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Abstract 

Följande studie har som avsikt att belysa pedagogisk differentiering, 

pedagogisk inkludering, individualisering och läsundervisning samt dess 

samband. Avslutningsvis sammanförs begreppen för att visa hur de samspelar 

med varandra i ett sociokulturellt klassrum, där målet är att optimera elevernas 

läsutveckling. Studien syftar till att beröra hur vitala faktorer i ett differentierat 

arbetssätt kan leda till detta. Empirin är utvunnen från en fokusgruppsintervju 

och analyserad med stöd av en tematisk analys och med ett sociokulturellt 

perspektiv i åtanke. Informanterna består av tre verksamma lärare i årskurs 4–

6 som har samtalat kring differentierad undervisning och läsundervisning. Det 

differentierade arbetssättet var bekant för informanterna, då de arbetat 

kollegialt med detta. 

 

Resultatet av intervjun signalerar att relationer och gemenskap är viktiga 

faktorer för att kunna anpassa lektionsinnehåll, aktiviteter och uppgifter, där 

resultatet kan leda till en lyckad läsundervisning, i längden en god 

läsutveckling för alla elever. Informanterna framhåller också valet av material 

som en viktig faktor för att tillgodose varje elevs individuella utveckling inom 

ramen för gemenskapen, vilket kan ha en positiv effekt på elevernas 

självkänsla. De anser också att val av tempo, nivå, omfång, metod och intresse 

inom ett differentierat arbetssätt kan inkludera samtliga elever redan under 

planeringsfasen. 

Nyckelord 

Pedagogisk differentiering, individualisering, pedagogisk inkludering, 
läsutveckling.  
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English Title 

The Differentiated Teaching of Reading – the development of reading abilities 

for all students? 

Tack 

Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till deltagarna i vår 

fokusgruppsintervju som tog sig tid att diskutera en för oss viktig fråga. Er 

gedigna erfarenhet har varit en viktig utgångspunkt och bidragsfaktor till vårt 

arbete. Avslutningsvis vill vi också framföra vår tacksamhet till vår 

handledare Åsa Nilsson Skåve för god vägledning genom arbetsprocessen av 

detta arbete. Tack!  
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1 Inledning 

Elevers läsförmåga är ett ständigt aktuellt ämne och det råder olika 

uppfattningar om hur undervisningen bäst ska utformas för att gynna samtliga 

elevers utveckling. PISA-undersökningen 2012 visade att svenska 15-åringars 

resultat i läsförståelse fortsatte sin nedåtgående trend (Skolverket, 2013, s. 

134). Efter en kraftig nedgång sedan de tidigare resultaten och att de svenska 

resultaten låg under genomsnittet bland OECD-länderna (Organisation for 

Economic Cooperation and Development), påbörjade regeringen ett 

kompetenshöjande arbete för lärare kring läs- och skrivutveckling; läslyftet 

(SOU 2018:57, s. 81). PISA-undersökningen 2015 visade dock på en uppgång 

i läsförståelse, bland svenska elever, vilket tog oss över OECD-snittet (SOU 

2018:57). 2018 års resultat visade ytterligare på en god trend, vilket innebär 

att Sverige nu befinner sig på den nivån de var före den nedåtgångna trenden 

2012 (Skolverket, 2019a, s. 6). På liknande sätt mäts läsförmåga och 

motivation till läsning bland 10-åringar i den internationella studien PIRLS 

(Progress in International Reading Literacy Study). 2001 placerade svenska 

fjärdeklassare sig på första plats bland deltagande länder, gällande läsförmåga 

och attityd till läsning (Skolverket, 2003, s. 10). Den senaste PIRLS-

mätningen från 2016 visade att Sverige ligger på samma nivå som 2001, 

medan andra länder istället förbättrat sina resultat, vilket innebär att Sverige 

inte längre rankas högst i läsförståelse (Skolverket, 2017, s. 7).  

 

Angående hur skolan bäst kan hjälpa till att gynna elevernas läsförmåga har 

länge diskuterats, likaså olika undervisningssätt. I en artikel i Skola och 

samhälle (2019), skriver Helena Wallberg, filosofie magister i 

specialpedagogik, om ett nytt sätt att tänka kring undervisning. Inspirationen 

fann hon i den amerikanska professorn Carol Ann Tomlinson och hennes 

forskning kring differentierad undervisning (differentiated teaching). I denna 
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studie kommer vi använda oss av begreppet differentiering, som Wallberg 

förhåller sig till.  

 

I svensk forskning skildras ofta differentiering som organisatorisk 

differentiering, vilket berör utformning av skolans styrdokument och 

organisation. Denna studien går inte ut på det och ämnar använda pedagogisk 

differentiering som begrepp, då den sistnämnda istället har sitt fokus på 

eleverna och undervisningen. Att utforma undervisningen så att den är lämplig 

för alla olika individer i ett klassrum är utmanande. Oftast går tankarna till ett 

individualiserat tankesätt kring undervisning, men Tomlinson (2014) och 

hennes forskning synliggör ett mer differentierat sätt att se på undervisning. 

Tomlinson menar att begreppet differentiering avser ett undervisningssätt där 

alla elever arbetar mot ett gemensamt mål, men utifrån sina egna förmågor och 

förutsättningar. 
 

Om man intresserar sig för differentiering, vilket vi gör i denna studie, behöver 

man också förhålla sig till begreppen inkludering och individualisering. 

Inkludering skiljer sig från individualisering i den bemärkelsen att dess syfte 

är att anpassa skolan till eleven, och inte tvärtom. Alla elever ska ingå i 

klassens gemenskap och inte segregeras (Kotte, 2017, ss. 19–20). Det faktum 

att differentiering som begrepp kan betraktas som relativt outforskat och 

oprövat i svensk forskning, gör det intressant att studera vidare. Först och 

främst eftersom skollagen 2§, kapitel 3 (SFS 2018:1098) skriver om att alla 

elever ska ges möjligheter att utvecklas med utgångspunkt i sina egna 

förutsättningar, men också med grund i Salamancadeklarationen, som 

poängterar att: 

varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få en möjlighet 

att uppnå och bibehålla en acceptabel utbildningsnivå. Varje barn har unika 

egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov. Utbildningssystemen 

skall utformas och utbildningsprogrammen genomföras på sådant sätt att den 
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breda mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas. (Svenska 

Unescorådet, 2006:2, s. 11). 

 

Med tanke på PISA- och PIRLS-resultaten som presenterades inledningsvis är 

vår förhoppning att studien ska belysa alternativa arbetssätt som syftar till att 

lyfta samtliga elever. Idealet är att tillgodose alla elevers behov oavsett 

skolämne men inom denna studie ligger fokus på läsutveckling.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka vilken betydelse en differentierad 

undervisning kan ha för elevers läsutveckling på mellanstadiet. 

Utifrån detta syfte arbetar vi med följande frågeställningar: 

• Vilka faktorer anses viktiga inom läsutveckling i förhållande till 

elevers olika förutsättningar, enligt tre verksamma lärare i årskurs 4–

6? 

• Vilken betydelse kan ett differentierat arbetssätt ha för elevers 

läsutveckling, enligt de tre verksamma lärarna? 

2 Bakgrund och forskningsöversikt 

I detta kapitel redogör vi för relevanta texter inom områdena; pedagogisk 

inkludering (2.1), individualisering (2.2), pedagogisk differentiering (2.3) 

samt läsutveckling/läsundervisning (2.4). Vi uppmärksammar vetenskapliga 

studier, men också texter av pedagoger och verksamma lärare som intresserat 

sig för detta fält. Här redogörs begreppen var för sig, för att i diskussionen 

föras samman. 

