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1 Inledning  

Vid diskussionen kring barn i behov av särskilt stöd ligger fokus ofta på lågpreste-

rande elever (Wahlström, 1995). Vår erfarenhet säger oss att när fokus ligger på att 

hjälpa de svagare eleverna, kan elever med tidiga och extra utvecklade kunskaper 

inom läs- och skrivinlärning hamna i skymundan. Enligt den inblick vi fått i skolverk-

samheten ges de högpresterande eleverna sällan den utmaning som behövs för möj-

lighet till fortsatt kunskapsutveckling. Med högpresterande elever menar vi i denna 

studie elever med tidiga och extra utvecklade kunskaper inom läs- och skrivutveckl-

ing. Dock är det viktigt att poängtera att vid vårt användande av begreppet högpreste-

rande är motsatsen inte lågpresterande. 

Jag har läst och förstått stencilen fröken delar ut redan innan hon delat ut den till alla. Sedan 

måste jag sitta och vänta tills alla andra har förstått. Det kan ibland ta hela lektionen. Så jag job-

bar aktivt i 30 sekunder och sitter sedan uttråkad i 39 minuter och 30 sekunder. (Harling, 2015) 

År 2014 kom ett tillägg i skollagen. Tillägget innebär att de elever som med lätthet 

når läroplanens kunskapsmål ska stöttas och ledas till vidare kunskapsutveckling 

(Svensk författningssamling, 2010:800). Vi anser att ett sådant tillägg synliggör be-

hovet av individuella insatser för högpresterande elever, ett behov som tidigare 

kanske inte varit lika tydligt framträdande.   

Höggren och Kullberg (2009) behandlar i sin uppsats Högpresterande elever – i be-

hov av särskilt stöd? hur lärare uppfattar undervisningen av högpresterande elever i 

årkurs ett. Resultatet visar att de deltagande lärarna anser det ganska enkelt att indi-

vidanpassa undervisningen i form av extramaterial eller arbetstempo. Kvar lämnas vi 

med frågan: sker detta verkligen i det praktiska arbetet i skolan? Vidare skriver 

Höggren och Kullberg (2009) att en intressant infallsvinkel på arbetet med indivi-

danpassade arbetsmetoder i grundskolans tidiga år, skulle vara att även belysa ele-

vernas och vårdnadshavarnas upplevelse av detta fenomen.  
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1.1 Problemformulering och syfte  

Taube (2013) beskriver barns olika förutsättningar när de börjar skolan. Medan vissa 

elever inte har börjat läsa och skriva innan de börjar i första klass, finns det också ele-

ver som har kommit långt i sin läs- och skrivutveckling redan i tidig ålder. Vidare 

skriver Taube (2007 & 2013) att skolan har ett stort ansvar gällande att tillgodose 

alla elevers fortsatta läs- och skrivutveckling.  

Antalet barn som har goda läs- och skrivkunskaper innan skolålder har sedan 2000-

talet ökat. Trots detta har det skett en minskning av antalet elever som klarar av att 

läsa och förstå mer avancerade och komplexa texter i slutet av årskurs fyra (Liberg, af 

Geijerstam & Wiksten Folkeryd, 2010). Imsen (2006) förklarar en skolsituation där 

mycket tid och resurser läggs vid att hjälpa lågpresterande elever. Skolverksamheten 

är begränsad både gällande tid och resurser och när fokus främst ligger på att stötta 

de svagare eleverna, glöms högpresterande elever lätt bort. Vidare skriver Imsen 

(2006) att även högpresterande elever har individuella behov som bör tillfredsställas. 

För att alla elever ska uppnå kunskapsutveckling krävs individanpassade uppgifter 

där varje elev utmanas på en anpassad nivå (Imsen, 2006). 

Den svenska skolan ska främja alla elevers individuella kunskapsutveckling och an-

passas efter elevens personliga förutsättningar (SFS, 2010:800). I Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det dock att: ”Skolan har 

ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 

för utbildningen.” (Skolverket, 2011, s. 8). Vi anser att skolan även har ett särskilt an-

svar att utmana och tillgodose högpresterande elevers behov för vidare kunskapsut-

veckling. Syftet med föreliggande studie är att studera hur vårdnadshavare till barn 

med tidiga och extra utvecklade läs- och skrivkunskaper upplever att deras barn blir 

bemötta och utmanade inom svenskundervisningen i årskurs 1 och 2 i skolan. Vi vill 

också fördjupa kunskapen om hur lärare arbetar med att bemöta och utmana dessa 

elever samt hur eleverna upplever svenskundervisningen i skolan. 

1.2 Forskningsfrågor 

Tre forskningsfrågor har utformats, med utgångspunkt i studiens syfte. Forsknings-

frågorna lyder: 
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o Hur anser vårdnadshavare till barn med tidiga och extra utvecklade läs- och 

skrivkunskaper att deras barn blir bemötta och utmanade inom dessa områ-

den? 

o Hur uppger lärare att de arbetar med att tillmötesgå och utmana elever med 

tidiga och extra utvecklade läs- och skrivkunskaper?  

o Hur upplever elever med tidiga och extra utvecklade läs- och skrivkunskaper 

svenskundervisningen i skolan? 

1.3 Begreppsdefinition - högpresterande 

Vid användandet av begreppet högpresterande syftar denna studie till de elever som 

utmärker sig genom att vara extra begåvade inom läs- och skrivutvecklingen. Vi me-

nar att dessa elever ligger längre fram i sin läs- och skrivutveckling i förhållande till 

sina klasskamrater och behöver därmed utmanas på en annan nivå än övriga elever i 

klassen. Med detta sagt behöver dessa elever inte ha en högre intelligens än sina 

klasskamrater. Framgången inom läs- och skrivutveckling påstår vi även kan bero på 

intresse för ämnet, stöttning av familjemedlemmar och kamrater eller att barnet lig-

ger långt fram i sin personliga utveckling. På grund av dessa eventuellt bidragande 

faktorer är det också viktigt att påpeka att begreppet högpresterande inte heller sätts 

i motsats till lågpresterande.  

Att formulera ett begrepp som innefattar den grupp av elever som studien syftar till 

att undersöka har varit problematiskt. Inom detta område finns tyvärr inte mycket 

forskning att tillgå. De som tidigare genomfört studier inom området har alla valt att 

benämna eleverna på olika sätt. Detta gör att inget vedertaget uttryck finns att tillgå.  
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning som varit aktuell för föreliggande studie 

att presenteras. Vidare kommer det redogöras för nationella och internationella styr-

dokument, teorier om kunskapsutveckling samt metoder för undervisning av högpre-

sterande elever i praktiken. 

2.1 Tidigare forskning 

År 2009 genomförde Höggren och Kullberg en studie med fokus på att undersöka hur 

lärare uppfattar undervisning av högpresterande elever inom läs-, skriv- och mate-

matikinlärning. Denna studie grundade sig på lärarintervjuer och frågeställningen 

löd: 

Hur uppfattar grundskollärare, i år ett, att de stimulerar högpresterande elever?    

Hur uppfattar grundskollärare, i år ett, uppdraget att undervisa högpresterande elever? 

(Höggren & Kullberg, 2009, s. 14) 

Resultatet av studien visar att individanpassad undervisning sker till viss grad, dock 

främst baserat på arbetstempo. Högpresterande elever arbetar snabbare med de upp-

gifter som ges ut, därmed får de också snabbare gå vidare i arbetsboken. De delta-

gande lärarna ser läromedel och material som det främsta hjälpmedlet, mindre vikt 

läggs vid hur de själva undervisar och utmanar eleverna (Höggren & Kullberg, 2009).  

Även Ivarsson (2008) lyfter vikten av en individanpassad undervisning. Hon beskri-

ver att uppgifter på en lagom utmanande nivå bidrar till ökad kunskap och vilja att 

lära hos eleven. Hos högpresterande elever kan lagom svåra utmaningar öka elevens 

motivation och därmed nås en positiv påverkan av matteuseffekten. Matteuseffekten 

beskrivs av Frost (2009) som ett fenomen som innebär att goda läsare läser mer och 

därmed utvecklar ytterligare kunskap. På svaga elever får matteuseffekten emellertid 

motsatt påverkan, dessa elever läser mindre och på så sätt riskerar de att hamna efter 

i sin kunskapsutveckling. Precis som Ivarsson (2008), skriver även Hodge och Kemp 

(2006) att elevens förmågor måste synliggöras innan en individanpassad undervis-

ning kan äga rum.  
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2.2 Nationella och internationella styrdokument 

För den svenska skolan finns specifika regler som alla skolor är skyldiga att följa. 

Dessa regler kallas styrdokument och består av skollagen, författningar, läroplaner 

samt kursplaner. Förutom detta omfattas skolan även av arbetsmiljölagen och diskri-

mineringslagen. 

Skollagen innefattar grundläggande regler gällande förskola, skolbarnomsorg, skola 

samt vuxenutbildning och är befattad av Sveriges riksdag. Bland annat berörs teman 

som skolplikt, organisation, rektorns ansvar samt betygssättning. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

(SFS, 2010:800, kap 1, 4§) 

Skollagen lyfter bland annat att varje elev ska ses som en individ och att stöd och ut-

maning ska ges på en anpassad nivå. Alla barn som möter skolan gör detta med olika 

förkunskaper och förutsättningar. För att nå en likvärdig utbildning är det av stor vikt 

att eleverna ses som individuella personer. ”En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska för-

delas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov.” (Skolverket, 

2011, s. 8). Alla behöver specifika utmaningar för att kunna tillgodogöra sig den kun-

skap som krävs för att uppfylla de mål som anges i läroplanen (SFS, 2010:800). 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 är utformad av 

den svenska riksdagen och det är varje skolas skyldighet att följa dess bestämmelser. 

År 2008 infördes nationella kunskapsmål som eleven ska ha uppnått i slutet av års-

kurs tre. Det är dock viktigt att poängtera att dessa kunskapsmål är en nedre gräns, 

ingen övre gräns för elevernas kunskapsinhämtning finns. Detta innebär att elever i 

vissa fall kan nå längre än kunskapsmålen inom varje specifikt ämne om möjlighet 

ges (Utbildningsdepartementet, 2008).  

