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Föreliggande studie söker fördjupa kunskap om huruvida samverkan mellan 
några rektorer, lärare, specialpedagog och speciallärare förekommer och på 
vilket sätt det kan tänkas påverka högpresterande läsare i årskurs 1-3. Studien 
har även för avsikt att söka svar kring vilka former av anpassning denna 
samverkan kan tänkas medföra för eleverna. I studien används kvalitativa 
metoder i form av semistrukturerade intervjuer med två rektorer, två 
klasslärare samt en specialpedagog och en speciallärare. Resultatet visar en svag 
samverkan mellan informanterna och att utvecklingspotential finns för såväl 
framtida anpassningar som samverkan. Detta för att på sikt säkerställa de 
högpresterande läsarnas behov. 

_______________________________________________________
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1 Inledning 

Våra erfarenheter efter tre års studier på grundlärarprogrammet f-3 säger oss att det 
ibland krävs att olika yrkeskategorier på skolan samarbetar kring elevers 
läsutveckling. Detta rör sig ofta om elever som behöver mycket stöttning i sin 
läsutveckling och målet är då att tillsammans komma fram till vilka anpassningar 
som bör göras för att dessa elever ska nå upp till kunskapsmålen. Ett sådant 
samarbete förespråkas av läroplanen som uppger att skolans personal ska ”i 
samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd.” (Skolverket, 
2011, s. 16). Det är enligt läroplanen för grundskolan, Lgr11 (Skolverket, 2011) 
skolans ansvar att en individanpassad undervisning erbjuds i syfte att varje enskild 
elev ska få möjlighet att utvecklas och motiveras i sitt lärande. En möjlig väg till detta 
är att skolans personal samarbetar och skapar en helhetsbild av elevens skolsituation, 
vilket kan leda till att lämpliga anpassningar kan göras (Jakobsson & Lundgren, 
2013). Berörd personal kan tänkas vara klassläraren tillsammans med rektorn, vars 
roll är att fatta beslut gällande skolans inre organisation (SFS 2010:800, kap. 2, § 10), 
och speciallärare/specialpedagoger som med fördel kan stötta elever på olika 
kunskapsnivåer (Ahlberg, 2007, s. 85).  

Dock är det inte lika tydligt att ett sådant samarbete sker gällande de elever som 
ligger långt fram i sin läsutveckling. Istället visar forskning (Skolverket, 2015) att de 
högpresterande eleverna tenderar att hamna i skymundan till förmån för elever i 
behov av särskilt stöd. Forskning påvisar även att svenska skolor inte tillhandahåller 
en tillräckligt god undervisning för att möjliggöra utvecklandet av läsning på 
avancerad nivå (Skolverket, 2016), trots att Skollagen anger i 3§ av kapitel 3 att 
”[e]lever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och 
stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (SFS 2010:800).  

Vem som följer upp dessa högpresterande elevers prestationer och hur det sedan 
utmynnar i individanpassad undervisning är alltså till stor del oklart. Med detta i 
åtanke känns det motiverat att närmare undersöka huruvida rektorer, 
specialpedagoger/speciallärare och lärare väljer att samverka i sitt arbete för att 
anpassa sig till denna grupp av elever ute på skolorna. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om huruvida det 
förekommer samverkan mellan några tillfrågade rektorer, lärare och 
specialpedagoger/speciallärare i grundskolan i syfte att utmana elever som är 
högpresterande läsare. Ett annat syfte är att undersöka hur en sådan samverkan kan 
se ut.   

Följande forskningsfrågor har vi format utifrån studiens syfte: 

− Hur anpassar några rektorer, lärare och specialpedagoger/speciallärare 
undervisningen till elever i grundskolan som är högpresterande läsare? 
 

− Hur samverkar några rektorer, lärare och specialpedagoger/speciallärare i 
grundskolan för att stimulera elever som är högpresterande läsare? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Kapitel 2 introduceras med en begreppsdefinition av högpresterande för att sedan 
presentera tidigare forskning, nationella styrdokument, ett sociokulturellt perspektiv 
och samverkan. I kapitel 3 redogörs för vilka metoder, val och respondenter vår 
studie baserar sig på. Kapitel 4 återger denna studies resultat genom olika 
kategoriseringar som därefter summeras med hjälp av en analyserande och en 
sammanfattande del. Kapitel 5 erbjuder en diskussion av vald metod samt en 
sammanfattning av det viktigaste resultatet från vår studie. Avslutningsvis 
presenterar kapitel 6 studiens slutsatser.  
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2 Bakgrund  

Detta kapitel inleds med en begreppsdefinition av högpresterande. Därefter 
presenteras tidigare forskning, nationella styrdokument, ett sociokulturellt 
perspektiv och samverkan. 

2.1 Högpresterande – en begreppsdefinition 

Högpresterande elever utmärks av ett intresse för att lära, de har förnuftiga idéer när 
de besvarar frågor, ett flitigt och högt arbetstempo samtidigt som de tycker om att 
vara i skolan. Detta medför att högpresterande elever har goda förutsättningar att 
uppnå höga betyg på sikt i skolan (Wallström, 2010). I denna studie syftar 
användandet av begreppet högpresterande på de elever i klassen där läsutvecklingen 
i förhållande till övriga klasskamrater sticker ut och som har kommit längre i sin 
läsning. Det saknas dock en tydlig definition av begreppet från tidigare forskning. 
Detta då vi funnit flera olika förklaringar till vad högpresterande innebär vilket har 
medfört svårigheter att formulera en tydlig begreppsdefinition.  

2.2 Tidigare forskning  

Tidigare forskning visar att högpresterande läsare behöver komplexa och utmanande 
läsuppgifter (Hertberg-Davis, 2009) och det medför att en lärare behöver besitta en 
hög kompetens i didaktik (Lindström och Pennlert, 2013). För att möjliggöra en 
anpassad undervisning, så kallad differentiering, krävs en variation kring de 
läsuppgifter eleverna möter i skolan. Finns varierade uppgifter att tillgå i 
klassrummen ökar chansen att tillmötesgå olika inlärningsprofiler (Hertberg-Davis, 
2009). Goda lärare förstår att varje enskild elev i en klass är unik och att 
inlärningsprofilerna är lika många som antalet elever i klassrummet. Men 
kunskapskraven i Lgr11 (Skolverket, 2011) gynnar inte de högpresterande läsarna. 
Det finns forskning som tyder på att gemensamma kunskapsmål förflyttar lärares 
fokus från dessa elever till de elever i behov av särskilt stöd som anses behöva mycket 
stöttning i sin läsutveckling (Hertberg-Davis, 2009). 

