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Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har vi undersökt hur olika 
professioner som rektor, speciallärare och lärare arbetar för att stödja elevernas 
tidiga läs- och skrivutveckling och vad det är som krävs för att en elev ska få extra 
stöd. Studiens resultat visar att genom nationella kartläggningar och 
bedömningsstöd kan lärarna identifiera vilka elever som är i behov av extra stöd. 
Undervisningen och material anpassas då efter elevernas behov. De olika 
professionerna är eniga om att det inte krävs någon diagnos för att få extra stöd 
utan det ska vara utifrån behov, men vissa lärare menar att det är lättare att få 
resurser om en diagnos finns.  

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Behovsanpassning, lärarkompetens, extra stöd, 
förebyggande arbete, inkludering, samverkan, tidig läs- och 
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1 Inledning       

Enligt Skolverket (2018b, s. 6) ska undervisningen anpassas utifrån varje elevs behov 
och förutsättningar. Det är därför viktigt att ha kunskap om att undervisningen aldrig 
kan utformas lika för alla.  Skolans ansvar ligger i att stödja eleverna och skapa 
förutsättningar för att kunna nå kunskapsmålen och vägen dit kan se olika ut. Skolan 
ska vara likvärdig, men det betyder inte att skolans resurser ska fördelas lika eller att 
undervisningen ska utformas på liknande sätt. Utan det betyder att alla elever ska ha 
möjlighet att kunna klara kunskapsmålen utifrån sina egna förutsättningar och behov. 
I skollagen (SFS 2010:800, kap 3, §3) står det att skolan ska erbjuda eleverna den 
stimulans och ledning som de behöver för att så långt som möjligt kunna utvecklas 
enligt utbildningens mål. De elever som har lättare att nå kunskapsmålen får inte 
glömmas bort, då även de ska få den ledning och stimulans de är i behov av för att 
kunna utvecklas vidare.  

Men stämmer teorin överens med det som sker i praktiken?  
Savina (2019, s. 1) skriver i Svt nyheter att det diskuteras om att det är först när elever 
får “dokumenterat på papper” i form av diagnos eller intyg som stödinsatser blir 
möjliga. Enligt skollagen ska det handla om att alla elever oberoende av en diagnos på 
papper eller ett intyg ska få det stöd och hjälp den behöver för att kunna nå 
kunskapsmålen. Det blir därför motsägelsefullt om det inte gäller ute på skolorna, då 
det enligt artikeln verkar vara att ett intyg eller en diagnos är prioriterat.   

 
“- Vi är medvetna om att det kan förhålla sig på det viset, men lagstiftningen är tydlig med att 
det är elevens behov och förutsättningar som avgör vilka anpassningar och stödinsatser som 
skolan måste göra – inte en fastställd diagnos” Lennart Hansson (Savina, 2019, s.1). 
 

Om nu skollagen (SFS 2010:800, kap 3, §3) kräver att alla elever ska stödjas utifrån 
sina behov, varför påvisar artikeln (Savina, 2009, s.1) att det på vissa skolor inte 
fungerar, vilka faktorer påverkar att det inte går att utföra?  
 I vår studie vill vi undersöka hur olika professioner arbetar med att stödja 
eleverna i deras läs-och skrivutveckling och få fördjupad kunskap om vad det är som 
krävs för att en elev ska få extra stöd. Är det som Savina (2019) redogjort för, att en 
diagnos är det som prioriteras eller arbetar skolan utifrån skollagen och ger elever 
oavsett diagnos det stöd som dem behöver.  

Våra erfarenheter om detta ämne varierar, mycket pekar på att diagnoser eller 
intyg spelar en stor roll för att få extra stöd. Lärarens sätt att agera för att stödja elever 
har haft en betydelsefull roll när en elev påvisar svårigheter. Under våra år i skolan har 
vi mött lärare som lagt ner sin själ i att hjälpa elever att utvecklas eller delat med sig av 
olika strategier som kan vara till hjälp. Samtidigt vi har mött lärare som inte alls har 
varit intresserade eller haft något tålamod med att hjälpa elever som påvisar 
svårigheter. Det har verkligen spelat stor roll vilken lärare man har haft för att kunna 
få det stöd som man har varit i behov av.  

1.1 Syfte  

Enligt Svt nyheter (Savina, 2009, s.1) visar det sig att på många skolor runt om i landet 
spelar en diagnos en betydande roll för att få extra stöd. Stämmer det överallt? Denna 
studie syftar därför till är att få fördjupad kunskap om hur olika professioner på två 
skolor i ett medelklassamhälle i en kommun i Mellansverige arbetar för att stödja 
elevernas tidiga läs- och skrivutveckling. Vilka stöd används för elever som är i behov 
av extrastöd och hur resonerar lärarna kring stöden och dess relevans. 
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För att uppnå detta syfte kommer vi att besvara följande forskningsfrågor:  

1. Vad krävs enligt de intervjuade pedagogerna för att eleverna ska få extrastöd i 
sin tidiga läs- och skrivutveckling?  

2. Hur beskriver de olika professionerna sin roll i arbetet med att stödja eleverna i 
deras läs- och skrivutveckling?  

3. Hur resonerar de intervjuade lärarna kring val av extrastöd för den enskilde 
eleven?  

 
Frågorna kommer att besvaras genom en kvalitativ ansats med semistrukturerade 
intervjuer. 
 

1.2 Disposition 

Studiens disposition är upplagd på följande sätt; i kapitel 2 behandlas en förklaring om 
skolornas område och vilka nya bestämmelser som kommer införas i skollagen. I 
kapitel 3 behandlas tidigare forskning inom läs- och skrivutveckling och viktiga 
faktorer som påverkar arbetet i att stödja elever, vilket blir vår teoretiska 
utgångspunkt. I kapitel 4 behandlas den metod vi valt att tillämpa i vår studie där vi 
förklarar hur vi gått tillväga när vi har valt ut våra informanter samt hur vi har 
genomfört vår undersökning. Vi beskriver hur vi har bearbetat vår insamlade data och 
hur vi har tolkat det. Vi behandlar även studiens validitet och reliabilitet och förklarar 
vilka etiska regler som vi följt. I kapitel 5 behandlas den empiri som vi fått fram och 
hur vi har tolkat den och som avslutning görs en resultatsammanfattning. I kapitel 6 
diskuteras empirin i linje med vår teoretiska bakgrund som vi skrivit om i tidigare 
forskning, sedan görs en slutsats. Vidare i kapitlet behandlas en metoddiskussion där 
vi diskuterar val av metod och metodanalys. Som avslutning på studien behandlas en 
avslutande sammanfattning och en idé på fortsatt forskning.  

2 Bakgrund 

I detta kapitel redogör vi kort för de två skolorna som ingått i vår studie. Sedan 
presenteras nya bestämmelser som kommer att bli till lag och som kommer att ha en 
stor betydelse för arbetet i skolan.  

2.1 Information om skolornas upptagningsområde 

De två skolorna som ingått i vår undersökning ligger i en tätort strax utanför stadens 
centrum. Området präglas av bostadsrätter och småhus och få hyresrätter. 47% av 
befolkningen mellan 20–64 år har en eftergymnasial utbildning på längre än tre år. 9% 
av befolkningen i denna tätort har en utländsk bakgrund och med det menas att 
personen är född utrikes eller har båda föräldrarna födda i ett annat land än Sverige. 
Skolorna ligger i en miljö som omringas av vacker natur. Båda är grundskolor som har 
elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolorna är uppdelade i lågstadiet och 
mellanstadiet. På den ena skolan går det ca 280 elever och det är 30 medarbetare på 
lågstadiet. På den andra skolan går det ca 300 elever och personalen består av 32 
personer. Informationen har hittats med hjälp av kommunens områdesfakta och med 
hjälp av skolornas hemsidor, men av anonymitetsskäl kan inte namn på källorna 
uppges eller hänvisas till.  
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2.2 Nya bestämmelser i skollagen om stödinsatser 

I mars 2018 överlämnade regeringen en proposition (Prop.2017/18:195, s. 1) till 
riksdagen om förslag om nya bestämmelser i skollagen (SFS 2010:800). De nya 
bestämmelserna innebär att det ska finnas en garanti för elever som är i behov av stöd 
och att stödinsatser ska sättas in så tidigt som möjligt. Stödinsatserna ska vara 
adekvata och vara utformade utifrån elevernas enskilda behov, detta genom att läraren 
samråder med specialläraren (Prop. 2017/18:195, s. 1).  

Stödinsatserna kan variera och innebära allt från enklare stödinsatser som ryms 
inom ramen för extra anpassningar till större och mer omfattande stödinsatser som 
åtgärdsprogram som ryms inom ramen för särskilt stöd. Skolinspektionen (2016, s.9) 
förklarar skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd: Extra anpassningar 
innebär mindre stödinsatser som ges inom den ordinarie undervisningen, vilket bland 
annat kan vara att en elev får extra tydliga instruktioner, särskilda läromedel eller 
utrustning (anpassade programvaror), extra lästräning eller enstaka insatser från 
specialpedagoger/speciallärare. Särskilt stöd innebär stöd som behövs utanför den 
ordinarie undervisningen och oftast är specialläraren inblandad.  En utredning av 
skolan måste göras innan ett visst stöd sätts in. Det är rektorns ansvar att en sådan 
utredning utförs och är även den som tar besluten om vilket särskilt stöd som ska sättas 
in. Det särskilda stödet ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram.   

Skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd, är att extra 
anpassningar är mindre anpassningar som sker i klassrummet av läraren och det 
behövs ingen dokumentation om det, medan särskilt stöd innebär att ett 
åtgärdsprogram måste utföras och rektorn beslutar om vilket stöd eleven ska få.  

I regeringens preposition (Prop.2017/18:195, s. 39) står det att de tidiga 
stödinsatserna ska garantera att alla elever har möjlighet att nå målen utifrån sina 
enskilda behov och på så vis skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever att kunna 
nå kunskapsmålen, det ska inte spela någon roll vilken skola man går på.  
Propositionen träder i kraft och blir till lag 2019-07-01 (SFS, 2010:800, kap 3, §1)  

För att identifiera elevernas utveckling ska nationella kartläggningsmaterial och 
bedömningsstöd användas i förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 3. 
Kartläggningsmaterialet Hitta språket (Skolverket, 2018a) blir obligatoriskt för alla 
skolor att använda under höstterminen i förskoleklass (Skolverket, 2019). Materialet 
ska vara ett stöd för att så tidigt som möjligt upptäcka om en elev visar tecken på att 
kunskapsmålen i årskurs 1 respektive årskurs 3 inte kommer att uppnås och då sätta 
in stödinsatser om behov finns (Prop.2017/18:195, s. 36). Nationellt bedömningsstöd 
i läs- och skrivutveckling (Skolverket, 2018c) är ett bedömningsstöd som är 
obligatoriskt att använda i årskurs 1. Det är framtaget på uppdrag av regeringen 
(Prop.2017/18:195, s. 36), för att ge en likvärdig bedömning av elevernas läs- och 
skrivutveckling. Materialet ger även läraren möjlighet att kunna identifiera hur 
eleverna ligger till i sin utveckling och på så vis kunna planera den fortsatta 
undervisningen samt kunna sätta in stödinsatser om behov finns. Detta 
bedömningsstöd relaterar till Hitta Språket (Skolverket, 2018a) som ska ha 
genomförts i förskoleklass.  
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi för väsentliga delar i den tidiga läs- och skrivutvecklingen, 
sedan presenterar vi tidigare forskning om det studerade ämnet. Det innefattar vilka 
tidiga stödinsatser som kan sättas in, hur betydelsefull lärarens kompetens är, att 
arbeta förebyggande för att kunna identifiera eleverna så att stödinsatser kan sättas in 
och som avslutning presenteras positiva och negativa faktorer vid inkludering och 
vikten av en god samverkan. 