I 2011 års läroplan framförs det att undervisningen i skolan ska anpassas efter varje 

elevs specifika förutsättningar och behov. Hänsyn ska tas till elevernas bakgrund, 

kunskaper och erfarenheter för att främja deras kunskapsutveckling (Skolverket, 

2011). Inom kursplanen för svenskundervisningen i de lägre åldrarna framgår även 
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att varje elev ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk (Skolverket, 

2011).  

År 1989 formulerades FN:s konvention om barnets rättigheter. Detta är ett dokument 

som innefattar artiklar om mänskliga rättigheter specifikt formulerade för att omfatta 

barn. Sammanlagt har 196 länder förbundit sig att efterfölja detta dokument genom 

underskrift. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande avtal som lyfter fram varje 

barns rättigheter som individuella personer. Totalt innefattar konventionen 54 artik-

lar som bland annat behandlar skolväsendet och det faktum att alla barn har rätt till 

en likvärdig utbildning (UNICEF Sverige, 2009). Utöver Barnkonventionen lyfter 

även Salamancadeklarationen att: ”[…] varje barn har en grundläggande rätt till 

undervisning och måste få en möjlighet att uppnå och bibehålla en acceptabel utbild-

ningsnivå […]” (Svenska Unescorådet, 2006, s. 11). Salamancadeklarationen är ett ut-

tryck för en åsikt och har ingen rättslig bindning, men dock politisk betydelse. Detta 

är ett dokument som tagits fram i samråd med, och som har undertecknats av, ett 

flertal länder. Syftet med denna deklaration är att säkerställa varje elevs rätt till en 

individanpassad undervisning där barnets kunskaper och behov prioriteras (Svenska 

Unescorådet, 2006).  

2.3 Teorier om kunskapsutveckling 

Följande avsnitt behandlar motivation och stimulans, den proximala utvecklings-zo-

nen samt Blooms taxonomi. Grundläggande redogörelser för nämnda områden kom-

mer ges. 

2.3.1 Motivation och stimulans 

I diskussionen om motivation är det viktigt att skilja på det informella och det for-

mella lärandet. I kommande stycken diskuteras motivation och stimulans i förhål-

lande till både det informella lärandet och det formella lärandet i skolan. Gärdenfors 

(2013) skriver att elevernas motivation leder till förståelse och kunskap. Fast (2008) 

menar att motivation och intresse går hand i hand och att intresset styr när barn tar 

itu med texter på egen hand.  

Begreppet motivation inbegriper två aspekter, inre samt yttre motivation. Den inre 

motivationen består av handlingar som stärks av eleven själv och handlar om lusten 
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att utföra något till följd av intresse. Den yttre motivationen blir förstärkt genom ex-

empelvis belöningar och påverkas därför av vår omgivning och de förväntningar som 

sätts på oss (Taube, 2007). Naturligt är att vår läs- och skrivutveckling påverkas av 

både motivation, sociala faktorer och stimulans: ”Motivation handlar om lust och 

glädje i skrivandet, drivkraften och förmågan att mobilisera uppmärksamhet, kon-

centration och uppgiftsorientering; att orka vara uthållig och envis.”(Lundberg, 

2008, s. 40). Vidare skriver Lundberg (2008) att det naturliga är att barnet riskerar 

att lämna skrivandet om han eller hon inte upplever att det ger något särskilt i utbyte 

mot koncentrationen. Detta leder till en pedagogisk konsekvens där resursinsatsen 

måste minskas genom exempelvis automatiserad skrivförmåga. Vid automatiserad 

skrivförmåga krävs mindre koncentration till att forma bokstäver och bilda ord, vilket 

leder till att koncentrationen kan läggas på annat som exempelvis fantasi och bear-

betning (Lundberg, 2008).  

Stimulans kan i tidig ålder uppnås genom att barnet uppmuntras och beröms för sitt 

skrivande. Även sociala och kulturella aspekter kan ha viss påverkan på barnets läs- 

och skrivinlärning, stimulerande upplevelser kan bidra till nya uppslag och idéer då 

barnet själv ska skriva. I vardagliga samtal stimuleras barnets läs- och skrivförmåga 

och i dialog med andra lär sig barnet nya ord och förmågan att kunna formulera sig 

utvecklas (Lundberg, 2008).  

Elever med tidiga och extra utvecklade kunskaper inom läs- och skrivinlärning drar 

stor fördel av den yttre motivationen menar Giota (2002). Vidare skriver hon att lära-

rens och elevens mål bör vara desamma för att bibehålla och stärka elevens motivat-

ion gällande läs- och skrivutvecklingen. Det är emellertid viktigt att hänsyn tas till 

elevens personliga mål, och att lärare och elev möts i samförstånd med varandra (Gi-

ota, 2002). 

2.3.2 Den proximala utvecklingszonen 

Lev Vygotskijs arbete handlar om utveckling, språk och lärande vilket ligger till grund 

för det sociokulturella perspektivet (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). Vygotskij ville 

undersöka hur de olika dimensionerna av människan samverkar med varandra, såle-

des arbetade han under en 10-årsperiod med frågor som rörde utveckling och lärande 

(Lundgren m.fl. 2010).  
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Ett av Vygotskijs mest kända arbeten handlar om den proximala utvecklingszonen. 

Vygotskij menar att människor är under en ständig utveckling och att lärandet är en 

pågående process (Lundgren m.fl. 2010). Den proximala utvecklingszonen är den zon 

där människan är mottaglig för förklaringar och instruktioner, man lär sig med hjälp 

av den kunnige kamraten eller läraren. När en elev behärskar en färdighet, menar 

Vygotskij att denne har nya kunskaper inom räckhåll och är nära att bemästra något 

nytt (Lundgren m.fl. 2010). I början, när eleven ska lära något nytt, är denne bero-

ende av den kunnige kamraten eller lärarens stöd menar Vygotskij. Vidare anser han 

att läraren riktar elevens uppmärksamhet till det, för kunskapsinhämtningens syfte, 

relevanta genom att ställa ledande frågor. Läraren leder eleven genom kunskapsut-

vecklingen (Lundgren m.fl. 2010). ”I litteraturen talar man om detta stöd som att den 

kunnige bygger en ställning där den lärande kan ta sig vidare i sitt arbete” (Lundgren 

m.fl. 2010, s. 194). Enligt Lundgren m.fl. (2010) menar Vygotskij att i början av kun-

skapsinlärningsprocessen behöver eleven mycket stöd av läraren eller den kunnige 

kamraten för att sedan succesivt övergå till att klara sig själv. Hjälpen upphör då ele-

ven själv behärskar kunskapen i fråga. För att eleven ska förmå att ta sig vidare i sin 

utveckling måste denne förstå utmaningen. Om läraren eller den kunnige kamraten 

tar över jobbet istället för att vägleda, riskerar kunskapen att gå förlorad och eleven 

blir en passiv åskådare (Lundgren m.fl. 2010). Läraren bör också vara öppensinnad 

för hur elevens utvecklingszon ser ut i relation till en viss färdighet. Vidare måste lä-

raren kunna vägleda eleven utifrån dennes kunskaper och successivt ge eleven ett 

större ansvar för hur lärandet ska fortskrida. För att eleven ska kunna fortsätta ut-

vecklas måste läraren kunna identifiera varje enskild elevs kunskapsnivå för att 

kunna anpassa utmaningen efter elevens individuella förutsättningar och behov 

(Lundgren m.fl. 2010). ”Det är i skillnaden, eller zonen, mellan vad en individ kan 

idag och vad hon eller han ska lära sig som ett lärande kan uppstå, förutsatt att skill-

naden inte är för stor.” (Lundgren m.fl. 2010, s. 230). 

2.3.3 Blooms taxonomi 

Benjamin Bloom, som var professor i pedagogisk psykologi vid University of Chicago 

under sin levnadstid, är skaparen till en pedagogisk modell vid namn Blooms Taxo-

nomi. Taxonomi är ett annat ord för klassificering och med Blooms taxonomiska mo-

dell klargörs att om varje individ ges den tid och möjlighet han eller hon behöver för 
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att lära sig ett visst stoff, skulle en större mängd elever inhämta en större mängd kun-

skap inom det aktuella området (Wahlström, 1995). Taxonomin är uppbyggd på sex 

nivåer av inlärning, där den första nivån handlar om grundläggande kunskapsin-

hämtning. För varje nivå ökar komplexiteten. Wahlström (1995) har förenklat och 

anpassat Blooms taxonomi i en triangelformad modell, där första nivån befinner sig 

längst ner i triangeln (se figur 1). 

 

Figur 1. Blooms taxonomiska modell (Wahlström, 1995, s. 75). 

Genom att använda denna modell som mall för arbetsuppgifter, kan läraren nå fler 

elever och deras olika kunskapsnivåer. De elever som är tidiga och extra utvecklade 

inom läs- och skrivinlärning har med den här arbetsmetoden en möjlighet att arbeta 

vidare med nivåerna och utmana sig själva. Detta medan andra elever i klassen 

kanske arbetar på en lägre nivå under en längre period. Genom denna arbetsmetod 

får alla elever chansen att inhämta de kunskaper de behöver, med uppgifter som pas-

sar just dem. Modellen minskar även risken för utanförskap i klassen eftersom alla 

elever kan arbeta inom samma arbetsområde. Inom andra arbetsformer kan utanför-

skap uppstå genom exempelvis skilda uppgifter och arbetsområden för högpreste-

rande respektive svagare elever. Wahlström (1995) har konkretiserat hur dessa nivåer 

kan användas i arbetet med en barnbok under elevernas tidiga läs- och skrivinlärning 

(se figur 2).  
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Figur 2. Konkretion av Blooms taxonomiska modell (Wahlström, 1995, s. 86). 

2.4 Undervisning i praktiken 

I detta avsnitt redogörs för differentiering samt individualiserad undervisning. 

Undervisningspraktiken i skolan sätts i förhållande till dessa arbetsmetoder. 

2.4.1 Individualiserad undervisning 

Undervisning som är anpassad efter elevens intressen och förmågor kallas enligt Im-

sen (2006) för individualiserad undervisning. 

Historiskt har synen på individualisering och anpassning efter elevens individuella 

behov och förutsättningar varit mycket varierad (Giota, 2013). I den nuvarande 

svenska läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 skrivs 
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följande: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångs-

punkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Skolverket, 

2011, s. 8). 