2.1 Pedagogisk inkludering  

Bengt Persson, professor i specialpedagogik, lyfter fram inkludering som ett 

negativt laddat ord när det talas om ”en skola för alla”. En förklaring är att ”en 
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skola för alla” idag handlar om fysisk placering och inte hur didaktiska val 

ligger bakom idén att möta alla elevers behov. Istället belyser Persson 

tillgänglighet som ett mer passande begrepp för att förklara hur inkluderande 

undervisning, för alla elever ska bedrivas. (Persson, 2019, s. 39).  

Enligt Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2018) är inkludering ”en 

pågående demokratisk process som visar på alla människors rättigheter, lika 

värde och som ständigt söker efter bättre sätt att tillvarata mångfald och 

olikheter”. På samma sätt förklarar Claes Nilholm (2006), professor i 

pedagogik, inkluderingsbegreppet som: ”alla elevers rätt till närvaro i 

klassrummet” och hänvisar till Haug som deklarerar: ”social rättvisa som lika 

rätt till deltagande utifrån kollektiva demokratiska värden” (2006, s. 19). 

Dessutom resonerar Peter Karlsudd (2015), professor i pedagogik, om att 

inkludering och individualisering kan ställas emot varandra genom att de båda 

kan främja och stjälpa varandra. Karlsudd framför i sin tolkning att inkludering 

kan nås genom individualisering. Om avsikten är att skapa en inkluderande 

undervisning krävs det att mångfalden tillvaratas, att elevers olikheter ses som 

en tillgång och att delaktighet och gemenskap värderas (ss. 24–25).  

2.2 Individualisering 

Individualisering som arbetssätt är i svensk skola ingenting nytt utan något 

som funnits sedan 1919 års läroplan och som även står uttryckt i nuvarande 

läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2018). I en kunskapsöversikt från Skolverket om 

vilka faktorer som påverkar skolresultaten beskrivs hur individualiserad 

undervisning kan: 

innebära att undervisningen organiseras och genomförs med elevens 

individuella förutsättningar och behov i centrum, så att undervisningen fungerar 

optimalt för alla elever. Detta förutsätter i sin tur en nära relation mellan lärare 

och elev, där läraren har god kännedom om hur eleven fungerar i olika 

sammanhang, elevens styrkor, intressen och tidigare erfarenheter. Nära 

relationer mellan lärare och elev och att läraren har god kännedom om elevens 
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behov framträder i forskningen som betydelsefullt för elevernas resultat 

(Skolverket, 2009, s. 30) 

 

Nilholm (2019) nämner att det finns en vinst med att arbeta individanpassat i 

skolan med grund i elevers olika behov och utveckling i olika takt (s. 76). 

Individualisering har en tendens att fokusera på elever i svårigheter eller elever 

som är skolskickliga. Inom verksamhetens omfattning har individualiseringen 

skett i mindre grupper men mer och mer börjat omfatta hela elevgrupper. Dock 

finns faran i att elever med individanpassning ej får tillräckligt med tillfällen 

att samspela med varken sin lärare eller övriga klasskamrater, vilket kan leda 

till en minskad skolmotivation och sämre skolresultat (Karlsudd, 2015, ss. 24–

36). 

Vetenskapsrådets granskning Individualiserad undervisning i skolan (2013) 

framhåller att innebörden av individualiseringen utgår ifrån olikheter hos 

eleverna och att kraven, samt förväntan, från skolan ska individualiseras. 

Vetenskapsrådet kom fram till att individualisering snarare hämmar elevers 

utrymme till nyfikenhet, önskan samt intresse. Elevers inflytande över sin egen 

skolgång blir begränsad och resultatet kan bli en känsla av meningslöshet (ss. 

219–220). Däremot skriver Håkansson, lektor i pedagogik och Sundberg 

professor vid Linnéuniversitet (2010) i sin forskningsöversikt Framgång i 

undervisning om kopplingen mellan undervisningsfaktorer i svensk skola och 

elevers studieresultat. Den understryker att individanpassning och variation är 

viktiga faktorer för en god lärandemiljö. Arbete med varierade 

undervisningsmetoder och utmanande uppgifter är enligt Håkansson och 

Sundberg framgångsfaktorer för att ge eleverna villkor att lyckas i sitt lärande. 

En lärare som kan ändra om i sin egen undervisning med avseende att 

inkludera mångfalden, istället för att utgå från att eleverna lär på lika villkor, 

lyfts fram som en lärare som arbetar för ”en skola för alla” (Skolinspektionen, 

2010:1284, s. 10). 
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När det kommer till individualiserad undervisning är valet av rätt 

svårighetsgrad till varje elev viktig, samt att det finns ett sortiment av texter i 

olika svårighetsgrader som kan garantera att eleven kan göra mätbara framsteg 

(Frost, 2009, ss. 116–117). Ser man till individualisering och differentiering, 

är de lika i många avseenden men skiljer sig ibland annat i att 

lektionsinnehållet i ett differentierat arbetssätt anpassas efter de individuella 

behoven utan att någon elev exkluderas ur gemenskapen. 

2.3 Pedagogisk differentiering 

Internationella studier definierar differentiering som att elevernas olikheter tas 

i beaktande vid planeringen utav ett lektionsinnehåll, vilket gör att elever får 

möjlighet att i stor utsträckning arbeta inne i klassrummet. Detta i sig kan 

jämföras med ett individualiserat klassrum där elevers olikheter står i fokus 

och lektionsinnehållet formas efter individnivå (Tomlinson, 2014). Elaine 

Kotte (2017), lektor vid Malmö Universitet, belyser också begreppet 

differentiering som att ”undervisningen i klassrummet alltid kan planeras och 

differentieras så att alla elever får möjlighet att medverka oavsett individuella 

förutsättningar” (s. 34). 

Differentierad undervisning utgår ifrån att alla elever utgör en gemensam norm 

i klassrummet och att alla ska uppnå ett övergripande mål som är utsatt för 

hela elevgruppen (Tomlinson, 2014, ss. 3–5). Tomlinson betonar att 

differentierad undervisning bygger på ett förebyggande tankesätt, genom att 

läraren utgår ifrån vilka behov som kan uppstå hos eleverna. Detta genom att 

tillgodose eleverna med god arbetsmiljö som stödjer lärandet, utifrån 

läroplanen samt med uppgifter och instruktioner som bygger på elevernas 

olikheter. Arbetsuppgifter ska enligt Tomlinson vara skapade med tanken att 

alla elever ska kunna nå målen men att det finns flera vägar att nå dem, vilket 

kräver ett accepterande klassrumsklimat (s. 20). Att arbeta differentierat 

innebär enligt Tomlinson att eleverna och deras behov är det primära fokuset. 

Detta innebär att aktiviteter och uppgifter ska utgå från de individer som finns 
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i gruppen och att undervisningen bör innefatta olika metoder, nivåer, tempon 

och omfång för att inkludera samtliga elever i deras kunskapsutveckling. Även 

Kotte (2017) tar upp de ovan nämnda faktorerna som viktiga inslag i 

planeringen för att skapa bästa möjliga lärandeutvecklig hos varje individ. 

Kotte menar att differentiering kan bidra till att normalisera mångfalden, vilket 

i sin tur kan leda till en flexibel och inkluderande lärmiljö (ss. 193–194). 