 Läskompetensen hos en högpresterande elev är till stor del ett resultat av 
inställning till läsning och läsvanor. Dessa elever läser såväl i skolan som i hemmet 
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och får därmed en mer kontinuerlig läsning var dag (Hallesson, 2011). Det är därför 
av vikt för lärare att ta sig tid att reda ut hur läsförmågan ser ut för varje elev. Genom 
att avsätta tid för detta ökar möjligheten till fler individualiserade 
undervisningssituationer där målet är att utmana eleverna på deras nivå (Ivarsson, 
2008). Högpresterande läsare uppskattar att tolka och diskutera svårare texter med 
sin lärare. Dessa elever uppvisar generellt fler strategier i sin läsning i förhållande till 
övriga elever i klassen och mest framträdande är memorering, sammanfattning av 
läst text och kontrollering av det memorerade för förståelsen av det lästa (Hallesson, 
2011). Det finns även forskning som visar att dessa strategival kan påvisa 
nivåskillnader i prestation som skiljer eleverna flera år åt när eleverna nått årskurs 
tre (Ziegler, 2010). Därför krävs engagerade lärare som har ork att handla för att 
bryta mönster i klassrummet då forskning visar att: ”även lärarens val att inte handla 
och att inte fatta beslut påverkar elevens arbete” (Lindström och Pennlert, 2013, s. 
40).   

2.3 Nationella styrdokument 

Styrdokument är författningar, skollag, läroplan med tillhörande kursplaner, 
diskrimineringslag och arbetsmiljölag som varje skola behöver förhålla sig till och 
rätta sig efter i Sverige.  

I Lgr11 står det bland annat att: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper” (Skolverket, 2011, s. 8). Detta innebär att kunskapsmålen för 
årskurs tre i den svenska skolan ska ses som ”en lägsta godtagbar kunskapsnivå” 
(Utbildningsdepartementet, 2008, s. 3) för alla elever i skolan. Skollagen styrker 
också föregående påstående med förklaringen att ”[e]lever som lätt når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans att kunna nå 
längre i sin kunskapsutveckling” (SFS 2010:800, kap. 3, 3§).  

Läraren ska tillsammans med övriga kollegor ”i samarbetet särskilt 
uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd” (Skolverket, 2011, s. 16). Men detta 
innebär inte att de högpresterande läsarna ska hamna i skymundan. Verksamheten i 
skolan är i ständig förändring och Lgr11 (Skolverket, 2011) slår även fast att nya 
metoder behöver utvecklas och prövas med jämna mellanrum, för skolans kvalitativa 
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utveckling. För att denna utveckling av samverkan ska bli möjlig krävs det pålästa och 
handlingskraftiga rektorer då skollagen slår fast att ”[r]ektor och förskolechefen 
beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom 
enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov” (SFS 2010:800, 
kap. 2, § 10).  

2.4 Ett sociokulturellt perspektiv 

Alla skriftens yttre resurser och utensilier finns omkring individerna inklusive läs- och 

skrivträning i skolan, men den kommunikativa funktionen saknas. Man har inget man 

vill säga och man blir inget sagd via text. När bruket av en form av kommunikation 

inte ingår som en funktionell del av det sätt på vilket man förhåller sig till omvärlden, 

blir man inte en del av de sociala praktiker där skriftspråkliga distinktioner och sätt att 
beskriva världen blir betydelsefulla. (Säljö, 2011, s. 75) 

Citatet ovan framhäver hur elever behöver möta mer än skrift för att utvecklas i sin 
läsning. Det räcker inte enbart att läsa en text utan människan behöver stimuleras 
och samverka tillsammans med andra. Språket är inom det sociokulturella 
perspektivet det centrala för att utveckling och lärande ska bli möjligt (Säljö, 2011). 
För att lärare ska lyckas tillmötesgå elevers olika behov krävs analys av flertalet 
grundliga observationer i klassrumsmiljön. Utifrån dessa observationer kan lärare 
sedan ta hänsyn till elevers förkunskaper och hitta lämpliga undervisningsformer för 
varje elev. Lärare ska utifrån denna didaktiska kompetens motivera och 
medvetandegöra sina val för att reflektion över deras handlingar ska bli möjlig 
(Lindström och Pennlert, 2013, s. 11). Det viktigaste bör inte vara att alla elever har 
samma mål att förhålla sig till utan istället ge förutsättningar för diskussioner, frågor 
och följdfrågor, samarbete med funderingar utan givna svar för eleverna. Den sociala 
kontexten lärare och elever tillsammans befinner sig i påverkar därför 
ämnesundervisningen (Smidt, 2010).  

Den sociokulturella traditionen i den svenska skolan tar hänsyn till det sociala 
samspelet mellan elever och lärare. Därför anses kommunikation och interaktion 
mellan lärare och elever som nödvändigt för utveckling och lärande. En 
högpresterande elev skulle kunna befinna sig i vad Vygotskij skulle kalla den 
proximala utvecklingszonen i sin läsning (Säljö, 2014). Men utan samspel med andra 
elever eller lärare som har mer kunskap och förmågan att ställa följdfrågor finns risk 
för att denna högpresterande elev inte når upp till sin fulla potential. Att använda 
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dialogen som bas för en fortsatt läsutveckling är därför grundläggande för att ett 
lärande ur ett sociokulturellt perspektiv ska bli möjligt (Säljö, 2011). Ett varierat 
arbetssätt där eleverna exempelvis får läsa berättelser (förmedlande metod) för att 
därefter föra diskussioner parvis och i grupp under handledning av läraren 
(interaktiv metod) gynnar därför en god läsutveckling (Lindström och Pennlert, 
2013).  

2.5 Samverkan 

Skolors möjlighet till diverse stöd för elever ser olika ut. Men genom en väl 
fungerande samverkan mellan rektor, specialpedagog/speciallärare och klasslärare 
kan möjlighet till anpassning för elever ges utifrån ett helhetsperspektiv (Jakobsson 
& Lundgren, 2013).  

Skolor med framgångsrik specialundervisning karakteriseras av lagarbete, 

samarbetskultur och gemensamt ansvarstagande från alla anställda på skolan. Detta 

stämmer väl överens med forskning om skolkulturens betydelse för elevers 

skolframgång som bland annat visar att i skolor där lärare och övrig skolpersonal 

upplever gemensamt ansvar för alla barns framgång ökar elevernas prestationer. 
(Hylander, 2011, s. 5-6) 

För att öka elevers prestationer finns elevhälsoteam tillgängliga på skolorna vars 
uppgift är att försöka förbättra skolsituationen för elever som anses vara i behov av 
stöd. En sådan samverkan kan te sig olika på skolorna beroende på situation och 
förutsättningar men den som bär det yttersta ansvaret för ett elevhälsoarbete är 
rektorn. Även elever som är högpresterande läsare har enligt skollagen rätt till ett 
välfungerande elevhälsoteam innefattandes bland annat rektor och 
specialpedagog/speciallärare där främjande och förebyggande insatser kan erbjudas 
(SFS 2010:800, kap. 2, 25§). Dessa ämnesinsatser kan tänkas utgå från en åsikt av 
specialpedagog eller speciallärare som även har möjlighet att handleda arbetslaget 
och/eller läraren i frågor om pedagogik. Specialundervisning från speciallärare och 
specialpedagog till förmån för endast elever i behov av särskilt stöd är en snäv syn av 
uppdraget (Ahlberg, 2007, s. 85).  

