialklasser för 
elever som inte passade in i den allmänna skolmiljön. Det kunde vara elever med svårigheter i 
något skolämne eller med koncentrationssvårigheter. Idag pratas det om inkludering, det vill 
säga en skola för alla, där individualisering är en viktig del.  
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
(Lpf 94, s. 7, Lpo 94, s. 6) 

 
Det borde vara en självklarhet och en rättighet för alla elever att få undervisningen anpassad 
utifrån sina behov. Därför vill vi undersöka hur olika lärare tänker kring anpassning av 
undervisning utifrån elevernas behov. Med undervisning menar vi lärargenomgångar och 
självständigt elevarbete, inte läromedel och enskilda uppgifter. När vi i uppsatsen använder 
ordet undervisning är det den ovannämnda definitionen vi avser.  
 
Vår erfarenhet tyder på att många lärare upplever det som svårt att anpassa undervisningen 
utifrån varje enskild elevs behov, trots att det står i läroplanerna.  Med det här arbetet vill vi 
synliggöra hur lärare tänker kring detta, samtidigt som vi hoppas på att få konkreta tips på hur 
vi, som blivande lärare, kan anpassa undervisningen utifrån alla elevers behov.  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt redogörs för vad forskning och annan litteratur inom området säger. Det 
innehåller förslag på hur man kan anpassa undervisningen utifrån elevernas behov samt en 
jämförelse av de tre senaste läroplanerna i grund- och gymnasieskolan. Läroplanerna är tänkta 
att synliggöra förändringen av skolans syn på eleven. 
 

2.1 Skolans syn på eleven  
Den integrerade1 skolan ska ge alla barn, oavsett eventuella svårigheter, möjlighet att 
undervisas tillsammans. Skolan måste därför tillgodose elevernas behov och skapa 
möjligheter till att lära sig på olika sätt och i olika tempo. På det viset skapas det möjligheter 
till en bra undervisning. (Salamancadeklarationen, 2001) 
 

Vi är alla olika och vi lär på olika sätt. Var och en av oss har utifrån våra 
förutsättningar möjlighet att utvecklas. Först när barnet sätts i centrum och 
undervisningen anpassas efter var och ens behov kan vi uppnå en skola för alla.  

(Ibid., s. 5) 
 

Även Haug (1998) menar att integrering i skolan handlar om att undervisningen ska ske 
gemensamt i den klass där eleven går oavsett förutsättningar och intressen. Han poängterar att 
denna syn hör ihop med tanken om social rättvisa, att det ska vara lika för alla. 
 
Skolan skulle kunna ge bättre förutsättningar för alla elever genom att stimulera hur var och 
en lär sig, dvs. att man tar hänsyn till elevens bästa sätt att lära sig nya saker. Kanske har 
skolan enbart gynnat vissa elever och deras sätt att lära och tagit mindre hänsyn till andras 
inlärningssätt. (Boström, 2004) Haug (1998) anser också att det är skolan som är problemet 
när det handlar om inkludering, han menar att man bör fråga sig vad det är i skolan som 
hindrar elever från att få utbyte av sin skolgång.  
 
Den pedagogik som ligger till grund för undervisning av elever med behov av särskilt stöd 
skulle vara gynnsam för alla elever, eftersom den utgår från att skillnaderna mellan människor 
är normala. Undervisningen måste därför anpassas till elevernas behov istället för tvärtom. 
(Salamancadeklarationen, 2001) 
 
Grundtanken när man införde en enhetsskola var, enligt Brodow och Rininsland (2002), att 
elever i svårigheter utvecklas mer när de är tillsammans med dem som har lättare att lära. 
Författarna menar att så länge man kan visa på att dessa elever utvecklas mer av att gå i 
samma grupp som de som har lättare för att lära så måste man i första hand se till dem som 
har det svårt. Detta trots att de elever som har lätt för sig då tvingas till en långsammare 
utveckling och får mindre intellektuella utmaningar. Ett argument mot enhetsskolan kan vara 
att elever som är i svårigheter lätt kan utveckla en känsla av underlägsenhet i jämförelse med 
sina klasskamrater. Detta kan då, menar Brodow och Rininsland skapa behov av 
kompensation, vilket kan uttrycka sig genom störande beteende. De påpekar dock att dessa 
känslor av underlägenhet även kan förekomma om en elev blir placerad i en speciell klass för 
dem som har svårigheter i ett visst ämne. Brodow och Rininsland anser att en skola för alla är 
                                                 
1 Integration – ”sammanförande till en helhet, samordning, fullständigande. […] Främst handlar det i stället om 
utveckling av de vanliga (skol-)miljöerna så att hjälp och stöd kan ges till dem som behöver detta på ett sätt som 
utvecklar och bevarar helheten.” (Pedagogisk uppslagsbok, 1996, s. 279) 
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en bra målsättning men att det inte betyder särskilt mycket om inte skolan har tillräckliga 
personalresurser för att tillgodose alla de behov som kan finnas i en klass.  
 
I en undersökning om grammatikundervisning menar Boström (2004) att elever som har 
arbetat utifrån sina lärandestrategier visar bättre studieresultat jämfört med elever som 
undervisades på ett traditionellt sätt, d.v.s. en undervisning som bygger på föreläsningar, 
läsning, skrivövningar och diskussioner. 
 

Följande kan med andra ord konstateras: provresultatet för deltest ett gav en 
statistisk säkerställd skillnad mellan kontrollgruppen och experimentgruppen med 
avseende på metod. Det är alltså säkerställt att de som arbetat med grammatiken 
med utgångspunkt i sina lärstilar presenterade bättre på deltest 1 jämfört med dem 
som lärde in momentet traditionellt 

  (Ibid., s. 133) 
 
I och med att elevgrupperna blir alltmer heterogena och kravet på att få med alla blir större, 
måste eleverna få möta en mer varierad verksamhet i skolan som tar hänsyn till skillnader 
mellan både situationer och elever. (Carlgren & Marton, 2002) En studie av Heimdahl 
Mattson (1998) understryker att heterogenitet blir ett problem i skolan som ofta ses som något 
som måste minimeras istället för att ta till vara på elevernas olika förutsättningar. 
 

A frequent and basic problem in school is that students are often assumed to be 
alike, until one I defined as deviating. Homogeneity is seen as the normal condition 
which is to be maintained, and therefore heterogeneity becomes a problem which 
must be minimized.  Students with motor disabilities make up a little but sometimes 
very visible part of the total student variation. This variation consists of children and 
young people who at the same age represent a range of different levels of maturity, 
different kinds of talents, personalities, interests, and life experiences. When this 
heterogeneity is ignored instead of being taken as a starting point in the educational 
operations, the interest in the students as individuals decreases. 

(Ibid., s. 48) 
 
Risken med det integrerade systemet är att studenter med svårigheter kan behandlas som 
vilken annan student som helst. Vilket kan leda till bristande åtgärder för dessa elever och att 
de får sämre möjligheter till att påverka sin situation. Det visar sig vara lättare för elever med 
mer uppenbara svårigheter att få den hjälp som de behöver för att tillgodogöra sig 
undervisningen på bästa sätt. (Ibid.) 
 
Heimdahl Mattson (1998) fann i sin undersökning tre olika sätt att bemöta elever med 
motoriska handikapp i skolan. Ett av sätten var att inte anpassa något alls, utan utgå från att 
alla är lika. Ett annat sätt var att se eleven som annorlunda i en för övrigt homogen grupp, 
vilket ofta leder till olika typer av segregering2 för elever som inte anses passa in i skolans 
verksamhet. Det tredje sättet var att använda variationen mellan individerna på ett 
stimulerande sätt, något som kan vara en förutsättning i skolor med många olika etniciteter 
eller sociala problem.  
 
Enligt Stensmo (1997) kan individualisering innebära en variation av tiden som eleven 
behöver för att lösa uppgifterna men även variation av arbetssätt samt elevernas olika lärstilar. 
Han menar att alla elever har individuella behov och för att ta tilllvara på dessa måste 
personalen vara flexibel och kunna anpassa uppgifterna till elevernas intressen och talanger 
                                                 
2 Segregation – ”gäller i pedagogiska sammanhang främst frågan om uppdelning av elever på klasser och/eller 
skolor på grund av andra kännetecken än ålder och elevernas intresseinriktning i studierna.”(Pedagogisk 
uppslagsbok, 1996, s. 528) 
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inom ramen för skolans verksamhet. Han anser också att varje elev måste få uppmuntran och 
få känna att de är duktiga inom något område. Därför är det viktigt att läraren formar 
klassrumssituationer där alla får känna att de är framgångsrika. 
 
Gannerud & Rönnerman (2007) menar att individualisering handlar om att se varje elev samt 
att ställa krav och ge val utifrån deras förutsättningar. Det innefattar också individuellt 
anpassade arbetsscheman. De påpekar att detta är något som sker i skolorna idag.   
 
Enligt Boström (1998) har den fysiska klassrumsmiljö inverkan på inlärningen. Hon menar att 
engagerande och trevliga omgivningar ökar möjligheter till lärande. Även Stensmo (1997) 
påpekar att den fysiska klassrumsmiljön är viktig och att klassrummets storlek, ljus- och 
ljudförhållanden, möblering, redskap och material avgör stämningen i klassrummet. Gannerud 
& Rönnerman (2007) betonar vikten av att känna trygghet i klassrummet och att de sociala 
relationerna i gruppen har en viktig roll. De menar att den sociala grunden skapar 
förutsättningar för allt arbete i skolans verksamhet.   
 

En bra skola skapar förutsättning – lust att lära och möjlighet att lyckas – för alla 
elever att till fullo utnyttja sin förmåga till inlärning och utveckling.  

(Järbur, 1992, s. 11) 
 
Hellblom-Thibblin (2004) skriver i sin avhandling om skolhälsovårdsrapporter 1944/45-
1988/89 att skolan förr ofta flyttade elever till särskilda undervisningsgrupper för att hantera 
deras olikheter. Det rörde sig framförallt om elever med fysiska och psykiska funktionshinder 
samt elever med sociala svårigheter. Enligt Kveli (1994) kom det undersökningar på 1970-
talet som visade på att elevers sociala utveckling påverkades negativt av undervisning som 
grupperades utifrån begåvningsnivå. 
 

Barns olikheter har varit en uppgift att hantera inom såväl den pedagogiska 
verksamheten i skolan som inom skolhälsovården. Olika sätt att beskriva barns 
”problem” har förekommit under 1900-talet. Några problemdefinitioner anknyter till 
samspelet mellan individ och miljö, som exempelvis ”anpassningssvårigheter”. 
Andra anger barnet som själva problemet, t.ex. ”problembarn”. Historiskt sett har 
det förekommit en grupp barn i skolan, ca 10 procent under 1950-talet och ca 25 
procent under 1970-talet, som inte ansetts passa för undervisningen i den ordinarie 
skolklassen. Det är bland annat den gruppen barn som skolan försökt hitta strategier 
för att hantera.  