Wallberg (2019) illustrerar tydligt skillnaden mellan individualisering och 

differentiering genom modellen nedan: 

 

Figur 1: Skillnaden mellan individualisering och differentiering (Wallberg, 2019, s. 

14). 

Wallberg skriver i sin bok Lektionsdesign (2019) att differentiering inte 

handlar om individanpassningar utan att ”differentierad undervisning redan 

från början erbjuder aktiviteter för olika sätt att förstå, träna, bearbeta och visa 

kunskaper” (s. 12). Hon särskiljer begreppen individualisering och 

differentiering med att fokuset i det senare ligger på gemenskap och 

delaktighet (s. 14). 
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2.4 Läsutveckling/läsundervisning 

Det moderna samhället ställer höga krav gällande att kommunicera, läsa och 

skriva och dessa förmågor speglas i kunskapskraven i kursplanen för svenska 

språket. I kursplanen i svenska skriver skolverket (2018) fram att en förståelse 

för hur elevernas egna samt andras språk och dess verkan på människor, är 

viktigt. I slutändan ska eleverna känna en tilltro till sin egen språkliga förmåga. 

Undervisningen i skolan bör inspirera elever till läsning och vidare ska 

eleverna redan under årskurs 1–3 kunna använda olika lässtrategier för att 

analysera texters uppbyggnad och budskap. I slutet av årskurs 6 ska eleverna 

dessutom kunna läsa med flyt och resonera kring vad de läst för att i slutet av 

årskurs 9 därtill kunna analysera texter i olika former (Skolverket, 2018). 

2.4.1 Elevers läsförmåga 

Sverige är ett av de länder som deltar i både PIRLS och PISA. Samtidigt som 

PISA bland annat undersöker läsförmågan vart tredje år i årskurs nio, mäter 

PIRLS läsförmågan hos fjärdeklassare vart femte år, bland de deltagande 

länderna. Utöver dessa internationella mätningar tillkommer dessutom de 

nationella proven som genomförs i svensk skola i årskurs tre, sex och nio. 

Mätningarna visar bland annat elevernas förmåga att läsa med flyt, tolka, 

avkoda och kontextualisera text (Skolverket, 2019b, s. 9). Något som betonas 

i PISA-undersökningen är att ansvaret för elevers läsning ligger på skolan och 

lärarna. Eleverna har rätt till en likvärdig utbildning, vilket innefattar rätten till 

en bra läsundervisning, där ansvaret även här ligger på lärarna (Skolverket, 

2019a, s. 28). Den tidigare läsambassadören Ann-Marie Körling (2012) 

nämner redan 2012 att läsförmågan hos elever i grundskolan sjunkit drastiskt 

under de två föregående decennierna. Detta till följd av att bland annat att 

högläsning minskat både i hemmen och i skolan. Körling poängterar vikten av 

högläsning för gemenskap, utveckling av ordförrådet, förståelsen och 

skapandet av läslust (s. 6). En god språkutveckling bygger delvis på den 

språkliga miljö barnet växt upp i, men också vilka ord hen utsatts för under 
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sina första levnadsår och huruvida hen kan kontextualisera språket, vilket 

lägger grunden för en god språkförståelse (s. 8). 
 

Huruvida PISA-undersökningarna är tillförlitliga finns det kritik gentemot. 

Vid en intervju med professor Svein Sjøberg, gjord av Emma Olsson vid 

lärarnas tidning (2019), framgår det att lärare i Sverige inte kan lära sig något 

utav PISA-resultaten och att PISA snarare kan påverka lärarnas arbetsplatser 

av den negativa karaktären. I artikeln skriver Emma ”Vi kan se att PISA inte 

mäter de kunskaper och värderingar som ligger till grund för svensk skola, och 

inte heller de läroplaner som svensk skola ska följa, så att använda 

undersökningen som ett mått på kvaliteten i svensk skola blir absurt” (Olsson, 

2019). 

2.4.2 Språkförståelse 

Carsten Elbro (2004), professor med inriktning på läsning, kastar ljus på att 

språket är ett sätt för barn att se världen igenom och att det är en stor del av 

gemenskapen med andra människor. När det kommer till läsning och 

läsutveckling kan eleverna ha svårigheter med avkodning av enskilda ord, 

meningsbyggnad, stavelser eller enskilda ljud. Elbro understryker särskilt 

vikten av att lägga märke till de enskilda ljudens betoning hos barnens talade 

förmåga, men också fokus på hur de bygger upp språket, då detta är en 

förutsättning för god läsutveckling (s. 85). Samtidigt måste elever kunna ha 

god språkförståelse gällande att sätta in ord i olika sammanhang. Ett ord kan 

ha olika betydelse beroende på dess textomgivning (s. 31). Elbro poängterar 

att kontexten inte är avgörande vid avkodning av ord men dock för elevernas 

språkförståelse. Samtidigt menar han att en korrekt och effektiv avkodning är 

betydelsefull för elevers läsutveckling (ss. 32–33). 

Barbro Westerlund (2015), filosofie doktor i läs- och skrivutveckling, 

poängterar att det för läsflyt finns två komponenter som ska uppfyllas; 

avkodning och förståelse. Dessutom bör läsprocessen automatiseras, det vill 
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säga avkodningen av ord, ska ske utan tvekan. Samtidigt upptäcks det att fler 

och fler mellanstadieelever inte förstår innebörden av ord, trots att de läser 

med flyt och även tvärtom (ss. 93–94). 

2.4.3 Arbete med läsundervisning 

Under mellanstadietiden präglas den språkliga utvecklingen av att eleverna 

blir mer analytiska och logiska i sitt språkbruk, vilket är väsentligt då de 

kommer i kontakt med nya ord som de inte är bekanta med (Hwang & Nilsson, 

2011, s. 266). Den interaktion som sker mellan lärare och elev är av stor vikt 

och därmed också vilka arbetsformer som används för att skapa effektivitet 

och kvalité på läsundervisningen (Frost, 2009, s. 19). Därutöver tillägger Frost 

att en god och ”stöttande undervisningsmiljö” där eleverna accepterar 

varandras olikheter och har en drivande vilja att lära är lika viktigt som att 

läraren ger adekvat stöd och modellering (s. 147). Lärarens skicklighet att 

kunna möta varje elev och anpassa aktiviteter och undervisningen efter den 

enskilda elevens nivå är vital (s. 19). Med andra ord menar Frost (2009) att 

lärarens roll i förhållande till elevens utvecklingszon är betydelsefull, för att 

stötta och ge redskap, för att eleven ska dra nytta av sin egen progression (s. 

138). Detta kan innebära att ett användande av sokratiska samtal och dialoger 

i undervisningen, vilket kan hjälpa eleverna att rannsaka sina egna tankar och 

konklusioner. Sokratiska samtal är en dialog med en kritisk eftertanke som ska 

leda till en progression hos elevernas egna utveckling (Säljö, 2014. s.32). När 

en elev är på väg att gå vidare i sin egna utvecklingszon bemästrar hen ungefär 

80 procent av orden i texten och kan läsa dem med flyt (s. 104). 