Men det kan även finnas problematik med samverkan då flera aktörer rör sig i ett 
nätverk av komplicerad kommunikation. Komplicerad då dessa aktörer kan 
kommunicera olika prioriteringsområden och genom detta framhäva det egna 
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området framför andra, vilket inte alltid tar hänsyn till alla elever. För skolors 
rektorer, specialpedagoger, speciallärare och lärare är det av vikt att vara medveten 
om detta för att skapa förutsättningar för alla elevers lärande (Jakobsson & Nilsson, 
2011). När sedan eventuella insatser diskuteras visar forskning att tydlighet om vem 
som gör vad underlättar för berörda elever och säkerställer att oklarheter mellan 
personal på skolan suddas ut (Hylander, 2011). För att detta ska bli möjligt krävs 
bland annat en kompetent lärare där ”[b]egreppet kompetent kan förstås som en 
individs handlingsförmåga i relation till en specifik uppgift” (Lindström och Pennlert, 
2013, s. 10). Lärarkompetens innefattar dessutom samverkan med kollegor, elever 
och föräldrar utöver den sociala och ämnesmässiga kompetens arbetet med 
styrdokumenten för skolan kräver (Lindström och Pennlert, 2013). 
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3 Metod och material 

Nedan presenteras de metoder och urval som använts i samband med studien. Vidare 
följer en beskrivning av hur data samlats in och bearbetats. Slutligen diskuteras de 
forskningsetiska principerna samt begreppen validitet och reliabilitet. 

3.1 Metodologi 

Kvalitativa metoder har som syfte att skapa förståelse för människors tankar och 
handlingar. För att lyckas med detta undersöks och analyseras individers subjektiva 
föreställningar om, samt den omgivande miljöns påverkan på olika fenomen 
(Bryman, 2011). I denna studie har vi gjort kvalitativa ansatser för att lyfta fram olika 
individers upplevelser och föreställningar, vilket ansetts nödvändigt för att få svar på 
forskningsfrågorna. I och med användandet av denna metodik skapas också 
förutsättningar att få en uppfattning av hur den sociala kontexten kring de 
högpresterande läsarna ser ut, vilket är förenligt med studiens syfte.  

En datainsamlingsmetod lämpad för kvalitativ forskning är semistrukturerade 
intervjuer som skapar förutsättningar för intervjuaren att komma med följdfrågor 
och informanterna att själva formulera svaren. På så sätt kan de tolkningar och 
upplevelser forskare vill åt i kvalitativ studie lyftas fram (Bryman, 2011). Vi har därför 
använt oss av en sådan intervjuform för att samla in data till denna studie där just 
individers subjektiva föreställningar står i fokus.  

Vid bearbetning av kvalitativ data krävs en tydlig struktur då intervjuerna ofta 
skapar en stor mängd data som bör analyseras på djupet. En sådan struktur kan 
skapas genom att data spelas in och transkriberas för att därefter kategoriseras. Detta 
leder till att information som framkommer i intervjuerna kan genomgå en upprepad 
granskning samt att kategoriseringen underlättar vid senare analys. I syfte att spara 
tid kan forskaren sortera bort eventuell irrelevant information som lämnas i 
intervjuerna, och välja att enbart transkribera och analysera användbara delar av 
intervjun (Bryman, 2011). Vi har därför spelat in de genomförda intervjuerna via 
audio och endast transkriberat den information som vi ansett relevant för studiens 
syfte. I syfte att underlätta vid analysen av data har vi delat in de transkriberade 
intervjuerna i olika kategorier kopplade till studiens forskningsfrågor.  
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3.2 Urval 

Vid kvalitativa intervjuer faller vanligtvis valet av informanter på personer som anses 
ha en direkt koppling till studiens syfte (Bryman, 2011). Vi har i denna studie för 
avsikt att undersöka om det förekommer någon samverkan kring elever som är 
högpresterande läsare. Klasslärare, rektorer och specialpedagoger/speciallärare är 
yrkeskategorier som vi ansåg kunna ge oss relevant information om ämnet och dessa 
valdes därför ut som informanter. Antal informanter som är lämpligt att välja ut till 
en kvalitativ studie varierar och kan påverkas av bland annat tillgång till tid (Bryman, 
2011). Till mindre studier består urvalsgruppen ofta av ett lägre antal informanter, 
vilket ger ett stickprov (Bell, 2006). Tidsaspekten påverkade till viss del denna 
studies antal informanter som består av två rektorer, två klasslärare, en 
specialpedagog och en speciallärare. Genom att begränsa antalet informanter 
skapades förutsättningar att göra den djupgående analys som anses nödvändig vid 
kvalitativa intervjuer. För att få en helhetsbild av hur en eventuell samverkan kan se 
ut på en grundskola valde vi ut en person från varje yrkeskategori från en och samma 
skola. Detta resulterade i att två olika grundskolor valdes ut till vår studie. Skolorna 
och informanterna valdes utifrån närhet och tillgång, vilket klassas som 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Risken för bortfall är ytterligare en aspekt som 
kan påverka hur många informanter som bör väljas ut. På grund av bortfallsrisken 
valde vi några informanter utöver dem som direkt tillfrågades som reserver att 
kontakta vid eventuella bortfall.  

 

3.3 Datainsamlingsmetod  

Två rektorer, en specialpedagog, en speciallärare och två klasslärare för åk. f-3 från 
två olika skolor i skilda kommuner kontaktades via mail med en förfrågan om 
deltagande i studien. Vi bifogade ett informationsbrev där syftet med studien samt 
informanternas rättigheter i samband med ett eventuellt deltagande framgick (se 
bilaga 4). Även intervjufrågorna (bilaga 1-3) bifogades med avsikt att förbereda 
informanterna inför intervjutillfällena, samt för att öka sannolikheten för att dessa 
skulle lämna relevanta svar. Alla tillfrågade utom en lärare tackade ja till att 
medverka. Ytterligare lärare från samma skola tillfrågades via e-post tills en av dem 
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tackade ja till att delta. Vi bokade in intervjuer på cirka 30 min vardera och 
genomförde dessa enskilt på informanternas respektive skolor. På grund av tidsbrist 
fanns endast en av oss på plats vid varje intervju i respektive kommun. Efter 
samtycke från informanterna gjorde vi en ljudupptagning av dessa. Intervjufrågorna 
var kopplade till studiens syfte och forskningsfrågor och var så långt som möjligt 
desamma för samtliga informanter. Vissa frågor anpassade vi dock till 
informanternas olika yrkeskategorier och skiljer sig därför åt dem sinsemellan. Vid 
intervjutillfällena tog vi även vara på den möjlighet att ställa följdfrågor som skapas 
av den kvalitativa intervjumetoden.  

3.4 Metod för bearbetning och analys av data 

Kvalitativa intervjuer syftar till att skapa en förståelse för subjektiva tankar och 
tolkningar av fenomen. En bearbetning av sådan data kräver därför en djupgående 
analys (Patel & Davidson, 2007). För att möjliggöra detta har intervjuerna spelats in 
och transkriberats. Vi uteslöt en forskningsfråga då vi inte ansåg den relevant för vår 
studie (se bilaga 4). Vi läste därefter samtliga transkriberingar upprepade gånger och 
delade in dem i kategorier baserade på studiens syfte och forskningsfrågor; vad som 
kännetecknar en högpresterande läsare, hur några grundskolelärare anpassar 
undervisningen för högpresterande läsare, hur undervisningen kan anpassas för 
högpresterande läsare, hur några rektorer, lärare och speciallärare/-pedagog i 
grundskolan samverkar för att stimulera högpresterande läsare, och hur 
samverkan anses kunna möjliggöra framtida stimulans för högpresterande läsare. 
Vi valde även ut lämpliga citat i syfte att hjälpa läsaren att skapa sig en föreställning 
om informanternas intervjusvar (Bell, 2006). Slutligen plockades utvalda delar ut 
från resultatets olika kategorier för att därefter analyseras utifrån två 
underkategorier: Otillräckliga anpassningar leder till självständigt arbete och 
Samverkan: ett utvecklingsområde. 