(Hellblom-Thibblin, 2004, s. 26) 
 
Två lärare i åldersintegrerade klasser år 1-3 berättar i en intervju om sin syn på förändringen 
av uppdraget som lärare och menar att den största skillnaden är att elever idag har mer 
inflytande och att individualiseringen är viktigare nu än förr. De påpekar också att man 
tidigare hade individuella mål för eleverna, men att man då inte pratade med dem om det på 
samma sätt som nu. (Gannerud & Rönnerman, 2007) Arvidsson (1995) menar att elever som 
har svårigheter i skolan förr har setts som ett ”objekt” tillhörande specialundervisningen, men 
att synen har förändrats, nu är det lärarens uppgift att bemöta eleverna med 
undervisningsmetoder som passar dem. Arvidsson skriver vidare att man förr fokuserade 
enbart på eleven men att man nu även fokuserar på skolmiljöerna, vilket innebär att lärarrollen 
har förändrats. 
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Vi tror att läraryrket håller på att skifta från en hur- till en vad-kultur, varvid 
betoningen växlar från undervisning till lärande, från metod till mål och resultat, 
från hur lärare gör till vad elever erfar, från att hinna med läroboken till att utveckla 
elevers förmågor och förhållningssätt, från att se förmågor och förhållningssätt som 
vackra ord i läroplanen till att få insikt i deras beskaffenhet och vägledas av dylika 
insikter i den professionella gärningen.  

(Carlgren & Marton, 2002, s. 23) 
 
Brodow & Rininsland (2002) menar att skolan idag kanske har ett behov av att ägna mer tid 
till det viktiga, det vill säga att måna om eleverna och se till så att de mår bra och utvecklas 
efter sina förutsättningar. Detta menar de, skulle ske genom kritiskt tänkande gentemot de 
riktlinjer som stat, kommun och arbetsmarknad kommer med. 

2.2 Läroplaner 
Nedan kommer en redogörelse för de tre senaste läroplanerna för grund- och gymnasieskolan, 
där fokus ligger på specialundervisning och individualisering. En jämförelse för att se om 
synen på detta har förändrats kommer också nedan. 

2.2.1 Grundskolan 
Här följer en sammanfattning av vad de tre senaste läroplanerna för grundskolan tar upp om 
specialundervisning och individualisering. De tre senaste läroplanerna är Lgr 69, Lgr 80 samt 
Lpo 94. 
 
Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69)  
I Lgr 69 återkommer det vid ett flertal tillfällen att det är viktigt att individualisera 
undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar samt att skolan har ett extra stort 
ansvar för elever med svårigheter i skolarbetet. För att kunna individualisera måste läraren 
försöka skaffa sig en uppfattning av eleven. Kraven på eleverna måste variera beroende på 
intresse och förmåga. Kurserna bör delas in i grundkurs och överkurs. Något annat som 
återkommer på flera ställen är vikten av att dela in klassen i grupper, med elever med t ex 
likartade färdigheter och som arbetar i samma tempo. På så vis kan läraren först undervisa i 
helklass för att sedan ge ytterligare instruktioner i de mindre och mer homogena grupperna 
och på det viset individualisera material, arbetstempo och krav. Specialundervisning är en 
viktig del i skolans arbete med att individualisera undervisningen utifrån elevernas 
förutsättningar och behov.  
 
Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80)  
 

Individualisering måste så långt det är praktiskt möjligt få prägla arbetet. Den 
innebär en anpassning av stoffet till olika elever, en intresseindividualisering. Den 
innebär också att olika elever får olika lång tid för att lära sig något. Ett och samma 
arbetssätt passar inte alla elever. Också arbetssättet måste individualiseras inom de 
ramar som kravet på en allsidig träning ger. Det finns inget studiesätt, som är det 
bästa för alla elever.   (Lgr 80, s. 49-50) 

 
I Lgr 80 påpekas även att skolan ska försöka ändra på sitt arbetssätt för att underlätta för 
elever som är i svårigheter. Elever som är i behov av mer stöd och hjälp kan bli placerade i en 
mindre grupp. En sådan grupp får inte bli bestående under längre tid än en termin, detta för att 
det kan påverka elevens självkänsla negativt, skapa lägre ambitionsnivå och som följd av det 
få sämre kunskaper än eleven kanske skulle ha fått i en blandad grupp.  
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Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 
(Lpo 94)  
På flera olika ställen i Lpo 94 påpekas vikten av att anpassa undervisningen utifrån elevernas 
behov och förutsättningar och att undervisningen inte kan se lika ut för alla elever utan att det 
finns många olika sätt att nå målen.   
 

Läraren skall 
• Utgå från 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 

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 
utveckla hela sin förmåga  

(Lpo 94, s. 14) 
 
Jämförelse 
Synen på elever har förändrats. I Lgr 69 ansågs att orsaken till svårigheter i skolan fanns hos 
eleven. I Lgr 80 hade synen ändrats till att skolan skulle försöka ändra arbetssätt för att 
underlätta för elever med svårigheter, men att dessa elever trots detta kunde bli placerade i 
mindre grupp. I Lpo 94 står det att läraren ska utgå från varje enskild individs behov och 
förutsättningar. Nivågruppering nämns endast i Lgr 69, då man ansåg att kurser borde delas in 
i grundkurs och överkurs. Lpo 94 är mer allmänt skriven än tidigare läroplaner, det står inte 
detaljerat hur lärare ska göra, trots det upplevs den mer inkluderande än de tidigare.  

2.2.2 Gymnasieskolan 
Här följer en sammanfattning av vad det står i de tre senaste läroplanerna för gymnasieskolan 
angående specialundervisning och individualisering. De tre senaste läroplanerna är Lgy 66, 
Lgy 70 samt Lpf 94. 
 
Läroplan för gymnasieskolan 1966 (Lgy 66) 
I Lgy 66 uttrycks det att skolan ska verka för att ge en individuell fostran. När det gäller 
elevens möjligheter till att fritt välja arbetssätt begränsas detta till de studier som gymnasiet 
ser som de mest lämpade. Läroplanen uppmanar dock till en viss individualisering med tanke 
på elevens inlärningstyp och studiemognad, men att det sker inom ramen för vad gymnasiet 
anser rimligt. 
 
Läroplan för gymnasieskolan 1970 (Lgy 70) 
I Lgy 70 står det att eleven ska vara i centrum för skolans verksamhet. Det står även att alla 
som arbetar inom skolan ska känna eleverna som individer och sträva efter att ha kännedom 
om deras förutsättningar, samt visa respekt för eleverna. I de allmänna anvisningarna uttrycks 
en uppmaning om att undervisningen i gymnasieskolan ska ta hänsyn till elevernas 
förutsättningar och individualisera utefter dessa. För att det ska vara möjligt att individualisera 
undervisningen bör läraren skaffa sig en uppfattning om eleven. I läroplanen framgår det att 
gymnasieskolan ska erbjuda specialundervisning eftersom att allt fler elever med handikapp 
har klarat grundskolan och därför söker vidare utbildning. En förklaring till detta är tidigare 
insatt specialundervisning. 
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För gymnasieskolan gäller liksom för grundskolan att varje lärare i sin undervisning 
kan möta elever med handikapp eller speciella svårigheter. I en del fall har 
svårigheterna övervunnits genom en i rätt tid insatt lämplig åtgärd, i andra visar sig 
kanske problemen på nytt om studiesituationen upplevs som särskilt krävande.  

 (Lgy 70, s. 48) 
 
Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 
Enligt Lpf 94 är det skolans uppgift att se till att varje enskild elev får en chans att hitta sina 
unika egenskaper för att på så sätt kunna delta i samhällslivet som fria, ansvariga individer. 
Eleverna ska få chans att utvecklas efter sina förutsättningar och de ska även få den stimulans 
som de behöver för att utvecklas med uppgifterna. Enligt Lpf 94 ska alla som arbetar i skolan 
verka för att se till att alla elever som har behov av särskilt stöd får den hjälp som de behöver, 
samt att de ska göra skolan till en god lärandemiljö för alla individer. Läraren ska i sin 
undervisning utgå från elevernas olika behov och förutsättningar. Det står även i Lpf 94 att 
läraren ska stärka elevernas självförtroende och förmåga att lära. Läraren ska även handleda 
och stimulera eleverna på bästa sätt. Särskilt stöd ska ges till elever i svårigheter.  
 
Jämförelse 
Alla tre läroplanerna skriver att skolan ska individualisera. I Lgy 66 uppmanades skolan till 
individualisering utifrån elevens inlärningstyp och studiemognad. I Lgy 70 står det att 
individualisering skulle ske utifrån elevernas förutsättningar. I Lpf 94 står det att under-
visningen ska individualiseras och anpassas utifrån elevernas förutsättningar och behov. 
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2.3 Förslag till anpassning 
Många elever i Brodows & Rininslands (2002) undersökning menar att man borde ha kortare 
skoldagar och de vanligaste argumenten är att man på morgonen fortfarande knappt är vaken 
och därför har svårt att koncentrera sig ordentligt samt att de sent på eftermiddagen blir trötta 
och hungriga. Många kritiserar även de långa arbetspassen och menar att de inte orkar sitta 
och lyssna eller arbeta med samma sak under så lång tid, författarna påpekar då att det snarare 
är arbetssättet som får kritik än de långa lektionerna. Brodow och Rininsland menar även att 
enformiga arbetssätt förstör motivationen för de flesta elever. Det finns dock en del elever 
som mår bra av och känner sig trygga av att ha fasta rutiner. Många elever i denna 
undersökning önskar att den fysiska miljön ska vara mer hemtrevlig och mysig. Kveli (1994) 
menar också att det är en förutsättning med en behaglig miljö för att eleverna ska lära sig på 
bästa sätt. 
 
Brodow & Rininsland (2002) påpekar även att dagens skolor är överbefolkade och att det 
leder till att den elev som är ljudkänslig eller vill kunna vara ifred inte har många ställen att 
vara på. Därför bör läraren, om en elev drömmer sig bort på en lektion, försöka vara 
förstående.  
 

Kanske är den en kreativ paus eller en bearbetningsmöjlighet som är helt nödvändig 
för elevens välbefinnande och utveckling.  

(Ibid., s. 59) 
 
Det finns pedagoger som arbetar utifrån elevernas olika behov och skapar olika avskilda delar 
i klassrummet för att tillgodose detta. Det finns en tyst del som är avskärmad och lugn, där 
kan eleverna sitta och arbeta tyst. Sedan finns det en del där eleverna kan arbeta i grupper. I 
den tredje delen får eleverna skapa saker, experimentera och pröva sig fram, både grupparbete 
och enskilt arbete är tillåtet. Materialet i den tredje delen måste vara framtaget så att eleverna 
kan känna på och se det innan de väljer. (Bergström, 2001) 
 

”En lärare ska bry sig om sina elever och uppmuntra dem – det är ett genomgående 
krav bland skribenterna. Man tycker naturligtvis att det är ett rimligt krav, och 
uppfylls det så bidrar det till bättre studieresultat, förutom att eleverna får en starkare 
känsla av värde och betydelse. […] Önskvärt vore dock om alla lärare vid en skola 
kunde ena sig om en lägsta gemensam nivå för engagemanget, till exempel att under 
en vecka ha fört åtminstone ett enskilt samtal (om än kort) på lektion eller rast med 
alla sina elever och vara observant på att ingen glöms bort. Att regelbundet vistas i 
korridorer och uppehållsrum är förmodligen viktigare för den pedagogiska 
gärningen än många av de sammanträden som uppfyller lärarens arbetsvecka.”  
   (Brodow & Rininsland, 2002, s. 72) 

 
Stensmo (1997) påpekar också att läraren måste se alla elever och menar att ett sätt att göra 
det på är att ha ett schema där läraren kan anteckna sina iakttagelser. Kveli (1994) anser att 
positiv feedback kan förstärka inlärningsprocessen, men att berömmet måste vara ärligt och 
konkret. 
 