 

3.1 Läs- och skrivutveckling 

 
Tjernberg (2017, s. 207) hänvisar till sju grundläggande förmågor som eleverna måste 
behärska i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Tre av dessa som är väsentliga är, 
fonologisk medvetenhet, fonem – grafem - korrespondens (phonics) och läsflyt. 

 Att vara fonologiskt medveten innebär en förståelse för de enskilda ljuden 
(fonem), kunna urskilja stavelser, att ljuden kommer i en viss ordning och hur de är 
sammankopplade med varandra. Att vara fonologiskt medveten är en förutsättning för 
läsinlärningen. Häggström (2018, s.42) skriver att när förståelsen för fonem och 
bokstavskännedom finns är det större sannolikt att barnet knäcker den alfabetiska 
koden. Detta underlättar vid läsningen då förståelsen för fonem–grafem gör det 
möjligt att kunna avkoda ord.  

Fonem–grafem-korrespondens (Phonics), språkljuden är vad vi kallar för 
fonem och bokstäver är det som vi benämner som grafem (SBU, 2014 s.13). Att öva på 
kopplingen mellan fonem och grafem har visat sig kunna förbättra barns läsförmåga, 
stavning, läsförståelse, läshastighet och förmågan att uppmärksamma språkets 
ljudmässiga uppbyggnad, alltså den fonologiska medvetenheten. Phonics är även en 
del i den tidiga läs- och skrivutvecklingen, enligt SBU (ibid.) är Phonics en form av 
insats som innebär att barnet får träna på sambandet mellan språkljud (fonem) och 
bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt. 

 För att kunna utveckla läsflyt och bli en skicklig läsare är det viktigt att 
elevernas avkodningsförmåga utvecklas och automatiseras (Alatalo, 2011 s. 45). 
Avkodning är en grundkomponent som krävs för att utveckla en god läsförmåga. Att 
kunna tolka tecken till ord är vad färdigheten avkodning handlar om. Denna färdighet 
och målet med avkodningen är att den ska bli automatiserad, vilket betyder att 
avkodning sker automatiskt när man ser en text. Det behövs en del olika färdigheter 
för att kunna avkoda och dessa är: fonologisk medvetenhet, bokstavskunskap, 
alfabetisk avkodning och automatiserad avkodning. Dessa är färdigheter som spelar 
roll för läsutvecklingen (Elbro, Fridolfsson, Herkner, Häggström, 2018 s. 35). 
 

3.2 Speciallärare som tidig stödinsats 

Insatser som kan sättas in i skolan kan exempelvis vara insatser från speciallärare. För 
att tillgodose alla elevers behov krävs det en särskild slags undervisning när den 
ordinarie undervisningen bedöms som otillräcklig (Tjernberg, 2013, s.22). 
Speciallärarens kompetens sätts in när det gäller en viss form av undervisning och 
lärande utifrån elevers olika behov. Den undervisning som krävs i detta sammanhang 
är undervisning som tillgodoser de elever som påvisar svårigheter i skolarbetet. Von 
Ahlefeld Nisser (2014, s.255–256) skriver att speciallärare har en mer avancerad nivå 
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på sin utbildning och gör att de ska kunna främja ett inkluderande arbete. Deras 
uppdrag handlar om att arbeta bland annat med ämnesutveckling, ge tips, idéer och 
handledning inom ämnen där det behövs. Specialläraren gör även observationer i 
klassrummet samt arbetar med undervisning med en mindre grupp eller enskilda 
elever, vilket är deras viktiga uppdrag. Tjernberg (2013, s.22) poängterar även vikten 
av att det ska finnas ett samspel mellan de pedagogiska verksamheterna i skolan. Det 
är även viktigt att det sker kontinuerliga uppföljningar för att kunna kontrollera 
kunskaperna. Kunskaperna måste tränas för att kunna befästas. En grundläggande 
förutsättning som Tjernberg nämner är tid samt att användandet av olika arbetssätt 
måste anpassas till de elever som är i behov av stödinsatser.  
 

3.3 Lärarens kompetens för elevernas läs- och skrivinlärning 

En viktig faktor för elevernas utveckling i sin läs- och skrivinlärning ligger i lärarens 
kompetens. Alatalo (2011, 25–32) skriver att forskning som studerat det aktuella 
ämnet har visat att kompetenta och välutbildade lärare har en betydelsefull roll för 
elevernas läsinlärning och utveckling. En del barn lär sig att läsa utan någon specifik 
undervisning, men majoriteten barn behöver få hjälp att lära sig genom organiserad 
och konsekvent undervisning. Att tidigt kunna identifiera elever som har svårigheter 
med att lära sig att läsa är viktigt, då tidiga insatser som kan stödja eleven i sin 
inlärning kan sättas in. Swärd (2008, s.63–64) nämner att det är viktigt att som lärare 
ha kunskap om hur elevers läs- och skrivutveckling går till för att läsundervisningen 
ska kunna bli bra. Det är genom den kunskapen som lärare har möjlighet att identifiera 
barnen och veta på vilket sätt som undervisningen kan anpassas för att eleverna ska få 
rätt stöd i sin utveckling.   

En kompetent lärare, skriver Frank (2009, s.77), har egenskaper av 
förståendeförmågor, som att vara en god lyssnare och att kunna möta elevernas olika 
behov. En kompetent lärare har också kunskap i hur undervisningen kan varieras 
utifrån elevernas förutsättningar genom att läraren har kunskap om olika metoder, 
material och arbetssätt. Läraren har även kunskap i att arbeta med elever som visar 
svårigheter med sin läsinlärning. Det är även något som Swärd (2008, s. 63) nämner, 
där hon menar att en hög lärarkompetens handlar om att läraren använder sig av en 
pedagogik som gör att eleverna utvecklar en läs- och skrivförmåga och som arbetar för 
att förebygga läs- och skrivsvårigheter.  

Vilken undervisningsmetod som läraren använder i sin undervisning är inte helt 
avgörande för elevernas prestationer, utan det handlar snarare om lärarens förmåga 
att kunna urskilja de styrkor och svagheter som finns hos eleverna. Det betydelsefulla 
hos läraren blir att i sin tur kunna skräddarsy undervisningen utifrån elevernas olika 
behov (Alatalo, 2011, s25-32). Nilholm (2006, s.45) skriver att det även är viktigt att 
läraren kan ta hjälp av specialistkunskaper som speciallärare eller stödteam för att på 
bästa sätt kunna hjälpa eleverna.  
 

3.4 Förebyggande arbete  

Tjernberg (2013, s.42) skriver att det är viktigt att arbeta förebyggande i elevernas läs- 
och skrivinlärning för att hindra de negativa konsekvenserna som kan uppstå om en 
elev med svårigheter inte får hjälp i tid. Elevens självförtroende och lusten att vilja lära 
sig att läsa och skriva kan påverkas om en elev inte får de stödinsatser som eleven är i 
behov av. Jacobsson (2006, s.6) nämner också att negativa konsekvenser som kan 
uppstå om en elev inte får möjlighet att lära sig att läsa och skriva ordentligt kan vara 
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att det kan bli svårt att senare i livet komma in på arbetsmarknaden. Samhället ställer 
höga krav på att människor idag ska kunna läsa och skriva och mycket av de 
kunskaperna ingår i många arbetsuppgifter. För att motverka att elever utvecklar läs- 
och skrivsvårigheter måste läraren lära sig hur de barn som är i riskzonen kan 
upptäckas i tid (Swärd, 2008 s.62). Tjernberg (2013, s.42) skriver att det är av stor vikt 
att kartläggningar utförs så tidigt som möjligt för att snabbt kunna identifiera 
elevernas utveckling och på så vis snabbt kunna stödja eleverna i deras fortsatta 
utveckling. Swärd (2008, s. 54) poängterar även vikten av kartläggningar då det syftar 
till att öka kunskaperna hos lärarna när det kommer till att bemöta elevernas olika 
förutsättningar. Att som lärare kunna arbeta förebyggande menar Swärd (2008, s. 68) 
är en viktig del när det handlar om att följa upp elevernas resultat, vilket kan göras på 
olika sätt. Regelbunden uppföljning stärker elevernas självkänsla samt att de får en 
tydlig bild av vad de lärt sig och vad de kan (Swärd, 2008, s.179). 
 

3.5 Inkludering och samverkan 

Nilholm (2006, s. 19) skriver att inkludering handlar om att alla elever ska ha rätt till 
deltagande i den ordinarie undervisningen. Isaksson och Lindqvist (2014, s. 122–123) 
skriver att elever i svårigheter har traditionellt behövt en särskild utbildning utanför 
det ”vanliga” klassrummet. De menar att det kan påverka eleverna negativt, då de 
känner sig exkluderade från undervisningen som sker i klassrummet.    
          Skolan har förändrats med tiden, men enligt Isaksson och Lindqvist (2014, s. 
122–123) förekommer fortfarande små grupper av elever som är i behov av särskilt 
stöd utanför den ordinarie undervisningen. Johnson och Busby (2015, s.99) förklarar 
att elever som inte känner sig inkluderade i den ”vanliga” undervisningen inte får 
samma förutsättningar till att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs i ett 
demokratiskt samhälle. De fortsätter att förklara att elever som är i behov av särskilt 
stöd gynnas av att vara en del av den ordinarie undervisningen. När läraren anpassar 
undervisningen så att elever med särskilda behov kan delta, har det visat sig att de har 
större förutsättningar för att kunna nå en högre nivå.  
 Nilholm (2006, s.44–45) beskriver några faktorer som kan öka inkluderingen 
och få den att fungera. Några exempel av de faktorer som han nämner är att skolan har 
goda ekonomiska förutsättningar, ett tydligt ledarskap, att det sker ett samarbete i 
undervisningen, att uppföljningar och övergripande planeringar sker och att personal 
får möjlighet att utveckla sin kompetens. En god samverkan mellan kollegor, 
skolledning, speciallärare, hemmet och stödteam är också viktigt i arbetet för en 
inkluderande miljö. En god grund för elevens utveckling är ett bra samarbete. 
Tjernberg (2013, s.27) menar att ett gott samarbete kan locka fram möjligheter för 
eleverna, men även alla runt omkring, vilket i sin tur skapar en dynamik av olika 
upplevelser och erfarenheter som berikar miljön runt eleven. Tjernberg skriver att om 
personer runt eleven är kreativa och lyhörda kan arbetet berika kunskapsutvecklingen 
och också påverka det pedagogiska området. 

4 Metod 

I följande kapitel redogör vi för hur vi har gått tillväga för att samla in den information 
som utgör studien i avsnitt 4.1 Tillvägagångssätt samt vilka informanter och skolor som 
undersökningen riktar in sig på och därav vårt urval i avsnitt 4.2 urval. 



 7 

4.1 Tillvägagångssätt 

Studien syftar till som tidigare nämnts att få fördjupad kunskap om hur två skolor i 
Mellansverige arbetar för att stödja elevernas läs- och skrivutveckling. Vilka elever får 
extra stöd i sin läs- och skrivinlärning och hur resonerar lärarna kring de stöd som ges 
och hur de vet att det är relevant. För att besvara våra forskningsfrågor har vi valt att 
genomföra det som Bryman (2018, s. 563) kallar för semistrukturerade intervjuer. En 
rektor, en speciallärare och två lärare på varje skola tillfrågades om de ville ställa upp 
i vår studie, i efterhand frågades även en biträdande rektor och en till lärare.   