3.5 Etiska överväganden 

I samband med föreliggande studie har vi följt de etiska principerna gällande 
samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
efterföljts i syfte att säkerställa deltagarnas trygghet. Dessa grundläggande principer 
innebär att deltagarna ska lämna sitt samtycke till att medverka i studien, samt 
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informeras om vad som förväntas av dem i samband med denna. Det ska också 
tydliggöras att ett deltagande är frivilligt och när som helst kan avslutas av den 
tillfrågade. Deltagarnas anonymitet ska garanteras och insamlad data och 
personuppgifter får endast användas i forskningssyfte (Gustavsson, Hemerén & 
Pettersson, 2011).  

Deltagarna har via mail informerats om sina rättigheter och lämnat sitt 
medgivande till att delta. I föreliggande studie lämnas ingen information som kan 
leda till att deras identitet kan spåras. Endast vi har haft tillgång till insamlad data 
som enbart har använts i samband med denna forskning och därefter raderats.   

3.6 Giltighet och tillförlitlighet/Validitet och reliabilitet 

En studie bör ha en hög grad av validitet och reliabilitet för att anses trovärdig. 
Begreppens innebörd kan skilja sig åt beroende på huruvida de används i relation till 
en kvalitativ eller kvantitativ studie. Det kan också finnas svårigheter med att 
kontrollera validiteten och reliabiliteten hos en kvalitativ studie tack vare dess fokus 
på tolkningsbara fenomen, jämfört med kvantitativa undersökningar som ofta 
behandlar mer mätbar data (Bryman, 2011).  

Med validitet avses att forskarna mäter det som är tänkt att mätas (Bryman, 2011), 
vilket ett ständigt återkommande till problemformuleringen kan bidra till (Bell, 
2006). I avsikt att höja validiteten hos föreliggande studie har vi därför haft dess syfte 
som utgångspunkt då vi skapat intervjufrågor, samt under hela genomförandet av 
undersökningen. Vidare har även studiens informanter upplysts om studiens syfte 
innan intervjuernas genomförande. Detta kan leda till att intervjusvaren blir mer 
relevanta för undersökningen vilket i sin tur skapar en högre validitet (Patel & 
Davidson, 2007). Vi är dock medvetna om att det kan finnas nackdelar med att 
informanterna får frågorna i förväg. Vi föreställer oss att det kan leda till en 
minskning av spontana svar beroende på att informanterna får tid att fundera över 
vad som är passande att säga och forma sina svar efter detta, något som Bryman 
(2011, s. 224) kallar social önskvärdhet. Efter att ha vägt för- och nackdelar mot 
varandra ansåg vi dock att den metoden vi använde oss av kunde tillföra mer till vår 
studie än andra metodval. 
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Reliabilitet handlar om hur hög tillförlitlighet studien har, vilket påverkas av hur 
den genomförs. I en kvalitativ studie kan reliabiliteten handla om på vilka sätt 
forskarna samlar in, bearbetar och presenterar data (Bryman, 2011). För att 
säkerhetsställa reliabiliteten hos föreliggande studie har intervjuerna därför spelats 
in och transkriberats. Dessutom ges en utförlig presentation av studiens olika 
forskningsfaser för att öka dess grad av reliabilitet.  
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4 Resultat 

I följande kapitel presenterar vi vår studies resultat där olika kategorier valts ut 
utifrån studiens syfte. De sex medverkande informanterna benämns nedan olika då 
de utgör olika yrkeskategorier. De två rektorerna benämns rektor A och rektor B, de 
två lärarna benämns lärare A (årskurs 2) och lärare B (årskurs 1) samt specialpedagog 
och speciallärare. Resultatet styrks löpande med citat från informanterna och 
avsnitten avslutas med en sammanfattning.  

4.1 Vad som kännetecknar en högpresterande läsare 

Det finns en gemensam syn på begreppet högpresterande läsare hos samtliga sex 
informanter att de högpresterande eleverna hanterar den tekniska delen av läsningen 
samtidigt som de också uppvisar en god läsförståelse. 

Elever som både löser läsningen rent tekniskt sett men också förstår vad det är 

dom läser. (Rektor B) 

Båda lärarna ser även ett samband mellan läsintresse och prestation. 

För man märker det att dom som är högpresterande, dom har ett intresse. Så 
det går nog hand i hand. (Lärare B) 

För det är ju också en, då ser man att är man intresserad av att man gillar att 
läsa då gör man ju det rent frivilligt, alltså hemma. (Lärare A) 

4.2 Hur några grundskolelärare anpassar undervisningen för 
högpresterande läsare 

Den huvudsakliga strategin de båda lärarna använder sig av är nivåanpassade 
läromedel. Till viss del sker även grupperingar med elever som befinner sig på 
liknande läsnivå. För att ta reda på vilken läsnivå eleverna befinner sig på använder 
båda lärarna sig av Skolverkets bedömningsmatriser.  Valda strategier motiveras med 
att de högpresterande läsarna kan arbeta mer självständigt till skillnad mot de elever 
som riskerar att inte nå upp till målen och kräver mer av lärarens tid. 

[…] man får sätta ihop ett material där jag kan nivågruppera dom så att dom 

tillsammans får arbeta självständigt, lite på sidan av så där. För mitt fokus 
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måste ju vara på dom här som jag måste hjälpa. Som verkligen behöver min 

tid. (Lärare B) 

[…] man ska räcka till för dom eleverna och man ska räcka till för dom som 

inte har det lika enkelt. Då känns det alltid som att det är dom där som har det 

lite svårt som man egentligen måste försöka framåt för dom andra har ju 
liksom redan kommit dit. (Lärare A) 

4.3 Hur undervisningen kan anpassas för högpresterande 
läsare 

När informanterna får frågan om vilka anpassningar för högpresterande läsare som 
bör göras för att på bästa sätt stimulera dessa elever ser svaren olika ut. Några har en 
tydlig bild av hur det skulle kunna gå till och diskuterar handledning och 
nivågrupperingar, medan en lärare tycker att frågan är svår att besvara.  

4.3.1 Rektorerna 

Båda rektorerna anser att de högpresterande läsarna bör utmanas med en blandning 
av skönlitterära och faktabaserade texter. Rektor B belyser även vikten av att läraren 
kartlägger elevernas kunskaper för att dessa texter ska ligga på rätt nivå. 