Enligt Forsberg (2000) så behöver lärare ansenliga didaktiska kunskaper för att kunna hjälpa 
elever i deras utveckling när det gäller synen som de har på sig själva men även relationen till 
andra och världen omkring dem. Därför har det stor betydelse att läraren har kontroll över 
innehållet i undervisningen.  
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3. Problemformulering 
Idag strävar man efter att inkludera alla elever i klassrumsundervisningen. Den förändrade 
lärarrollen kräver, i enlighet med läroplanerna, anpassning i undervisningen utifrån varje elevs 
förutsättningar och behov. I en klass finns det elever med olika behov som läraren måste 
tillgodose, men vår erfarenhet tyder dock på att många lärare tycker att det är svårt. 
 

3.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva lärares tankar kring anpassning av undervisning i en 
klass så att den tillgodoser alla elevers behov.  
 

3.2 Frågeställning 
Hur tänker lärare kring anpassning av undervisning utifrån alla elevers behov i en klass?
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4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs genomförandet av undersökningen och databearbetningen. Vidare 
informeras om hur vi i undersökningen har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna. 
Det redogörs även för tillförlitligheten och giltigheten av undersökningsmetoden nedan. 
 

4.1 Urval 
Urvalet gjordes strategiskt för att få informanter som arbetade i olika år samt utifrån en 
förhoppning om en variation i deras arbetssätt och erfarenheter, i enlighet med Trosts (2005) 
definition. Vi kontaktade olika lärare i grund- och gymnasieskolan som vi visste hade 
erfarenhet av anpassning av undervisning utifrån elevernas behov. I undersökningen 
genomfördes fyra intervjuer med en speciallärare i år 1-6, en lärare i år 4-6, en lärare i år 7-9 
samt en lärare på gymnasieskolans individuella program. Lärarna var verksamma i tre 
kommuner. Vi ansåg att vår undersökning inte krävde större underlag då syftet med 
undersökningen var att beskriva några olika sätt att anpassa undervisningen utifrån elevernas 
behov. Det insamlade materialet skulle även bli för omfattande vid fler intervjuer.  
 

4.2 Datainsamlingsmetoder 
Eftersom det var en kvalitativ undersökning, där syftet var att få fram hur olika lärare tänker 
kring anpassning av undervisning utifrån alla elevers behov, har undersökningen i enlighet 
med Bjurwill (2001) baserats på intervjuer. Underlaget för intervjuerna bestod av fem olika 
fiktiva fallbeskrivningar av elever som vi själva konstruerade, se bilaga 1 och 2. Eleverna i 
fallbeskrivningarna gick i samma klass, där även 20 andra elever gick. Tanken var att 
informanterna skulle göra anpassningar med hela klassen i åtanke, där även andra behov än de 
som framkom i fallbeskrivningarna tillgodosågs. De olika fallen byggde på våra erfarenheter 
samt kurser vid Högskolan i Gävle. I fallbeskrivningarna valde vi att beskriva elever utan 
inlärningssvårigheter, detta för att undvika att informanterna eventuellt snarare fokuserade på 
anpassning av läromedel än av undervisning. Vi valde även att inte ange ålder på eleverna, 
eftersom att informanterna var verksamma i olika skolår. På så vis kunde de relatera till sin 
egen verksamhet. Den främsta anledningen till valet att använda fallbeskrivningar vid 
intervjuerna var att skapa en situation där lärarna gjorde anpassningar med hela klassen i 
åtanke. Det var även ett sätt att avgränsa arbetet samt att förenkla sammanställningen av 
intervjuerna och litteratursökningen.  
 
Utöver fallbeskrivningarna har vi konstruerat en klassrumsskiss där informanterna ombads att 
rita upp hur de skulle vilja ha sitt klassrum, se bilaga 3. Det kunde till exempel innefatta 
möblering och placering av elever. 
 
Från början utarbetades intervjufrågor som efter en provintervju omarbetades till en 
intervjuguide, detta för att intervjuerna skulle fungera mer som ett samtal men även för att få 
ut så mycket information som möjligt. En annan anledning till valet av intervjuguide var att 
det skapade möjligheter till att få nya infallsvinkar under intervjuns gång. (Jacobsen, 1993)  
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4.3 Procedur 
Missivbrevet, se bilaga 4, samt intervjuunderlaget skickades ut i förväg för att informanterna 
skulle få tid att reflektera över dessa. Intervjuunderlaget bestod av intervjuguide, 
fallbeskrivningar och klassrumsskiss.  
 
Bandspelare och klassrumsskisserna användes som dokumentation av intervjuerna. 
Bandinspelning skedde först efter godkännande från informanterna. Vid intervjuerna 
tillfrågades även informanterna om de ville ha fallbeskrivningarna upplästa inför samtalet 
kring varje elev. Uppläsningen av dessa fördelades då rättvist mellan oss. Intervjuerna 
kompletterades med följdfrågor från oss båda. 
 

Det kan också vara ett gott stöd att vara två och om de två är samspelta så utför de 
vanligen en bättre intervju med större informationsmängd och förståelse än endast 
en skulle göra. 

(Trost, 2005, s. 46) 
 

4.4 Databearbetningsmetoder 
Bearbetningen av datan inleddes med att skriva ut intervjuerna ordagrant dock utan pauser, 
suckar och dylikt, då det inte var relevant enligt undersökningens syfte. (Kvale, 1997) Vid 
utskrivningen av intervjuerna deltog båda, där en skrev och den andra skötte bandspelaren. På 
de ställen där det inte gick att urskilja vad informanterna sade skrev vi (ohörbart).  
 
Därefter delades de utskrivna intervjuerna upp mellan oss, för att ta ut det som var relevant 
enligt undersökningens syfte och frågeställning, samt för att sammanställa resultatet. Varje 
intervju sammanställdes var för sig, för att få en helhetsbild av varje lärares tankar kring hur 
de skulle vilja anpassa undervisningen utifrån alla elevers behov. Klassrumsskisserna 
förstärktes då vi var osäkra på om det lärarna hade skrivit på dem skulle synas vid fotningen. 
Därefter fotades de och infogades sedan i resultatet. Då sammanställningen var genomförd 
gick vi tillsammans igenom resultatet och gjorde efterjusteringar. I slutet av resultatet gjordes 
en sammanfattning där det mest väsentliga som lärarna sade om varje elev lyftes fram. Då 
detta är en kvalitativ studie har det vid sammanfattningen av resultatet inte lagts någon vikt 
vid vilken eller hur många lärare som har en viss uppfattning. (Stukát, 2005) 
 

4.5 Etiska aspekter 
Både i missivbrevet och vid intervjutillfällena informerades det om att deltagandet var 
frivilligt och om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Informanterna upplystes 
även om att all information som de lämnade enbart skulle användas i detta arbete samt att alla 
personuppgifter skulle behandlas så att de inte kunde identifieras av utomstående. Detta i 
enlighet med de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning, utarbetade av Vetenskapsrådet (2002).  
 

4.6 Reliabilitet och validitet 
Eftersom undersökningen byggde på lärares tankar kring anpassning av undervisning utifrån 
alla elevers behov så kan det vara svårt att få samma resultat vid en ny undersökning. 
Fallbeskrivningarna och klassrumsskissen bidrar dock till att reliabiliteten ökar eftersom att 
området är avgränsat då endast några behov har lyfts fram i fallbeskrivningarna.  
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Undersökningens validitet är relativt hög då intervjuunderlaget mätte arbetets avsikt. (Stukát, 
2005) Vi ville att lärarna skulle ha hela klassen i åtanke när de beskrev olika anpassningar, 
men då fallbeskrivningarna enbart lyfte fram fem elever så blev informanterna ombedda att 
även fundera kring möjligheter att anpassa undervisningen utifrån behov som inte fanns med i 
fallbeskrivningarna. Detta gjordes för att uppfylla undersökningens syfte och öka validiteten.  
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5. Resultat 
Här presenteras de fyra lärarnas tankar kring hur man kan anpassa undervisningen utifrån 
varje enskild elev. Lärarna var verksamma i olika skolår och i olika kommuner. 
 

5.1 Lärare 1 
Den här läraren var verksam inom gymnasieskolans individuella program. Nedan redovisas 
hennes tankar kring anpassning av undervisning. 
 

5.1.1 Tatiana 
Lärare 1 menade att hon gärna vill ha Tatiana nära sig i klassrummet, helst precis vid 
katedern. Vidare sade läraren att hon vill, när hon ska skriva IUP med Tatiana, diskutera hur 
man kan lösa Tatianas koncentrationssvårigheter, vad hon själv tror kan hjälpa henne att sitta 
still och kunna koncentrera sig. 
 

Att, hur kan man göra det lättare för henne när hon blir orolig och inte kan sitta still? 
Kan hon gå ut ur klassrummet? Kan hon gå en liten promenad? Går det att ha någon 
studsmatta? En sån där liten. 

 
Hon påpekade att Tatianas koncentrationssvårigheter inte nödvändigtvis uttrycker sig som att 
hon får spring i benen, utan det kan även sitta i händerna, och då skulle läraren prova med att 
låta Tatiana ha en kub eller något annat liknande pyssel. Om det kan hjälpa Tatiana att få gå ut 
ur klassrummet en sväng, så placerade läraren henne nära dörren (se klassrumsskiss) för att 
hon på så sätt lätt kan smyga ut utan att störa de övriga i klassen. 
 
Lärare 1 trodde även att Tatiana kan bli hjälpt av att ha små delmål och få mycket 
uppmuntran. Tatiana skulle även få prova på att ha en bänk med bänklock så att hon har alla 
sina saker samlade, men läraren påpekade att det kan finnas en risk att hon sitter och dunkar 
med bänklocket om hon tappar koncentrationen. 
 
Läraren nämnde även att hon skulle försöka kontrollera hemsituationen, om det kan vara 
något där som orsakar koncentrationssvårigheterna hos Tatiana. 
 

5.1.2 Thomas 
Lärare 1 menade att eftersom Thomas tränar sin finmotorik en timme i veckan hos 
specialläraren så borde han ha skrivhjälp i övrigt, en sorts batteridriven dator, AlphaSmart. 
Den fungerar som en skrivmaskin som man kan ha på sin plats och sedan koppla in i en vanlig 
dator och föra över det man har skrivit till ett worddokument. Sedan påpekade läraren att 
Thomas även kan träna någon timme på finmotoriken i klassrummet. Vart Thomas sitter 
menade läraren inte spelade någon roll. 
 