Semistrukturerade intervjuer tillämpades då specifika teman formade de 
intervjufrågor som vi ville få mer kunskap om. Respondenterna hade friheten att 
utforma svaren på sitt egna sätt. Intervjufrågorna kunde framföras utan någon specifik 
ordningsföljd, det gjorde att vi som intervjuade hade möjlighet att ställa följdfrågor för 
att tydligare kunna få en beskrivning av respondenternas personliga uppfattningar 
(Bryman, 2018, s. 563). Varför en kvalitativ ansats är relevant för vår studie är för att 
den ger oss en breddad och fördjupad kunskap om en viss företeelse, i detta fall de olika 
professionernas upplevelse om elevernas tidiga läs- och skrivutveckling (Tivenius, 
2015, s.16). Genom att använda semistrukturerade intervjuer har informanterna 
möjlighet att svara på frågorna utifrån sina egna uppfattningar med egna ord (Patel & 
Davidsson, 2011 s. 33). Denna intervjuform valdes för att kunna upptäcka och 
identifiera egenskaper hos lärarnas, rektorns och speciallärarens uppfattningar om ett 
visst fenomen. Fenomenet handlar om deras inställning till den tidiga läs- och 
skrivutvecklingen och hur de stödjer elever som är i behov av extrastöd. Frågorna har 
inget rätt eller fel svar (Patel & Davidsson, 2011 s. 82).  

Intervjufrågorna formulerades lite annorlunda beroende på om det var rektorn, 
specialläraren eller läraren som blev intervjuad (se bilga1). Vi valde att formulera olika 
frågor då vi ville få olika perspektiv på hur de arbetar utifrån olika organisationsnivåer. 
Forskningsfrågorna formulerades med ett vardagligt språk för att det skulle bli 
bekvämt och lätt för informanterna att kunna besvara frågorna (Back & Berterö, 2015, 
s. 151). I vårt informationsbrev (se bilaga2) har vi frågat om tillåtelse att få spela in 
intervjuerna. De informanter som gett tillåtelse att bli inspelade spelade vi in med hjälp 
av telefon samt förde anteckningar under tiden. Det inspelade materialet 
transkriberades, där vi ordagrant har skrivit ner vad som sagts under intervjun. Det 
transkriberade materialet analyserades och formade fyra kategorier som blev relevanta 
för att besvara våra forskningsfrågor.  

4.2 Urval 

Vi tog kontakt och frågade en rektor, en biträdande rektor, en speciallärare och två 
lärare från respektive skola om de skulle vilja delta i vår studie genom att ställa upp på 
en intervju. Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2018, s. 243–244) då 
vi visste att chansen att få med många informanter var större, vilket underlättade tiden 
till att söka informanter på andra ställen. Informanterna erbjöds intervjufrågorna i 
förväg så att de hade möjlighet att förbereda sig innan intervjun om de ville. En 
speciallärare, en rektor och en biträdande rektor från den ena skolan och en lärare från 
den andra valde att avböja sin medverkan på grund av tidsbrist. De andra tillfrågade 
valde att ställa upp, vilket gav oss sex av tio tillfrågade informanter. De tillfrågade 
valdes ut då vi ville få fördjupad kunskap om hur olika professioner arbetar på två 
skolor i samma område med att stödja elevernas läs- och skrivutveckling. Dessa två 
skolor valdes då vi visste att vi kunde få tag på informanter lättare då 
bekvämlighetsurval tillämpats (Bryman, 2018, s.243–244), men även för att skolorna 
ligger i samma område och vi ville få fördjupad kunskap om skolorna arbetar på 
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liknande sätt. Vi frågade lika många informanter på respektive skola för att kunna få 
en bred bild av hur de båda skolorna arbetar inom samma område. Informanterna 
tillfrågades via mejl med bifogat informationsbrev.  

4.3 Genomförande 

I följande kapitel redogör vi för hur vi har samlat in vårt material i avsnitt 4.3.1 
Datainsamling och hur det insamlade materialet har bearbetats, där vi har delat upp 
informanterna efter profession och hur vi har anonymiserat informanterna i avsnitt 
4.3.2 Databearbetning. Vi presenterar i 4.3.3 Analysmetod, att vi har använt oss av en 
kvalitativ analysmetod när vi har transkriberat och bearbetat vårt material. Studiens 
tillförlitlighet och trovärdighet presenteras i avsnitt 4.3.4 Validitet och reliabilitet och 
som avslutning har vi presenterat vilka regler och förhållningssätt som vi har beaktat i 
vår undersökning för att informanterna kan känna sig trygga med att medverka i vår 
studie i avsnitt 4.4 Etiska ställningstaganden. 

4.3.1 Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna tog mellan 20–40 minuter. De respondenter som ville medverka i vår 
studie fick välja tid och plats, vilket vi anpassade oss efter. Under intervjuerna 
förklarade vi för respondenterna att vi kommer att hålla en låg profil och inte diskutera 
om svaren och för att inte styra respondenterna i någon riktning. Vi talade endast om 
det uppstod oklarheter eller om vi ville ställa någon följdfråga, så att respondenten 
skulle få svara fritt utifrån våra intervjufrågor (Back & Berterö, 2015, s. 152).  Vi 
genomförde sex intervjuer. På den ena skolan intervjuades en rektor, två lärare och en 
speciallärare. På den andra skolan intervjuade vi två lärare.  

4.3.2 Databearbetning 

Databearbetning började med att vi lyssnade in oss på det inspelade materialet för att 
sedan transkribera det i ett dokument. Transkriberingen skrevs på standardsvenska, 
vilket menas att när vi transkriberade, skrev vi inte ut pauser eller la någon vikt i vilken 
ton de pratade i. Utan vi skrev enbart ner det som yttrades, eftersom vi inte skulle göra 
en samtalsanalys. När vi transkriberade materialet var vi noga med att inte skriva ut 
några namn, utan vi döpte dokumenten till intervju 1, 2 osv för att det enbart skulle 
vara vi som visste vem som sagt vad, för att vara säkra på att informanterna skyddades 
(Bryman, 2018, s. 174). Vi har sedan läst igenom det transkriberade materialet och 
genom öppen kodning har vi ställt frågor till vår data och på så vis har vi kunnat plocka 
ut betydande nyckelord som bildat koder. När vi sedan konstruerat koder från alla 
intervjuer har vi analyserat koderna och skapat kategorier. Kategorierna har skapats 
när vi har kunnat beskriva en definition av koderna (Thornberg & Forslund Frykedal, 
2015, s. 51–52). Kategorierna som vi utifrån våra koder fick fram presenteras i 
underrubriker i kapitel 5,1 Empiri och fick namnen professionernas ansvarsområden, 
behovsanpassning, samverkan och förebyggande arbete. Kategorierna och 
underrubrikerna valdes utifrån det som var relevant för våra forskningsfrågor. För att 
anonymisera informanterna valde vi att använda oss av könsneutrala namn som vi 
hittade på internet. På den ena skolan har vi namngett läraren verksam i årskurs 2 till 
Alex och läraren verksam i årskurs 1 till Sam. På den andra skolan har vi namngett 
rektorn till Mika, specialläraren till Robin, läraren i årskurs 2 Kim och läraren i årskurs 
1 Charlie.   



 9 

4.3.3 Metodanalys 

Det insamlade materialet analyserades med utgångspunkt i en kvalitativ analys 
(Thornberg & Forslund Frykedal, 2015, s. 35–37). Vi valde att använda oss av denna 
metod då vi ville undersöka professionernas olika erfarenheter, uppfattningar och 
upplevelser. En tolkande förståelse kunde sedan utvecklas av den insamlade 
informationen. Vi har sedan utifrån denna analys som nämnts i databearbetningen 
kodat och kategoriserat vårt material och fått fram ett resultat för vår undersökning. 
När vi har kodat och kategoriserat har vi tagit hjälp av Öppen kodning, vilket innebär 
att vi har gått igenom det insamlade materialet ord för ord och markerat betydande 
komponenter som vi har hittat i textens innehåll, dessa komponenter har bildat koder. 
Koderna fick vi fram genom att vi ställde frågor till vår data, de frågor vi använt oss av 
fann vi i Thornberg och Forslund Frykedal (2015, s.51–52). 

4.3.4 Validitet och reliabilitet 

För att ta reda på om en studie är giltig och tillförlitlig tittar man på två begrepp, 
validitet och reliabilitet. Tivenius (2015, s.17–18) skriver för att en studie ska anses vara 
trovärdig behöver dessa begrepp beaktas. En hög reliabilitet behövs för att en studie 
ska kunna ha validitet. Validitet handlar om studiens kvalité, om i vilken grad man 
lyckats mäta det som avses att mäta. Reliabilitet handlar om noggranna mätningar och 
om resultaten är tillförlitliga.   

För att få validitet i studien har vi utformat våra intervjufrågor efter teman som 
stämmer överens med syfte och forskningsfrågor för att kunna säkerhetsställa att vi 
mäter det vi avsett att mäta. Då vi har undersökt hur olika professioner arbetar på två 
olika skolor, har studien validitet då informanterna består av olika professioner och 
inte enbart en profession.  

Varje kvalitativ studie menar Patel och Davidsson (2011, s.109) är unik och det 
innebär att forskningsprocessen noga måste beskrivas. I detta kapitel har vi redovisat 
hur vi har gått tillväga för att utföra vår undersökning. Det gör att de som tar del av 
studiens resultat kan bilda sig en egen uppfattning om de val som har utformats.   

Då vi båda deltog och spelade in intervjuerna, kunde vi i efterhand lyssna in oss 
på det inspelade materialet flera gånger samt diskutera våra tolkningar med varandra. 
Det gjorde att vi kunde försäkra oss om att inte misstolka informanterna, då vi hade 
möjlighet att lyssna på materialet flera gånger (Patel & Davidsson, 2011, s. 104).  

Bryman (2018, s. 465–466) nämner att extern reliabilitet handlar om i vilken 
utsträckning som en undersökning går att upprepas med liknande resultat. I vårt fall 
där en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer har tillämpats kan det bli 
svårt att efterkonstruera studien eftersom vi fokuserade på samtal och diskussion med 
informanterna om deras arbetssätt med att stödja eleverna i deras läs- och 
skrivutveckling. Det betyder att extern reliabilitet inte uppnås av studien, men då vi 
var två stycken som genomfört studien stärks den interna reliabiliteten då vi 
tillsammans kommit överens och tolkat det insamlade materialet gemensamt.  

4.4 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådets (2017) etiska principer har under arbetets gång tillämpats och 
betraktats strikt.  Grundprincipen är att informanterna ska kunna känna sig trygga 
med sitt deltagande och inte på något vis kunna känna sig utpekade eller komma till 
skada av studien. Krav som vi tar hänsyn till är: informationskravet, 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Dessa krav innebär 
kortfattat att respondenterna får information om studien, respondenterna 
anonymiseras så att det inte går att spåra vem som sagt vad eller vem som deltagit i 
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studien, att deltagande är frivilligt och att den kan avbrytas när som helst (Patel & 
Davidsson, 2011, s.63). För att anonymisera informanterna har vi valt att benämna 
dem med könsneutrala namn.  

5 Resultat 

I detta kapitel lyfter vi fram respondenternas svar genom fyra kategorier, dessa 
presenteras genom att redogöra för de olika professionerna för sig i avsnitt 5.1 Empiri. 
I avsnitt 5.2 Tolkning av empiri, redogör vi för hur vi har tolkat den empiri som 
presenterats och hur vi anser att de besvarar våra forskningsfrågor. Som avslutning 
presenteras i avsnitt 5.3 Resultatsammanfattning en kort sammanfattning av den 
empiri som redovisats.  

5.1 Presentation av empiri 

Vår empiri visar hur de olika professionernas roll ser ut för att stödja eleverna i deras 
läs- och skrivutveckling utifrån fyra kategorier; professionernas ansvarsområden, 
behovsanpassning, samverkan och förebyggande arbete. Vi kommer att presentera 
dessa kategorier vidare i detta avsnitt.  