Ja det är ju att man behöver förstå sig på vad dom redan kan och vilken nivå 

dom ligger på när det gäller sin läsförmåga […] Och att man ska möta dom 

med böcker som hakar vid där men som också ger dom utmaningen och kan 
lyfta dom ännu mer. (Rektor B) 

Den ena informanten, Rektor A, förklarar att synen på dessa elever genom åren har 
varit att de är självgående. Hen påpekar även vikten av att belysa varför dessa elever 
behöver fler utmanande uppgifter och att inställningen bland personalen inte får bli: 

[…] ”ja men dom klarar sig ändå”. Förlåt, men ”det har ju funnits i hundra år 
varför ska vi hålla på och tänka på dom, dom är ju självgående”. (Rektor A) 

4.3.2 Specialpedagog och speciallärare 

En gemensam vision hos den intervjuade specialläraren och specialpedagogen är den 
om en grupp högpresterande läsare sammansatt från olika klasser. Specialläraren 
menar att dessa elever skulle gynnas av att få ingå i en grupp där de får handledning, 
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istället för att enskilt få arbeta med uppgifter. Hen ser också möjligheten för en 
högpresterande läsare att delta i svenskundervisningen i en högre årskurs som ett 
alternativ.  

[…] få lite mer vägledning och inte få klura på saker själv. För det är oftast där 

dom behöver utmanas mera, i tankarna och diskussioner och hur dom tänker 

och få resonera och lära sig nya strategier. Och det kan dom ju oftast inte 
komma på själva så. Det måste ju vara någon som visar dom. (Speciallärare) 

Specialläraren menar att skolan har förutsättningar att göra gruppindelningar under 
vissa lektioner genom att samverkanspersoner från fritids samt specialteamet 
samarbetar med klassläraren. Hen påpekar dock att gruppsammansättningen inte 
alltid måste bestå av elever på samma nivå, utan att en blandning av elever som 
kommer olika långt i sin läsutveckling också kan vara stimulerande. 

Oftast blir det så att man sätter ihop elever på samma nivå. Och det kan man 
absolut göra. Men man måste variera lite. (Speciallärare)  

Specialpedagogen påpekar att arbetet med de högpresterande läsarna kan vara viktigt 
i syfte att skapa motivation, men påpekar dock att specialpedagogerna/lärarnas 
uppdrag främst består av att arbeta med de elever som riskerar att inte nå 
kunskapsmålen. 

[…] sen hoppas man ju att man på klassnivå och kanske dom som jobbar som 

fjärdelärare också, att dom får ta tag i dom här bitarna mera […] då får man 
organisera sådana grupper ändå, som lite bonus. (Specialpedagog) 

4.3.3 Lärare A och lärare B 

De bägge lärarnas syn på hur läsundervisningen kan anpassas till de högpresterande 
eleverna skiljer sig åt. Lärare B önskar att hen hade tiden att sitta ner och diskutera 
med eleverna. Läraren ser också möjligheter i att stimulera dem genom att samarbeta 
med fritidspedagoger och speciallärare, något som hen menar redan sker i andra 
ämnen.  

Jag har ju de här högpresterande inom matte som blir klara väldigt fort med 

sina uppgifter och då har jag pratat med spec. (specialläraren) som har satt 
ihop uppgifter […] och så borde det vara inom läsning också. (Lärare B) 



 16 

Den andra intervjuade läraren fann det svårt att tänka sig hur de högpresterande 
eleverna skulle kunna utmanas mer än de gör i nuläget.  

Ja, alltså ja man har svårt att tänka sig hur man skulle kunna inspirera dom 

med läsningen. För att jag tycker att många gånger är dom duktiga läsare så är 
dom duktiga läsare redan. (Lärare A) 

4.4 Hur några rektorer, lärare och speciallärare/-pedagog i 
grundskolan samverkar för att stimulera högpresterande 
läsare 

Gemensamt för samtliga sex informanter var att de alla anser att samverkan mellan 
rektor, lärare och specialpedagog/speciallärare kring högpresterande läsare knappt 
existerade. Det framkom att den samverkan som genomfördes var att alla var 
involverade i de screening-test skolan använde sig av och att de genom detta kunde få 
veta hur många elever som låg i framkant i sin läsning. 

4.4.1 Rektorerna 

I samtalen med de båda rektorerna framkom att det inte skedde någon direkt 
samverkan från deras sida med specialpedagog/speciallärare och lärare för att 
stimulera högpresterande läsare. 

Ja, jag kan ju inte svara nej. Men det är ett utvecklingsområde helt klart. […] 

min bild är att vi pratar om kollegiala samtalet om dessa elever väldigt lite. 
(Rektor A) 

Och jag är övertygad om att vi har elever som får utmaningar, men det jag 

skulle vilja att det blir det är någonting som blir förtydligat och synligt i vår 
kultur och våra arbetsformer […] dit behöver vi komma. (Rektor B) 

De ansåg båda två att samtalen om elever som är högpresterande läsare bör bli fler 
och nämner även att en ändrad syn kring ämnet behövs.  

4.4.2 Specialpedagog och speciallärare 

Screening-test nämns från både specialpedagogen och speciallärarens sida som ett 
moment att samverka och samtala kring med rektor och lärare. 
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Sen har ju jag ett samarbete med klasslärarna på sätt och vis höll jag på att 

säga […] för vi gör ju sådana här screening-tester genom åren eller genom alla 
år. (Specialpedagog) 

Utöver detta ansåg såväl specialpedagogen som specialläraren att anledningen till att 
samverkan utöver dessa screening-test saknas var att deras tid lades på elever i behov 
av särskilt stöd. 

4.4.3 Lärare A och lärare B 

Vid intervjutillfället med Lärare A berättas att det inte sker någon speciell samverkan 
kring dessa elever utan att samverkan sker till förmån för elever i behov av särskilt 
stöd. 

[…] tiden måste vi lägga på dom här svaga. Så är det. […] vi har ju samverkan 

om man säger den lilla resursen vi har i klassrummet men den är ju inte 

tillägnad dom […] utan det är dom svaga som får resursen där, det är det. 
(Lärare A) 

Den andra informanten, Lärare B, anser att det sker samverkan på skolan kring dessa 
elever men att det inte involverar rektor specialpedagog eller speciallärare. 

I arbetslaget så har vi ju det. För där kan jag prata med mina kollegor och säga 

hur gör vi nu då för att utmana dom här som är duktiga läsare och då kan ju vi 
tillsammans bestämma vad det är för texter och efterföljande texter. (Lärare B) 

4.5 Hur samverkan anses kunna möjliggöra framtida 
stimulans för högpresterande läsare 

För framtiden såg samtliga informanter möjligheter med en eventuell samverkan 
kring dessa elever. Det rådde en viss osäkerhet kring hur detta arbete skulle kunna 
komma att se ut men en gemensam syn var att diskutera och synliggöra 
högpresterande läsare än mer. 

4.5.1 Rektorerna 

För framtiden ansåg de två intervjuade rektorerna att samverkan kring 
högpresterande elever behövde tas med i skolornas systematiska kvalitetsarbete. 
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Detta för att försöka säkerställa och följa upp hur det har gått och går i arbetet kring 
dessa elever. 

Nu har vi plockat fram det som utvecklingsområde inför nästa läsår. I vårt 

systematiska kvalitetsarbete. Och det är en av fem områden som vi ska 

fokusera på nästa läsår. Större fokus på att stimulera elever som behöver extra 
utmaningar. (Rektor B) 

[…] att det kommer med i det systematiska kvalitetsarbetet, att det kommer 

med där. […] det är då vi kan säkerställa det och där är inte vi än. Tyvärr. […] 

för det kan man inte rodda med som ensam klasslärare. Det måste finnas en 

organisation, en plan och jag tror att återigen på det kollegiala, att lära av 
varandra. (Rektor A) 

4.5.2 Specialpedagog och speciallärare 

Specialpedagogen berättar att det finns ett förslag om att samorganisera 
svenskundervisningen än mer. Det förklaras att detta kommer göras med hänsyn till 
bland annat svenska som andraspråk men det förklaras också att det öppnar upp fler 
nya möjligheter för klasslärarna. 