Läsundervisningsmetoder för läsutveckling under mellanstadiet fokuserar på 

avkodning, som är en förutsättning för läsförståelse. Elbro (2004) poängterar 

särskilt vikten av att elever läser så mycket som möjligt för att automatisera 

sin läsning. Detta kräver att läraren tillgodoser eleverna med goda lässtrategier 

men också att läraren hittar elevernas individuella nivåer och anpassar bra 

läsmaterial därefter (ss. 135–136). Frost (2009) framhåller repetitionsläsning 
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som en strategi för att uppnå avkodning. I de tidiga skolåren kan bildstöd anses 

utgöra ett komplement för att nå god läsning. Vidare nämner Frost också fyra 

tillvägagångssätt: att sammanfatta, ställa frågor, reda ut oklarheter i texten och 

förutspå handlingen för god läsutveckling (s. 76). Återigen lägger Frost (2009) 

tyngd på lärarens kompetens att anpassa den enskilda elevens undervisning 

utifrån dess utveckling (s. 19). Han ger exemplet med läseböcker, eller så 

kallade ”bänkböcker” och att dessa kan anpassas efter individens behov och 

intresse (s. 21). 

3 Teoretisk ram 

Den sociokulturella teorins förespråkare Lev Vygotskij såg sambandet mellan 

tänkande och språk som essentiellt och att barn effektivt inhämtar kunskaper i 

interaktion med omgivningen (Säljö, 2014, s. 302). Kommunikation med 

andra ses som en central aspekt för utvecklingen av individens egna tänkande 

och resonerande (Säljö, 2014, s. 302). I en lärandekontext syftar den 

sociokulturella teorin till de kulturellt grundade förmågor och färdigheter 

eleverna utvecklar, hur språkliga redskap, till exempel att läsa är kulturellt 

utvunnet och utvecklat i samspel med andra. Detta är en dynamisk process 

som enligt Vygotskij bygger på traditioner och som går att härleda till hans idé 

om utvecklingszoner (ss. 298–300). Begreppet appropriering används för att 

skildra och tolka lärande, vilket handlar om hur en person använder sig av 

kulturella redskap, som att läsa och uttrycka åsikter (s. 303). Med 

utgångspunkt i vad eleven redan kan, ska en lagom stor utmaning ges så att 

individen kan lyckas inom den utvecklingszon hen befinner sig i. Med hjälp 

av vägledning och stöd av en mer påläst person inom ämnet, exempelvis en 

lärare eller en kamrat, kommer eleven stegvis ta sig vidare i sin 

kunskapsutveckling på egen hand (Hwang & Nilsson, 2011. s. 257). När en 

elev väl bemästrar något så flyttas hens förståelsehorisont fram och eleven är 

nära att bemästra något nytt. Vygotskij ansåg också att vårt sätt att tänka 
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grundar sig i det socialt konstruerade verbala språket som används i 

kommunikation med vår omgivning, vilket också bygger på vårt sätt att 

uttrycka oss och tänka estetiskt, tillika med fantasi (Säljö, 2014, s. 303). 

Vygotskij framhävde ett alternativ till den ”traditionella pedagogiken”, där 

undervisningen styrdes helt av läraren, till att undervisningen skulle bygga på 

interaktion mellan lärare och elever i samspel med ett undervisningsinnehåll 

(Lindkvist, 2003, s. 76). Som tidigare nämnt (2.3) har det differentierande 

arbetssättet ett fokus på att skapa delaktighet och gemenskap, likt den 

sociokulturella teorin, där Vygostkij accentuerar interaktion i lärprocesser som 

essentiella. 

 

Sammanfattningsvis kan den sociokulturella teorin ses som ett komplext sätt 

att visa på hur mänskliga beteenden kan sättas in i större sociala och kulturella 

kontexter (Nilholm, 2016, s. 53). Detta innebär att elevers beteende kan bero 

på utomstående faktorer, till exempel den miljön eleven befinner sig i, vilket 

är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid all planering av undervisning, och så 

även vid läsundervisningen. 

4 Metod och material 

Följande kapitel behandlar vårt urval av deltagare för vår studie (4.1), därefter 

följer vårt val av datainsamlingsmetod (4.2) samt hur vårt genomförande av 

intervju sett ut (4.3). Efterföljande avsnitt behandlar analysmetod (4.4) följt av 

vårt tillvägagångssätt vid analys (4.4.1). Slutligen presenteras ett avsnitt om 

metodkritik (4.5). 

4.1 Urval av deltagare 

Det empiriska innehållet i studien bygger på tre verksamma lärares samtal 

kring hur läsundervisningen kan gynna samtliga elevers läsutveckling och hur 

man tillgodoser alla individers behov. Deltagarna valdes utifrån ett 
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bekvämlighetsurval på grund av få intressenter och begränsad tid till 

förfogande. Tilläggas kan att vi från början planerade att ha med en 

speciallärare samt en specialpedagog i fokusgruppsintervjun eftersom vi tror 

det hade berikat diskussionen, men vi fick ingen respons från dessa 

professioner. Vårt geografiska område valdes också utifrån ett 

bekvämlighetsurval, eftersom att vi är hemmahörande i det valda området. 

Ytterligare kriterier var att deltagarna hade behörighet i svenskämnet samt var 

verksamma i ämnet i årskurs 4–6, detta för att få en verksamhetsanknytning 

till den aktuella forskningen. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Vår intention var att få till en diskussion mellan verksamma lärare och av detta 

skäl valdes en mindre fokusgruppsintervju till datainsamlingsmetod. Martyn 

Denscombe (2009) skriver att en fokusgruppsintervju karaktäriseras av att en 

moderator samlar en grupp informanter i syfte att ta reda på vilka uppfattningar 

och idéer som finns i denna grupp, om ett visst område (s. 238). 

Förhoppningarna med vårt metodval var att lärarnas erfarenheter skulle 

komplettera varandra och frambringa diskussioner. Vi ville också skapa en 

bred och nyanserad bild av differentieringens roll i intervjudeltagarnas 

undervisning. 

4.3 Genomförande av intervju 

Vid planeringen och utformningen av vår studie togs Vetenskapsrådets (2011) 

fyra forskningsetiska principer — informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet för god forskningssed i beaktande. 

De fyra principerna spelade en viktig roll för att våra informanter skulle känna 

sig trygga i sitt deltagande och från start veta sina rättigheter, samt våra 

skyldigheter. Alla fyra forskningsetiska krav behövde vi i denna studie förhålla 

oss till, då vi valt att involvera andra personer (ss. 7–14). 
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Innan vår studie utformade vi ett informationsbrev (bilaga 1) innehållande 

information om vår studie samt om de fyra forskningsetiska principerna. Det 

skickades ut via mejl till alla rektorer i en kommun i vårt hemlän. Rektorerna 

fick i uppgift att vidarebefordra och informera sina medarbetare om vår studie. 

Vi fick positiv respons och intresse från rektorernas håll, dock var responsen 

svag från pedagogerna. I slutändan fick vi respons från två olika skolor, men 

som tidigare nämnts, inget svar där det skulle ingå en speciallärare eller 

specialpedagog under intervjuerna. Vi valde i det skedet att gå vidare med 

intervjuerna ändå för att få in empiri till vårt arbete. Efter intervjuerna valde 

vi bort den andra, då vi fann underlaget bristfälligt. Vid intervjuerna fick 

deltagarna skriva på en samtyckesblankett (bilaga 2). De fick även information 

om att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst under eller efter 

intervjun. Vidare upplystes informanterna om konfidentialitetskravet, hur de i 

studien skulle komma att benämnas med pseudonymer. Även nyttjandekravet, 

om vilka som får ta del av informationen i vår studie, fick de information om. 