5.1.3 Anna 
Lärare 1 ansåg att det inte var några större svårigheter med Anna, men att hon kanske ska sitta 
ensam, eftersom att hon skriver av andra. Var hon sitter spelar däremot ingen roll menade 
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läraren. Läraren påpekade också att man måste prata med henne och försöka få henne att 
förstå varför det är viktigt att kunna.  
 

Men sen har ni också skrivit vill kunna mer än vad hon kan, och det är ja, försöka få 
henne att förstå det här med husbygge, att man måste ju liksom kunna grunden 
annars så rasar det ju någon gång, lurar sig själv. 

 
Läraren pratade även om hur viktigt det är med beröm och tydlighet om vad Anna ska kunna. 
 

5.1.4 Mohammed 
När lärare 1 började fundera på Mohammed så kom hon på att han kanske skulle sitta bredvid 
Anna, att de kanske kan stötta varandra. Läraren påpekade att det är viktigt att se Mohammed 
och har därför placerat honom längst fram. Vidare menade hon att det kan vara bra att ha en 
bok som läraren antecknar i varje gång hon har kontakt med honom, vilket annars kan vara 
lätt att glömma. 
 

5.1.5 Stina 
Lärare 1 placerade Stina långt fram, eventuellt bredvid katedern. Vid bänken ställde hon även 
en skärm för att Stina ska känna sig trygg vid sin plats och kanske sätta upp bilder på 
skärmen.  
 
Hon poängterade att det är viktigt att prata med Stina för att försöka få henne att förstå varför 
hon är i skolan, det är också viktigt att komma överens i närhet med henne och inte stå vid 
katedern och säga åt henne vad hon ska göra. Läraren menade att det på det viset inte 
provocerar fram någon maktdemonstration och det skapar ingen konflikt, vidare påpekade 
läraren att det också är viktigt att visa att det är läraren som bestämmer i klassrummet och inte 
Stina. Lärare 1 menade att man får passa sig för det med Stina för att hon kan vara ute efter att 
skapa konflikt. Slutligen menade lärare 1 att hon skulle kolla upp hemsituationen för Stina 
också. 
 

5.1.6 Allmänt 
Det första lärare 1 gjorde var att vända på skissen och sätta whiteboarden på långsidan istället. 
Dels för att eleverna då får fönstren i ryggen och inte kan bli störda av det som händer 
utanför, och dels för att hon tyckte att eleverna som sitter längst bak, när klassrummet var 
vänt som innan, kommer så långt bort från läraren. På skissen gjorde lärare 1 en liten 
pysselhörna bestående av en bänk vid främre väggen i klassrummet. Där man kan ha pyssel 
att sysselsätta händerna med, som hon tidigare nämnde kan vara bra för Tatiana. 
 
Läraren ordnade även en avskild vrå där eleverna kan sitta och arbeta två och två eller om 
någon vill sitta ensam och läsa. Läraren brukade också använda den till avskilda samtal med 
elever. Den avskilda vrån är skapad med hjälp av skärmar. Läraren satte även på några andra 
ställen upp skärmar där elever som är i behov av det kan ha sin plats. 
 
Lärare 1 trodde att det var möjligt att göra de anpassningar hon har nämnt till dessa elever 
samtidigt i samma klass där även de övriga 20 eleverna finns. Men hon påpekade även att hon 
inte är van vid att ha så många elever i en klass. Hon påpekade att de övriga i klassen också 
har sin problematik som läraren måste se. Utöver dessa fem elever som vi har beskrivit så 
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påminde lärare 1 om att det även finns invandrarelever och den problematik som kommer 
med det. Invandrare som kanske inte kan språket ordentligt, och eventuella rasistiska uttryck 
som kan förekomma. 
 
Vad gäller skärmar så påpekade lärare 1 att det är bra för att skapa avskildhet, men även för 
att eleverna får en egen plats där de kan sätta upp sina scheman och någon bild. Lärare 1 
trodde att elever som har det rörigt inom sig (och även ofta utåt) behöver känna att de har en 
egen plats. 
 
Angående att elever har olika inlärningssätt menade lärare 1 att det är svårt att alltid anpassa 
allt så att det passar alla elever.  Hon menade att allt material inte finns inspelat för de elever 
som har svårigheter med läsningen, även om hon också påpekade att det kommer mer och mer 
sådant material. Vidare sade läraren att det inte alltid finns tid till att leta efter bilder för de 
elever som är bildstarka. Hon menade dock att det är viktigt att låta eleverna lära sig i olika 
tempon, att de har rätt att lära sig långsamt också. 
 

Det jag kanske tror är viktigast, det är förhållningssättet gentemot varje elev, att man 
möter dem med respekt och kräver respekt tillbaka, att det är något ömsesidigt där, 
att det blir ett möte med varje elev. 

 

 
Figur 1: Klassrumsskiss, lärare 1 
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5.2 Lärare 2 
Denna lärare var verksam som speciallärare i år 1-6, hon har tidigare arbetat som klasslärare. 
Nedan redovisas hur hon tänkte kring anpassning av undervisning. 
 

5.2.1 Tatiana  
Lärare 2 ansåg att det är bra att Tatiana orkar lyssna aktivt i fem minuter, för då skulle hon 
passa på att ge henne instruktioner medan hon lyssnar. Sedan tyckte hon att det alltid är bra att 
göra en koll med eleven för att se om hon har kommit igång, annars får man göra en kort 
repetition på instruktionerna. Lärare 2 poängterade att det är viktigt att utreda vad olika 
problem beror på, men att man under tiden kan underlätta med olika hjälpmedel. Ett förslag 
som läraren gav för elever som gärna sitter och kastar papperstussar eller sudd är att låta dem 
få ha en boll som de kan sitta och känna på för att på så sätt stimulera det kinestetiska sinnet.  
 
Hon skulle även se efter hur Tatiana sitter, om hon eventuellt behöver någon form av underlag 
för att inte halka av stolen, som till exempel dyna eller kilkudde. När det gäller placering 
menade hon att det är väldigt olika beroende på individen. Några vill sitta nära läraren och 
några vill sitta längst bak för att ha kontroll över resten av klassen. Hon menade att man får 
prova sig fram till den bästa lösningen för varje elev. 
 
Eftersom Tatiana har svårt att komma igång med sitt arbete, ansåg lärare 2 att man måste 
kontrollera med henne om hon har förstått instruktionen, annars får man se till att upprepa den 
för henne. Hon ansåg även att det är viktigt att ge Tatiana uppmärksamhet när hon lyckas, 
som i det här fallet kan vara när hon sitter still på sin plats. Det kan vara i form av en nickning 
eller att man med hjälp av kroppsspråket bekräftar det som hon gjorde bra. Lärare 2 tyckte 
också att man kan ta hjälp av olika tidshjälpmedel. När Tatiana sätter igång och arbetar så kan 
hon ha en sådan tidsklocka, då ser både eleven och läraren att hon orkar sitta och arbeta en 
viss tid, sedan kan man utöka tiden allteftersom. Lärare 2 funderade på om Tatianas brist på 
koncentration kan bero på en kroppslig omognad, d.v.s. om Tatiana blir så trött i musklerna 
av att sitta still att hon måste resa på sig. Är det så kan man skapa tillfällen då det är tillåtet att 
resa på sig en stund. Det kan till exempel vara små raster eller att eleverna får ta ett 
rörelsekort när de känner att det blir jobbigt att sitta still.  
 

5.2.2 Thomas   
Eftersom att Thomas går till specialläraren och tränar finmotoriken ansåg läraren att Thomas 
inte behöver använda sin kraft till att träna finmotoriken i klassrummet, utan att han kan 
behöva kompensatoriska hjälpmedel där istället. Hon tänkte då på någon form av datorhjälp, 
till exempel AlphaSmart som är en ”lilldator” som eleven kan sitta och skriva på. Den 
används bara till att skriva med och då blir man inte heller frestad av att gå in på andra 
program, som man kan bli på en vanlig dator. 
 

AlphaSmart är det smartaste sättet att avhjälpa finmotorisk problematik och då får 
de ju bra resultat och de får skriva och skapa texter så mycket de vill, utan att bli 
störda och uttröttade av det. 

 

5.2.3 Anna 
När det gäller Anna ansåg hon att läraren måste försöka få henne att lita till sin förmåga och 
stärka hennes självbild och visa att det är viktigt vad just hon har att säga. Lärare 2 skulle vilja 
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placera Anna nära sig så att läraren kan använda sig av icke-verbal kommunikation och på så 
vis bekräfta hennes framsteg. Det är viktigt att Anna blir sedd av läraren.  
 

Men troligtvis är det så att om Anna får bättre självkänsla och känner att hon duger 
och börjar lita till sin förmåga och får bekräftelse av lärare, så undan för undan att 
hon börjar lämna egna uppgifter istället för att skriva av. 

 

5.2.4 Mohammed 
Enligt lärare 2 kan man tycka att Mohammed är ganska självgående, men den uppmärksamma 
läraren ser att han inte räcker upp handen och inte vill redovisa inför andra. Hon skulle 
försöka prata med honom om att hon vet att han kan och att det skulle vara roligt om han 
räcker upp handen och deltar på så sätt också. Lärare 2 funderade på vad det kan vara för 
orsaker till varför han inte vill redovisa eller prata inför andra. Hon menade att det kan handla 
om social rädsla och är det så måste andra kompetenser kopplas in. Om det är någon som 
absolut inte vill redovisa exempelvis så kan det gå så långt att när det väl är redovisning då 
känner eleven sig sjuk, har ont i magen och kommer kanske inte till skolan, då blir det ju ett 
funktionshinder och det måste man göra något åt. Vidare menade läraren att yngre elever kan 
känna obehag att prata i grupp men de kanske inte alltid kan uttrycka det. Hon menade att det 
är upp till läraren att försöka hitta olika sätt för att få Mohammed att lyckas och framförallt att 
få honom att känna att han lyckas. Man skulle kunna ordna så att han får redovisa för färre, 
för sådana som han kan känna sig avslappnad med. 
 

5.2.5 Stina 
Med en elev som Stina ansåg lärare 2 att det verkligen är en utmaning för den vuxna. Hon 
menade att om man ska lyckas som lärare så måste man visa vem som har ledarskapet i 
klassrummet och har man då en elev som säger emot en och avbryter så blir det svårt att utöva 
sitt ledarskap. Det är en fråga läraren måste ta tag i snabbt och det kan göras med hjälp av att 
samtala med Stina. Hjälper inte det får man trappa upp det, kanske med hjälp av en tredjepart, 
till exempel specialläraren, som är med under samtalet. Det är viktigt att lärare tar 
handledning i sådana här situationer. Vidare ansåg Lärare 2 att man kan göra en 
överenskommelse med Stina om hur man vill ha det på lektionen. Då får man prova i några 
dagar och fungerar det fortfarande inte så måste man gå vidare och lyfta det till nästa nivå och 
det kan vara via samtal med föräldrarna. Då tar man hjälp av föräldrarna och rektor tills man 
har klarat av det. Hon menade även att det gäller att lyfta vissa saker till ytan, såsom Stinas 
ledaregenskaper och förklara för henne varför hon inte ska dra med kompisar på något som 
inte är så bra. Att man i stället försöker visa henne hur hon skulle kunna göra så att det blir 
mer framgångsrikt på sikt. Läraren trodde att det skulle kunna vara väldigt lyckat om man 
stoppar Stina och visar henne vägen. 
 