Individualisering kan ske i olika former menar Arvidson (1981): nivå-, hastighets- och 

fördjupningsindividualisering. Med nivåindividualisering menar han att eleverna ar-

betar på olika kunskapsnivåer, medan hastighetsindividualisering betyder att elever 

jobbar i sin egen takt för att nå målen inom ämnet.  

Fördjupningsindividualisering däremot, handlar om att alla elever jobbar inom 

samma ämnesområde, men att svårighetsgraden och omfattningen på arbetet anpas-

sas efter elevens individuella förmågor och kunskapsnivåer (Arvidson, 1981).   

2.4.2 Differentiering 

En av de äldsta formerna av differentiering är att dela upp klassen efter ålder (Imsen, 

2006). Alla elever lär på olika sätt, har olika behov och olika förutsättningar, därför 

kan inte undervisningen se likadan ut för alla elever. Differentiering handlar om an-

passad undervisning, det vill säga vad skolan kan göra för att elever ska uppnå kun-

skapsmålen (Imsen, 2006). Det är viktigt att läraren uppmärksammar att alla elever 

skiljer sig från varandra på många olika sätt. Exempelvis har alla elever olika inlär-

ningsprofiler. För att läraren ska nå ut till varje enskild elev på bästa sätt, måste 

denne kunna identifiera vilken inlärningsprofil som gäller för individen (Hertberg-

Davis, 2009).  

Hertberg-Davis (2009) menar att högpresterande elever inte passar in i en läroplan 

som är menad för alla och att det behövs en läroplan som är målinriktad för att passa 

varje enskild elevs behov. Högpresterande elever behöver differentierat lärande där 

de blir utmanade i form av svårare och mer komplexa uppgifter. De behöver få jobba i 

egen takt och även jobba mer självständigt (Hertberg-Davis, 2009).  

Differentiering blir allt vanligare i skolan, då differentiering av undervisning anses 

vara en idealisk lösning för att utmana alla elever i klassen (Hertberg-Davis, 2009). 

Genom att individualisera och anpassa undervisningen efter varje enskild elevs be-
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hov, ges eleven möjlighet att utmanas tillsammans med elever på samma kunskaps-

nivå. Hertberg-Davis (2009) menar dock att nya arbetssätt med syfte att se till att 

inga elever kommer efter inom lärandet, har haft en negativ påverkan på högpreste-

rande elever. En anledning till detta kan vara att mer tid lagts på att hjälpa de elever 

som ligger efter i sin kunskapsutveckling och att de högpresterande eleverna glöms 

bort (Hertberg-Davis, 2009). 
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3 Metod och material 

I följande avsnitt kommer undersökningens metod och urval att redogöras för. Vidare 

diskuteras forskningsetiska principer samt de databearbetningsmetoder som an-

vänts. Även en presentation av de, för denna studie, relevanta skolorna kommer att 

göras.  

3.1 Undersökningsmetod 

Föreliggande studie är grundad på enskilda personers erfarenheter och uppfattningar 

av verkligheten vilket betyder att studien är empirisk. Främst kvalitativa data kom-

mer att presenteras. Dessa data har samlats in genom intervjuer samt en enkätunder-

sökning. Enkätundersökningen innefattar även ett fåtal kvantitativa frågeställningar 

(se bilaga 1). Syftet med en kvalitativ undersökning är att skapa förståelse för en an-

nan individs uppfattning om ett visst fenomen. 

Studien är baserad på tre datainsamlingsmetoder; enkät, enskild intervju samt fokus-

gruppintervju. Enkäterna besvarades elektroniskt av vårdnadshavare till barn med 

tidiga och extra utvecklade läs- och skrivkunskaper. Enkätfrågorna är utformade med 

syfte att få en inblick i hur dessa vårdnadshavare uppfattar att deras barn blir be-

mötta och utmanade i sin läs- och skrivutveckling i skolan. Både kvantitativa och kva-

litativa frågor ställs. En fördel med enkät som datainsamlingsmetod är att vårdnads-

havarna förblir anonyma, även inför oss som genomför studien. Detta eftersom ingen 

koppling mellan svar och informant kan göras. I samband med enkätundersökningar 

kan bortfall anses vara en negativ följd. I studien ses dock inte bortfall som ett pro-

blem då alla deltagande informanter tidigare fått samtycka till medverkan i under-

sökningen.  

Utifrån enkätsvaren har intervjuguider utformats (se bilaga 2 och 3). Intervjuerna 

vänder sig till klasslärare i årskurs ett och två på två skilda skolor belägna i olika 

kommuner, samt till högpresterande elever i dessa lärares klasser. Intervjuerna spe-

lades in via audio för att ingen information skulle gå obemärkt förbi samt för att fo-

kus skulle ligga på själva intervjun och på att kunna ställa rätt följdfrågor. Även stöd-

anteckningar fördes under intervjuerna.  
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I denna studie används fokusgruppintervjuer med elever där ett visst ämnesområde 

är centralt. Fokusgrupper används för att skaffa kunskap om hur eleverna resonerar 

och uppfattar svenskundervisningen i grundskolans tidiga år. Fokusgrupper kan an-

vändas för att fördjupa och tillföra information med syfte att urskilja och analysera 

data från olika insamlingsmetoder med varandra. Syftet med användandet av inter-

vju via fokusgrupp är att på ett avslappnat sätt skapa öppen dialog där eleverna kän-

ner trygghet och förtroende. 

3.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att forskaren undersöker det som denne avser att undersöka (Patel 

& Davidson, 2011, Bryman, 2011). En studies reliabilitet påverkas av huruvida resul-

taten på undersökningen skulle bli desamma eller inte vid en repetition av samma 

frågeställning (Bryman, 2011). Validiteten i en kvalitativ studie är unik för varje 

forskningsprocess, det går inte att bestämma några tillvägagångssätt eller regler för 

att fastställa denna. För att försäkra sig om en hög validitet kan forskaren använda 

sig av metodtriangulering vid datainsamlandet, exempelvis intervjuer och enkätun-

dersökningar (Patel & Davidson, 2011). Validitet har samma betydelse som giltighet 

och mäter studiens kvalitet, medan reliabiliteten ser till tillförlitligheten i studien (Ti-

venius, 2015). I föreliggande studie har information från fyra grundskollärare, 14 ele-

ver och 14 vårdnadshavare samlats in. Tre olika metoder användes för att få en tydli-

gare bild av hur elever med tidiga och extra utvecklade läs- och skrivkunskaper utma-

nas i svenskundervisningen i skolan. För att få en tydlig och mer utförlig bild av re-

spondenternas svar användes så kallad metodtriangulering, data från olika respon-

dentgrupper jämförs med varandra (Patel & Davidson, 2011).”Den kanske viktigaste 

formen av reliabilitet handlar om att resultatet ska vara oberoende av vem som bedö-

mer.” (Korp, 2011, s. 91).  

Det kan vara svårt att mäta reliabiliteten i en kvalitativ intervju då tillförlitligheten i 

undersökningen bland annat ligger i intervjuarens förmåga. För att stärka reliabilite-

ten i studien spelades intervjuerna in via audio och anteckningar fördes. För att för-

stärka reliabiliteten i enkätundersökningen, behöver enkäten vara noga utformad och 

lätt att besvara. Detta för att respondenten ska uppfatta frågorna som det var tänkt 

(Patel & Davidson, 2011). 
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3.3 Forskningsetik 

Då fokus i denna studie har legat på barn med tidiga och extra utvecklade läs- och 

skrivkunskaper och hur de bemöts och utmanas i skolan, är det av stor vikt att etik 

och god forskningssed tas i beaktning. 

Vetenskapsrådet (2011) skriver om vikten av att behandla källor och insamlad data på 

ett varsamt och förståndigt sätt. De forskningsetiska principerna innefattar fyra krav 

som varit vägledande i arbetet med studien. Dessa krav benämns: informationskra-

vet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Dessa krav handlar om att informanterna och alla deltagande i studien ska in-

formeras om vad som förväntas av dem vid deltagande i studien. Information ska ges 

till de deltagande informanterna om att det är frivilligt att ställa upp och att de kan 

avbryta sin medverkan när de vill, utan negativa följder. Samtycke ska inhämtas av de 

deltagande i studien, eller av deras vårdnadshavare om de deltagande är yngre än 15 

år. Detta ska ske utan påtryckningar. Konfidentialitet ska till största möjliga grad ske 

vad gäller personer och uppgifter i studien. Informanterna ska inte vara möjliga att 

identifiera. Insamlad data och personuppgifter får endast användas för forskningsän-

damål (Vetenskapsrådet, 2002).  

I föreliggande studie har ovan nämnda forskningsetiska krav efterföljts. Vid första 

kontakt med deltagarna skickades ett informationsbrev ut till, för studien aktuella, 

lärare. Lärarna försåg oss sedan med e-postadresser till vårdnadshavare till barn med 

tidiga och extra utvecklade kunskaper inom läs- och skrivutveckling. Två skilda in-

formationsbrev gavs ut, ett till lärarna och ett till vårdnadshavarna (se bilaga 4 och 

5). Båda breven beskrev utförligt syftet med studien, datainsamlingsmetoder och vad 

som önskas av studiens informanter. I brevet till vårdnadshavarna angavs att delta-

gande i enkäten innebär samtycke för fokusgruppintervjuer med deras barn. I båda 

informationsbreven presenterades även information om att deltagande i studien är 

helt frivilligt och att de har möjlighet att när som helst under studiens gång avbryta 

sin medverkan utan vidare påföljder. Även information om konfidentialitet kring per-

sonuppgifter och/eller övriga uppgifter i allmänhet presenterades. 
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3.4 Databearbetning 

Efter datainsamlingen bearbetades informationen enligt både kvalitativa och kvanti-

tativa metoder. När enkätundersökningen var besvarad av vårdnadshavarna granska-

des resultatet ett flertal gånger för att kunna urskilja eventuella mönster i svaren. Vid 

sammanställningen av de kvantitativa frågorna användes en nominalskala och svaren 

delades in i olika kategorier. De kvalitativa frågorna i enkätundersökningen lästes 

igenom och de relevanta svaren för föreliggande studies syfte ströks under. Vidare 

markerades understrykningarna i olika färger beroende på kategoritillhörighet, detta 

för att lättare kunna presentera resultatet med tydlighet och relevans. De data som 

samlades in genom enkätsvar samanställdes i form av diagram samt skriftlig text. 