I Vetenskapsrådets avsnitt om god forskningssed står det tydligt skrivet att det 

yttersta ansvaret ligger hos de som bedriver forskningen (Vetenskapsrådet, 

2017 ss. 20–21). Underlaget till intervjuerna (bilaga 3) grundades i vårt syfte 

med studien. 

Intervjun som vi valde att använda oss av ägde rum på en f-6 byskola med 128 

elever. Till största del var eleverna från skolans eget upptagningsområde samt 

ett fåtal som transporterades från närliggande stad. 

Deltagarna i intervjun har vi valt att kalla Alice, Birgit och Camilla med 

hänsyn till konfidentialitetskravet. Alice är 25 år gammal och har behörighet i 

årskurs 1–6 i ämnena svenska, matematik, de naturorienterande ämnena, 

teknik och de samhällsorienterande ämnena. Hon har varit behörig lärare i 

drygt ett år. Birgit är 62 år, har undervisat i cirka 30 år och hon har behörighet 

i matematik, svenska och de samhällsorienterade ämnena i årskurs 4–6, men 

hon är behörig från förskolan upp till årskurs fyra i andra ämnen. Hon började 
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som förskolelärare men läste sedan till behörighet för grundskolan upp till 

årskurs sex. Camilla är 54 år, har gått grundlärarutbildningen f-3 och hon har 

arbetat som lärare i svenskämnet i 1,5 år på mellanstadiet. 

4.4 Analysmetod 

I vår studie har vi valt att ta stöd av en tematisk analys. Inom kvalitativ 

forskning är tematisk analys en metod för att analysera, identifiera och 

rapportera mönster i det empiriska materialet (Braun & Clarke, 2006, s. 6). 

Braun och Clarke (2006) belyser framförallt vikten av att det ska finnas ett 

tydligt syfte med analysen. En tematisk analys bör vara systematisk, 

organiserad och utföras i sex steg (s. 15). Första steget är att transkribera 

muntligt insamlad data, för att sedan läsa och bekanta sig med den, genom att 

leta efter mönster (Braun & Clarke, 2006, ss. 16–17). Steg två innebär att skapa 

sig en första inledande tanke kring de mönster som urskiljs från det empiriska 

materialet för att sedan i steg tre söka efter genomgående och återkommande 

ämnen (ss. 18–19). Utifrån detta bestäms i steg fyra ett urval av teman som är 

relevanta och passar in på datan. De valda tematiska mönstren bör vara tydligt 

separerade från varandra och ha tydliga skillnader (s. 20). I steg fem ska en 

explicit tematisk karta över den insamlade datan göras, där tydliga definitioner 

av varje tema tas fram. Därefter väljs de teman ut som ska användas i studien 

och i analysen. Det är även i steg fem som tanken kring vilka namn varje tema 

ska ha i den slutliga produkten tar fart. I det sista steget ska teman redogöras 

liksom dess relevans för studien (Braun & Clarke, 2006, s. 23). 

4.5 Metodkritik 

Vi hade i början av projektet tänkt att göra en enkätundersökning för lärare 

inom svenskämnet, men vi kom istället fram till att det var mer fruktbart att 

göra en kvalitativ studie genom en fokusgruppsintervju. Vid användandet av 

enkäter syftar svaren till att bestå av en bredare karaktär och frågorna sänds ut 

till mottagare i ett större geografiskt område (Denscombe, 2009, s. 208). Då 
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innehållet i vår studie också grundar sig i ett ämne som vi trodde var okänt för 

många verksamma pedagoger, ansåg vi att en enkätundersökning skulle 

riskera att ge alltför begränsad empiri. Istället uppstod idén om en 

fokusgruppsintervju, eftersom det tillkommer en möjlighet att presentera vårt 

valda forskningsområde innan intervjuns start. En fokusgruppsintervju har ett 

tydligt fokus på innehållet och deltagarna har i sig en möjlighet att kunna 

förklara sina åsikter (Denscombe, 2009, ss. 237–238). En riskfaktor som vi 

fann var att inte få intressenter till intervjuerna men det fanns också en rädsla 

för att inte få in tillräckligt med empiri. Detta till följd av att det fanns en risk 

att få intervjudeltagare före intervjuerna hade hört talas om begreppet 

differentiering. Vi kan också rikta kritik till vår studie och att vi enbart använt 

oss av en metod för att styrka vårt resultat. Om tid hade funnits hade studien 

kunnat kompletterats med klassrumsobservationer hos intervjudeltagarna.  

5 Resultat och analys 

I detta avsnitt redogörs studiens resultat från fokusgruppsintervjun. Resultatet 

har analyserats utifrån Braun och Clarkes (2006) tematiska analys. För att 

visualisera och tydliggöra för oss själva valde vi att klippa isär en utskriven 

transkribering och gruppera innehållet, därefter fann vi nya definitioner av 

teman. Grupperingarna döptes till relationer och gemenskap, val av 

material/texter och differentiering. I det första avsnittet (5.1) lyfter 

informanterna fram vikten av relationer för gemenskap och delaktighet. I 

nästkommande avsnitt (5.2) diskuteras val av material och texter till 

undervisningen, för att i det sista avsnittet (5.3) generellt diskutera om 

differentiering av läsundervisning. 

5.1 Relationer och gemenskap 

Alice, Birgit och Camilla är överens om att det relationella är viktigt oavsett 

arbetssätt. ”Det går ju inte att använda om du inte känner eleverna. Det krävs 
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ju mycket kännedom om vad eleverna kan och vill också. Annars går det ju 

inte, då faller det ganska platt” säger Alice om det differentierade arbetssättet. 

Att läsa gemensamt, högläsning eller i par/grupp, anser informanterna är något 

som gynnar samtliga elever. Frågor som är så öppna som möjligt menar de är 

ett sätt att möta alla individer. Camilla resonerar om hur sokratiska samtal kan 

vara till stöd för att fånga elever på olika nivåer: ” […] då är det ju liksom inte 

att du ska svara på en fråga utan det är ju mer att höra, vad känner du, hur 

tänker du, har du varit med om det”. Alice, Birgit och Camilla är alla överens 

om att eleverna oftast är inställda på vad som är rätt och fel, vilket innebär att 

man som lärare måste vara tydlig med att det är okej att tycka och tänka olika. 
 

Camilla tror att det differentierade arbetssättet, till exempel att eleverna arbetar 

med olika texter, kan leda till en avundsjuka hos eleverna gällande 

svårighetsgrad av innehåll. Alice poängterar att Camilla har rätt i det hon säger 

men hon lägger över ansvaret på lärarna, kring hur ett gott klassrumsklimat 

ska vara. Det ska vara okej att vara olika och göra olika saker. Birgit håller 

med: 

det tror jag också, det ska man nog göra från start liksom på något sätt, även om 

jag kanske hade haft en klass där jag inte behövde differentiera så mycket kan 

vi säga då. Nu händer inte det. Men så tror jag ändå på det här sättet att göra lite 

olika saker. För när man ser på matteboken är den typiskt ett sånt exempel där 

eleverna tror att all kunskap ligger i hur långt man har kommit i matteboken. 

Och hade man tagit bort matteböckerna och haft differentierad undervisning så 

hade de kanske inte sett det på det sättet. 

 

Vidare nämner Birgit att det borde gå att anpassa till ämnet svenska och 

läsning också då eleverna får arbeta mer efter sin egen förmåga med olika tid 

och omfång. 