5.2.6 Allmänt 
När det gäller inlärningsmiljön ansåg lärare 2 att det är både framgångsrikt och roligt att utgå 
från olika sinnen. Hon tänkte då på att eleverna har olika inlärningskanaler så som auditiva, 
visuella och taktila. När det gäller yngre barn kan det vara svårt att lista ut på vilket sätt 
eleverna lär sig bäst, då menade hon att läraren kan lägga upp undervisningen kring 
läsinlärning och matematik så att den utgår från olika sinnen. När det gäller bokstavsinlärning 
så kan de lyssna på ljuden, sedan leta efter bokstaven i klassrummet och även jobba med 
kroppen, att de kryper eller går/hoppar den aktuella bokstaven. Enligt lärare 2 kan man 
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använda sig av olika sätt att föra fram budskapet på, läraren kan tänka på var hon placerar sig 
i klassrummet så att det blir på olika ställen, tänka på om det ska vara ljust eller dämpat, 
eleverna kanske ska sitta mjukt eller avskilt. 
 
Hon menade även att man kan organisera klassrummet så att man har till exempel sax och lim 
på olika ställen, då får eleverna smyga iväg för att hämta det. Hon påpekade att man kan 
använda sig av kroppsspråket för att förmedla någonting, det kan vara olika tecken eller små 
överenskommelser som man kan påminna om utan att behöva prata. 
 
När det gäller klassrumsskissen skulle lärare 2 försöka ha någon lös skärm, då det kan finnas 
några som har svårt att koncentrera sig. Om det är någon som behöver bekräftelse från läraren 
så skulle hon placera den eleven i närheten av lärarplatsen med en skärm bakom/bredvid sig. 
Det gäller även de som blir störda av vad andra gör och blir frestade av att vända sig om. 
Sedan menade läraren att det finns elever som vill ha närhet till andra och om de klarar av det 
så kan man placera dem i grupper, men att låta de som helst vill sitta ensam och jobba göra 
det. Hon ansåg även att de elever som vill ha det lite ljusare kan sitta vid fönstret, då kan man 
dra fördel av ljuset som kommer in där. Och om man har möjlighet att ha ett ställe där det är 
lite mjukare att sitta så kan det vara bra när eleverna till exempel ska läsa. Hon har tidigare 
använt sig av ”små kontor”, där eleverna kan sitta lite avskärmat. Hon poängterade att det inte 
får ses som en bestraffning att sitta där, även om de flesta eleverna i hennes fall har uppskattat 
det. Lärare 2 ansåg att när det gäller placering av eleverna så är det bra att tänka på vad som är 
mest lämpligt. Om det till exempel är en elev som behöver gå ut ibland så sätter man honom i 
närheten av dörren och om det är elever som ofta sitter i grupprummet så kan det vara bra om 
de sitter nära det. 
 
När det gäller att låta eleverna lyssna på musik ansåg hon att man alltid kan låta de få prova 
och visar det sig att det fungerar så kan de få fortsätta med det. Hon har tidigare även givit de 
elever som vill använda hörselkåpor möjlighet till det. Hon hade ett par stycken hängande i 
klassrummet och de som ville fick använda dem. Det bästa ansåg hon dock var att få ner 
ljudnivån. Man kan även tänka på akustiken i klassrummet, att man har teckningar på väggen 
samt mjuka ytor så att ljudet dämpas. 
 
Enligt lärare 2 så är det otroligt mycket att tänka på när det gäller klassrumssituationen. Det 
hon ansåg är allra viktigast är hur man bemöter gruppen, det vill säga förhållningssättet 
gentemot eleverna. Hon menade att läraren ska försöka behålla lugnet även om det är oroligt, 
det är bättre att försöka dämpa oron i stället för att öka på sin egen stress. Det gäller att skapa 
en miljö där det är behagligt och bekvämt att arbeta.  
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Figur 2: Klassrumsskiss, lärare 2 

 

5.3 Lärare 3 
Lärare 3 var verksam som klasslärare inom år 4-6. Nedan redovisas hennes tankar kring 
anpassning av undervisning. 
 

5.3.1 Tatiana 
När det gäller Tatiana ansåg lärare 3 att det är en elev som man måste vara tydlig med, att 
man ger tydliga instruktioner. Hon skulle även ge Tatiana ett eget schema, ett lektionschema 
där hon ser vad hon ska göra på varje lektion. Lärare 3 tror att Tatiana behöver struktur i sitt 
arbete, därför kan det vara bra att även ha mål för varje lektion. Det får dock inte vara för 
långsiktiga mål, utan kortsiktiga. Man kan då också använda sig av någon form av 
belöningssystem, så när målet är uppnått och det är tid kvar på lektionen kan Tatiana få göra 
någonting som hon tycker är roligt. Det kan då vara saker som läraren tillsammans med 
Tatiana kommer överens om, till exempel rita, spela spel eller sitta vid datorn en stund. 
 
Då det gäller placering i klassrummet ansåg lärare 3 att det är bra att Tatiana sitter nära henne, 
speciellt då vid genomgångar, så att hon har henne i blickfånget och kan fånga upp henne om 
hon blir orolig. Det kan även vara så att Tatiana blir orolig av att ha klassen bakom sig och är 
det så ska hon kanske ha en egen plats längst bak i stället, så att hon kan ha överblick över 
klassrummet. Läraren menade även att det kan vara bra att Tatiana har någonting i handen 
som hon kan sitta och klämma på. Själv använder hon små mjukisdjur från Ikea som eleverna 
kan ha när de ska lyssna. Hon tror att det kan vara bra att titta på hur Tatiana ska sitta, om det 
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ska vara mjukt eller hårt. Enligt lärare 3 kan man bli orolig och tycka att det är jobbigt att sitta 
på en hård och kall stol, då kan det vara bra att ha en dyna på stolen. 
 
Lärare 3 ansåg att man måste prata med Tatiana om att hon stör sina klasskamrater, och få 
henne uppmärksam på att varje gång hon stör så är hon orsak till att någon annan inte kan nå 
sitt mål.  
 

5.3.2 Thomas 
För Thomas ansåg lärare 3 att det kan vara bra med kompensatoriska hjälpmedel, främst dator 
eftersom det är skrivning som han har svårigheter med. Sedan kan det vara bra att göra arbetet 
lustfyllt för honom, det får inte bli betungande för honom när han ska skriva texter. Enligt 
lärare 3 så kan man variera arbetssätt, att han ena gången skriver en text och att han nästa till 
exempel gör en tankekarta som han får berätta kring. Hon ansåg även att det är för lite att bara 
träffa specialläraren en gång i veckan. Specialläraren kanske kan skicka med övningar som 
han kan träna på i klassrummet också, eller att läraren ger honom uppdrag där han får 
möjlighet att träna lite extra. 
 
När det gäller placering ansåg lärare 3 att det inte spelar så stor roll vart han sitter förutom att 
han bör ha närhet till datorn just för att underlätta för honom. 
 

5.3.3 Anna 
Lärare 3 fick känslan av att Anna är en osäker tjej som behöver mycket positiv feedback, för 
att stärka hennes självkänsla. Hon tror också att Anna skulle behöva uppgifter som är 
anpassade efter hennes svårigheter så att hon får chans att träna på det hon behöver. Sedan 
tror hon också att det är viktigt att ha en bra kommunikation med Anna, där man tydliggör att 
den nivån hon är på är fullt tillräcklig. Lärare 3 skulle även titta extra på Annas läsförståelse 
och hennes sätt att ta instruktioner. 
 
Enligt lärare 3 bör Anna ha en plats där hon känner sig trygg och där hon kan sitta 
tillsammans med klasskamrater som kan ge henne stöd, i stället för kamrater där hon känner 
att hon måste visa sig duktig. Hon tror att det är viktigt att Anna känner att hon duger som hon 
är. 
 

5.3.4 Mohammed 
När det gäller redovisning skulle lärare 3 vilja börja med att Mohammed bara redovisade för 
henne, någon kompis eller bordsgruppen som de sitter tillsammans med i klassrummet. Till 
att börja med skulle det kunna vara små saker som han ska redovisa, till exempel att berätta 
om sitt husdjur, sina fritidsintressen eller något som ligger honom nära. Om han sedan ska gå 
vidare och redovisa för en lite större grupp så tror lärare 3 att det är viktigt att han har stöd av 
någon kompis eller av läraren. Hon tror även att Mohammed behöver mycket bekräftelse på 
att läraren ser honom samt att jobba mycket med att stärka hans självkänsla genom positiv 
feedback. Han måste få känna att när han gör något, när han vågar, så gör han det jättebra. 
Lärare 3 menade att hon kan ge Mohammed små uppgifter, som att räcka upp handen på nästa 
lektion. Det förutsätter att hon går igenom med honom vad som ska tas upp då, så att han har 
möjlighet att förbereda sig. 
 

24 



 

Hon tror att det är bra om Mohammed sitter i mitten av klassrummet. Det får inte vara för 
långt fram så att han kanske känner sig pressad, men inte för långt bak heller så att han 
försvinner i gruppen.  
 

5.3.5 Stina 
Med Stina tyckte lärare 3 att det kändes som om det är en tjej som man måste sitta och prata 
mycket med om hur man bemöter andra. Hon skulle även vilja sätta upp mål för varje lektion 
tillsammans med henne. Lärare 3 gav som exempel att man kan arbeta med stoppljus, det vill 
säga grönt, gult och rött, där man har ett schema som man fyller i vilken färg varje lektion har 
varit. Har hon uppnått målet för en lektion så är det en grön lektion. Är det så att hon har 
arbetat på bra men att hon inte har varit så trevlig mot kamraterna så är det en gul lektion och 
har hon varit otrevlig och inte gjort uppgifterna så är det en röd. Det gäller att läraren pratar 
med Stina innan om hur hon ska bete sig på lektionerna och så sätter man upp mål så att hon 
ser vad hon ska ha uppnått efter varje lektion. Arbetar man på det här viset så tror lärare 3 att 
det är bra att samarbeta med hemmet, för då kan man säga till Stina att om hon har haft en 
grön vecka så får hon göra något roligt på helgen exempelvis. Läraren kan också låta henne 
göra något som hon tycker är roligt i skolan. Lärare 3 trodde att det är viktigt att man är tydlig 
om man ska arbeta på det här sättet, att man tar varje situation och visar på ett konkret sätt, för 
att eleven ska få syn på sitt beteende. Läraren menade att det ibland krävs att man sitter ner 
och pratar med Stina varje gång det händer något. Ett annat sätt för läraren att få Stina att se 
uppmärksamma sitt beteende är att rita sociala berättelser där hon får se olika situationer med 
hjälp av bilder. Läraren menade att det ligger mycket arbete bakom ett sådant här arbetssätt, 
då det är tidskrävande, men att man vinner mycket på det i längden. Hon trodde att man 
hjälper eleverna en hel del och att de utvecklas mycket på det. 
 