5.1.1 Professionernas ansvarsområde 

Mika–Rektor 

För att kunna stödja elever i deras utveckling i skolan är det viktigt att läs- och 
skrivinlärningen börjar tidigt, det är därför viktigt att skolan förser eleverna med 
kompetenta lärare och att specialläraren får tid till att stödja eleverna redan i årskurs 
1.  

Min roll som rektor blir att se till att det dels finns kompetens hos lärare som möter 
barnen att ha en god kunskap i undervisning i läs- och skrivutveckling […]  vi fördelar en 
stor del av speciallärarens tid i årskurs 1, försöker att schemalägga varje dag ungefär en 
timme för att finnas med som en extra kompetens just i den tidiga läs- och 
skrivinlärningen […] Min roll blir ju också att se till att det ekonomiskt finns möjlighet 
att köpa in material och program och sådär som passar för undervisningen […] en annan 
roll blir ju att se till att schemat skapar förutsättningar för mindre grupper eller 
halvklasstid, […] men också att det finns tillräckligt med lärare i gruppen för att kunna 
stötta.  

Robin–Speciallärare 

Specialläraren har en betydelsefull roll i sitt arbete på skolan, hon arbetar som ett 
komplement och handleder lärarna vid behov. Hon arbetar också med att göra 
kartläggningar och uppföljningar för att fånga upp eleverna så tidigt som möjligt. Hon 
tar fram metoder och material som lärarna sedan kan arbeta med i 
klassrumsundervisningen eller med enskilda elever.  

Min roll är mer organisatorisk, uppföljande och handledande. […] jag har gjort på 
liknande sätt i 6 till 7 år […] Det sker hela tiden testning för att få fram bra metoder. 
Just nu på just nu tittar vi på kopplingen mellan bokstav och ljud i förskoleklass […] 
Sen har vi en speciell metod som vi använder i årskurs 1 i den första läsinlärningen […] 
då har jag i vissa år varit den direkta insatsen mot de barnen som hamnar lite från vecka 
till vecka på gränsen […] de senaste åren så har någon annan gjort det, men då har jag 
handlett dom […] Annars gör jag även dyslexiutredningar och andra typer av 
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kartläggningar när det gäller läs och skriv och efter det tittar man på vilka insatser som 
behöver göras efter att man har utrett och kartlagt. […] oftast så är inte jag 
genomförande men jag är handledande när det väl kommer till själva insatsen och jag 
är uppföljande så jag checkar av […] Jag handleder läraren och ger material, och säger 
träna på det här sättet, och så kollar jag om det ger resultat och så får jag skifta metod 
om det inte hjälper och inte blir bättre. 

Lärarna 

Arbetet med elevernas läs och skrivutveckling är lärarnas största ansvarsområde, Kim 
trycker på att det är viktigt att arbeta intensivt redan i förskoleklass för att de ska få 
med sig läsningen, eftersom att den måste bli automatiserad. Sam, Alex och Charlie 
förklarar att det är viktigt att anpassa undervisningen i klassrummet så att alla elever 
kan ta del av undervisningen med samma förutsättningar. Det är viktigt att kunna ge 
eleverna strategier och metoder som möjliggör utvecklingen inom läsning och 
skrivning.  

Kim–Lärare i årskurs 2 

[…] eftersom att jag annars jobbar i förskoleklass också, så det är ju grunden att jobba 
med läsning och skrivning redan där, dom har ju ingen chans att klara ett enda ämne 
utan att kunna läsa och skriva […] Det här är för mig det största jobbet man lägger ner 
på lågstadiet framför allt. […] Läsningen måste vara automatiserad, helst på våren i 
1:an. […] Jag är väldigt mycket för läsläxor och skrivläxor […] Om vi tittar på hur många 
minuter en svenska lektion är i veckan så är det inte många minuter […] så det är viktigt 
att de tränar hemma. Modern forskning säger att ju mer du tränar ju fortare går det. 
[…] Man utreder ju inte dyslexi så tidigt, det kan man inte göra […] dom som har halkat 
långt efter, dom får man börja testa så småningom […] men vid det här läget är det bara 
att köra på med alla medel man har.  

Kim förklarar att när hon tidigare arbetade på en annan skola tyckte hennes kollegor 
att hon var för hård, att barnen behövde leka. Men Kim menar att barnen har tid att 
leka ändå, men att hon tycker att det är viktigt att arbeta så mycket som möjligt med 
läsning och skrivning. Hon förklarar att läsningen är A och O och därför är det viktigt 
att ge det tid.  

Sam–Lärare i årskurs 2 

[…] mitt jobb är ju att se till så att alla får möjlighet att lära sig och på sin nivå kan man 
säga. […] det är ju så att när jag har en grupp barn så ska ju jag se till att dom ska lära 
sig och då måste ju jag utgå från var de befinner sig, och sen därifrån hjälpa dom vidare.  
[…] Jag anpassar mitt klassrum så mycket som möjligt, jag gör extra anpassningar i 
klassrummet så att det gynnar alla elever, fast egentligen är det ju till för några få elever. 
Men jag gör ju så att det ska gynna alla. [...]Om man kan göra såna anpassningar som 
gör att det kan bli ganska lätt för alla elever så blir stor del av gruppen ganska 
självständiga och kan själv följa gången på tavlan och veta vad de ska göra […] jag kan 
fokusera på de barnen som har svårast, så att jag kan sitta med dom och hjälpa dom 
utan att behöva ha barn som kommer till mig och frågar, vad ska jag göra nu, då vet 
dom.  

Alex–Lärare i årskurs 1 

 […] dels är det ju att stötta dom som behöver det stödet och sedan anpassa uppgifterna 
så att det blir lämpliga arbetsuppgifter som stödjer alla elever, man måste 
individanpassa ganska mycket, i alla fall i årskurs 1. […] det gäller ju att känna sin klass. 
[…] jag måste ju skapa en bild över min grupp, anpassa uppgifterna och ge dom mycket 
tid, och kanske låta det ta tid. Vissa behöver kanske hela året innan dom lär sig alla 
bokstäver […] jag tänker att man får väl liksom lita på min magkänsla eller min 
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profession, men har jag ett barn som har svårt att få ihop en mening då får man ju 
anpassa […] Sen vad som är relevant, jag vet inte. Man får ju liksom, aha underlättar 
detta för att eleven ska få en djupare förståelse för vad en mening är, Aa och då är det 
ju relevant […] jag tror ju och får tänka att det här hjälper den här eleven sen får jag ju 
lita på att jag vet vad jag gör för någonting. […] det kanske måste gå ett tag innan man 
kan se om det ger resultat […] jag märker ju i klassrummet bara när man jobbar lite 
från vecka till vecka, ser man att dom utvecklas ja då måste det ju vara relevanta 
uppgifter […]. 

Charlie–Lärare i årskurs 1 

Jag har ju den uppgiften att se till att dom utvecklar läsningen och skrivningen, det 
handlar om att vara ett stöd och ge dom möjligheter och strategier för att ta sig an både 
texter och uppgifter. Sen måste ju dom också vara lite mottagliga och försöka. Men det 
är klart att man har en jätteviktig roll […] För att få med alla på banan så försöker ju jag 
använda alla olika delar, att de får lyssna, titta på film, höra mig prata, visar modeller, 
dom får läsa, dom får skriva […] jobbar på olika sätt med olika ord, vi jobbar med det 
kontinuerligt hela tiden.  

5.1.2 Behovsanpassning 

Mika–Rektor  

Elever som uppvisar svagheter har rätt till att få det stöd som de behöver, en diagnos 
ska inte vara en förutsättning för att få hjälp. Hjälpen ska placeras utifrån behov, sen 
kan behoven skilja sig mycket mellan eleverna: 

[…] det krävs ingen diagnos utan det är helt utifrån behov. Alla elever har ju rätt att få 
det stöd man behöver där man befinner sig så det är ju de som blir riktmärket, sen 
kanske inte det innebär att det behöver vara ett särskilt individuellt stöd det kan ju vara 
i gruppen […] Vi har ju flera elever som får extra stöd men som inte har några diagnoser, 
och det är ju framförallt dom här gråzons barnen som klarar sig precis men som riskerar 
att på sikt halka efter om man inte ger dom lite skjuts. […] det handlar ju inte bara om 
att ringa in de elever som ligger på gränsen utan det handlar ju även om de elever som 
har kommit lite längre […] så att man får se en progression.  

Robin–Speciallärare 

Målet är att eleverna redan i årskurs 1 ska lära sig att läsa och därför blir det aktuellt 
att det största stödet från specialläraren sätts in där. I de andra årskurserna hjälper 
specialläraren mer genom handledning och hon tar också hand om att vägleda 
föräldrar om något barn behöver extra stöttning hemma. 

[…] i ettan så får ju alla oavsett om dom visar den minsta lilla tendens till att eventuellt 
få det svårt får ju stöd innan dom har fått det svårt och där är vi bättre några år och 
sämre några år beroende på hur mycket resurser vi har […] jag tror att det är fem eller 
sex år i rad som alla har läst i typ februari i ettan. […] Fast att man börjar läsa i ettan så 
kan man ju ändå ha stora läs- och skrivsvårigheter trots att man får bra stöd till att 
komma igång. […] Men det krävs ingen diagnos för att få stöd utan det är utifrån behov. 
[…] dom eleverna som behöver mycket lästräning i tvåan får ju stöd men sällan av mig, 
men av någon annan lärare […] största fokusen ligger i ettan. […] Det är många saker 
som kan ge extra anpassningar i undervisningen men det behöver inte direkt vara 
kopplat till läs- och skriv utveckling, det kan ju vara så att man inte läser eller skriver 
för att man har svårt med koncentrationen. […] om vi säger att någon har det jätte, jätte 
svårt då hjälper föräldrar till också […] då får ju dom oftast stöd i klass med ett 
datorprogram med en speciallärare och med sina föräldrar, då får ju dom jättemycket 
träning och därför tappar vi dom oftast inte. 
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Lärarna 

Lärarna utgår inte ifrån att någon elev har en diagnos utan anpassar undervisningen 
utifrån elevernas behov. Att anpassa undervisningen är viktigt så att den passar alla 
elever och så fort eleverna har svårt att komma vidare sätts anpassat stöd in. Lärarna 
trycker även på att elever som kommit längre i sin utveckling inte får glömmas bort, 
utan de behöver också stöd för att utvecklas vidare.  

Kim–Lärare i årskurs 2  

Det gäller ju bara att hitta nånting för eleven som är roligt, utmanande och bra […] stöd 
det kan vara vad som helst, det kan vara att du får ett bättre penngrepp så att du kan 
skriva lättare eller få en Ipad och skriva på […] barnen som är snabba och duktiga, de 
behöver ju också en extra grej, så att alla har nånting på sin nivå eller lite ovanför så att 
man utvecklas. […] Man har alla nivåer i en klass […] Jag har några som jobbar i treans 
bok, de flesta i tvåans, några i ettans. […] Det är jätteviktigt att det inte är något 
konstigt, hen har den boken och hen har den, det är ingen tävling, det är ingen som är 
bättre eller sämre. Alla får jobba på sin nivå, alla får utmaningar på sin nivå.  

Kim förklarar även att hon arbetat tidigare på en skola med 70% elever med utländsk 
bakgrund, då behövdes andra metoder och strategier för att få de eleverna att utvecklas och 
kunna hänga med i svenskundervisningen. Allt behövdes förstärkas, Kim förklarar att hon 
använde mycket bildkort, dockor och teater där hon klädde ut sig som hjälp. På den skola som 
Kim arbetar på nu talar alla elever svenska, så hon menar att förutsättningarna är annorlunda 
här, hon kan börja på en högre nivå. Det är lättare att urskilja barnens nivåer, då språket inte 
är ett hinder. Kim förklarar att den skolan som hon arbetat på tidigare var en gammal skola 
som hade mycket material samlat. Det fanns material från 40 år tillbaka. På den här skolan 
finns det inte alls lika mycket, vilket ibland gör det svårt. Vissa gamla material gillar hon att 
arbeta med.  