 

En viktig beståndsdel i att skapa relationer med eleverna är att lära känna dem 

på djupet, vad de har för intressen men också vilka styrkor och svagheter varje 



 

18(30) 
 

elev har. Det är lärarnas ansvar att se till att samtliga elever känner sig som en 

del av gemenskapen. Högläsning kan bland annat vara ett sätt att fånga alla 

elever och samtidigt bida till en aktivitet, där alla kan delta på lika villkor.  

5.2 Val av material/texter 

Birgit bygger vidare på det relationella med att det finns olika sätt att läsa på, 

”att man läser gemensamt, får en stund att få läsa själv, att man kan dela upp 

dem (eleverna) i grupper, två och två, att man läser och stöttar varandra”. 

Vidare uttrycker Birgit att man med olika arbetssätt ändå kan läsa samma bok 

och får ta del av samma innehåll. 

 

När det gäller val av texter och material tror informanterna att det är viktigt att 

knyta an till elevernas intressen men även att integrera arbetsområden i andra 

ämnen än svenska till läsundervisningen, vilket kan gynna elevernas 

läsutveckling. Det här speciellt i kombination med olika tillhörande uppgifter 

som lämpar sig till varje enskild elev. Alice flikar in med: ”fast jag tycker ju 

det är enklare när vi läser tillsammans eller går igenom texter tillsammans. För 

det är ju nästan svårt att få dem (eleverna) att vara självgående […] å andra 

sidan är det viktigt att samlas kring en gemensam text”. Birgit lyfter i samband 

fram ”att det kanske inte blir differentierat så, men jag tycker ändå att om man 

samlas gemensamt, diskuterar innehåll, får upp ord och begrepp och förstår 

dem gemensamt så gynnar det även svaga elever”. Alice och Camilla fyller i 

att det ändå kan vara differentiering på det sättet att man ställer frågor på 

texten, både på det som sägs indirekt och direkt i texten, men också genom 

olika öppna frågor utan givet svar. Det är viktigt att eleverna själva också lär 

sig att ställa frågor till texten de läser, vilket kräver att de blir guidade med 

strategier, menar Camilla. Samtidigt framför Alice att det finns olika metoder 

att ta sig an en text. En del elever behöver få texten uppläst medan någon annan 

behöver se texten visuellt eller få den illustrerad för sig. 
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Birgit anser att när det kommer till de nationella proven i svenska så faller 

eleverna ofta på att de inte kan tolka information i texter: ”Där måste ju vi 

modellera väldigt mycket som lärare”. Det är också viktigt att eleverna utsätts 

för olika sorters texter poängterar Alice, för att de ska veta vilken strategi de 

kan använda till respektive texttyp och att man då kan variera omfånget av 

texten till individen. Alice konstaterar att förståelsen är essentiell och lägger 

tyngd på vikten av god ordförståelse. Hon menar på att: ”det är en sak att du 

kan läsa, men så förlorar kanske en hel mening sin innebörd för att man inte 

förstår ett enda ord man läser”. Vid högläsning är det ett ypperligt tillfälle att 

ta upp och diskutera ord som dyker upp, sätta in ordet i olika kontexter och 

förstå dess innebörd så att det blir begripligt. Informanterna lyfter fram att 

högläsning är något få elever får ta del av i hemmet, vilket innebär att ett större 

ansvar ligger hos skolan för att se till att alla elever får högläsning. Alice säger 

att ” […] det där är viktigt och att de också får den där stunden till att bara 

lyssna och förstå textens sammanhang. Det behöver inte vara några krav heller 

utan bara vara en aktiv lyssnare”. När det kommer till läsundervisning i sin 

helhet belyser Birgit att det är viktigt ” […] att man har olika valmöjligheter 

att välja mellan. Så att man har ett skafferi, eller hur man ska uttrycka det, som 

man kan plocka ifrån”. Med detta syftar Birgit på aktiviteter och 

arbetsuppgifter. 
 

Återigen är relationer en viktig faktor för att läraren ska kunna välja lämpligt 

material och passande texter, därtill även kunna skapa olika aktiviteter, med 

hjälp av metoder och sätt för att arbeta med samma gemensamma mål. Urvalet 

av texter kan nås genom att knyta an till elevernas olika intressen.  
 

5.3 Differentiering 

Under fokusgruppsintervjun nämner deltagarna först att de är nya med 

tankesättet att jobba differentierat istället för individualiserat, men att de 
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genom kollegialt arbete på skolan under höstterminen börjat arbeta med 

Helena Wallbergs bok Lektionsdesign (2019). 

 

En klass består av olika individer, som har olika behov och informanterna 

tycker att det är viktigt att första steget vid planering av ett arbetsområde är att 

kartlägga gruppen av elever. Birgit säger: ”hur har vi det med elever i behov 

av stöd?”. Hon fortsätter med att man sedan kan koppla behoven till elevernas 

egna intressen för att utforma uppgifter därifrån: ”om man ger alla samma 

uppgift så finns det ju alltid någon som känner att det här är för svårt för mig, 

jag lyckas aldrig”. Hon fyller på att man istället kan få eleverna att känna att 

de lyckas om uppgifterna är anpassade efter deras egna kunskapsnivåer. Birgit 

tillägger dessutom att det stärker elevernas självförtroende om de får lyckas. 

Oavsett om man känner eleverna väl eller inte så kan planeringen för 

undervisningen redan från början se till att erbjuda olika alternativa sätt för 

eleverna att göra en uppgift på, poängterar Birgit. Redan vid planeringen: ”så 

ser jag många vägar för klassen eller för eleverna […] att alla når någonstans”, 

säger Camilla. Alice ger exemplet att på engelsklektionerna får eleverna ofta 

ta del av en text genom att både läsa och lyssna. Birgit menar på att det kan 

fungera på liknande sätt vid lästräning. Eleverna kan själva få välja en bok som 

intressera dem.  ”Vilken längd på det man ska läsa och hur mycket” är enligt 

Alice olika sätt att differentiera, men också att ha texter i olika 

svårighetsgrader. Ett annat sätt kan vara att ha olika storlekar på texten eller 

olika alternativ till frågor för att gå djupare på att analysera en text, nämner 

Birgit. 

 

Det finns olika sätt att redovisa på, fortsätter Birgit: ”att ge dem ett litet 

smörgåsbord, där det finns olika sätt att redovisa på. Välj det som är bäst för 

dig”. Alice nämner att vissa elever kanske kan få spela in när de läser, andra 

kan rita en bild eller visa vilka känslor som texten skapar hos dem. Camilla 

flikar in: ”ja, då får man ju verkligen det här differentierade arbetssättet […]. 
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Det gäller ju att man utvärderar det hela tiden, att man får välja sin avsikt”. 

Alice tillägger: ”jag tror att vi alla sitter här och tänker […] vart finns tiden att 

planera allt detta”. Birgit nämner att de precis börjat tänka i dessa banorna. 

Men med hennes långa erfarenhet från skolvärlden lägger hon fram sina 

tankar: ”det är ju många influenser hela tiden […] ibland så tänker man, nu har 

det bara bytt namn från någonting annat som var för 20 år sedan”. Dock tror 

hon att det differentierade arbetssättet är positivt för undervisningen men 

tillägger också farhågor med att enbart gå efter ett arbetssätt: ”som klasslärare 

tror jag absolut på det här med differentiering […] men den individualiserade 

undervisningen är också väldigt bra för många elever som har svårt att ta till 

sig i en större grupp”. 
 