En annan sak som lärare 3 ansåg att man kan arbeta med är ”art”. Det är specialpedagogen 
som har art-utbildning med eleverna. Det handlar i första hand om ilskehantering, men även 
om hur man beter sig mot andra. De arbetar då i smågrupper på ca tre elever, där de 
tillsammans spelar upp olika situationer med hjälp av rollspel och att de sedan pratar om de 
olika situationerna. Specialpedagogen kan även skicka med små läxor som att ge en schysst 
komplimang till någon kompis. 
 
När det gäller placering i klassrummet så ansåg lärare 3 att Stina behöver en egen plats för sig 
själv där hon inte har översikt över klassen eftersom hon inte var någon bra ledare. Läraren 
menade att en elev som sitter så att de har överblick över klassen och som är en negativ ledare 
lätt kan skapa oro hos de andra eleverna. Men sedan trodde hon att det är viktigt att Stina inte 
är själv hela tiden, utan att hon har kontakt med de andra i klassen. Själv arbetar läraren 
mycket med samarbete inom bordgruppen i sin klass och det då är viktigt att de som sitter för 
sig själva ändå tillhör en bordsgrupp så att de känner att de har tillhörighet till en grupp. 
 

5.3.6 Allmänt 
Lärare 3 föredrog bord framför bänkar, då det blir mer socialt om eleverna får träna på att 
samarbeta i bordsgrupper och att det blir en bättre stämning. Läraren berättade att eleverna i 
hennes klass förvarar sina saker i korgar stående vid sin plats, på så vis blir det inte lika 
mycket spring i klassrummet. Det är även lämpligt att de kan bära med sig korgen om de ska 
gå iväg någonstans. 
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Lärare 3 trodde att det är möjligt att anpassa utifrån alla elevers behov i en klass, men att det 
är de elever som ”sticker ut” som hon får lägga mest krut på. För de som har koncentrationen 
och som inte har några inlärningssvårigheter får det oftast bara rulla på. Hon menade att det är 
viktigt att se alla elever, även om det kan vara tufft om man har en grupp på exempelvis 27 
elever. Det är viktigt att tänka på hela gruppen, att alla har det bra, något som hon samtalar 
mycket med eleverna om. Det kan vara om de vill sitta mjukt eller hårt, om de vill sitta i 
närheten av fönstret eller längre in i klassrummet. En del vill sitta nära tavlan och andra 
kanske väljer att sitta längre bak. Hon pratade även om att det är tillåtet att ta med sig frukt att 
äta på lektionen samt att de kan ha en vattenflaska med sig om de har behov av det. 
 
Lärare 3 hade avslappningsmassage på schemat ett tillfälle i veckan. De som av någon 
anledning inte ville ha massage brukade istället få gå en liten slinga runt skolgården, hon 
menade att det också kan vara avslappning. I en klass som hon hade tidigare försökte hon få 
alla att komma ner i varv med hjälp av massage, men att det var två elever som inte tyckte om 
det. Det fick henne att inse att massage inte var rätt avslappning för dem, så de fick gå slingan 
runt skolgården då istället. Hon har även använt sig av avslappningsmusik på morgonen för 
att eleverna ska komma ner i varv när de kommer in i klassrummet. 
 
När det gäller användandet av mp3-spelare på lektionen ansåg läraren att det måste vara en 
överenskommelse mellan henne och enskilda elever. Hon menade att man kan ha en prövotid 
för dessa elever för att se om det fungerar. Läraren ansåg att det kan vara bra för de elever 
som har svårigheter med läsningen att använda någon form av spelare så att de får lyssna på 
talbok när man har morgonläsning exempelvis. 
 
Lärare 3 menade att alla elever är olika individer och att de lär sig och koncentrerar sig på 
olika sätt så där får man som lärare prova sig fram.   
 

5.4 Lärare 4 
Den här läraren var verksam som ämneslärare i år 7-9. Nedan redovisas hur hon tänkte kring 
anpassning av undervisning. 
 

5.4.1 Tatiana 
Lärare 4 trodde att Tatiana behöver struktur och att hon kanske hellre vill ha skriftliga 
instruktioner, så när hon ger muntliga instruktioner ser hon även se till att det står ordentligt 
uppskrivet på tavlan eller att hon ger en lapp med instruktioner till Tatiana. Vidare trodde 
läraren att Tatiana kanske jobbar bättre om hon får korta uppgifter, att man ger henne 
uppgifter i etapper eller några uppgifter och att läraren sen kommer och tittar hur det går och 
att hon därefter kan få fler uppgifter. Lärare 4 menade även att Tatiana kan behöva olika sätt 
att jobba på, att hon får använda olika sinnen och inte bara sitta still och läsa. Läraren skulle 
även prata med Tatiana om hon hellre vill ha en kudde på stolen så att hon sitter lite mjukare 
och om hon vill sitta ljust eller mörkt. Dessutom trodde läraren att Tatiana behöver lite 
”påpuffningar” från henne och att läraren kommer ibland och frågar hur det går. Lärare 4 
menade att det är viktigt hur läraren inleder lektionen, kan man få en bra ingång så trodde hon 
att Tatiana orkar lyssna lite längre. Vidare påpekade läraren att Tatiana kanske lyssnar bättre 
på eftermiddagen än på morgonen. Läraren skulle även fundera på om det är vid några 
speciella tillfällen som Tatiana lyckas koncentrera sig, om det är något särskilt som ger henne 
motivation. 
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Enligt lärare 4 kunde det även vara så att Tatiana behöver gå ut och gå ett varv runt skolan 
och sen komma tillbaka. Läraren hoppades även på att hon skulle kunna ha en bra diskussion 
med Tatiana om att hon inte ska gå och ”picka” på sina klasskompisar, eftersom att de då blir 
störda. Lärare 4 trodde även att det kan vara så att Tatiana koncentrerar sig bättre med musik i 
öronen, för att stänga ute alla ljud. Hon kanske tycker att det är skönt att stå upp och arbeta, så 
lärare 4 skulle försöka ha en ståbänk i klassrummet (se klassrumsskissen), annars kan Tatiana 
stå vid tavlan och arbeta. Läraren menade att Tatiana kanske tycker att det är skönt att få gå ut 
ur klassrummet och arbeta tillsammans med någon kompis, så att de kan röra sig samtidigt 
som de lär in. Ett exempel som läraren gav var att de kan göra en ”Robinson-tävling”, där de 
står i en trappa, besvarar frågor och vid varje rätt svar tar ett steg ner.  
 
När vi pratade om placering så menade läraren att Tatiana kanske ska sitta i någon vrå med 
ryggen mot klassen, eftersom att hon lätt blir störd. Lärare 4 berättade att man kan möblera så 
att det står en bokhylla som avskärmning och att man kan ha en liten lampa där så att det blir 
lite mysigt.  
 

5.4.2 Thomas 
Lärare 4 ansåg att Thomas ska arbeta vid datorn då han ska producera en text. Sedan skulle 
hon låta honom arbeta med självrättande material så att han inte behöver skriva så mycket. 
Något annat som läraren påpekade var att försöka hitta arbetssätt där Thomas slipper fylla i 
arbetsblad. Läraren sade att man även kan köpa in små whiteboards, inte större än ett A4, som 
Thomas kan skriva på istället för att skriva i en bok. Läraren menade att det kanske 
underlättar för Thomas att stå vid tavlan och skriva. 
 
Lärare 4 kunde inte se att Thomas måste sitta på någon speciell plats. Däremot önskade hon 
att han sitter så att hon kan nå honom, men då hon inte skulle ha en traditionell möblering 
trodde hon att det går oavsett var han sitter.  
 

5.4.3 Anna 
Lärare 4 menade att Anna framför allt behöver uppmuntran och att hon får se vad hon kan, 
genom att fokusera på det positiva. Läraren skulle även jämföra hennes egna arbeten för att 
Anna ska få se hur mycket hon utvecklas. Hon menade att läraren kan börja med att ge Anna 
korta uppgifter som hon klarar av själv. Anna kan även få uppgifter där hon inte har en chans 
att titta på någon annan, utan måste göra det själv. Efter genomgångar skulle läraren gå fram 
till Anna och kolla så att hon har förstått instruktionerna. Läraren menade att det är viktigt att 
skapa en bra relation till Anna så att läraren till slut kan säga till henne när hon inte kan. 
 
När det gäller placering ansåg lärare 4 att hon gärna vill ha Anna ytterst mot gången så att hon 
lätt kan nå henne om hon vill ha hjälp, uppmuntran eller stöd. Läraren skulle inte säga åt Anna 
vem hon ska sitta bredvid, däremot skulle hon se till att eleverna ofta byter grupper så att 
Anna får arbeta med olika personer. 
 

5.4.4 Mohammed 
Lärare 4 menade att Mohammed till en början får redovisa för en eller två kompisar i stället 
för att redovisa inför hela klassen. Sedan, ansåg läraren, kan man successivt öka så att han 
redovisar inför en större grupp. Hon påpekade att det är viktigt att man inte gör det så 
dramatiskt att prata inför klassen. Eftersom att Mohammed även tycker att det är jobbigt att 
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svara på frågor inför klassen och inte vill räcka upp handen, så skulle läraren gå fram till 
honom efter genomgången för att se att han har förstått. Läraren menade att han på något sätt 
måste visa att han kan, men det viktigaste är inte att han pratar inför klassen. Om det finns 
möjlighet att gå utanför klassrummet så skulle läraren gå ut med Mohammed och prata med 
honom där. 
 
Att Mohammed ”glöms bort” menade läraren är hennes ansvar, han ska inte kunna 
”försvinna” oavsett vad han gör.  
 

5.4.5 Stina 
Läraren ansåg att det är Stina som anger tonen i klassrummet och att hon skulle jobba hårt för 
att skapa en bra relation till Stina, för att då kunna ställa högre krav på henne. Vidare menade 
läraren att hon skulle försöka att vända den negativa styrkan till en positiv och ge Stina någon 
uppgift i klassrummet för att försöka lyfta fram hennes bra egenskaper. Om Stina vägrar att 
göra en uppgift skulle lärare 4 ge henne olika sätt som hon kan lösa uppgiften på, så att hon 
känner att hon får ett val. Läraren påpekade att Stina troligen är en sådan som gärna sitter 
långt bak, men att läraren gärna ville ha henne nära sig. 
 

5.4.6 Allmänt 
När vi pratade om klassrumsskissen berättade lärare 4 att hon brukade ha några ”tvåbänkar” 
längs med fönstren och några runda bord i mitten av klassrummet. Hon brukade även ha 
någon bänk där eleven sitter med ansiktet mot väggen och en plats precis vid dörren till 
klassrummet. Hon hade också en soffa i klassrummet, något läraren menade är jättebra då 
någon vill sitta lite skönare. Hon använde bokhyllor eller skåp i klassrummet för att avskärma 
en del platser. Läraren tyckte att det är bra med lite variation i klassrummet. Hon använde en 
liten rund kateder på hjul i klassrummet, som hon brukade skjuta iväg till sidan, ofta ställde 
hon den framför den främsta bänken för att inte ha någon barriär mellan sig och eleverna. 
Läraren påpekade även att hon alltid försöker få det så att eleverna som sitter vid de runda 
borden inte sitter med ryggen mot henne.  
 