Sam–Lärare i årskurs 2 

Det krävs absolut ingen diagnos eller nånting utan det är så fort vi uppmärksammar att 
en elev inte riktigt kan tex bokstäverna […] så känns det som att där måste man lägga 
in lite extra stöd så att den ska komma igång. […] när vi uppmärksammar nånting så 
tar vi tag i det och det kan ju komma hux flux och så märker man […] det funkar inte 
just nu, vad beror det på, och så försöker vi hjälpa till på det sättet också. […] det som 
jag kan tycka är svårt, det är ju det här med att om man inte kan läsa riktigt när dom 
går i årskurs 2 […] så kan man inte använda de läromedlen som vi har som bygger 
mycket på att man ska läsa och kunna skriva meningar och om man inte kan det […] då 
måste man ju hitta ett annat sätt att träna på. […] man kan inte nöta samma sak hela 
tiden, utan man nöter ett tag och så får det smälta […] sen får de nöta en annan sak. […] 
man kan inte köra samma sak hela tiden, även om man vet att det här är bra, så ger det 
inte bra effekt. 

Alex–Lärare i årskurs 1 

 […] Det är från behov, det är ju ingen här inne som har en diagnos, det sätter man ju 
inte in än […] tyvärr är det väl så, att har du en diagnos kanske du får mera stöd för att 
du kan kräva mer. Har dom inte det, jag tänker på föräldrar så kanske inte dom kan 
kräva samma stöd utan vi får ju försöka hjälpa dom här på plats. […] Alla ska ju ha rätt 
att få en anpassning om man behöver sen om man tänker extra stöd till specialläraren 
är ju inte så många utan då är det ju bara verkligen dom här som ligger jättelångt efter 
som verkligen måste, för hon har ju inte tid att ta alla som man skulle vilja […] så fort 
man märker att de har svårt att komma vidare så behöver dom en liten knuff och då är 
det ju det stödet de behöver. Då kan jag ju tycka att det är alla, men sen är det ju vissa 
som har större svårigheter […] sen får man ju tänka att dom går i ettan, helst vill man 
ju att alla ska ha kommit igång med läsningen […] men alla är ju olika […]. Men man 
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får ju jämföra istället, vad kunde dom i höstas och vad kan dom nu och försöka se 
utvecklingen per barn istället för att se dom som en hel grupp för det går inte och så 
länge det har skett en utveckling från när man testade dom sist, till vart vi är idag och 
man märker att du har tagit sig framåt utifrån sin förmåga då är ju det jättebra. Sen får 
man göra en ny bedömning, vad behövs för stöd just nu. […] det är många elever som 
behöver extra stöd av olika slag […] sedan har vi ju dom här som har kommit långt 
också […], det ska ju ske en anpassning för att dom också ska utvecklas […] ibland får 
dom som inte har kommit så långt i sin läsning en text med stora bokstäver istället och 
dom andra får en text med små bokstäver och det är ju också ett stöd till dom som inte 
kan små bokstäver, för då kan ju dom ändå delta i lektionsinnehållet på samma lektion 
fast på ett annat sätt.  

Charlie–Lärare i årskurs 1 

Man ser det ju som mer allvarligt om de har en diagnos och har man dyslexi så har man 
definitivt rätt att få stöd och då sätts resurserna in där. […] men annars är det ju vad 
man ser, jag tror att det som krävs för att man ska få stöd i sin läs- och skrivutveckling 
är ju dels dyslexi, men också att man ligger lågt på tester […] men en extra anpassning 
är det som jag gör enskilt för nån elev. […] jag har ju tex till vissa som är starka ett 
arbetsschema, som de följer när de blir klara […]  Och då är det ju bland annat läsning 
och lästräning, sånt för att utveckla dom också. Medan dom som är lite svaga kan få 
arbeta med Ipad med vissa program, alla kan få ett sånt schema men det är anpassat 
utifrån vad dom behöver. […] vi jobbar på ett sätt i klassen men att uppgifterna är 
anpassade efter nivån. […] det går ju inte att få på exakt nivå men ungefär. […]  man får 
testa sig fram mycket också. […] funkar det här, ger det resultat […] om de utvecklas 
och går framåt och ger det inte resultat så får man ju byta och testa och göra såhär 
istället. […] Det är svårt när man får dom i 1:an, och inte känner dom. Vad funkar för 
den och vad funkar inte, så jag tror att bara man följer upp hela tiden. […] stöd läggs ju 
på dom som är svaga så att de ska komma med och sen ligger det ju på mig att de som 
är starka ska utvecklas också. Men det är lätt att glömma dom så det är viktigt att man 
inte gör det […] om man ligger lågt så får man gå iväg till specialläraren, det är då man 
får resurser […] inga starka får göra det, det har man inte resurser till.  

5.1.3 Samverkan 

Mika–Rektor  

Samverkan är stor och viktig del i det dagliga arbetet i skolan, rektorn samarbetar 
mycket med specialläraren och elevhälsoteamet för att elevernas läs- och 
skrivinlärningen ska utvecklas. Det förekommer även yttre samarbeten om resurserna 
på skolan inte räcker till.   

 […] mycket handlar ju om dialogen mellan förskoleklass och årskurs 1, att 
överlämningen blir god där […] idag har vi inte något riktigt samarbete mellan 
förskoleklass och årskurs 1 på de viset och det påverkar, men det är väl något som vi ser 
som ett utvecklings område att försöka få den där röda tråden för barnen. […] om vi har 
en lärare som upplever att det finns elever som är i behov av extra stöd så tittar vi 
gemensamt […] anmäler de till elevhälsoteamet där sitter en samlad kompetens av 
speciallärare, skolsköterska, det är kurator och det är jag som rektor […] vi tittar på vad 
som görs redan i klassrummet, vilka extra anpassningar kan vi försöka se till att det 
finns så att det ska fungera, och när de inte funkar med bara det vanliga, om man säger 
en god grund undervisning så tittar man på behövs det nån som behöver lite extra 
stöttning här […]då är det ju elevhälsoteamets samlade bild som avgör var behoven är 
som störst […] om specialläraren ska gå in lite extra eller om det finns en annan person 
som går in och lästränar lite specifikt med en liten grupp barn eller enskilda elever. […] 
misstänker man att de är lite svårare delar så blir det att specialläraren går in och 
kartlägger eleven […]  Sen kan det ju också vara barn som kanske har talsvårigheter, 
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[…]  då får man ju ta hjälp av en logoped. […] ibland behöver ju vi söka extern hjälp 
härifrån också för att kunna hjälpa barnen.  

 

Robin–Speciallärare 

Specialläraren samverkar med många professioner både på skolan och runt om i 
kommunen. Hon samverkar främst med klasslärarna och om behov finns med 
föräldrar, där hon handleder med material som de kan träna på.   

[…] jag leder EHT, alltså elevhälsoteamet […] viss samverkan med yttre personer som 
logopeder eller BUP. Annars så är det ju rektor kring organisation och resursfördelning. 
[…] även klassläraren så klart och sen har vi ju lite annan personal här också, det är ju 
fritidspersonal och det är förskoleklass men vi har ju en annan speciallärare också och 
henne samverkar jag med […] sen om jag kan se att behovet är jättestort där men 
mindre där, då plockar jag personal emellan. […] Vi har ju även beteendevetare som 
jobbar i resursgrupp. […] sitter vi på dilemman så kan ju jag sitta med klassläraren eller 
med kurator […] oftast är det så att de pratar med mig. […] det är ju barn och individer 
och då är det ju så att man måste ha breda bilder så stödet går ju åt alla håll. […] När 
det gäller mer osäkerhet kring vissa beslut så är det rektorn och är hon osäker i den 
frågan eller så, så har ju jag en specialpedagog grupp som jag kan ta med mig frågor till. 
[…] Sen har vi ju utvecklingsledare och centrala specialpedagoger som man kan ringa 
och fråga eller ha kontakt med, det finns ju också så att man kan ansöka om stöd. […] 
Dyslexipedagog om jag känner mig osäker i en bedömning. […] det är en stor förmån 
här att vi har många föräldrar som hjälper till och de samtalen håller jag alltid för att 
visa föräldrar hur vi tränar i skolan. […] Sen är det ju inte alla föräldrar heller men 
många hjälper till.  

Lärarna  

Att samverka är en viktig förutsättning i det dagliga arbetet. Lärarna förklarar att samverkan 
med specialläraren är betydelsefull för att kunna ge rätt stöd till elever som är i behov av 
särskilt stöd. Att kunna ta hjälp av föräldrarna kan bidra till att elevernas läs- och 
skrivutveckling förstärks. Lärarna förklarar att annan personal på skolan som kan vara med 
som ett stöd i undervisningen underlättar deras arbete.  

Kim–Lärare i årskurs 2 

[…] Alla ska ha det stöd som de ska ha […] barn med kanske svag läs och 
skrivutveckling, dom behöver ju en speciallärare, om jag skulle behöva hennes hjälp så 
skulle jag få det […] är det så att jag känner att det här klarar jag inte själv, då får jag ju 
hjälp […] det är viktiga stödfunktioner för oss som lärare. […] Ha dom där som är 
experter, som kan mer än vad jag kan. Man behöver ha tid också, man behöver vara 
fler. […] när vi fick en lärare över, då har hon tagit läsning varje dag med dom här 
eleverna som har behövt extra träning […] det ser ju jag vilken utveckling det har blivit. 

Sam–Lärare i årskurs 2   

 […] barn som behöver lite mera stöd, och då är det ju oftast så att de har lite större 
svårigheter, och då kan våran speciallärare få till uppdrag att jobba med dom och ge 
dom särskilt stöd. […] eftersom vi inte har hjälp med specialläraren hela tiden så har vi 
tagit hjälp av fritidspedagogerna, […] då har dom klassrummet på fritids öppet, och så 
får barn komma ner till dom, några stycken, och jobba där, och då finns dom tre vuxna 
som kan stötta dom. […] vi är ganska stora tvåor vi är 27–28 elever, så man måste hitta 
dom här sätten så att man kan hjälpa barnen. […] Sen är vi här på skolan väldigt bra på 
att delge varandra och att hjälpa varandra och barnen. 
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Charlie–Lärare i årskurs 1 

[…] vi har ju att en speciallärare ska komma in till ettorna några gånger i veckan för att 
få extra läsning. […] Ligger man lågt så har man ju rätt att få extra stöd sen så skulle ju 
jag jätte gärna vilja ha mer specialtid i min klass, […] då hade man ju kunnat göra mer 
där. […] men det finns större behov på andra ställen på skolan. […] men det är ju ofta 
dom som är svaga som får gå iväg till specialläraren och då är det ju oftast dom som 
ligger under gränssnittet. […] Annars så kör ju jag det i klassrummet.  

Alex–Lärare i årskurs 1 

De som går till specialläraren det är dom som inte alls är igång och där man märker att 
det är ett ganska stort glapp till resten av gruppen men dom behöver ju samma stöd i 
klassrummet också för att hänga med. […] sen får man ju involvera föräldrar så dom 
får träna mycket hemma också, för att man inte hinner med allting i skolan speciellt 
läsningen och läsflytet och att bara komma igång. Vissa är ju fortfarande där att dom 
bara läser ord och då behöver man jobba ganska mycket mer. Vissa föräldrar är 
jätteengagerade för att hjälpa det här barnet framåt och då får man försöka skicka hem, 
gör det här, eller läs det här […] men det görs inte alltid, om det skulle göras varje dag 
då skulle man se en större utveckling hos barnet, men då får man jobba med det här 
istället. 