Alla elever ska få möjligheten att nå de målen som skrivs fram i kursplanen 

för svenska språket. Hur detta ska gå till är lärarens ansvar. Differentiering 

belyser ett alternativt arbetssätt, där planeringsfasen är central. Innan ett 

arbetsområde påbörjas bör kartläggning av eleverna ske, för att se vilka behov 

som finns i klassen. På så vis kan undervisningen redan från början erbjuda 

olika metoder, arbetssätt och aktiviteter som varierar i svårighetsgrad, 

intresseområden, omfång och tidsåtgång.  Hur eleverna redovisar sina nya 

kunskaper kan varieras på liknande vis, det vill säga erbjuda olika alternativ 

att framföra sina kunskaper på. Inom det differentierade sättet att arbeta är 

utvärdering en viktig del men det kan också ses som tidskrävande. Å andra 

sidan behövs inte 20 olika individanpassade lösningar för ett arbetsområde, då 

4–5 olika arbetsalternativ kan räcka för att nå alla elever. 

6 Diskussion och slutsats 

I detta kapitel diskuterar vi bakomliggande forskning i förhållande till studiens 

resultat, utifrån ett sociokulturellt perspektiv (6.1) för att avsluta med vår 

slutsats gällande studien (6.2). 
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6.1 Diskussion 

Genomgående under fokusgruppsintervjun talar informanterna vid ett flertal 

tillfällen om vikten av goda relationer till eleverna, likväl om gemenskap. Som 

Karlsudd (2015) lyfter fram kan inkludering innefatta att elevernas olikheter 

bidrar till att undervisningen berikas, på det sätt att alla kunskapsnivåer 

accepteras och bildar en egen norm. Nilholm (2006) ställer sig likt Karlsudd 

positiv till detta resonemang om inkludering. Däremot är Persson (2019) 

kritisk till vad inkluderingsbegreppet innebär. Begreppet inkludering har ofta 

berörts i vår lärarutbildning och precis som Persson nämner samtalas det oftast 

om placeringen av elever, framförallt elever i behov av stöd. Ser vi istället till 

pedagogerna i verksamheterna som vi hittills stött på delas den uppfattningen 

av lärarna. 

 

En förutsättning för god undervisning grundas i att läraren besitter en hög 

social kompetens och kan bygga goda relationer med elever och kollegor. 

Intervjudeltagarna lyfter fram att kartläggning av elevgruppen borde vara 

första steget, oavsett sätt att arbeta på, detta för att kunna upptäcka vilken nivå 

varje individ befinner sig inom samt deras intressen. Det finns en poäng i att 

koppla samman ett individualiserat arbetssätt och Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv med grund i de proximala utvecklingszonerna, vilket i slutändan 

mynnar ut i ett differentierat arbetssätt. Detta eftersom undervisningen bör 

formas på sådant sätt att alla elever tas i beaktande vid planering av 

undervisning. Undervisningen bör erbjuda arbetsformer som möter elevernas 

olika behov och läraren bör kunna handleda eleverna i deras lärande så att alla 

elever ges både utmaning och stöd i sin läsutveckling. Det grundar sig likväl i 

ett engagemang, som att vara flexibel och lyhörd gällande elevers behov men 

också göra lämpliga val i undervisningen. Kritik om att enbart ha fokus på 

elever i behov av stöd eller skolskickliga elever, som riktas mot inkludering 

kan även appliceras på det individuella arbetssättet. Nilholm (2019) nämner 
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att det finns en risk att dessa elever istället exkluderas. Å andra sidan ställs det 

krav i skolans värld på att pedagogerna ska individualisera undervisningen, 

vilket också framgår tydligt bland de pedagogerna vi stött på under vår 

verksamhetsförlagda utbildning. 

Under intervjun framkom det hur vital elevernas känsla att lyckas är, vilket 

innebär att rätt svårighetsgrad på undervisningen går att koppla samman med 

elevernas individuella utvecklingszoner. Undervisningen bör därmed planeras 

så att varje elevs individuella behov tillgodoses inom den gemensamma ramen, 

vilket leder in på ett differentierat arbetssätt. Detta fångar även Kotte (2017) 

upp i sin avhandling, då hon belyser att individuella förutsättningar går att 

differentiera, vilket mynnar ut i det Tomlinson (2014) anser utgöra grunden 

för att förebygga behov som skulle kunna uppstå hos eleverna genom 

undervisningen. Genom att anpassa de gemensamma övergripande målen för 

undervisningen redan vid planering av arbetsområde med olika arbetsuppgifter 

som erbjuder variation av tempo, nivå, omfång, metod och intresse kan alla 

elever fångas upp. Dessutom ges möjligheten att lyckas inom ramen för 

gemenskap, vilket kan kopplas samman med det Birgit lyfter fram kring dessa 

faktorer som en del av läsundervisningen. Detta i sig kan leda till att fler elever 

känner sig delaktiga och motiveras att vilja ta sig vidare i sin 

kunskapsutveckling. 

Språket är ett viktigt redskap för kommunikation i samspel med andra, vilket 

kan resultera i en känsla av delaktighet i samhället. Svenska elevers 

läsförmågor presenteras i nationella och internationella studier. I samband med 

att Skolverket (2019a) presenterade sin rapport PISA 2018 framkom det att 

resultaten inte är helt tillförlitliga, då det finns en osäkerhet i bedömningen av 

kunnandet, men även när det kommer till inställningen vid svar från elever och 

rektorer. Motivationen kan ses som en aspekt till varför resultaten inte är helt 

tillförlitliga, detta på grund utav att det inte går att säkerställa huruvida 

eleverna var motiverade vid provtillfället. Vi lyfte tidigare Sjøbergs kritik 
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gentemot PISA och han har en del väsentliga åsikter i sitt uttalande. Dessutom 

har vi märkt att skoldebatten har förändrats till det negativa i samband med att 

PISA-resultaten släpps. Det leder till en påverkan av en ogynnsam karaktär av 

lärarnas arbetssituation. I rapporten står det även uttryckt att PISA inte är till 

för att jämföra länders resultat, dock är det i slutändan det samhällsdebatten 

mynnar ut i. 

Blickar vi tillbaka till 2012 så skrev Körling (2012) att elevernas läsförmåga 

hade genomgått en regression. Av de senaste resultaten från PISA samt PIRLS 

går det att tolka att läsförmågan hos svenska elever i grundskolan dock haft en 

positiv progression. Precis som informanterna, lyfter Körling fram att det är 

viktigt att läraren läser högt för eleverna, vilket också bidrar till en gemenskap. 

Att samlas kring en text ansåg Birgit och hennes kollegor vara viktigt för att 

gemensamt kunna samtala kring kontext och innebörd av enskilda ord och 

tillsammans skapa en sorts ordbank eller som Birgit benämnde det; ett skafferi 

av ordförståelse. Att läsa en text ger också möjligheten att diskutera ords olika 

betydelse beroende på dess textomgivelse. Har vi till exempel homonymen 

’fil’ så kan ordet stavas och uttalas likadant men har olika betydelse i olika 

kontexter. Vi använder ordet fil bland annat på följande sätt; jag kör i en fil, 

jag äter fil, jag använder en fil.  För att automatisera sin läsning som Elbro 

(2004) omnämner bör eleverna ha en grundläggande ordförståelse. 

Både den tidigare forskningen och informanterna anser att sokratiska samtal 

är ett framgångsrikt koncept för att nå djupare i elevernas tänkande. 