Enligt lärare 4 är det viktigt att prata med klassen om att alla är olika, att vi lär oss på olika 
sätt. Hon skulle även göra dem uppmärksamma på hur de vill ha ljuset, vill de ha ljust får de 
tänka på att sätta sig vid fönstret och om de vill ha mörkare så kan de sätta sig längre in i 
klassrummet. Hon menade att eleverna säkert till en början väljer plats utifrån kompisar 
snarare än utifrån sina egentliga behov, men läraren trodde att om man pratar om det så inser 
eleverna förr eller senare vad som är bäst för dem.  
 
Hon menade att eleverna lär sig lättare om läraren varierar sig vid genomgångar och försöker 
att ge både skriftliga och muntliga instruktioner, samt att eleverna får göra och uppleva saker 
på olika vis, kanske bygga en modell eller vara ute och samla information på olika sätt. Enligt 
lärare 4 var det viktigt att tänka på hur läraren inleder lektionen, att man försöker att skapa ett 
intresse för ämnet hos eleverna. Det kunde man, enligt läraren, till exempel göra genom att 
berätta en spännande historia. Läraren inledde varje lektion med att hälsa på eleverna, hon var 
även noga med att notera de som inte var där. När de sedan kom tillbaka så var hon även noga 
med att uppmärksamma det. Läraren påpekade också vikten av att inte enbart ha skriftliga 
prov, utan att det även kan vara muntliga. Sedan kan det även finnas de elever som hellre vill 
visa praktiskt att de kan, de kan då till exempel få göra ett spel eller bygga något. Vidare 
pratade lärare 4 om betydelsen av vilken tid på dagen lektionen är, hon försökte lägga prov 
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och test på olika lektioner för att få dem på olika tidpunkter på dagen. Läraren påpekade 
vikten av att inte vara så styrd i sin planering utan att vara lyhörd och känna in vad eleverna 
har för behov. 
 
Då det gäller placering trodde lärare 4 att det viktigaste är att eleverna känner sig trygga och 
bekväma. Hon menade att hon inte vill placera sina elever på någon speciell plats, såvida det 
inte är något särskilt problem. Enligt lärare 4 kan eleverna använda bordsskärmar i A4- eller 
A3format för att avskärma sig. Eleverna kan också använda hörselkåpor om de vill. Läraren 
påpekade att de flesta eleverna inte vill ha det knäpptyst i klassrummet och att man då kan ha 
radion på väldigt tyst. Läraren menade att om det fungerar får eleverna använda mp3 på 
lektionerna.  
 
Lärare 4 ansåg att det är bra att variera sig i undervisningen. Däremot menade hon att det 
finns elever som behöver rutiner, men det märker man efter ett tag. Vidare menade läraren att 
detta är ett bra sätt att nå fler elever, eftersom alla lär sig på olika sätt. Har man omotiverade 
elever så kan man försöka fånga upp dem genom deras intressen, berättade läraren. Är 
lektionerna roliga är det också lättare att lära sig, menade hon. Läraren poängterade vikten av 
att ha bra relationer till sina elever och hon menade att det är viktigt att ta tillvara på mötena 
utanför klassrummet då det kan skapa en dialog som inte är klassrumsrelaterad. Hon påpekade 
också att det är viktigt att bemöta eleverna på rätt sätt. 
 

Jag tror en bra relation är liksom A och O. 

 
 

 
Figur 3: Klassrumsskiss, lärare 4 
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5.5 Sammanfattning av resultat 
Här följer ett urval av några viktiga delar från resultatet. Det framgår inte vilken eller hur 
många lärare som har en viss uppfattning. 
 
När det gäller Tatiana ansåg lärarna i undersökningen att uppmuntran är viktigt, ett sätt kan 
vara att genom kroppsspråket bekräfta när hon gör någonting bra. De trodde även att det kan 
underlätta för Tatiana att arbeta målinriktat till exempel genom att ge henne mål för varje 
lektion eller att ge henne små delmål. Lärarna menade att det är betydelsefullt att samtala med 
Tatiana, dels om vad hon själv tror skulle kunna hjälpa henne att behålla koncentrationen, 
men även om att hon stör sina kamrater. 
 
Lärarna menade att det finns flera olika sätt att tänka kring Tatianas placering i klassrummet. 
Det kan till exempel vara att ha henne nära sig, att låta henne sitta i någon vrå med ryggen 
mot klassen eller att placera henne längst bak där hon har kontroll över vad som händer. Det 
framkom dock att elever är olika och att läraren får prova sig fram. Lärarna påpekade även att 
stolen kan ha betydelse för koncentrationen och att Tatiana kanske skulle vilja ha en dyna 
eller kilkudde att sitta på. De trodde att Tatiana kanske kan koncentrera sig bättre om hon har 
något i handen såsom en kub, en mjuk boll eller ett litet mjukisdjur. 
 
Informanterna ansåg att Thomas ska få använda dator som hjälpmedel i undervisningen. De 
nämnde ett specifikt hjälpmedel, AlphaSmart. Man kan även låta Thomas få träna 
finmotoriken i klassrummet genom uppgifter som specialläraren eller läraren ger honom. 
Resultatet visade att lärarna skulle vilja variera arbetssättet för att underlätta skrivandet för 
Thomas, antingen genom att använda en liten whiteboard eller genom att låta honom skriva en 
tankekarta och sedan berätta utifrån den. 
 
Lärarna menade att det är viktigt att stärka Annas självkänsla genom positiv feedback och 
genom att läraren ger henne uppgifter som hon klarar av själv. Det är även viktigt att läraren 
ger henne uppgifter som är anpassade utifrån hennes svårigheter. Vid intervjuerna framkom 
vikten av att ha en bra kommunikation med Anna, där läraren till exempel försöker få henne 
att förstå varför det är viktigt att kunna. 
 
Det viktigaste som framkom när det gäller Mohammed är att läraren måste se honom, vilket 
kan underlättas genom att anteckna varje gång man har haft kontakt med honom. Lärarna 
menade att Mohammed bör få redovisa för några få personer som han känner sig trygg med, 
då det väsentliga inte är att han redovisar inför hela klassen.  
 
Med Stina ansåg lärarna att det är viktigt att samtala om hur man bemöter andra, men även 
om varför hon är i skolan. De skulle vilja arbeta målinriktat, genom att tillsammans med Stina 
sätta upp mål för varje lektion. Ett sätt att motivera Stina kan vara att arbeta med stoppljus, ett 
annat kan vara att ge henne olika valmöjligheter att lösa uppgifterna på. Något annat som 
framkom vid intervjuerna var att det är viktigt att läraren försöker att vända det negativa till 
något positivt, ett sätt att göra det kan vara att ge Stina någon uppgift i klassrummet. Vid 
intervjuerna framkom det att Stina, eftersom att hon är en negativ ledare, inte bör sitta så att 
hon har överblick över klassen då det kan skapa oro hos de övriga eleverna, men att det ändå 
är viktigt att hon känner samhörighet med klassen. 
 
Lärarna ansåg att förhållningssättet gentemot eleverna är viktigt, att läraren möter dem med 
respekt och kräver respekt tillbaka samt att ta tillvara på mötena med varje elev. De skulle 
även prata med eleverna om hur de vill ha det i klassrummet för att alla ska ha det bra, till 
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exempel om de vill sitta mörkt eller ljust och sitta hårt eller mjukt. Något annat som lärarna 
skulle ta upp med eleverna var att alla lär sig på olika sätt. Det framkom även att ett sätt att 
skapa trygghet hos elever som har det rörigt inom sig är att skärma av deras plats.  
 
Resultatet visar att det kan vara bra att variera undervisningen för att alla elever ska kunna 
tillgodogöra sig den på bästa sätt. Även vikten av att inte vara så styrd av sin 
lektionsplanering, utan att vara lyhörd och känna efter vad eleverna har för behov framkom. 
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6. Diskussion 
Här nedan följer en diskussion om metoden som undersökningen bygger på, där bland annat 
fallbeskrivningarna och sammanställningen av resultatet tas upp. Även resultatet kommer att 
diskuteras i förhållande till bakgrunden. 
 

6.1 Metoddiskussion 
Undersökningen består av fyra intervjuer med lärare som är verksamma i olika år. Antalet 
intervjuer var från början inte bestämt, men då dessa fyra intervjuer var genomförda så kände 
vi att materialet var tillräckligt för vår undersökning. Vi är dock övertygade om att det finns 
flera andra sätt att tänka kring anpassning av undervisning utifrån elevernas behov. 
 
Vid intervjuerna utgick vi från fallbeskrivningar, vilket vi anser var ett bra sätt att få den 
information som vi efterfrågade. Vi hittade dock ingen litteratur som styrkte detta. 
Undersökningen avgränsades med hjälp av antalet fallbeskrivningar, då vi endast lyfte fram 
fem elever i en klass. Vi trodde att undersökningen skulle ha blivit för omfattande om vi hade 
haft fler fallbeskrivningar, men det hade troligen givit oss fler tankar kring anpassning. Hade 
vi i stället beskrivit färre elever så kunde vi ha haft med fler informanter och på det viset gått 
djupare in på de olika fallen. Men då det inte var syftet med arbetet så valde vi att inte göra så. 
Fallet Anna skapade viss tveksamhet hos flera av informanterna på grund av motsägelser i 
beskrivningen, vilket vi fick tydliggöra under intervjun. Trots detta gav informanterna 
värdefull information om alla fallen.    
 
Tanken med klassrumsskissen var att informanterna inför intervjutillfället skulle skapa sina 
tänkta klassrum. Det var dock endast en som hade gjort det innan vi träffades, medan två av 
informanterna gjorde det under intervjun. En använde inte klassrumsskissen riktigt som vi 
hade tänkt, därför valde vi att inte ta med den i resultatet. En tänkbar orsak till att läraren inte 
använde klassrumsskissen kan vara att läraren fick intervjuunderlaget endast ett par dagar i 
förväg, medan de övriga lärarna fick det ca en vecka innan.  
 
Intervjuerna tycker vi gav oss mycket bra information och vi tror att intervjuguiden var en 
anledning till det. Vi valde att ha en intervjuguide för att intervjuerna skulle fungera mer som 
ett samtal samt för att skapa möjlighet till nya infallsvinklar under intervjuns gång, i enlighet 
med Jacobsen (1993), vilket stämmer överens med våra erfarenheter från dessa intervjuer. 
 
Vi valde att sammanställa resultatet varje lärare för sig, eftersom att vi ville synliggöra hur 
lärarna tänkte kring klassen som helhet. Ett annat sätt kunde vara att sammanställa eleverna 
var för sig. Detta hade medfört att varje fall skulle ha blivit mer överskådligt, då lärarnas 
tankar samlades på ett ställe. Eftersom att syftet med undersökningen var att beskriva hur 
lärarna tänker kring anpassning i en klass lämpade det sig bättre att redovisa lärare för lärare. 
 