5.1.4 Förebyggande arbete 

Mika–Rektor  

Rektorn ansvarar för att kartläggning och bedömningsstöd utförs och att det börjar 
redan i förskoleklassen. Det är resultaten från dessa material som utgör vilket stöd som 
ska riktas till eleverna. Det är därför viktigt att uppföljningar sker.  

 […] på mitt bord ligger det också att se till att verkligen kartläggning görs, redan i 
förskoleklassen. […] att resultaten följs upp […] Se över, hur ser det ut, vad vi behöver 
fokusera på, var finns de styrkor och var finns de svagheter […] innan vi börjar rikta 
extra stöd, faller mycket på klasslärarna att försöka ordna upp. […] Bornholms har ju 
också några såna här tester som görs […] skolverkets kartläggning och 
bedömningsmaterial ska ju ge en sån bred bild så att de ska kunna vara tillräckligt.  

Robin–Speciallärare 

Specialläraren medverkar i resultatet av kartläggningar och bedömningsstöd. Om hon 
märker att det behöver utföras några mindre eller fördjupande utredningar så är det 
hon som utför dem. Mycket av hennes tid går åt att följa upp elevernas resultat för att 
upptäcka svagheter och sätta in stödinsatser så tidigt som möjligt.  

När det gäller årskurs 1 så har vi en specifik metod och den metoden lutar sig mot 
konsensus kring kopplingen mellan ljud och bokstäver […]  den lutar mot att man måste 
utveckla sin fonologiska medvetenhet. […] sen har vi läromedlet, läsinlärning i sju steg 
för elever som har svårt […] allting handlar om ljuden och kopplingen mellan ljud och 
bokstav. […] Tester gör vi ju hela tiden […] kartläggningar eller utredningar görs ju på 
specifika elever ibland. Ibland lättare utredningar och ibland fördjupande. […] på de 
allra flesta så mäter vi också innan och efter insats, men vi behöver få in det kontinuerligt 
så att man verkligen följer upp tillräckligt ofta. […] och så gör vi Bornholms tester i 
förskoleklass som handlar om fonologisk medvetenhet. Och om man då hamnar under 
ett visst antal poäng då uppmärksammas det, så tittar vi på vilket stöd som man ska få 
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direkt när man börjar ettan. […] Oftast ser man i förskoleklassen vilken nivå som barnen 
befinner sig på […]  om man gör en träning så mäter vi först hur det går och sen mäter vi 
igen för att se om det har gett någon effekt, […] Jag följer ju även upp alla klassers 
screening resultat för att se om jag behöver kartlägga någon djupare eller inte och det är 
ju en ganska stor del då vi gör det på alla barn för att upptäcka svagheter i tid.  

Lärarna 

Lärarna förklarar att de använder sig av det obligatoriska kartläggning och 
bedömningsmaterialet från Skolverket. Utöver Skolverkets material förekommer det 
även andra tester tillexempel screening, Bornholms och H4. Testerna används som ett 
hjälpmedel för att kunna sätta in rätt stöd om behov finns och de följs alltid upp.  

Kim–Lärare i årskurs 2 

[…] Vi testar ju alltid barnen, när dom här gick i 1:an så kom skolverkets tester […] följa 
upp testerna förstås, […] får den här eleven de den behöver, […] jag följer ju upp dom 
här eleverna hela tiden, går det framåt? […] Jag gör en graf på resultatet som jag sedan 
visar på utvecklingssamtal […] om något barn ligger under så kan jag visa föräldrarna 
här ligger ditt barn, här ligger resten av klassen, ibland får man pusha på föräldrar och 
visa att så här ser det ut.  

Sam–Lärare i årskurs 2   

 […] vi startar ju alltid upp och gör en sån här […] screening. En speciallärare, en 
specialpedagog och vi, jag använder mig av skolverkets bedömningsstöd, och 
specialläraren har sitt material som hon använder. […] förskoleklassen vid 
överlämningen då har ju dom använt sig av skolverkets kartläggningsmaterial för 
förskoleklass […] det blir dubbelt arbete då kan man säga, då har vi det som underlag, 
men vi kollar ändå liksom okej hur ser det ut just nu. […] Och det är mest bara läsningen 
i början. Inte så mycket skrivning. […] det kan ju vara såhär att även om de kunde före 
sommarlovet, så kan man ju ha tappat jätte mycket över sommaren. […] så då kollar vi 
ju igen var befinner dom sig. Och så ser vi vilka som behöver hjälp direkt som vår 
speciallärare behöver jobba med, och vilka som jag kan jobba med i klassrummet. 

Alex–Lärare i årskurs 1 

Vi tittar mycket på det här bedömningsstödet vi gör i svenska, Skolverkets 
bedömningsstöd […]  vi har bara gjort det i höstas så det är färskt just nu, så det har vi 
utgått ifrån när vi starta. Men annars är det min överblick i klassrummet […]  så det 
gäller ju att man hinner gå runt till alla och lyssna lite när dom läser och jobbar, jobbar 
i par och så […]  sen är det ju kanske någons förälder som är lite orolig och då kanske 
man gör någon extra check på just den eleven och upptäcker man någonting, ja då 
kanske man ska lägga in lite extra stöd där, under en period och sedan är de igång igen 
[…]  

Charlie–Lärare i årskurs 1 

Vi gör ju tester, tidigt i 1:an, det är framförallt bedömningsstödet, sen gör vi också ett 
test som kallas H4, det är läshastighet, det gör vi lite senare när de har gått några 
månader […] då har vi en gräns på var man borde ligga i 1:an och då kan man se om de 
ligger väldigt lågt så då kan man lägga in extra stöd. […] det är så skönt att vi har 
resurser som vi sätter in just för läsningen, för det är så viktigt att dom inte halkar efter 
från start. […]  
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5.2 Tolkning av Empiri 

För att besvara våra forskningsfrågor har vi tolkat empirin på följande sätt:  

Vad krävs enligt pedagogerna för att eleverna ska få extrastöd i sin tidiga  
läs- och skrivutveckling?  
 
Alla respondenter som medverkat i vår undersökning har förklarat att extra stöd ska 
ges så fort någon elev påvisar svagheter eller riskerar att inte nå målen. Lärarna 
förklarar att undervisningen behöver anpassas och varieras för att kunna stödja alla 
elever. Vi tolkar det som att det största ansvaret ligger hos lärarna och att deras 
uppdrag är att lära eleverna att läsa och skriva och så fort någon elev stöter på ett 
hinder, hjälper lärarna till att stötta den eleven vidare. Det verkar vara så att samverkan 
är en viktig faktor för att kunna hinna med att hjälpa alla elever och för att kunna hitta 
rätt strategier och metoder för att kunna stödja dem. Det är Skolverkets kartläggnings 
- och bedömningsmaterial och andra tester som anger om en elev ligger i riskzon och 
på så vis kan stöd sättas in. Det är även testerna som gör att de olika professionerna 
samverkar med varandra då vi har tolkat det som att läraren genomför testerna och 
sedan diskuterar resultatet med specialläraren som i sin tur avgör om stödinsatser 
krävs. ”Det krävs ingen diagnos utan det är helt utifrån behov” (Mika Rektor). ”Det 
krävs absolut ingen diagnos eller nånting utan det är så fort vi uppmärksammar att en 
elev inte riktigt kan till exempel bokstäverna” (Sam Lärare i årskurs 2). Professionerna 
lägger inte något fokus på om någon elev har en diagnos eller inte, utan de tittar var 
behoven finns och sätter in stödinsatser så fort det märker att någon elev behöver det. 
Lärarnas undervisning anpassas utifrån elevernas olika nivåer för att alla elever ska 
kunna känna sig inkluderade.  
 
Hur beskriver de olika professionerna sin roll i arbetet med att stödja eleverna i deras 
läs- och skrivutveckling?  
 
De olika professionerna har olika ansvarsområden, vi har tolkat det som att rektorn 
ansvarar för att se till att det bland annat finns material, kompetenta lärare, tid och att 
kartläggningarna utförs. Specialläraren arbetar mycket mellan lärare och rektor, hon 
ser till att handleda lärarna vid behov men att hon främst arbetar direkt med årskurs 
1. Lärarna har det främsta ansvaret för att se till att deras undervisning ger 
förutsättningar för eleverna att kunna lära sig att läsa och skriva. ” Mitt jobb är ju att 
se till så att alla får möjlighet att lära sig” (Sam Lärare årskurs 2). ”Jag har ju den 
uppgiften att se till att dom utvecklar läsningen och skrivningen” (Alex lärare årskurs 
1). Även om professionerna har olika ansvarsområden samverkar de mycket med 
varandra, vilket gör att eleverna inte tappas på vägen. Professionerna vet tydligt vilket 
ansvar som ligger på dem och om de behöver hjälp eller stöttning, tar de hjälp av 
varandra. ”Är det så att jag känner att det här klarar jag inte själv, då får jag ju hjälp” 
(Kim lärare årskurs 2). 
 
Hur resonerar lärarna kring val av extrastöd för den enskilde eleven?  
 
När tester utförs och de märker att någon eller flera elever är i behov av extra stöd följer 
de alltid upp det stöd som ges för att se om det har gett några resultat. Lärarna testar 
olika metoder och strategier först med hjälp av sin kompetens, men märker de att det 
inte räcker till tar de hjälp av specialläraren. Lärarna följer alltid upp för att se om 
annat stöd behöver sättas in eller om eleven inte behöver något stöd längre. ”Jag följer 
ju upp dom här eleverna hela tiden, går det framåt?” (Kim lärare årskurs 2). ”Ger det 
inte resultat så får man ju byta och testa och göra såhär istället” (Charlie lärare årskurs 
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2). En viktig faktor i arbetet för att finna rätt stödinsatser för elever i behov handlar om 
att lära känna sin klass. Anpassning i klassrummet är viktigt och de utgår ifrån dem 
som ligger lägst, för de gynnar även de starkare eleverna då de får möjlighet att vara 
mer självständiga. Lärarna lyfter även att det måste finnas något stöd för de elever som 
har kommit lite längre i sin utveckling så att de också får möjlighet att arbeta på sin 
nivå.  

5.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet av våra semistrukturerade intervjuer kan sammanfattas på följande sätt:  
Lärarna förklarar att det är viktigt att kunna anpassa undervisningen för att kunna 
stödja alla elever i deras läs- och skrivutveckling. Elever ska få möjlighet att arbeta 
utifrån deras behov och förutsättningar och att det finns material på olika nivåer som 
är roliga och utmanande. De olika professionerna har varierande ansvarsområden men 
de samverkar mycket med varandra. Det största ansvaret ligger hos lärarna, att se till 
att de utför kartläggning och bedömningsstöd för att tidigt upptäcka om en eller flera 
elever är i behov av extra stöd. Om lärarnas undervisning är otillräcklig, kan de ta hjälp 
av specialläraren eller rektorn, men även elevhälsoteamet för att kunna hitta vägar för 
att stödja någon elev. Specialläraren hjälper till med att handleda lärarna så att de kan 
arbeta med eleverna i klassrummet så mycket som möjligt. Specialläraren fokuserar 
också mycket på att stödja elever i årskurs 1 så att de kommer igång med läsningen. 
Rektorn ansvarar för att det finns resurser och material att tillgå. För att hitta rätt stöd 
utförs tester kontinuerligt så att de hela tiden har koll på att ingen elev faller mellan 
stolarna. Professionerna är tydliga med att extra stöd ska sättas in utifrån behov och 
inte enbart om någon elev har en diagnos.  