Modellering skulle kunna bidra till att synliggöra hur ett sådant samtal kan gå 

till. Frost (2009) uppmärksammar att detta adekvata stöd från läraren bör ske 

i ”en stöttande undervisningsmiljö”, vilket också Alice betonade under 

intervjun. Hon poängterade också att det yttersta ansvaret för ett gott 

klassrumsklimat alltid ska ligga på läraren. Då elevernas fokus ska ligga på att 

inhämta kunskap och bibehålla sociala relationer, är det precis som Alice 

uttryckte viktigt att läraren ser till att skapa förutsättningar för detta. När det 
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kommer till att arbeta differentierat var informanterna eniga om att det krävs 

mycket tid för att ställa om sitt tankesätt, då de är trygga i sitt gamla sätt att 

undervisa. Dock signalerar de att de har en stark tro på att det differentierade 

arbetssättet kan vara gynnsamt för att värna om individen i gemenskapen och 

att varje individ kan få blomma ut i sin fulla potential.  

6.2 Slutsats 

Med tanke på att elever befinner sig i olika utvecklingszoner inom 

gemenskapen, drar vi slutsatsen att det differentierade arbetssättet kan vara 

fruktbart för att maximera individernas individuella kunskapsutveckling. Tid, 

tempo, omfång, nivå, metod och intresse är de faktorer som framkommit som 

essentiella för all undervisning. Därtill också för en god läsutveckling, vilket 

har sin utgångspunkt ur Tomlinsons (2014) forskning kring differentierad 

undervisning och Wallbergs implementering av denna i Sverige (2019). Den 

sociokulturella teorin och det differentierade arbetssättet kan i synnerhet 

betraktas vara samstämmiga i den bemärkelsen att den sociala gemenskapen 

är vital men också en viktig grundsten för individernas utveckling. Effekten 

av att implementera ett differentierat arbetssätt i elevernas läsutveckling borde 

således vara positiv, då styrkorna i att vara olika blir en tillgång, berikar 

mångfalden och individens egenvärde. 
 

Den slutsats vi kan dra är att skapa goda relationer som leder till en gemenskap 

inom klassen och välja material och texter med omsorg är viktiga faktorer i ett 

differentierat klassrum enligt informanterna. När det gäller arbetsmaterial bör 

det vara anpassat efter de kunskapsnivåer som finns inom klassen och gällande 

läsundervisning är det i synnerhet väsentligt att selektivt välja texters 

svårighetsgrad, längd, storlek på text, språkliga drag och så vidare, som utgår 

från elevernas förutsättningar att uppnå kunskapsmålen. Å andra sidan bör 

dessa faktorer vara vitala oavsett lärarens förhållningssätt till och syn på 

undervisning, framför allt med tanke på att det skrivs fram i skollagen att alla 
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elever ska få utvecklas utifrån sina egna förmågor. Att ha ett ”smörgåsbord” 

av arbetssätt och metoder i undervisningen är viktigt i ett differentierat 

arbetssätt, för att möta samtliga elever.  

Mot den bakgrund att det differentierade arbetssättet förhållandevis är relativt 

outforskat och obeprövat i Sverige önskar vi att forskare i framtiden är nyfikna 

och vill granska huruvida arbetssättet skulle kunna tillämpas ute i 

verksamheterna.  
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Bilaga 1-Informationsbrev 
Hej! 

Vi heter Johanna Mathisson och Jonna Olsson och vi går sista året på 
grundlärarutbildningen, inriktning åk 4–6, vid Linnéuniversitetet, Kalmar. Vi 
skriver under hösten vårt examensarbete i ämnet svenska och har valt en 
fördjupning inom läsundervisning och läsning av bland annat skönlitterära 
texter. Fokus i vår studie ligger på vad differentierad undervisning kan ha för 
betydelse för elevers läsutveckling. För att få underlag till att besvara våra 
forskningsfrågor önskar vi få bedriva en fokusgruppsintervju med personal i 
ett arbetslag åk 4–6 som alla arbetar med läsundervisning inom ämnet svenska. 
Vi eftersöker en specialpedagog, en speciallärare och två lärare som undervisar 
ämnet svenska. Vi är därför tacksamma om ni kan tänka er att ställa upp i vår 
intervju. 

Fokusgruppsintervjun kommer att utföras vid ett tillfälle då vi kommer ut till 
er skola där ni tillsammans i grupp får frågor att diskutera sinsemellan. Efter 
fokusgruppsintervjun följer också en kortare intervju med var och en av 
deltagarna. Den stora intervjun beräknas ta cirka 30 - 40 minuter och den korta 
efterföljande 5 minuter. Vi önskar få dokumentera intervjuerna med 
ljudupptagning och anteckningar. 

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och det innebär att ni när 
ni vill kan avbryta ert deltagande utan att behöva motivera varför. Ni kommer 
vara helt anonyma, likaså skolan. Vidare är det endast vi, Johanna och Jonna, 
vår handledare Åsa Nilsson Skåve och eventuellt vår examinator Nina Ernst 
som kommer ta del av ljudupptagningarna.  

Inom kort kommer vi kontakta er för att se ifall det finns intresse av att deltaga 
i studien. Om vi får ihop tillräckligt med deltagare bestämmer vi tillsammans 
när, var och hur intervjuerna kommer ske. Deltagarna kommer också få skriva 
under en samtyckesblankett inför intervjutillfället. Om ni önskar skickar vi 
gärna den färdiga uppsatsen till er när den är klar.  

Välkomna att kontakta oss om du/ni har några frågor eller funderingar.  

Vänliga hälsningar 

Johanna Mathisson och Jonna Olsson  

Johanna Mathisson                                            Jonna Olsson 
Grundlärarstudent 4–6                                      Grundlärarstudent 4-6 

jm222vr@student.lnu.se                               jo222sw@student.lnu.se 
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Bilaga 2-Samtyckesblankett 
Jag har tagit del av informationen om studien “Betydelsen av en differentierad 
undervisning för läsundervisningen” och informationen om deltagandet samt 
fått möjlighet att ställa frågor och få dem besvarade. 

 

Ja  

 

Härmed lämnar jag mitt samtycke till att delta i studien 

 

Ja  

 

……………………………..  …………………………………… 

Ort                                 Datum 

 

……………………………..  ……………………………………. 

Underskrift                    Namnförtydligande 
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Bilaga 3-Frågor till gruppintervjun 
 

Vad har skolan för elevantal och socioekonomisk bakgrund?  

1. Hur planerar ni upp ett område inom läsutveckling för en klass med tanke 

på alla olika individer i ett klassrum? 

2. Hur tänker ni kring att använda er utav ett differentierat arbetssätt redan vid 

planeringsfasen? 

3. Är det här något ni tror är framgångsrikt för att få alla elever att nå läsmålen 

kopplade till läsutveckling? 

4. Hur kan elever med stöd av differentierad undervisning nå läsmålen? (se 

följande) 

• Läsförståelse - använda lässtrategier för att förstå och tolka och för att 

läsa med flyt. 

• Beskriva sin upplevelse av läsningen. 

Frågor till enskilda intervjuer 

1. Vad har du för behörighet? 

2. Hur gammal är du? 

3. Hur länge har du arbetat som lärare i svenskämnet? 

4. Finns det något mer du skulle vilja ta upp från gruppintervjun, eller 
något som handlar om differentierad undervisning specifikt?  

 

 

 