Svaren från intervjuerna jämfördes med, och analyseras i förhållande till, varandra 

samt de svar vi fick genom enkätundersökningen. Resultatet presenteras i olika kate-

gorier och stöds med citat från både intervjuer och enkät. 

Intervjuerna genomfördes på respektive skola i separata grupprum. Allt intervju-

material spelades in via audio för att undvika att information skulle gå förlorad. Vi-

dare antecknades delar av intervjuerna för att underlätta vid databearbetning och 

transkribering. Bearbetning av kvalitativa data medför en mer ingående och djupare 

inblick i ämnet än vid kvantitativ dataanalys (Patel & Davidson, 2011). Efter intervju-

transkriberingen delades informationen in i olika kategorier. Kategorierna utforma-

des utifrån studiens syftesformulering. Intervjusvaren lästes igenom och de relevanta 

svaren för studiens syfte ströks under. Vidare markerades understrykningarna i olika 

färger beroende på kategoritillhörighet, detta för att enklare kunna presentera resul-

tatet med tydlighet och relevans.  

3.5 Urval  

Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur elever med tidiga och ex-

tra utvecklade läs- och skrivkunskaper bemöts och utmanas i skolan. Studien har ut-

förts på två olika grundskolor i två olika kommuner och flera datainsamlingsmetoder 

har använts. Med studiens syfte i åtanke kontaktades klasslärarna i årkurs ett och två 

på vardera skolan. För att nå ut till den specifika målgruppen av elever, behövde 

första kontakten tas med klasslärarna (se bilaga 4). Detta gjordes för att ta reda på 
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om klasslärarna har elever som de anser vara tidiga och extra utvecklade inom läs- 

och skrivinlärning. Klasslärarna skickade ut en förfrågan till berörda elevers vård-

nadshavare. Förfrågan gällde samtycke till deltagande i studien, för både vårdnads-

havare och elever (se bilaga 5). Utefter nämnda kriterier har ett urval av elever, vård-

nadshavare och klasslärare nåtts. 

3.6 Material 

I studien deltog sammanlagt 4 lärare, 14 elever och 14 vårdnadshavare. Informantan-

talet från respektive skola var jämnt fördelat. I resultatpresentationen benämns re-

spondenterna efter årkurs och i vilken skola de eller deras barn är verksamma. An-

ledningen till dessa benämningar var att tydliggöra samt belysa skillnader och lik-

heter mellan olika årskurser och/eller de olika skolorna. 

3.6.1 Presentation av skola 1 

På denna skola arbetar man aktivt, redan från förskoleklass, med att skapa en trygg 

grupp med bra gemenskap och acceptans. Språkutvecklingen stimuleras genom 

bland annat bokstavsarbete och att läsa böcker. Ett aktivt arbete med Bornholmsmo-

dellen påbörjas i förskoleklassen (Muntlig kommunikation, 2016-05-04). Born-

holmsmodellen är en fonologisk pedagogik uppbyggd på språklekar som ska stimu-

lera barns språkliga medvetenhet. Genom lekens form tränar barnen upp sin språk-

liga och fonologiska medvetenhet vilket är grunden till att kunna lära sig att läsa 

(Lundberg, 2007).  Motoriken tränas i förskoleklassen genom rörelseaktiviteter både 

inomhus och utomhus, stor vikt läggs vid att skapa ett tillåtande klimat där man ar-

betar utifrån ett jämlikt perspektiv (Muntlig kommunikation 2016-05-04).  

En annan viktig aspekt är att skolan har ett nära samarbete med hemmen, vilket ökar 

känslan av trivsel och trygghet hos eleven. Tillsammans med hemmen kan skolan 

sätta tydliga gränser som skapar arbetsro och lugn. På skolan arbetar man också ak-

tivt med informations- och kommunikationsteknik – IKT. Åsikten är att IKT ger sko-

lan möjlighet att förbättra undervisningen och att lättare kunna individanpassa 

denna. Andra fördelar med att arbeta med IKT säger skolan vara att det motiverar 

eleverna genom mer utmanande arbetsuppgifter, de får in hela världen i klassrummet 
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och har alltid tillgång till aktuell information. IKT erbjuder även elever med funkt-

ionsnedsättningar anpassade verktyg för kunskapsinlärning (Muntlig kommunikat-

ion, 2016-05-04).  

Skolans grundläggande pedagogiska idé handlar om att både barn och vårdnadsha-

vare ska uppleva skolan som en trygg och inspirerande lärandemiljö där barnets 

bästa alltid står i fokus. Barnkonventionen ligger som grund för skolans värderingar 

och fokus ligger vid att alla barn på skolan ska uppnå kunskapsmålen som anges i lä-

roplanen för att ges bästa möjliga förutsättningar inför framtiden (Muntlig kommu-

nikation, 2016-05-04). 

3.6.2 Presentation av skola 2 

Denna skola har en helhetssyn på inlärning och ser till sambandet mellan omtanke, 

hälsa och inlärning. Skolan menar att alla tre delar behövs för att kunna främja ele-

vernas studier. Genom att ha aktiva raster och idrott flera dagar i veckan, ökar elever-

nas koncentrationsmöjligheter under lektionerna. Att motivera eleverna till att inte 

ge upp, utan att kämpa för att nå sin fulla potential är även det ett av skolans uppdrag 

(Muntlig kommunikation, 2016-05-02). 

Inom läs- och skrivinlärning använder sig skolan av Tragetons modell Skriva sig till 

läsning. Detta gör de genom att redan i förskoleklass och årskurs ett låta eleverna 

skriva i par vid datorer. Skolan fokuserar inte på handskrift förrän i årskurs två, då 

elevernas finmotorik anses ha mognat. Handskriften tränas genom att låta eleverna 

forma bokstäver genom bunden handskrift. Trageton (2014) menar att det är lättare 

för yngre barn att lära sig skriva på dator än att skriva för hand. Genom att skriva på 

dator tar eleven till sig skriftspråket lättare och slipper det mödosamma arbetet att 

samtidigt forma bokstäverna (Trageton, 2014). När eleven skriver sig till läsning änd-

ras läs- och skrivinlärning till skriv- och läsinlärning. Ett annat viktigt inslag i denna 

metod är att eleverna alltid ska måla beskrivande bilder till sina skrivna texter, det 

vill säga multimodala texter (Muntlig kommunikation, 2016-05-02).   
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4 Resultat 

Nedan presenteras resultatet utifrån olika kategoriseringar grundade på denna stu-

dies syfte. Resultatet framförs med citat från enkätundersökningen samt intervju-

erna. Även diagram framtagna ur de kvantitativa frågeställningarna i enkätundersök-

ningen kommer att presenteras. 

4.1 Individualiserad undervisning   

På båda de deltagande skolorna sker en stor del av arbetet inom svenskundervis-

ningen gemensamt för eleverna i klassen. De flesta eleverna arbetar med samma upp-

gifter, oberoende av vilken nivå de befinner sig på. De deltagande lärarna menar att 

det handlar om att ha en svenskundervisning som i grunden passar alla, en syn som 

också delas av ungefär hälften av de deltagande vårdnadshavarna. 

På något sätt så tycker jag inte att jag utmanar dem på något annat sätt än jag utmanar andra, 

utan jag försöker istället att ordna svenskundervisningen så att alla kan nå väldigt högt. 

– Lärare, åk 2, skola 2.  

Jag upplever att det finns en lyhördhet och förmåga att anpassa undervisningen i klassrummet 

efter barnens olika kunskaper och förmågor.  

– Vårdnadshavare, åk 1, skola 2. 

Något som anpassas efter elevernas individuella nivå är dock läseböckerna. Elever 

som har tidiga och extra utvecklade läs- och skrivkunskaper har möjlighet att läsa 

svårare böcker.  

Vi har ju läseböcker, men en elev till exempel, han är superduktig på att läsa, han läser ju i två-

ans bok.  

– Lärare, åk 1, skola 1. 

I samtal med eleverna framkom att i princip alla tycker att svenskundervisningen lig-

ger på en något för låg nivå och att de gärna skulle arbeta med lite svårare uppgifter. 

Även majoriteten av de deltagande vårdnadshavarna delar elevernas uppfattning om 

att svenskundervisningen ligger på en något för låg nivå och inte utmanar eleven till-

räckligt. 
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Jag skulle vilja ha lite svårare uppgifter, man kan inte bara hålla på med det här gamla som man 

redan kan.  

– Elev, åk 2, skola 2. 

En vårdnadshavare upplever dock att det inte förekommer individanpassad undervis-

ning på skolan. 

Vi som föräldrar upplever inte att det finns individanpassad undervisning inom skolan. Vi har 

själva fått begära en svårare läsebok för vårt barn.  

– Vårdnadshavare, åk 1, skola 1. 

4.2 Arbete med extramaterial  

På svensklektionerna får ofta alla i klassen samma svårighetsgrad på uppgifterna och 

de som blir färdiga snabbt får arbeta med extrauppgifter. Extrauppgifterna består 

vanligtvis av stenciler, tyst läsning eller elevspel.  

Men jag har inte några svårare uppgifter som alltid de bättre läsarna och skrivarna får köra.  

– Lärare, åk 2, skola 2.  

Några av de intervjuade eleverna menar dock att det kan bli lite för mycket stenciler 

ibland. 

Det är väl kul men alltså… ibland lite jobbigt att ha så många olika stenciler och pappersuppgif-

ter, de är tråkiga.  

– Elev, åk 2, skola 1.  

Det framkom även under såväl lärar- som elevintervjuerna att elever med tidiga och 

extra utvecklade läs- och skrivkunskaper inte alltid är de som får arbeta med extra-

materialet.  

Men det behöver inte alltid vara de duktigaste skrivarna eller läsarna som får extrauppgifterna 

utan det handlar lite om hur lång tid det tar för eleverna att slutföra sina vanliga uppgifter.  

– Lärare, åk 2, skola 2. 

 När vi ska skriva berättelser, det är svårt att hitta på något… det tar typ halva lektionen för mig. 

Sen har jag halva lektionen kvar så då hinner jag bara skriva halva berättelsen… för den är så 

lång. Jag behöver en hel bok!  