[…] men nu ska vi ju försöka lägga dom (svensklektioner) till största möjliga 

mån parallellt och då har man ju möjlighet […] för då är man ju flera lärare 

på svensklektionerna att anpassa […] över klassgränserna också. 
(Specialpedagog) 

Specialpedagogen ser inte att dennes roll inrymmer de högpresterande läsarna i 
framtiden med motiveringen att den knappa tid som finns bör gå till elever i 
behov av särskilt stöd. Den intervjuade specialläraren däremot ser möjligheter 
med en framtida samverkan. Dock poängteras att det även från lärarens håll då 
behöver göras omprioriteringar i klassrummet. 

Det tror jag absolut. Vi screenar ju barnen och så där i läsning […] så där 

skulle man absolut kunna göra mer […] Och sen kan man absolut vara med i 

klassrummet […] men oftast vill klassläraren hellre att jag tar dom barn som 
har det svårt. (Speciallärare) 

För framtiden säger sig specialpedagogen se möjligheter med en eventuell 
samverkan och att det är ett intressant utvecklingsområde. 
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[…] det tycker jag är jätteintressant och en tanke som väcks hos mig också. 

Det kan man nog fundera absolut på att göra något mer utav det. 
(Specialpedagog) 

4.5.3 Lärare A och lärare B 

Under samtalen med de båda lärarna framträder olika syn på vad de via samverkan 
kan göra för dessa elever för framtiden. Lärare A är osäker på vad för lösningar det 
skulle kunna röra sig om. 

Den tanken har nästan inte funnits hos mig att ”hur ska vi hjälpa dom här 

eleverna ännu mera framåt?” […] men från och med nästa år till exempel så 

vi får ju alltså dubbelt så mycket resurser inför blivande årskurs tre […] så att 
vi har möjlighet att titta. (Lärare A) 

Lärare B ser möjligheter med en framtida samverkan kring dessa elever för att 
försöka utmana dem än mer. 

[…] men jag skulle nog egentligen vilja se att också spec. lärare med sin 

kunskap är med och sätter ihop övningar […] Så en samverkan med en 

tydlighet, hur utmanar vi dom tillsammans? […] mer samverkan vore 

önskvärt […] Men det sker ju inte riktigt, för spec. läraren fokuserar ju på 
dom lågpresterande. (Lärare B) 

Från Lärare B ges även förslag om samverkansgrupper där rektorn kan vara med. 
Samtidigt förklaras att en omorganisering krävs om detta ska bli möjligt.  

[…] det kanske också är en sådan sak att […] jag får gå iväg med dom 

högpresterande… och så kanske spec. läraren vid något tillfälle skulle kunna 
ta dom här högpresterande. (Lärare B) 

4.6 Resultatsammanfattning  

Av resultatet framkommer att samtliga informanter uppvisar en samsyn kring 
innebörden av begreppet högpresterande läsare, vilken innefattar både tekniska 
kunskaper och läsförståelse. För att kartlägga dessa elevers läsnivå och därefter 
anpassa undervisningen utgår de bägge intervjuade lärarna från Skolverkets 
bedömningsstöd. Även gällande de anpassningar som sedan görs för dessa elever 
finns likheter mellan de båda skolorna, där främst nivåanpassade läromedel och 
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nivågrupperingar erbjuds för stimulans. De högpresterande läsarna lämnas ofta att 
enskilt arbeta med dessa uppgifter, något som enligt flera av de intervjuade beror på 
att resurser främst används i arbetet att hjälpa de elever som riskerar att inte nå upp 
till kunskapsmålen. Resultatet visar även att lärarna upplever svårigheter med att 
utmana och stimulera de högpresterande eleverna i svenskundervisningen i 
förhållande till andra skolämnen. En av lärarna anser även att de elever som redan 
kan läsa inte behöver ytterligare stimulans än den som idag redan ges. Dock uppger 
flera av de intervjuade att de anser att det finns möjligheter till ytterligare 
anpassningar än dem som görs idag. I dessa ingår en vision om en ökad samverkan 
mellan skolans olika yrkeskategorier, vilket skulle kunna möjliggöra för fler tillfällen 
att dela in eleverna i mindre grupper. Detta skulle i sin tur leda till att lärare eller 
annan pedagog i större utsträckning kunde vara närvarande i dessa elevers 
diskussioner och på så sätt kunna hjälpa dem vidare i deras utveckling. För att 
möjliggöra ett sådant samarbete menar rektor (B) och specialpedagog att 
omorganisationer kan vara nödvändiga. Omorganisationer skulle kunna innebära en 
schemaändring som leder till gemensam tid för svenskundervisning i samtliga 
lågstadieklasser eller genom att förflytta klasserna för respektive årskurs i direkt 
anslutning till varandra. Detta skulle kunna leda till en samverkan mellan skolans 
personal som idag uppges saknas bortsett från de screening-tester skolan genomför 
kontinuerligt.   

4.7 Resultatanalys 

Två underrubriker har valts ut för att kategorisera denna resultatanalys. 

4.7.1 Otillräckliga anpassningar leder till självständigt arbete 

Resultatet tyder på att de anpassningar som idag görs för de högpresterande läsarna i 
de olika klassrummen främst sker genom nivåanpassade läromedel. Vidare tycks 
dessa elever i stor utsträckning få ägna sig åt självständigt arbete utan 
lärarhandledning. Detta leder till en avsaknad av diskussionsmöjligheter kring 
materialet mellan elever och lärare, vilket skulle vara önskvärt för att stimulera de 
högpresterande läsarna inom den proximala utvecklingszonen. Vi upplever en 
samsyn från informanterna att extra resurser och stödinsatser tillägnas elever i behov 
av särskilt stöd och inte högpresterande elever. Anledningen till att det ser ut på detta 
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sätt tolkas av resultatet bero på tids- och organisatorisk brist från skolan. Detta val av 
anpassning tycks legitimeras av att det anses viktigare att alla elever når 
kunskapsmålen än att säkerställa att de som redan nått målen når ännu längre i sin 
utveckling. Resultatet visar även att det finns en önskan om mer tid för samtal om 
texterna mellan lärare och de högpresterande läsarna. Denna tid skulle kunna 
utnyttjas till att erbjuda eleverna en högre lärarnärvaro vilket skulle kunna skapa 
möjligheter att diskutera och analysera texter. Vi tolkar detta som att de flesta av 
informanterna själva anser att de anpassningar som idag erbjuds inte är tillräckliga 
för att stimulera dessa elever till fortsatt läsutveckling. Undantaget kan tolkas vara 
den lärare som anser att högpresterande läsare redan har nått tillräckligt långt i sin 
läsutveckling och att ytterligare anpassningar därför inte är nödvändiga. 