Vi är nöjda med metoden eftersom att vi har fått ut det som vi efterfrågade. Lärarna i 
undersökningen har gett oss mycket positiv feedback på intervjuunderlaget, de ansåg att det 
var genomarbetat och roligt med ett annorlunda upplägg. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Vi anser att lärarna i undersökningen var öppna för elevers olikheter och såg anpassningar 
som en självklar del av undervisningen. Det motsäger det som Heimdahl Mattson (1998) 
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påpekar, att heterogenitet kan ses som ett problem i skolan och att i stället för att ta till vara på 
elevernas olika förutsättningar så försöker man minimera olikheterna. En förklaring till det 
kan vara att vi har valt lärare som vi visste arbetade med anpassning i undervisningen. 
Däremot så tror vi att det som Heimdahl Mattson menar stämmer för skolan överlag och att 
det finns mycket att utveckla inom det här området. De flesta av anpassningarna som lärarna 
gav förslag på kräver inga större ekonomiska resurser, till exempel placering av eleverna i 
klassrummet, belysning och avskärmning. Med tanke på skolans brist på resurser så är det 
jättebra med konkreta tips som inte kostar så mycket. 
 
En viktig del av undervisningen som alla nämner är att stärka elevernas självkänsla. Några 
förslag som framkom var att samtala med eleverna, att ge dem positiv feedback samt att ge 
dem uppgifter som de klarar av. Forsberg (2000) menar att ansenliga didaktiska kunskaper är 
viktigt för att läraren ska kunna hjälpa eleverna i deras utveckling. Lärarna poängterade att 
alla elever lär sig på olika sätt och även olika fort. Det styrks av Salamancadeklarationen 
(2001) som påpekar att skolan ska ge utrymme för elevernas olika behov och 
inlärningstempon. Arvidsson (1995) menar att det är lärarens uppgift att bemöta eleverna med 
undervisningsmetoder som passar dem, men att det inte alltid har varit en självklarhet då man 
förr såg elever som har svårigheter i skolan som ett ”objekt” som tillhörde 
specialundervisningen. Det som Arvidsson poängterar stämmer överens med vad vi har sett i 
de tre senaste läroplanerna för grund- och gymnasieskolan. 
 
Lärarna i undersökningen menade att det är viktigt att göra eleverna delaktiga i sin 
undervisning genom att tillsammans med dem sätta upp individuella mål. Gannerud och 
Rönnerman (2007) berättar om två lärares syn på förändringen av lärarrollen, de menar att 
individualiseringen är viktigare idag och att eleverna har mer inflytande. Lärarna påpekar 
dock att man även förr hade individuella mål för eleverna, men att man idag pratar mer med 
eleverna om det. Vi tycker att det här är en viktig del av undervisningen för att eleverna ska 
kunna utvecklas i sitt lärande, man måste dock vara tydlig och visa eleverna på ett konkret sätt 
vad de kan och vad de ska uppnå. 
 
Resultatet visar att det kan vara bra att variera undervisningen för att alla elever ska kunna 
tillgodogöra sig den på bästa sätt och för att göra den mer lustfylld för att på så sätt öka 
elevernas motivation. Något annat som framkom var vikten av att inte vara så styrd av sin 
lektionsplanering, men att det är viktigt att tänka på att det finns elever som behöver fasta 
rutiner. Det gäller att läraren är lyhörd och känner efter vad eleverna har för behov. Brodow 
och Rininsland (2002) styrker detta och menar att enformiga arbetssätt förstör motivationen 
för de flesta elever, men att det dock finns en del elever som mår bra av och känner sig trygga 
av att ha fasta rutiner. 
 
Vi upplever att alla lärarna i undersökningen ansåg att klassrumsmiljön är viktig för att kunna 
tillgodose elevernas behov. Ett exempel på det var att läraren i klassrummet ordnar en vrå där 
eleverna får möjlighet att sitta avskilt. De påpekar även vikten av att miljön ska vara 
hemtrevlig. Arvidsson (1995) menar att man förr fokuserade enbart på eleven men att man nu 
även fokuserar på skolmiljöerna, vilket innebär andra krav på lärarna och att lärarrollen har 
förändrats. Vi tycker att lärarna i vår undersökning uppfyller dessa krav då de lägger stor vikt 
vid miljön i klassrummet. Detta är något som Brodow och Rininsland (2002) menar att även 
elever önskar. 
 
Syftet med det här arbetet var att synliggöra hur lärare tänker kring anpassning av 
undervisning i en klass utifrån alla elevers behov. Vi hade även en förhoppning om att få 
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konkreta tips på hur vi, som blivande lärare, kan göra detta. Vi anser att denna undersökning 
mycket väl infriade både syfte och förhoppning. Vi har fått många bra konkreta förslag till 
anpassning som vi kan använda i vår roll som lärare.  
 

6.3 Slutsats 
Vår slutsats är att det är viktigt att läraren tar sig tid till att prata med eleverna och är lyhörd 
för deras behov. Det är även viktigt att komma ihåg att alla elever är olika och lär sig på olika 
sätt samt att det är vår uppgift som lärare att se alla elever och ta hänsyn till deras 
förutsättningar och behov. 
 

6.4 Fortsatt forskning 
Vår förhoppning är att denna undersökning kan utgöra en grund för framtida forskning då det 
säkerligen finns mer att utforska inom området. Några förslag till fortsatt forskning är: 
 

• att utöka antalet fallbeskrivningar för att i större utsträckning belysa behov som kan 
finnas i en klass; 
 

• att använda en autentisk klass och göra anpassningar utifrån de behov som finns där.  
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Bilaga 1 
Intervju 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva lärares tankar om anpassning av undervisningen. Vi vill 
kunna skapa en gynnsam lärandesituation för alla elever i en klass, genom att tillgodose deras 
behov. I alla klasser finns det elever med olika behov, vi har beskrivit några av dessa, men vi 
är medvetna om att det även finns andra. 
 
Med undervisning menar vi lärarens genomgångar och elevernas självständiga arbete men 
även möblering och utformning av klassrummet. Vi har valt att bortse från hur man kan 
anpassa läromedel och enskilda uppgifter. 
 
Som underlag för intervjun bifogas även fallbeskrivningar och en klassrumsskiss där du har 
möjlighet att skapa klassrummet. Inför intervjun vill vi att du använder den medföljande 
skissen för att rita/skapa det tänkta klassrummet, så vi kan utgå från det under intervjun. 
 
Intervjun är tänkt som ett samtal som utgår från nedanstående intervjuguide där vi har 
möjlighet att komma med följdfrågor. Fundera gärna på möjligheter att anpassa 
undervisningen utifrån behov som inte finns med i fallbeskrivningarna.  
 
 
Intervjuguide 
 

Hur skulle du anpassa undervisningen utifrån 
 
 

• Tatiana? 
 

• Thomas? 
 

• Anna? 
 

• Mohammed? 
 

• Stina? 
 

 
 

 



 

Bilaga 2 
Fallbeskrivningar 
 
I din klass går det 25 elever med flera olika behov av anpassning i undervisningen. 
Klassrummet är ganska traditionellt med fönster utmed ena långsidan och där eleverna har 
sina bestämda platser. Utöver dessa platser finns det visst utrymme som du kan utnyttja för 
anpassning. Inom rimliga gränser så finns det material och hjälpmedel att tillgå på skolan. I 
fallbeskrivningarna har vi valt att beskriva elever utan inlärningssvårigheter, detta för att 
undvika anpassning av läromedel. Vi har även valt att inte ange ålder på eleverna, eftersom att 
ni lärare är verksamma i olika skolår kan ni relatera till er egen verksamhet. 
 
Av eleverna i din klass har vi valt att lyfta fram fem stycken som vi vill att du utformar 
anpassning för. Tänk på att alla ska rymmas i samma klassrum som resten av klassen. 
 
Tatiana: 
Orkar sitta och lyssna aktivt i max 5 min. Vilket uttrycker sig genom att hon till exempel 
trummar på bänken och skruvar på sig. 
Under eget arbete har hon svårt att komma igång med jobb. Orkar heller inte sitta och arbeta 
några längre stunder. Det uttrycker sig då genom att hon går runt i klassrummet och stör sina 
klasskompisar med prat och ”pickningar”. 
När väl koncentrationen finns så arbetar hon bra och visar inga tecken på 
inlärningssvårigheter. Men på grund av bristande koncentration så blir det inte tillräckligt 
mycket gjort under lektionen. 
 
Thomas: 
Har stora svårigheter med finmotoriken. Han går till specialläraren ett tillfälle i veckan, där de 
gör övningar för att träna på det. Han har inga inlärningssvårigheter men på grund av 
svårigheter med skrivningen blir det inte så mycket text i förhållande till vad han själv skulle 
önska. 
 
Anna: 
Vill kunna mer än vad hon kan. Litar inte på att hon kan vilket visar sig genom att hon skriver 
av grannen och ofta frågar vad uppgiften går ut på eller om svaret är rätt. 
Hon har vissa svårigheter med matematik, men inte i övrigt.  
 
Mohammed: 
Räcker aldrig upp handen, varken vid genomgångar eller för att fråga om hjälp. Gör sig 
osynlig och ”glöms” ofta bort. Han har inga inlärningssvårigheter utan är för sin ålder en 
genomsnittlig elev. Han vill inte prata eller redovisa inför andra. 
På rasten umgås han med sina killkompisar och pratar och skrattar. 
 
Stina: 
Är kaxig mot dig och visar ingen respekt mot vuxna. Vägrar ibland göra uppgifterna och 
skapar då oro i klassen. Hon är en ledare på ett mindre bra sätt. Det är ingen som vågar säga 
emot henne. 
Hon har inga inlärningssvårigheter. 
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Brev till lärare 
 
 
Vi är två studenter på lärarprogrammet vid Högskolan i Gävle som ska skriva examensarbete 
om anpassning av undervisning utifrån elevernas behov. Syftet med uppsatsen är att beskriva 
lärares tankar om anpassning av undervisningen. Vi ska göra en undersökning som består av 
intervjuer med lärare om deras erfarenheter och tankar kring detta. Varje intervju beräknas ta 
1-2 timmar. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. All information 
som du lämnar kommer enbart att användas i detta arbete. Alla personuppgifter kommer att 
behandlas så att du inte kan identifieras av utomstående. Detta i enlighet med de 
forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, utarbetade av 
Vetenskapsrådet (www.vr.se).  
 
Efter samtycke från dig kommer intervjun att dokumenteras med bandspelare. 
 
Tack för din medverkan. 
 
 
Hälsningar 
 
 
Sara Gunnarsson  Åsa Nylén 
e-post: xxx   xxx 
tel.nr: xxx   xxx 
 
 
Handledare: 
Maud Söderlund 
Högskolan i Gävle, 801 76 Gävle 
e-post: xxx 
tel.nr: xxx 
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