6 Diskussion 

Följande kapitel delas in i fem avsnitt. Först presenteras i avsnitt 6.1 
Resultatdiskussion, en diskussion om resultatet i jämförelse med tidigare forskning. I 
avsnitt 6.2 Metoddiskussion, diskuteras hur en kvalitativ intervjustudie och en 
kvalitativ analysmetod har fungerat under studiens gång. Sedan redogör vi för i avsnitt 
6.2.1 bortfall vilka informanter som valde att avböja sin medverkan och vad de kan ha 
haft för påverkan på studien. Sist presenteras i avsnitt 6.3 Avslutning en 
sammanfattning på hela arbetet och i avsnitt 6.3.1 Fortsatt forskning presenteras en 
idé som skulle kunna vara av intresse att forska vidare på.  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att få fördjupad kunskap om hur olika professioner arbetar med 
att stödja elevernas läs -och skrivutveckling. Undersökningen är viktig för att få 
kunskap om att arbetssätten, professionernas roller, samverkan och ekonomiska 
förutsättningar kan skilja sig mycket mellan skolorna. Vi valde att göra denna 
undersökning för att se hur det kan se ut på två skolor som ligger i samma område och 
om det skiljer sig något mellan dem.  

Den empiri som vi har redogjort för visar att läraren har det största ansvaret för att 
lära eleverna att läsa och skriva. Alatalo (2011, s.25–32) skriver att forskning har visat 
att kompetenta och välutbildade lärare har en betydelsefull roll för elevernas 
läsutveckling. Det är därför viktigt att lärarna kan anpassa och variera sin undervisning 
utifrån alla elevers förutsättningar och behov, vilket lärarna i undersökningen förklarar 
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som det största och mest utmanande ansvaret. Frank (2009, s.77) skriver att det är 
viktigt att läraren har kunskap om olika material, metoder och arbetssätt. Lärarna 
menar att det sker hela tiden då de utför tester och uppföljningar kontinuerligt för att 
kunna ta reda på om rätt metod eller strategi blir relevant för enskilda elever eller i sin 
undervisning. De förklarar även vikten av att lita på sin egen kompetens.  

Rektorns ansvar är att se till att det finns kompetens hos lärarna. Hon ansvarar 
även för den ekonomiska delen, att rätt resurser och material finns tillgängligt. Kim 
lärare i årskurs 2 förklarar att det finns alla nivåer i en klass. Det blir därför av stor vikt 
att det finns material att tillgå som anpassas till alla elevers olika nivåer. Hon förklarar 
att hon tidigare arbetat på en gammal skola där det fanns material från 40 år tillbaka 
vilket underlättade hennes arbete, något hon tycker saknas på den nuvarande skolan.  

Speciallärarens ansvarsområde är att handleda och stödja lärarna när deras 
undervisning inte räcker till, vilket även Tjernberg (2013, s.22) menar krävs för att 
kunna tillgodose alla elevers behov. von Ahlefed Nisser (2014, s.255–256) skriver att 
speciallärares uppdrag är att arbeta med ämnesutveckling, handledning och ge tips och 
idéer samt göra observationer. Specialläraren Robin förklarar att hon arbetar mycket 
med att handleda klasslärare genom att ta fram olika arbetssätt som de kan arbeta med 
i klassen eller med enskilda elever. Hon ser alltid till att göra uppföljningar för att se 
att de arbetssätten ger resultat, annars testas nya metoder och arbetssätt. 

Specialläraren Robins arbete riktar sig till största del mot årskurs 1 där stor vikt 
ligger i att bygga upp en fonologisk medvetenhet och kopplingen mellan ljud och 
bokstäver (fonem och grafem). Tjernberg (2017, s.207) skriver att det är en 
förutsättning för läsinlärningen att vara fonologisk medveten och Häggström (2018, 
s.42) skriver att när förståelsen för fonem och bokstavskännedom finns är 
sannolikheten större att barnet knäcker den alfabetiska koden. Specialläraren Robin 
nämner att på skolan hon arbetar på arbetar de väldigt intensivt med att eleverna ska 
lära sig att läsa och att ungefär i 5–6 år i rad har alla läst i februari i ettan, då skolan 
har arbetat mycket med att göra eleverna fonologiskt medvetna. Kim lärare i årskurs 2 
berättar att läsningen är A och O för att klara av ett enda ämne i skolan, därför är hon 
väldigt mycket för läsläxor så att läsningen blir automatiserad så tidigt som möjligt. 
Sam lärare i årskurs 2 tycker att om eleverna inte kan läsa i denna årskurs blir det svårt 
att använda läromedel som bygger mycket på att läsa. Alatalo (2011, s.45) skriver att 
det är viktigt att kunna automatisera läsningen för att kunna utveckla ett flyt i 
läsningen.   

Specialläraren Robin och Rektorn Mika förklarar att mycket av tiden placeras i 
årskurs 1, men Charlie lärare i årskurs 1 menar att specialläraren har arbetat mycket 
direkt med klassen och henne, men att behovet just nu är större på andra delar av 
skolan, vilket gör att hon inte får så mycket tid som hon hade önskat. Kim lärare i 
årskurs 2, berättar också att hon inte får mycket stöd i sin klass av specialläraren, men 
om hon skulle be om hjälp skulle hon få det. Nilholm (2006, s.45) nämner att det är en 
viktig faktor att lärarna kan ta hjälp av specialister som specialläraren eller andra 
stödteam. På den ena skolan där Rektor Mika, Speciallärare Robin, Lärare Charlie i 
årskurs 1 och lärare Kim i årskurs 2 ingår i, har de ett elevhälsoteam som de kan vända 
sig till om frågor som rör enskilda elever.  

Informanterna är alla eniga om att extra stöd ska ges utifrån elevernas behov 
och inte att de måste ha en diagnos, men Alex lärare i årskurs 1 menar på att om en 
diagnos finns är det större chans att kunna kräva mer stöd från skolan. Även Charlie 
lärare i årskurs 1 nämner att en diagnos ses som mer allvarligt och då måste resurser 
sättas in. Som vi nämnt inledningsvis nämner Savina (2019) att det visar sig vara 
lättare att få tillgång till stödinsatser om det just finns en diagnos dokumenterat, men 
skolorna i undersökningen arbetar mycket för att det inte ska spela någon roll.  
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Alla informanterna påpekar även det betydelsefulla i att inte glömma bort de elever 
som kommit steget längre i sin utveckling. Det problematiska som lärarna förklarar är 
att ansvaret med att kunna stödja de eleverna ligger hos dem.  Det är deras ansvar att 
se till att det finns material och metoder som passar deras nivå. Det tycker att det är 
synd att stödet enbart riktas till de elever som har det svårt och inte till de som ligger 
steget före. En önskan hos lärarna är att stödet ska riktas till båda grupperna Johnsson 
och Busby (2015, s.99) förklarar att elever som inte känner sig inkluderade i 
undervisningen inte får samma förutsättningar till att utvecklas då resurserna riktas 
till de elever som har det svårt. Vi tolkar det som att det även borde gälla elever som 
har kommit lite längre, men resurserna räcker inte till. Rektorn nämner också att man 
ska ringa in de elever som ligger steget före, men ändå kan inte lärarna ta hjälp ifrån 
specialläraren eller andra resurser när det kommer till dessa elever. Stödet sätts endast 
in när elever påvisar svagheter.  

Alla elever är olika och har olika förutsättningar för att kunna nå målen, vilket 
lärarna menar är en utmaning då det gäller att hitta arbetssätt och metoder så att alla 
elever kan känna sig inkluderade. Nilholm (2006, s. 19) menar att inkludering handlar 
om att alla elever ska kunna delta i den ordinarie undervisningen. Lärarna är mycket 
tydliga med att de hela tiden försöker att anpassa och utforma sin undervisning så att 
alla elever kan delta. De arbetar aktivt i klassrummet med att eleverna ska förstå 
varandras olikheter och att det inte ska vara någonting konstigt om någon till exempel 
har en annan bok än någon annan. Sam lärare i årskurs 2 förklarar även att hon hela 
tiden varierar sina metoder så att ingen ska känna sig exkluderad och att det inte ska 
vara samma elever som plockas ut hela tiden. Isaksson och Lindqvist (2014, s. 122–
123) skriver att det traditionellt har varit så att elever i svårigheter har behövt en 
särskild utbildning utanför det vanliga klassrummet, men att de kan påverka eleverna 
negativt. Vi anser att lärarna arbetar mycket för att motverka att eleverna ska känna 
sig exkluderade men dock förekommer det fortfarande att vissa elever i behov av extra 
stöd får gå iväg och arbeta med tillexempel specialläraren eller andra resurser på 
skolan. Johnsson och Busby (2015, s.99) förklarar att elever som är i behov av extra 
stöd gynnas av att vara en del av den ordinarie undervisningen.  

De olika professionerna har alla olika ansvarsområden när det handlar om att 
kartlägga eller bedöma eleverna. Lärarna utför olika kartläggningar, 
bedömningsmaterial och andra tester kontinuerligt under skolårets gång. Rektorn 
ansvarar för att testerna utförs och specialläraren ansvarar för de elever som hamnar 
under gränssnittet. Tjernberg (2013, s. 42) och Swärd (2008, s.54) skriver att det är 
viktigt att kartläggningar och bedömningsstöd utförs för att snabbt kunna identifiera 
eleverna samt att det ökar kunskapen hos lärarna i hur de ska bemöta elevernas olika 
förutsättningar. Det är även viktigt att resultaten hela tiden följs upp för att kunna 
arbeta förebyggande och för att ha uppsikt över att eleverna utvecklas. Lärarna 
förklarar att de i förskoleklass utför kartläggningsmaterialet hitta språket (Skolverket, 
2018a) och i ettan till trean använder det sig av nationellt bedömningsstöd i läs- och 
skrivutveckling (Skolverket, 2018c), vilket är obligatoriskt att använda (SFS, 
2010:800). Testerna sker regelbundet i början och i slutet av en termin och ibland 
används även andra tester som till exempel Bornholmstester (test vid fonologisk 
medvetenhet) och H4 (läshastighetstest). Testerna utförs flera gånger om det behövs. 
Tester utförs så att lärarna tidigt kan fånga upp om någon elev påvisar svagheter och 
kan snabbt sätta in stödinsatser. Testerna utförs redan i förskoleklass så att insatserna 
kan sättas in i årskurs 1.  

Kim lärare i årskurs 2 nämner att hon tidigare arbetat på en skola med 70 
procent elever med utländsk bakgrund där hon fick anpassa undervisningen genom att 
förstärka allt. På skolan hon arbetar på nu talar alla elever bra svenska och alla i hennes 
klass har svenskt ursprung, vilket gör att hon ställer högre krav på sina elever. Hon 
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menar att det är lättare att urskilja elevernas nivåer då språket inte är ett hinder. Hon 
kan utifrån testerna och att hon känner sin klass anpassa sin undervisning och sitt 
material. 

Tjernberg (2013, s. 27) skriver att ett gott samarbete kan berika miljön för 
eleven och Nilholm (2006, s. 44–45) skriver att en god grund för elevernas utveckling 
är ett bra samarbete. De olika professionerna samarbetar mycket med varandra, vilket 
de menar har en stor betydelse för att kunna hjälpa eleverna. De förklarar att det alltid 
finns hjälp att tillgå, om resurserna och kunskaperna på skolorna inte räcker till, så 
finns det alltid kollegor ute i kommunen att ta hjälp av. I de flesta fall fungerar 
samverkan bra på skolorna, men ibland behöver det prioriteras där behoven är som 
störst, då får lärarna på egenhand se till att det fungerar i sina klassrum.  