4.7.2 Samverkan: ett utvecklingsområde 

Vi tolkar resultatet som att informanterna själva anser att samverkan kring elever 
som är högpresterande läsare till stor del saknas. Det samarbete kring dessa elever 
som idag finns bland rektorer, specialpedagog, speciallärare och lärare består av 
screening-tester. Dessa tester uppfattar vi dock inte riktar sig specifikt mot de 
högpresterande elevernas läsutveckling utan istället främst fungerar som ett 
mätinstrument för att säkerställa att alla elever når kunskapsmålen. Vi förstår 
resultatet som att det idag finns viss samverkan mellan lärarna i arbetslagen men att 
andra yrkeskategorier på skolorna inte är involverade i detta arbete. Enligt 
informanterna skulle en omorganisation kunna skapa förutsättningar för ett framtida 
samverkansarbete. Vi tolkar det som att målet med denna omorganisation är att 
frångå den nuvarande undervisningsformen. Detta då de högpresterande läsarna dels 
saknar tillräckligt lärarstöd, dels möjligheten att vara delaktiga i en större grupp med 
elever som befinner sig på liknande läsnivå. 
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5 Diskussion 

Vi diskuterar i detta kapitel vår valda metod och belyser hur dessa val påverkar 
studiens tillförlitlighet. Kapitlet avslutas med en resultatdiskussion.  

5.1 Metoddiskussion 

De sex informanter resultatet i denna studie vilar på kan kategoriseras som ett 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2008). Genom detta är vi medvetna om att det kan 
medföra svårigheter att generalisera resultatet men vi vill samtidigt påvisa 
möjligheten till fortsatta studier av det studerade.  För att få en ökad tillförlitlighet 
hos denna studie anser vi att fler rektorer, lärare, specialpedagoger och speciallärare 
från olika skolor hade behövts. Medvetna om vilket omfattande arbete det hade 
inneburit i förhållande till det tidsutrymme som denna studie har getts känner vi oss 
dock bekväma med vårat val av antal informanter. 

Vi ser ett behov av att för framtiden följa upp det studerade området i praktiken 
genom observationer, då den sociala kontexten rektorer, lärare, specialpedagoger, 
speciallärare och elever vistas i kan vara svår att enbart återge via intervjuer. Vi skulle 
i ett framtida arbete därför föreslå klassrumsobservationer som ett komplement till 
föreliggande studie. Genom detta tillvägagångssätt lyfts ett elevperspektiv in som kan 
tänkas gynna fortsatta studier kring ämnet.  Till detta ser vi möjlighet att intervjua 
och observera bibliotekarier på skolorna för att försöka förstå hur samverkan och 
anpassning för högpresterande läsare ser ut idag och hur det kan utvecklas i 
framtiden ur ett nytt perspektiv.  

5.2 Resultatdiskussion 

Denna studie visar att det idag i viss mån saknas förståelse för varför det skulle finnas 
en samverkan mellan rektorer, lärare och speciallärare/-pedagog. Detta innebär att 
en möjlig helhetsbild av de högpresterande läsarna tenderar att gå förlorad 
(Jakobsson & Lundgren, 2013). Informanterna anser inte att rektorn har koppling till 
lärarnas direkta arbete med de högpresterande eleverna. Skollagen fastslår dock att 
rektorn har det yttersta ansvaret för samtliga skolans elever (SFS 2010:800, kap. 2, § 
10) och forskning visar att en gemensam ansvarskänsla hos skolans personal för alla 
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elevers framgång leder till ökade skolprestationer (Hylander, 2011).  Den 
specialkompetens som finns på skolan anses av informanterna vara ämnad mer eller 
mindre uteslutande för de lågpresterande eleverna. Det specialpedagogiska arbetet 
anses vanligtvis vara ämnat för elever som har ett behov av ytterligare anpassningar 
än dem som erbjuds i den ordinarie undervisningen. Detta tankesätt kan motiveras 
av Lgr11 som slår fast att skolans personal ska: ”[…] i samarbetet särskilt 
uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd.” (Skolverket, 2011, s. 16). Dock kan 
det ses som en snäv syn att dessa behov endast rör sig om att få hjälp att nå upp till 
en godkänd nivå (Ahlberg, 2007). Likväl skulle de högpresterande elevernas behov av 
utmaningar och stimulans för att nå längre i sin utveckling kunna passa in i syftet 
med dessa anpassningar (Ivarsson, 2008). Detta då skollagen fastställer att ”[e]lever 
som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans 
att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (SFS 2010:800, kap. 3, § 3).  

I studiens inledande del påvisas att nivåskillnader är vanligt förekommande i 
elevers läsutveckling. Där lyfts också fram hur forskning (Skolverket, 2016) visat att 
ett allt för stort fokus kring elever i behov av särskilt stöd har medfört att 
högpresterande läsare till stor del saknar den ledning och stimulans som krävs från 
skolan. I vår studie bekräftar samtliga informanter att denna föreställning stämmer 
överens med hur det ser ut i praktiken: 

[…] man ska räcka till för dom eleverna och man ska räcka till för dom som 

inte har det lika enkelt. Då känns det alltid som att det är dom där som har det 

lite svårt som man egentligen måste försöka framåt för dom andra har ju 
liksom redan kommit dit. (Lärare A) 

Denna brist på anpassning för de högpresterande läsarna kan resultera i en syn på att 
dessa elever är självgående: 

[…] ”ja men dom klarar sig ändå”. Förlåt, men ”det har ju funnits i hundra år 
varför ska vi hålla på och tänka på dom, dom är ju självgående”. (Rektor A) 

Smidt (2010) menar att de gemensamma målen inte bör vara det centrala med 
undervisningens syfte. Det styrks även av Hertberg-Davis (2009) som dels hävdar att 
kunskapskraven inte gynnar de högpresterande eleverna, dels att lärares fokus inte 
enbart ska ges till elever i behov av särskilt stöd. Fokus bör istället ligga på ett 
undervisningsklimat där förutsättningar som diskussioner, samarbete och öppna 
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frågor ges stort utrymme (Smidt, 2010). En sådan arbetsform skapar 
utvecklingsmöjligheter för de högpresterande läsarna genom att det enskilda arbetet 
som idag tycks vara vanligt förekommande då kompletteras med andra arbetsformer 
där dessa elever får vara mer delaktiga i en grupp. Genom att tillåta ett anpassat 
klimat där eleverna får mötas i diskussioner och använda språket som bas (Säljö, 
2011) gynnas därmed inte bara de högpresterande eleverna (Hallesson, 2011). Även 
elever som befinner sig på en lägre läsnivå kan tack vare denna anpassning även de 
stimuleras av den högre kunskapsnivån som finns i gruppen (den proximala 
utvecklingszonen) (Säljö, 2014).  