– Elev, åk 1, skola 1.  
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4.3 Läxor 

En av lärarna samt dennes elever berättade att klassen har en diktamensläxa där ele-

verna får träna på ord. En elev tyckte att svårighetsgraden på diktamen ofta varierar. 

Det är en del ord som läraren gjort väldigt enkla och en del som läraren gjort väldigt svåra.  

– Elev, åk 2, skola 2. 

En vårdnadshavare till en elev i samma årskurs och på samma skola menar dock att 

diktamen brukar vara för lätt för dennes barn. 

Jag tror han skulle behöva lite svårare ord i diktamen för han behöver inte utmana sig inför 

läxan. Nu blir det mer slentrian pluggning för honom. Läsläxan blir däremot nivåanpassad och 

där väljer han böcker som utmanar honom. Han blir väldigt glad och stolt när han får välja 

svåra böcker.  

– Vårdnadshavare, åk 2, skola 2. 

Tydligt under intervjuerna var att båda skolorna använder sig av läsläxa som är an-

passad efter varje individs kunskaper och förutsättningar. Skolorna börjar i årskurs 

ett med nivåstegrande läseböcker. Böckerna finns i olika nivåer som blir allt svårare. 

När en elev har klarat av alla nivåer får denne själv, i samråd med läraren, välja en lä-

sebok. 

De har ju börjat på samma nivå som de andra eleverna i klassen men i och med att de är star-

kare läsare så har de fått gå vidare i samma takt och utmanar sig med de högre nivåerna genom 

att själva få möjlighet att välja läsebok.  

– Lärare, åk 1, skola 2. 

Däremot är det ju väldigt viktigt att de får välja böcker själva. I början, när man ska lära sig att 

läsa är det ju bra om läraren är med och väljer böcker. Senare, för att de ska få den här motivat-

ionen och så, är det ju viktigt att de själva får välja något de tycker om. Läslust!  

– Lärare, åk 2, skola 2.  

En vårdnadshavare till en elev som läser årskurs tvås läsebok, trots att eleven går i år-

kurs ett, menar att eleven i fråga skulle behöva större utmaningar. 

Trots att han har tvåans läsebok och går i ettan, så är det ingen utmaning då han själv läser svå-

rare och längre böcker som han valt själv.  

– Vårdnadshavare, åk 1, skola 1. 
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De elever som intervjuades var också ganska överens om att läxorna inom svenskun-

dervisningen ofta ligger på en enkel nivå och de skulle vilja ha lite mer utmaning. 

Läxorna är lite lätta, det är inga svåra ord nästan. Det är ganska lite text.  

– Elev, åk 2, skola 1. 

För ytterligare utmaning och stimulans, skickar vissa lärare hem extraläxor i samråd 

med vårdnadshavare och berörd elev.  

Jag har två gånger per läsår utvecklingssamtal med elevernas vårdnadshavare och de som vill de 

får eh… extra… extraläxor hem.  

– Lärare, åk 2, skola 1.  

Vi frågade även vårdnadshavarna vad de anser om svenskläxorna och nivån på dessa.  

Han har inget emot svenskläxor, men samtidigt ger det honom inget, de är för enkla.  

– Vårdnadshavare, åk 1, skola 1. 

Vidare ställdes en fråga i enkätundersökningen om hur vårdnadshavare upplever att 

deras barn uppträder när de gör läxan i hemmet. Av 14 vårdnadshavare svarade 8 att 

deras barn är intresserade av att göra svenskläxorna och ett flertal av barnen uppträ-

der glatt och entusiastiskt vid dessa tillfällen (se figur 3). 

  

 

Figur 3 visar att 8 av 14 vårdnadshavare upplever att deras barn hanterar svenskläx-

orna med intresse och 6 av 14 vårdnadshavare uppger även att barnet uppträder glatt 

vid genomförandet av läxorna. 4 vårdnadshavare anger att deras barn är entusiastiskt 

8

4

6

4

1
0

0

2

4

6

8

10

Intresserad Entusiastisk Glad Likgiltig Självkritisk Ängslig

När vi ska göra svenskläxor hemma upplever jag ofta att 
mitt barn är...

Figur 3. Sammanfattning av enkätsvar från 14 vårdnadsha-
vare. Fler svarsalternativ var möjliga. 
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inställd till svenskläxorna, medan lika många anger att deras barn har en likgiltig in-

ställning. Endast 1 vårdnadshavare anger att barnet upplevs som självkritiskt medan 

ingen anser att deras barn är ängsligt vid hemarbetet. 

4.4 Förväntningar och krav 

Tydligt blev i intervjuerna med lärarna, att förväntningarna på elever med tidiga och 

extra utvecklade kunskaper inom läs- och skrivinlärning ligger på en något högre nivå 

än på övriga elever i klassen.  

Jag tror att jag förväntar mig mer av dem… och där kanske jag blir ännu mer petig med vissa 

detaljer i texterna de skriver och sådär.  

– Lärare, åk 2, skola 2. 

Jag ställer högre krav på dem när det gäller att läsa instruktioner till exempel, eftersom jag vet 

att de kan!  

– Lärare, åk 1, skola 1.  

Om eleverna känner att de har högre krav på sig än övriga elever i klassen, framkom 

dock inte under elevintervjuerna. 

4.5 Nivåanpassade elevgrupper 

En av de intervjuade lärarna lyfter fram arbete med läsgrupper. Läsgrupperna är 

nivåanpassade och genomförs en gång per vecka. I läsgrupperna turas eleverna om 

att läsa varsin del i en utvald bok. Bokens innehåll och text diskuteras och tydliggörs 

tillsammans.  

Ja men vi brukar ha såhär läsgrupper. Man läser i olika grupper och så läser vi i böcker. Vi är i 

den högsta läsgruppen då.  

– Elev, åk 2, skola 1.  

När det dyker upp ett ord som vi inte förstår, då brukar vi få ett papper… och så brukar vi för-

klara orden tillsammans och skriva det, alltså vad de betyder.  

– Elev, åk 2, skola 1. 

På skola 2 berättar en av lärarna att de även där brukar arbeta med nivåanpassade 

elevgrupper, men inte gjort det med denna klass ännu. De två kvarvarande lärarna 

nämner inte nivåanpassade elevgrupper som en del av undervisningen.  
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4.6 Samarbete inom skolan 

För att ta reda på hur lärarna arbetar med att utmana elever med tidiga och extra ut-

vecklade kunskaper inom läs- och skrivinlärning ställdes även frågor gällande samar-

bete med specialpedagog och övrig personal på skolan. Resultatet av frågeställningen 

blev att ett samarbete ofta finns, i form av rådfrågning och stöttning. Dock utnyttjas 

de specialpedagogiska insatserna endast för de svagare eleverna, detta till följd av 

bristande resurser och låg ekonomi menar lärarna.  

Flera av lärarna lyfter det faktum att fler specialpedagogiska åtgärder skulle behövas, 

men att denna möjlighet inte finns.  

Jag skulle behöva mer hjälp av specialpedagogen, men det får jag inte.  

– Lärare, åk 2, skola 1. 

Som det ser ut nu på sistone så har vi bara prioriterat de elever som behöver mer hjälp. I nuläget 

har det inte riktigt funnits resurser även för högpresterande elever, även om det verkligen borde 

finnas det. Det stödjer jag verkligen, men det är väl ganska vanligt att det är de som behöver 

hjälp som man prioriterar först. Man släcker en massa bränder istället.  

– Lärare, åk 2, skola 2.  

Emellertid lyfts det faktum att övriga lärare och personal på skolan gärna ställer upp 

och diskuterar olika uppgifter och arbetssätt som kan utmana elever med tidiga och 

extra utvecklade kunskaper inom läs- och skrivinlärning. Likaså finns specialpedago-

gen där för att erbjuda extra stöd, även om denne inte har möjlighet att hjälpa till 

med det praktiska arbetet.  

4.7 Elevernas åsikter om svenskundervisningen i skolan  

Alla de intervjuade eleverna berättade att de tycker att svenskundervisningen i skolan 

är rolig.  

Alltså svenskan är min favoritlektion.  

– Elev, åk 2, skola 2. 

Det framkommer emellertid att ett flertal av dem skulle vilja ha svårare uppgifter 

med mer utmaning.  
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Jag tycker inte läseboken är så rolig, jag tycker tyst läsning är roligare. Det är lite mer spän-

nande och svårare, det är liksom lite mer text på varje sida.  

– Elev, åk 1, skola 2. 

Vissa elever påpekar dock att svenskundervisningen kan vara påfrestande. 

Man måste hålla på så mycket med handen, man blir trött och det blir jobbigt.  

– Elev, åk 1, skola 1.  

Sammantaget är det läsning och skrivning som lyfts som de roligaste delarna i 

svenskundervisningen, medan grammatiken kommer längre ned på listan. Roligast 

är när frihet ges och eleverna själva får välja böcker att arbeta med. Även att skriva 

berättelser med egna teman är roligt, men ibland kan det vara svårt att komma på en 

bra handling. De flesta av de medverkande eleverna uttrycker att arbetsboken i 

svenskundervisningen ligger på en för enkel nivå. De menar att de gärna har mer text 

på varje sida och att de tycker det är tråkigt när bilderna avslöjar för mycket om 

bokens handling. Eleverna vill gärna ha mer variation i undervisningen eftersom de 

tycker att arbetsböckerna hanterar samma typ av uppgifter för ofta. 

Ibland är arbetsboken lite samma grejer hela tiden och då kan man tröttna lite.  

– Elev, åk 1, skola 2.  

4.8 Vårdnadshavares upplevelse av hur eleverna uttrycker att 
svenskundervisningen i skolan är 

Nästan alla elever påpekar även att de tycker att svenskundervisningen ligger på en 

enkel nivå och att de gärna skulle vilja ha lite mer utmaning. I enkätundersökningen 

med vårdnadshavarna ställdes frågan om hur de upplever att deras barn tycker att 
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svenskundervisningen i skolan är. Resultatet av denna fråga angav att flertalet vård-

nadshavare anser att svenskundervisningen ligger på en enkel nivå (se figur 4).   

Figur 4. Enkätsvar från 14 vårdnadshavare. 