6.2 Metoddiskussion 

För att få fram de data som vi har presenterat i vår studie använde vi oss av 
semistrukturerade intervjuer. Vi har använt oss av två skolor i vår undersökning, men 
fokus ligger på de olika professionernas arbete med hur de stödjer elever i deras läs och 
skrivutveckling. Semistrukturerade intervjuer fungerade bra för att kunna samla in 
den data som vi efterfrågade i vår undersökning, vilket gav oss möjlighet att besvara 
våra forskningsfrågor. Intervjufrågorna var öppna och skapade ett meningsfullt 
samtal, genom att respondenterna fick möjlighet att svara utifrån deras egna ord och 
uppfattningar. Det var även lätt för oss att kunna ställa följdfrågor i samtalen. Vi valde 
att tillfråga respondenterna om de ville ta del av intervjufrågorna innan så att de hade 
möjlighet att förbereda sig (Patel & Davidsson, 2011, s.82). Hälften av respondenterna 
valde att tacka nej till frågorna i förväg. Det vi uppmärksammade var att de som inte 
fick frågorna i förväg lättare svävade iväg från ämnet och var tvungna att tänka efter 
en stund innan de svarade. En av de som fick frågorna innan hade skrivit ner några 
stödord som hon ville få med, vilket vi tyckte var bra för att kunna få en bred bild som 
möjligt. Det var svårt att veta hur lång tid varje intervju skulle ta och i vårt 
informationsbrev (Bilaga 2) skrev vi att vi trodde att intervjun skulle ta mellan 30–45 
minuter men det tog mellan 20–30 minuter. Även då intervjuerna inte tog lång tid 
ansåg vi ändå att den information som vi fick var tillräcklig och relevant för vår 
undersökning. Vi var noga med att inte ha onödiga utfyllnadsfrågor bara för att 
intervjun skulle ta längre tid.  
 Då vi var två stycken som genomförde detta arbete kunde vi dela upp 
transkriberingarna mellan varandra, vilket vi sparade tid på. Efter att vi transkriberat 
materialet läste vi igenom det tillsammans och plockade ut koder som sedan bildade 
kategorier med hjälp av en kvalitativ analysmetod. Att använda en kvalitativ 
analysmetod har fungerat bra för att kunna ta ut viktiga delar ur en stor mängd data. 
När vi har kodat och kategoriserat så har det varit tydligt att urskilja det som varit 
viktigt och relevant för vår undersökning och vad som inte har varit det (Thornberg & 
Forslund Frykedal, 2015, s.35). Då vi även använde oss av ett bekvämlighetsurval 
skriver Bryman (2018, s.243–244) att det kan begränsa generaliserbarheten då 
intervjufrågorna har ställts till dem som varit tillgängliga. Detta har vi också haft i 
åtanke under studiens gång.  

Vi valde att inte använda oss av enkäter då vi använde oss av öppna frågor, vilket 
inte är så vanligt att använda i enkäter då respondenterna sällan vill skriva för långa 
svar (Bryman, 2018, s. 286). Enkäter gör det även svårt för oss skribenter att veta vem 
som har besvarat enkäten, då vi ville få fördjupad kunskap om hur olika professioner i 
skolan arbetade. Därför ansåg vi att intervjuer i detta fall blir ett bättre alternativ. 
Risken för att få ett större bortfall är vanligare vid enkäter än vi intervjuer. Det är även 
lättare att kunna få svar på alla frågor i en intervju än i en enkät, då vi som intervjuar 
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kan hjälpa till att förklara om någon fråga inte förstås. Hade man skrivit detta arbete 
med längre tidsram hade observationer varit ett bra komplement till intervjuerna i vår 
undersökning. Det hade kunnat ge oss en ännu bredare bild av hur respondenterna 
arbetar och hur det ser ut i klassrummet. 
 Vi skickade förfrågan om medverkan i vår studie till två rektorer, en biträdande 
rektor, två speciallärare och fem lärare verksamma i årskurs 1–3 på två skolor i samma 
område. Sammanlagt tio förfrågningar. En speciallärare på ena skolan valde att avböja 
sin medverkan på grund av tidsbrist, rektorn och biträdande rektor på samma skola 
har vi inte fått något svar från, trots att vi både mejlat och ringt. En lärare hade vi bokat 
in två intervjuer med, men samma dag som intervjun skulle utföras var läraren tvungen 
att ställa in på grund av olika orsaker. Vi hann inte boka in en ny tid på grund av 
tidsbrist från vår sida. Vi fick ett bortfall på fyra av tio förfrågningar, vilket gjorde att 
resultatet från speciallärare och rektorn blir lite svagare än det som kommer från de 
fyra lärarna. Då vi endast intervjuade en rektor och en speciallärare får vi bara ett 
perspektiv på hur deras arbetsroll kan se ut.  

6.3 Avslutning 

Studiens resultat har vi fått fram genom att vi har använt oss av semistrukturerade 
intervjuer och den data som vi har samlat in har vi analyserat med hjälp av en kvalitativ 
analysmetod. Resultatet har sedan visat att de olika professionerna arbetar mycket 
med att alla elever ska ha samma förutsättningar att nå målen. Lärarna anpassar sin 
undervisning och för att hitta arbetssätt och material som gör att alla elever kan delta. 
Det krävs ingen diagnos för att någon elev ska få extra stöd, utan det ges utifrån behov. 
För att ta reda på vilka elever som behöver extra stöd utförs kartläggningar och 
bedömningsstöd. Lärarna arbetar mycket lika varandra och har i stort sett samma syn 
på hur viktigt det är att eleverna lär sig att läsa och skriva. För att vara säker på att det 
extra stöd som en del elever får är relevant, utförs uppföljningar, för att hela tiden 
stämma av så att de eleverna förstår och utvecklas. På så vis har lärarna en större 
uppsikt över att de eleverna får rätt stöd. Specialläraren samverkar med lärarna och 
handleder dem i sitt arbete med elever som har svårigheter. Specialläraren är även med 
och gör uppföljningar och ser till så att ingen elev hamnar mellan stolarna. Rektorn är 
den som ansvarar för att det finns resurser och material att tillgå. De olika 
professionerna nämner alla att man inte får glömma bort de elever som har kommit 
längre i sin utveckling, men det är svårare att få ett extra stöd till dem. Det är lärarens 
ansvar att se till att det finns material och att de får den stimulans som de också 
behöver. För att kunna stödja alla elever är samverkan en viktig del i arbetet. Resultatet 
stämde inte överens med det som Savina (2019) undersökte, då dessa skolor arbetar 
mycket med att anpassa undervisning och uppgifter utifrån elevers behov oavsett om 
de har en diagnos eller inte. Det blir svårt att dra en slutsats då vi endast undersökt två 
skolor och att rektor och speciallärare på ena skolan inte kunde medverka. I 
resultatdiskussionen förekom positiva faktorer då de arbetar mycket med inkludering 
och samverkan, men även att det finns utbildade lärare som har rätt kompetens. Det 
skulle kunna vara en av anledningarna till att eleverna får den hjälp de behöver och att 
det är därför dessa skolor inte stämmer överens med den negativa bild som Savina 
(2019) redovisat. Alla skolor har inte samma förutsättningar, då det är lärarbrist och 
även brist på speciallärare. Har det en betydelse att majoriteten av eleverna kan tala 
svenska? Vi ställer oss frågande hur det hade sett ut om fler elever med mångkulturell 
bakgrund hade gått på skolan.  
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6.3.1 Fortsatt forskning 

En idé som vuxit fram under studiens gång som skulle kunna vara något att undersöka 
vidare är att jämföra två skolor som ligger i särskilda områden. Då dessa skolor som 
ingick i denna studie hade väldigt få eller knappt några med utländsk bakgrund. 
Skolorna låg även i ett ”finare” område i staden, därför hade det varit intressant att 
ställa två skolor mot varandra, för att se om det finns några större skillnader på hur 
man arbetar med att stödja eleverna i deras tidiga läs- och skrivutveckling.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor  

 

Intervjufrågor lärare 

1. Hur ser Din roll ut som lärare när det handlar om att stödja elever i deras läs- och 
skrivutveckling?  

2. Vilka elever får extrastöd i sin läs- och skrivutveckling? 
Följdfråga: Hur går ni till väga för att ta reda på om en eller flera elever är i behov av 
extrastöd?  

3. Vad anser du är extrastöd?  
 
4. Vad är det som krävs för att en elev ska få extrastöd?  
 
5. Hur vet du att det stöd som ges är relevant för den enskilde eleven?  
Följdfråga: Görs det några uppföljningar tex? Hur används dem? Hur motiveras stödet?  

6. Vilka elever som är i behov av extrastöd arbetar du med i klassrummet? (Vilka går till 
specialläraren) 

Avslut: Är det något som du skulle vilja tillägga som inte tagits upp i denna intervju? Har vi 
påverkat dina svar i en speciell riktning? 

 

Intervjufrågor rektor 

1. Hur ser Din roll ut som rektor när det handlar om att stödja elever i deras läs- och 

skrivutveckling?  

2. Hur fördelas resurserna för elever som är i behov av extrastöd? 

3. Vilka elever får extrastöd i sin läs- och skrivutveckling? 

4. Hur arbetar ni på er skola för att ta reda på om en eller flera elever är i behov av extrastöd?  

5. Vad är det som krävs för att en elev ska få extrastöd?  Krävs det en diagnos för att få ta del 

av vissa stödinsatser? om ja/nej – Varför?  

 

Avslut: Är det något som du skulle vilja tillägga som inte tagits upp i denna intervju? Har vi 

påverkat dina svar i en speciell riktning? 

 



 28 

Intervjufrågor speciallärare 

1. Hur ser Din roll ut som speciallärare när det handlar om att stödja elever i deras läs- och 

skrivutveckling?  

2. Vilka elever får extrastöd i sin läs- och skrivutveckling? 

Följdfråga: Hur går ni till väga för att ta reda på om en eller flera elever är i behov av 

extrastöd?  

3. Vad är det som krävs för att en elev ska få extrastöd? 

Följdfråga: Vilka elever arbetar du med?  

 

4. När du ger en eller flera elever extra stöd, vilka verktyg/metoder använder du? 

 

5. Hur vet du att det stöd som ges är relevant för den enskilde eleven?  

Följdfråga: Görs det några uppföljningar tex? Hur används dem? Hur motiveras stödet? 

 

Avslut: Är det något som du skulle vilja tillägga som inte tagits upp i denna intervju? Har vi 

påverkat dina svar i en speciell riktning? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev  

Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter vid namn Johanna Österholm och Cecilia Van Geijt och vi läser 
Grundlärarprogrammet F-3 på Mälardalens Högskola i Västerås. Vi läser just nu termin 6 och 
har påbörjat vårt skrivande av vår B-uppsats i ämnet svenska med inriktning språk.  

Syftet med detta arbete är att få fördjupad kunskap om vilka elever som får extrastöd i sin tidiga 
läs- och skrivutveckling. Vi vill även undersöka vilka verktyg eller metoder som används för 
elevernas utveckling, samt hur resurser kan fördelas.  

Vi önskar att få intervjua dig, som har utbildning, kunskap och erfarenhet som är värdefulla för 
oss och vårt arbete. Intervjun kommer att ta mellan 30–45 minuter. Vi önskar att få spela in 
intervjun som ett hjälpmedel för vårt skrivande, du har möjlighet att avböja detta om du inte 
känner dig bekväm med att bli inspelad. Om det godkänns så kommer det inspelade materialet 
endast att användas i vår forskning och raderas direkt därefter.  

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 
innebär att ditt deltagande är frivilligt och du har alltid möjlighet att avbryta ditt deltagande när 
du vill. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt där all information anonymiseras 
och skyddas och resultatet kommer enbart användas i forskningsändamål.  

Undersökningen av vår studie kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
Högskola och kommer att publiceras på databasen DiVA. Om du har några frågor eller 
funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss studenter eller vår handledare för mer 
information.  

 

Hoppas vi ses! 

 

Med vänlig hälsning 

Johanna Österholm             076 874 81 00        Jom16001@student.mdh.se  

Cecilia Van Geijt    073 847 11 22        Cvt16002@student.mdh.se  

 

Handledare: 

Christa Roux Sparreskog   073 970 49 89        Christa.roux.sparreskog@mdh.se  

                                                                           

 