Utifrån resultatet ser vi att lärarkompetensen påverkar vilka anpassningar som 
görs för de högpresterande läsarna. En av lärarna väljer att inte lägga så stort fokus 
på att anpassa läsundervisningen för dessa elever: 

Ja, alltså ja man har svårt att tänka sig hur man skulle kunna inspirera dom 

med läsningen. För att jag tycker att många gånger är dom duktiga läsare så är 

dom duktiga läsare redan. (Lärare A) 

Lindström och Pennlert (2013) menar att ”även lärarens val att inte handla och att 
inte fatta beslut påverkar elevens arbete” (s. 40) och att sådana beslut påverkas av 
bland annat lärarens kompetens. 
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6 Slutsatser 

Vi ser att medverkande skolor i studien i stor utsträckning saknar samverkan 
gällande högpresterande elevers läsutveckling. Detta hävdar vi har en negativ 
påverkan på kvaliteten av de anpassningar som idag erbjuds denna elevgrupp. Även 
de berörda skolorna tycks vara införstådda med detta och ser liksom vi 
utvecklingsmöjligheter för en framtida samverkan mellan rektorer, lärare och 
specialpedagog/speciallärare. Vi ser att en förbättrad samverkan skulle kunna leda 
till en bättre anpassad arbetsmiljö för samtliga elever. På en organisatorisk nivå 
innebär detta bland annat att rektorer även prioriterar och fördelar resurser till 
förmån för de högpresterande läsarna, medan lärare, specialpedagoger och 
speciallärare på klassrumsnivå behöver utveckla ett samarbete kring dessa elever. 
Detta menar vi skulle innebära en positiv förändring från dagens situation där de 
högpresterande läsarna hamnar i skymundan till förmån för de elever som riskerar 
att inte nå upp till kunskapsmålen. Vi vill uppmuntra lärare och annan berörd 
personal i denna studie att tillsammans med eleverna lyfta och diskutera texter än 
mer. Genom att dra nytta av den sociala kontexten, det vill säga det sociala samspelet 
mellan lärare och elever, som då uppstår ser vi möjligheter för de högpresterande 
eleverna att komma vidare i sin läsutveckling. Vi ser även att lärare behöver 
kompetensutveckling inom läsning för att bidra till en sådan utveckling, då lärarnas 
kompetens har en stor roll i arbetet med att stimulera och leda dessa elever i deras 
lärande. 

För fortsatta studier vill vi föreslå ett elevperspektiv kring det studerade samt även 
involvera andra yrkeskategorier på skolor såsom exempelvis bibliotekarier. Detta tror 
vi skulle kunna bringa än mer förståelse för problematiken kring hur en god 
anpassning för högpresterande läsare kan möjliggöras.  
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Bilaga 1- Intervjuguide rektor 
Vad anser du kännetecknar högpresterande läsare? 

 

Hur anser du att läsundervisningen bör anpassas för de högpresterande eleverna? 

 

Sker det någon samverkan kring dessa elever?  

− Varför inte? 
Alternativt: 

− Med vilka och hur?  
 

Är du delaktig i någon sorts samverkan kring dessa elever? 

− Varför inte? 
Alternativt: 

− Med vilka och på vilket sätt? 
 

Hur anser du att samverkan mellan dig och dina kollegor (rektor och 
specialpedagog/speciallärare) bör fungera för att stimulera dessa högpresterande 
elevers läsutveckling? 

 

Vilka skyldigheter har skolan gentemot högpresterande elever? 

− På vilket sätt uppfyller din skola detta? 
 

Det står enligt skollagen att ”[…] Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling.” (SFS 2010:800). Hur anser du att ni på er skola säkerställer att 
denna stimulans och ledning ges till dessa elever?  
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Bilaga 2 - Intervjuguide speciallärare/specialpedagog 
Vad anser du kännetecknar högpresterande läsare? 

 

Arbetar du med högpresterande läsare? 

− Varför inte? 
             Alternativt: 

− Vid vilka tillfällen och på vilket sätt? 
 

Anpassar du din läsundervisning till dessa elever? 

− På vilket sätt? 
 

Hur anser du att läsundervisningen bör anpassas för de högpresterande eleverna? 

 

Sker det någon samverkan kring dessa elever?  

− Varför inte? 
Alternativt: 

− Med vilka och hur?  
 

Är du delaktig i någon sorts samverkan kring dessa elever? 

− Varför inte? 
Alternativt: 

− Med vilka och på vilket sätt? 
 

Hur anser du att samverkan mellan dig och dina kollegor (rektor och 
specialpedagog/speciallärare) bör fungera för att stimulera dessa högpresterande 
elevers läsutveckling? 

 

Vilka skyldigheter har skolan gentemot högpresterande elever? 

− På vilket sätt uppfyller din skola detta? 
 

Det står enligt skollagen att ”[…] Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling.” (SFS 2010:800). Hur anser du att ni på er skola säkerställer att 
denna stimulans och ledning ges till dessa elever?  
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Bilaga 3 - Intervjuguide lärare 
 

Vad anser du kännetecknar högpresterande läsare? 

 

Hur gör du för att identifiera högpresterande läsare? 

 

Anpassar du din läsundervisning till dessa elever? 

− På vilket sätt? 
 

Hur anser du att läsundervisningen bör anpassas för de högpresterande eleverna? 

 

Sker det någon samverkan kring dessa elever?  

− Varför inte? 
Alternativt: 

− Med vilka och hur?  
 

Är du delaktig i någon sorts samverkan kring dessa elever? 

− Varför inte? 
Alternativt: 

− Med vilka och på vilket sätt? 
 

Hur anser du att samverkan mellan dig och dina kollegor (rektor och 
specialpedagog/speciallärare) bör fungera för att stimulera dessa högpresterande 
elevers läsutveckling? 

 

Vilka skyldigheter har skolan gentemot högpresterande elever? 

− På vilket sätt uppfyller din skola detta? 
 

 

Det står enligt skollagen att ”[…] Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling.” (SFS 2010:800). Hur anser du att ni på er skola säkerställer att 
denna stimulans och ledning ges till dessa elever?  
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Bilaga 4 - Informationsbrev 

Information om undersökning angående samverkan kring 
högpresterande grundskoleelevers läsutveckling. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om huruvida det förekommer samverkan 
mellan några rektorer, lärare och specialpedagoger/speciallärare i grundskolan i syfte att utmana 
elever som är högpresterande läsare, samt hur en sådan samverkan kan se ut. 

Innehållet i studien kommer därför preliminärt utgå från följande tre forskningsfrågor: 

− Hur upptäcker några rektorer, lärare och specialpedagoger elever i grundskolan som 
är högpresterande läsare? 

− Hur anpassar några rektorer, lärare och specialpedagoger undervisningen till elever i 
grundskolan som är högpresterande läsare? 

 
− Hur samverkar några rektorer, lärare och specialpedagoger i grundskolan för att 

stimulera elever som är högpresterande läsare? 
 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden semistrukturerade intervjuer. Två 
rektorer, två specialpedagoger/speciallärare och två klasslärare för åk. f-3 från två olika 
grundskolor kommer att intervjuas enskilt. Varje intervju beräknas pågå i cirka 30 min.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

I syfte att kunna bearbeta och analysera intervjuerna på bästa sätt kommer dessa att spelas in 
om tillåtelse ges från informanterna. Det inspelade materialet kommer endast användas för 
denna C-uppsats för att därefter raderas. Anonymitet råder för alla inblandade informanter. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola och i 
sin slutversion läggas ut på databasen DIVA. 

De frågor som kommer att ställas under intervjun bifogas med detta brev. 

Ansvariga för undersökningen är: 

            telefon   e-post 

Johan Asmus    

Rebecca Österberg   

 

Handledare: Birgitta Norberg Brorsson  

Ytterligare information lämnas av studenterna. 

 

Ort/datum  Studentens underskrift 