Figur 4 visar att 8 av 14 vårdnadshavare upplever att deras barn anser svenskunder-

visningen i skolan som enkel. Antalet vårdnadshavare som anger att de uppfattar att 

deras barn tycker att svenskundervisningen i skolan ligger på en lagom nivå är 5, me-

dan 1 vårdnadshavare har svarat att deras barn upplever svenskundervisningen som 

för enkel. Flertalet vårdnadshavare anger också att de upplever att deras barns in-

tresse för läs- och skrivinlärning har förändrats positivt sedan skolstart. 

Det har förändrats positivt! Han visar ett bra läsintresse och nyfikenhet. 

- Vårdnadshavare, åk 2, skola 1. 

Efter att hon började skolan har hon velat läsa mer hemma. Hon har upptäckt att böcker kan 

vara otroligt spännande att läsa själv. 

– Vårdnadshavare, åk 1, skola 1. 

4.9 Möjligheter och hinder 

I intervjuerna med lärarna ställdes även frågan om vilka möjligheter och hinder de 

kan se i arbetet med att hjälpa elever med tidiga och extra utvecklade kunskaper 

inom läs- och skrivinlärning. Ett flertal av lärarna var överens om att de högpreste-

rande eleverna ofta blir mer självgående och att de ibland kan agera ”hjälpredor” när 

läraren inte riktigt räcker till i klassrummet.  
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Det blir mer att man har fullt upp med de här andra för att de ska hänga med på tåget. Tyvärr så 

är det så.  

– Lärare, åk 1, skola 1. 

Störst fokus ligger på att släcka massa bränder.  

– Lärare, åk 2, skola 2. 

Dock lyfts det faktum att det är enkelt att ta fram anpassat material för de högpreste-

rande eleverna, även om tiden till detta inte alltid finns.  

Att ta fram material åt dem och att ge dem utmanande läsuppgifter är inget hinder, sådant finns 

det ju massor av på tillexempel lektion.se.  

– Lärare, åk 1, skola 1.  

Genomgående i alla lärarintervjuer är att lärarna skulle vilja lägga mer energi och tid 

på att hjälpa de högpresterande eleverna att nå längre i sin kunskapsutveckling. Dock 

sätter bristande resurser och framförallt tidsbrist käppar i hjulet för detta.  
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5 Resultatsammanfattning  

Vid analysen av det insamlade materialet framkom att de båda undersökta skolorna 

arbetar på liknande sätt, även om grundtanken skiljer sig åt. Det gemensamma för 

båda skolorna har i föreliggande studie varit att lärarna menar att det är svårt att 

hitta tid och resurser till att individanpassa undervisningen för de högpresterande 

eleverna. Prioriterat är att hjälpa de svagare eleverna för att undvika att de hamnar 

efter i sin kunskapsutveckling. På båda skolorna sker de flesta extrautmaningar i 

form av extrauppgifter som eleven får arbeta med när denne gjort klart de ordinarie 

uppgifterna. Extrauppgifterna handlar ofta om stenciler, läsning eller arbete i extra-

böcker. Eleverna på de båda skolorna är överens om att svenskundervisningen i sko-

lan ligger på en något för enkel nivå, de skulle gärna vilja ha mer utmaning och då 

framförallt inom läsning. Lärarna anger att elevernas läsläxa är anpassad efter varje 

individs behov och kunskaper. På skola 1 kan även extraläxor ges till de högpreste-

rande eleverna om vårdnadshavare och elev vill det. Enkätundersökningen visar att 

flertalet vårdnadshavare upplever att deras barn tycker att svenskundervisningen i 

skolan är rolig, men i viss mån inte tillräckligt utmanande. En vårdnadshavare anger 

att de inte anser att undervisningen på skola 1 är individanpassad, utan att de själva 

fått trycka på för att deras barn ska få en svårare läsebok med mer utmaning.  

De grundläggande arbetssätten på de båda skolorna skiljer sig åt. Medan skola 1 fo-

kuserar på arbete med Bornholmsmodellen arbetar skola 2 enligt metoden Skriva sig 

till läsning. Två av eleverna på skola 1 påpekar att de inte tycker att det är särskilt ro-

ligt att skriva eftersom de får ont och blir trötta i hand och armar. På grund av detta 

känner dessa två elever att de ibland hamnar efter gällande skrivuppgifter. Med detta 

som grund finns en fördel med metoden att skriva sig till läsning då eleverna använ-

der datorn som skrivverktyg och därmed minskar den fysiska ansträngningen för 

hand och armar.  

Läraren i årskurs 1 på skola 1 påpekar att det är relativt enkelt att individanpassa ex-

tramaterial, då detta finns att tillgå i stor mängd på internet. Även vissa hinder i det 

individanpassade arbetet på skolan framgick. På skola 1 menar lärarna att klasserna 

är så pass stora, cirka 25-35 elever per klass, att detta utgör ett hinder gällande indi-

vidanpassad undervisning. Ingen av skolorna kan heller ta hjälp av specialpedagog 



 

33 

 

eller speciallärare i det praktiska arbetet med syfte att hjälpa de högpresterande ele-

verna. Specialpedagogens tid och resurser är mycket begränsade och prioritet läggs 

på att hjälpa de svagare eleverna och på att släcka bränder. Dock påpekar båda sko-

lorna att de samtalar och rådfrågar både specialpedagog och övrig personal på skolan 

för att kunna hitta vägar och material till ytterligare utmaning för de högpresterande 

eleverna.  
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6 Diskussion 

Följande avsnitt innehåller dels en metoddiskussion och dels en resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen väger för- och nackdelar med valda datainsamlingsmetoder mot 

varandra och behandlar även studiens validitet och reliabilitet. Resultatdiskussionen 

sätter resultatet i förhållande till den forskning som presenterades i avsnittet Bak-

grund.  

6.1 Metoddiskussion 

I efterhand har vi diskuterat om intervjuer med vårdnadshavare hade varit att före-

dra framför enkätundersökning. Vid intervjuer finns möjlighet att ställa direkta följd-

frågor, något som saknas vid genomförandet av enkätundersökningar.  Vi valde dock 

att använda både kvalitativa och kvantitativa frågor i enkäten. Vi anser detta som po-

sitivt då de kvantitativa svaren ger möjlighet att ställa insamlad data mot varandra 

och jämföra dessa för att uppnå ett tydligt och detaljerat resultat. De kvalitativa frå-

gorna ställdes med syfte att ge vårdnadshavarna möjlighet att uttrycka sig med frihet. 

En negativ följd av enkätundersökningar kan vara eventuellt bortfall. Eftersom alla 

informanter fått samtycka till deltagande i studien innan enkätundersökningen skick-

ades ut, ansåg vi inte att detta skulle vara ett problem. Trots att inget bortfall före-

kom, kan vi se en negativ följd av att skicka ut digitala enkätundersökningar. I denna 

studie tog det lång tid för alla informanter att besvara undersökningen, detta är en 

följd av att vi inte satte ett sista svarsdatum. Dock kom alla enkätsvar in i tillräckligt 

god tid för att vi skulle kunna sammanställa ett resultat. Hade intervjuer med vård-

nadshavarna genomförts istället för en enkätundersökning, hade detta kunnat på-

verka resultatet. Vid en intervjusituation kan möjligtvis vår närvaro som intervjuare 

påverka respondentens svar. Vi anser att en anonym enkätundersökning öppnar upp 

för ärligare svar och en mindre utpekande situation för respondenterna. 

Med tanke på att vi vände oss till två olika skolor som vi sedan tidigare är bekanta 

med, visste vi redan att det fanns skillnader i skolornas bakgrund samt i deras arbets-

sätt och metoder. Anledningen till urvalet var att vi ville få en större variation på de 

svar vi fick. Vi anser att variationen hade kunnat vara mindre om vi studerat ett antal 

klasser på en och samma skola. Risk finns då att de arbetar enligt samma metoder, 
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likaså om vi hade valt två skolor med liknande bakgrund och grundtankar. Att vår be-

kantskap med skolorna skulle påverka reliabiliteten i denna studie, var en oro vi hade 

vid start. I efterhand anser vi dock att detta inte skett nämnvärt, då syftet varit att ut-

veckla kunskapen om hur lärare arbetar med att tillmötesgå och utmana elever med 

tidiga och extra utvecklade kunskaper inom läs- och skrivutveckling. Fokus ligger 

alltså på hur lärare, elever och vårdnadshavare uppfattar ett visst fenomen. Vi menar 

att deras uppfattning och hur de presenterar denna, inte påverkas av det faktum att 

de eventuellt känner till oss sedan tidigare.  

En ökad tillförlitlighet hade uppnåtts om studien genomförts på flera grundskolor 

och med fler lärare, elever och vårdnadshavare. Vi anser dock att de data vi samlat in 

från lärarintervjuerna hade likvärdiga svar och därför fann vi det inte nödvändigt 

med fler lärarintervjuer, resultatet var mättat. Även elevintervjuerna visade att de 

flesta eleverna hade liknande uppfattningar om svenskundervisningen i skolan. Vi 

kan dock inte bortse från det faktum att eleverna möjligtvis påverkar varandras svar 

eftersom intervjun genomfördes i fokusgrupper. För att eventuellt uppnå mer variat-

ion och tillförlitlighet i resultatet, hade enskilda elevintervjuer samt observationer 

kunnat genomföras. Vi valde dock att undvika enskilda intervjuer med eleverna för 

att prioritera deras känsla av trygghet. Observationer kan bekräfta eller bevisa even-

tuella felaktigheter i de svar som ges under intervjuer. Dock är observationer tidskrä-

vande och vår närvaro i klassrummet kan bidra till förändrat beteende hos såväl lä-

rare som elever och därmed ett felaktigt resultat.  

6.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt presenteras en diskussion beträffande de resultat som framkom i 

undersökningen. Resultatet sätts i förhållande till den forskning som presenteras i 

avsnittet bakgrund.  

Arvidson (1981) beskriver individualiserad undervisning utifrån de tre kategorierna 

nivå-, hastighets- och fördjupningsindividualisering. Viss mån av nivåindividuali-

sering blir synlig i vår studie, exempelvis i form av läsläxa. Läsläxan anpassas i flera 

fall efter den enskilde elevens kunskaper och behov, främst vid skola 2.  
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Däremot är det ju väldigt viktigt att de får välja böcker själva. I början, när man ska lära sig att 

läsa är det ju bra om läraren är med och väljer böcker. Senare, för att de ska få den här motivat-

ionen och så, är det ju viktigt att de själva får välja något de tycker om. Läslust!  

– Lärare, åk 2, skola 2.  

I detta citat nämns begreppet motivation. Precis som Gärdenfors (2013) samt Fast 

(2008) påpekar källan till föregående citat att motivation leder till förståelse samt 

kunskapsutveckling. Vi, precis som Taube (2007 & 2013), anser att motivation är 

grunden till lärande. Läraren i föregående citat lyfter en viktig aspekt gällande elever-

nas utveckling, nämligen läslust Vi kan även se ett samband mellan motivation och 

matteuseffekten. Frost (2009) beskriver matteuseffekten utifrån både högpreste-

rande och svagare elevers perspektiv. När motivation tas i beaktning i skolundervis-

ningen, kan detta leda till positiva följder för eleverna. De högpresterande eleverna är 

motiverade till att läsa och skriva mer, när utmaningarna läggs på en lagom svår nivå. 

När motivationen är hög, presterar eleverna bättre och ny kunskap utvecklas (Taube, 

2007 & 2013). Vid sådana positiva följder av matteuseffekten, kan vissa elever nå 

högre än de utsatta kunskapsmålen. Precis som Utbildningsdepartementet (2008) 

skriver, är det av stor vikt att låta eleverna utvecklas utefter sin individuella potential 

och inte begränsas av målformuleringar. 

Dock anser vi inte att det, genom intervjuerna, framgår att någon av de berörda sko-

lorna arbetar med hastighetsindividualisering. Det framgår inte heller att någon av 

skolorna arbetar med fördjupningsindividualisering i grunduppgifter. Däremot, när 

de elever som arbetar i ett högre tempo arbetat färdigt med grunduppgiften och 

måste vänta in sina klasskamrater, arbetar de med fördjupningsindividualiserade ex-

trauppgifter. Extrauppgifterna är ofta utformade på olika svårighetsnivåer men be-

handlar samma kunskapsområde. De högpresterande eleverna kan då välja att arbeta 

med mer utmanande uppgifter. Arvidson (1981) påpekar att all skolundervisning ska 

vara individualiserad. Vi anser att föreliggande studie synliggör att så inte är fallet på 

de medverkande skolorna. 

I enkätundersökningen svarade vårdnadshavarna på hur de upplever att deras barn 

blir bemötta och utmanade inom svenskundervisningen i skolan. Bland vårdnadsha-

vare till elever med tidiga och extra utvecklade kunskaper inom läs- och skrivinlär-
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ning råder skilda meningar om huruvida svenskundervisningen är anpassad efter de-

ras barns behov och förutsättningar. Medan en övergripande del av vårdnadshavarna 

anser att svenskundervisningen i skolan ligger på en enkel, men ändå väl anpassad 

nivå, anger andra att de själva fått begära att läraren utmanar deras barn mer med 

svårare uppgifter.  

Andra enkätsvar visar att vårdnadshavarna anser att det finns en lyhördhet för deras 

barns behov och att undervisningen anpassas väl därefter. Skillnader kan ses mellan 

skola 1 och skola 2, då större del av antalet deltagande vårdnadshavare anser sig vara 

nöjda med den individanpassade undervisningen på skola 2. En orsak till dessa me-

ningsskillnader menar vi kan vara att de berörda elevernas kunskaper ligger på olika 

nivå, även om de alla är högpresterande. Även högpresterande elever presterar trots 

allt på olika nivå och lär sig på olika sätt. Möjligt är också att de vårdnadshavare som 

upplever svenskundervisningen som väl individanpassad har barn som presterar på 

en annan nivå än de vårdnadshavare som upplever att de helt saknar individanpassad 

undervisning. Imsen (2006) påpekar det faktum att alla elever skiljer sig från 

varandra och att även deras inlärningsprofiler skiljer sig åt. Eftersom varje individs 

väg till kunskap ser olika ut, är det viktigt att anpassa undervisningen därefter (Im-

sen, 2006).  

I studien går att utläsa att den främsta individanpassningen sker i form av anpassade 

läromedel och material. Sällan lyfter lärarna hur de själva arbetar i samtal och dialog 

med att utmana de högpresterande eleverna. Liknande resultat framkom även i 

Höggren och Kullbergs studie (2009). 

Skollagen (2010:800) samt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritids-

hemmet 2011 (Skolverket, 2011) lyfter det faktum att varje elev ska ses som en individ 

och att undervisningen bör anpassas med målet att varje individ ska kunna utvecklas 

så långt som möjligt. Vygotskij anser att människan är under en ständig utvecklings-

process och att lärandet sker i samspel med andra människor (Lundgren m.fl. 2010). 

Resultatet i föreliggande studie visar att det finns vissa hinder inom den undersökta 

skolverksamheten som gör det svårt att leva upp till de krav som ställs av den svenska 

riksdagen i skollagen samt läroplanen. Lärarna lyfter bristande resurser och för hög 

arbetsbelastning som de huvudsakliga skälen till att undervisningen inte individan-

passas i den utsträckning som varit önskvärd. På båda skolorna påpekas det faktum 
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att de specialpedagogiska resurserna inte räcker till alla elever utan måste inriktas på 

de svagare eleverna. En följd av ett sådant arbetssätt blir att de högpresterande ele-

verna får klara sig på egen hand (Hertberg-Davis, 2009 & Ivarsson, 2008). Detta an-

ses av lärarna vara en orsak till att många elever tappar intresse och engagemang för 

läs- och skrivinlärningen senare. ”Att enbart arbeta med det man redan kan eller med 

något som är alldeles för svårt, leder sällan till vare sig lärande eller utveckling.” 

(Ivarsson, 2008, s. 101). Vi har en tanke om att arbete enligt Blooms taxonomiska 

modell skulle kunna minska detta problem. Blooms mening är att alla elever ska 

kunna jobba inom samma arbetsområde, men på olika kunskapsnivåer. Detta arbets-

sätt ger högpresterande elever möjlighet att arbeta vidare och klättra i de olika nivå-

erna, medan andra elever arbetar på en lägre nivå (Wahlström, 1995). Vidare beskri-

ver Wahlström (1995) att varje enskild individ måste ges tid och möjlighet att ut-

veckla kunskap och att tiden som krävs varierar från elev till elev. Vi påstår dock att 

detta arbetssätt kan leda till oroligheter hos vissa lärare, upplevelsen kan bli att kun-

skapsspridningen i klassen ökar och att läraren känner att klassen blir svår att hålla 

ihop.  

En av skolorna arbetar med nivåanpassade elevgrupper. I årskurs 2 på skola 1 arbetar 

eleverna en gång per vecka i läsgrupper. Läsgrupperna är indelade efter elevernas 

kunskapsnivå. Hertberg-Davis (2009) skriver att högpresterande elever behöver 

nivåanpassade elevgrupper för att bli utmanade med svårare och mer komplexa upp-

gifter. Nivåanpassade elevgrupper som arbetsmetod öppnar också dörrarna för ett lä-

rande som sker i samspel med andra. Under elevintervjuerna framkom att samtliga 

elever tycker att arbetet i läsgrupper är roligt och givande. Eleverna lyfter det faktum 

att under läsgrupperna hanteras böcker som är bättre anpassade efter deras kun-

skaper, och därmed mer utmanande. 

När det dyker upp ett ord som vi inte förstår, då brukar vi få ett papper… och så brukar vi för-

klara orden tillsammans och skriva det, alltså vad de betyder.  

– Elev, åk 2, skola 1. 

Vygotskij benämner detta den proximala utvecklingszonen och menar att kunskaps-

inhämtning och utveckling sker med hjälp av den kunnige kamraten. För att succesivt 

kunna övergå till förståelse måste människan ges mycket stöd av andra i början av sin 

inlärningsprocess (Lundgren m.fl. 2010). Ivarsson (2008) skriver att om eleven får 
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arbeta med någonting som är lite för svårt för dennes kunskapsnivå, men som är ge-

nomförbart tillsammans med lärare eller kamrater, bidrar detta till ny kunskapsin-

hämtning. Läraren i årskurs 1 på skola 2 påpekar att de ofta skriver tillsammans, då 

kan de högpresterande eleverna arbeta tillsammans med någon som ligger på en 

lägre nivå än de själva.  

Gemensamt för alla deltagande lärare är att de har högre förväntningar på de högpre-

sterande eleverna vid exempelvis läsförståelse eller textförfattande. Under studiens 

gång har frågeställningar gällande elevens medvetenhet om dessa förväntningar dykt 

upp hos oss. Samtidigt som lärarna menar att de har högre förväntningar på de hög-

presterande eleverna, framkommer det att eleverna anser att svenskundervisningen i 

skolan till största del är för enkel. Kan elevernas uppfattning om för enkel svenskun-

dervisning ha ett samband med att lärarnas förväntningar, trots allt, är för låga? 

Lundberg (2008) menar att om inte tillräckligt höga förväntningar och tro till elevens 

förmåga framgår, riskerar eleven att tappa sin motivation. Hodge och Kemp (2006) 

skriver att lärare ofta underskattar elevens förmågor, de menar att möjlighet att upp-

visa sina förmågor inte alltid ges till samtliga elever. Elever som har lätt för läsning 

behöver exempelvis inte per automatik ha lätt för skrivning. Exempelvis finmotorik 

är en av alla påverkansfaktorer inom skrivning som kan leda till svårigheter att pro-

ducera texter. Likaså kan de elever som har svårt för skrivning vara duktiga på att 

skapa sagor och historier, men inte ha förmågan att föra ner dessa i skrift. Vi anser 

därför att det är sannolikt att lärare ibland missar elevers kunskaper inom specifika 

områden. En naturlig följd av detta leder till svårigheter med att utmana varje individ 

på en anpassad nivå. Vi vill påstå att elevernas motivation till kunskapsinhämtning 

kommer gå förlorad, om de inte stimuleras genom undervisningen i skolan. Giota 

(2002) påpekar att elevens och lärarens mål med undervisningen bör vara desamma 

för att eleven ska stimuleras. Vid analys av de data som samlades in under intervju-

erna, tycker vi oss finna viss skiljaktighet mellan lärarnas och elevernas målbild. Vår 

uppfattning är att eleverna är otroligt kunskapstörstande och vill komma längre i sin 

utveckling, men att denna möjlighet inte ges i den utsträckning eleverna önskar. En-

ligt vår analys har lärarna en målbild där fokus ligger på att alla elever ska uppnå 

kunskapskraven som anges i läroplanen. Med denna målbild tror vi att fokus lätt 
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hamnar på att få med de svagare eleverna över mållinjen, snarare än att låta de hög-

presterande eleverna nå längre i sin kunskapsutveckling. Går det på något sätt att 

hitta en bättre balans i arbetet med elever på olika kunskapsnivåer? 

Under arbetet med denna studie har flertalet tankar om individanpassad undervis-

ning dykt upp hos oss. Vi anser att en av orsakerna till att individanpassad undervis-

ning sker till så liten del, skulle kunna vara rädsla hos lärarna att upplevas som orätt-

visa. Skolverket (2011) samt UNICEF Sverige (2009) skriver att en likvärdig utbild-

ning inte innebär att alla elever ska få likadana arbetsuppgifter och utmaningar. 

Tvärtom handlar en likvärdig utbildning om att skolans resurser ska fördelas lika och 

att varje individ ska mötas på en anpassad nivå. Svenska Unescorådet (2006) lyfter 

varje barns rätt till individanpassad undervisning där barnets kunskaper och behov 

stimuleras och tillgodoses. Rädsla att framstå som orättvis hos lärarna tror vi kan bi-

dra till att undervisningen i skolan inte anpassas i så stor mån som skulle vara önsk-

värt och nödvändigt.  
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7 Avslutning 

Föreliggande studie har endast skrapat på ytan av de högpresterande elevernas upp-

fattning om svenskundervisningen i skolan. Resultatet visar att alla deltagande elever 

anser att svenskundervisningen i skolan bör vara mer utmanande. Mer djupgående 

intervjuer med elever skulle kunna öppna upp för en bredare bild av hur de anser att 

svenskundervisningen skulle kunna förändras och utvecklas för att bättre stimulera 

deras behov. Intervjuer med fler elever i olika årskurser och på olika skolor skulle 

kunna leda till bättre förståelse för hur eleverna anser att undervisningen bör utfor-

mas och anpassas efter deras kunskaper och behov. Sådan forskning skulle kunna 

vara till nytta för lärare i arbetet med individanpassad undervisning. 

I studien framkommer att de specialpedagogiska resurserna på skolan inte är tillräck-

liga för att kunna nyttjas i arbetet med att utmana högpresterande barn. De special-

pedagogiska resurserna sätts främst in i arbetet med elever i svårigheter. Finns det 

möjlighet att använda de resurser som finns på skolan på ett annat sätt? En studie 

där en mer ingående undersökning gällande fördelningen av specialpedagogiska re-

surser på skolan är även det ett exempel på fortsatt forskning. Kan specialpedago-

giska resurser omfördelas så att alla elever får ta del av dessa?  

Denna studie genomfördes på två skilda skolor i olika delar av landet. Skolorna har 

dock vissa likheter, exempelvis saknas till stor del mångkulturalitet bland eleverna på 

båda skolorna. Intressant skulle vara att genomföra liknande forskning som i förelig-

gande studie, men på skolor belägna i mångkulturella respektive heterogena sam-

hällsområden. Vilka likheter och skillnader kan ses i individanpassningen av under-

visningen på dessa skolor? Vilka påverkansfaktorer kan ses i arbetet med individuali-

sering på skolorna? 

Vår studie visar att de deltagande eleverna är överens om att svenskundervisningen i 

skolan ligger på en något för låg nivå. Eleverna önskar större utmaning och svårare 

uppgifter. Vårdnadshavarnas uppfattning av svenskundervisningen i skolan skiljer 

sig något sinsemellan. Medan de flesta vårdnadshavare anser att undervisningen är 

bra anpassad efter elevens behov och förutsättningar, framkommer det också att en 

vårdnadshavare menar att det inte upplever att det förekommer någon form av indi-
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vidanpassad undervisning på skolan. Lärarna lyfter det faktum att brist på tid och re-

surser påverkar möjligheten att individanpassa undervisningen. Dock lyfter de att 

material av olika svårighetsgrader går att ta fram, men lyfter inte sin egen roll som 

pedagogisk ledare. En slutsats vi kan dra av detta är att elevers, vårdnadshavares och 

lärares uppfattningar om den individanpassade undervisningen i skolan skiljer sig åt. 

Utifrån de resultat vår studie gett, frågar vi oss om det kan det vara så att lärarna fak-

tiskt underskattar elevernas läs- och skrivförmåga? 
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Bilaga 1 

 

Mitt barn är... 

 Flicka 

 Pojke 

 Vill ej ange 

 

Mitt barn började intressera sig för läsning och/eller skrivning vid... 

 3-4 års ålder 

 5-6 års ålder 

 7 års ålder 

 8 års ålder 

 9 års ålder 

 Har ännu ej visat intresse för läsning och/eller skrivning 

 

Jag upplever att mitt barn tycker att svenskundervisningen i skolan är... 

 För enkel 

 Enkel 

 Lagom 

 Svår 

 För svår 

 

När vi ska göra svenskläxor hemma upplever jag ofta att mitt barn är 

(fler svarsalternativ är möjliga)... 

 Entusiastisk 

 Glad 

 Intresserad 

 Självkritisk 



 

 

 Likgiltig 

 Ängslig 

 Annat alternativ 

 

Om du svarat "Annat alternativ" på föregående fråga, ange gärna med 

egna ord här: 

 

 

Jag upplever att de svenskläxor mitt barn får från skolan ligger på en la-

gom svår nivå... 

 Ja 

 Nej 

 Osäker / Vet ej 

 Om "Nej" på föregående fråga, vänligen ange varför/hur: 

 

Jag upplever att svenskundervisningen i skolan är väl anpassad efter mitt 

barns kunskaper och förmågor... 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Om "Ja" eller "Nej" på föregående fråga, vänligen ange hur/varför: 

 

 

  

 



 

 

Jag upplever att mitt barns intresse för läs- och skrivinlärning har för-

ändrats positivt eller negativt sedan skolstart... 

 Ja 

 Nej 

 Osäker / Vet ej 

 

Om "Ja" på föregående fråga, vänligen ange hur: 

 

 

 

Avslutande kommentarer och tillägg: 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2  

 

Intervjuguide – lärarintervju 

 

 

o Berätta hur du arbetar för att utmana elever med tidiga och extra 

utvecklade kunskaper inom läs- och skrivinlärning. 

 

o Berätta om vilka möjligheter det finns på skolan att utmana de ele-

ver som kommit längre i sin läs- och skrivutveckling. Hur ser exem-

pelvis samarbete med speciallärare eller specialpedagog ut? 

 

o Beskriv hur utformandet av läxor går till. Vilka aspekter tas i beakt-

ning?   

 

 

Stödord: Individualiserad undervisning, extramaterial, läxor, förvänt-

ningar, krav, specialpedagog, speciallärare, problematik, resurser, hem, 

nivåanpassade elevgrupper. 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide – elevintervjuer  

  

o Berätta vad ni tycker om svenskundervisningen i skolan.  

  

o Berätta vad ni tycker om svenskläxorna.  

  

o Beskriv vad ni får göra om ni arbetat klart med huvuduppgiften på 

svensklektionerna.  

  

  

Stödord: Roligt, tråkigt, svårt, enkelt, individuella uppgifter, övnings-

böcker, läseböcker, extra arbetsuppgifter, nivåanpassade elevgrupper. 



 

 

Bilaga 4 

 

Information om examensarbete i svenska 

Syftet med detta examensarbete är att fördjupa kunskapen om hur barn med tidiga 

och extra utvecklade läs- och skrivkunskaper bemöts och utmanas. Med detta menar 

vi de barn som presterar på en högre nivå gällande läsning och skrivning jämfört med 

övriga elever i klassen.  

Vi är tre lärarstudenter, Michaela, Ellinor och Sofia, som läser sjätte terminen vid 

Grundlärarprogrammet F-3 vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Målet med före-

liggande studie är få en inblick i hur föräldrar till barn med tidiga och extra utveck-

lade läs- och skrivkunskaper, upplever att deras barn blev bemött och utmanat i bör-

jan av skolgången. Vi vill också undersöka hur lärare arbetar med att bemöta och ut-

mana dessa elever samt hur eleverna själva har upplevt svenskundervisningen i sko-

lans tidiga årskurser.  

Förutom att delta i intervjuer, önskar vi även att ni lärare kontaktar föräldrar till barn 

med tidiga och extra utvecklade läs- och skrivkunskaper i årkurserna 1 och 2. Vår 

önskan är att kunna genomföra en enkätundersökning med dessa föräldrar. Enkätun-

dersökningens fokus kommer att ligga på föräldrarnas upplevelse av barnets tidiga 

skolgång. Vidare önskar vi även att genomföra en gruppintervju med de berörda ele-

verna. Genom att belysa frågan ur flera infallsvinklar hoppas vi kunna få ett mer till-

förlitligt resultat. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

För att fördjupa kunskapen inom detta område skulle vi vilja intervjua lärare från två 

olika grundskolor i två olika kommuner. Vår önskan är att tala med en lärare som ar-

betar i årskurs 1 samt en lärare som arbetar i årkurs 2 på vardera skola. Urvalet grun-

dar sig i tanken om att dessa lärare har den kunskap vi eftersöker eftersom de är ak-

tiva i de berörda årskurserna. De deltagande lärarna önskar vi intervjua enskilt med 

syfte att undersöka hur bemötandet av elever med tidiga och extra utvecklade läs- och 



 

 

skrivkunskaper ser ut. Intervjuerna beräknas ta 30-45 minuter per deltagare. Under-

sökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 

som i sin slutversion lägg ut på databasen DiVA. Informanterna kommer att få ta del 

av, uppsatsen innan publicering. All information kommer att hanteras med stor var-

samhet och både informanter och skola kommer att förbli anonyma. Efter färdigstäl-

lande och godkännande av uppsatsen kommer allt intervjumaterial att raderas. 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.  

 

Tack för din tid! 

 

 

  



 

 

Bilaga 5 

 

Information om examensarbete i svenska 

Syftet med detta examensarbete är att fördjupa kunskapen om hur barn med tidiga 

och extra utvecklade läs- och skrivkunskaper bemöts och utmanas. Med detta menar 

vi de barn som presterar på en högre nivå gällande läsning och skrivning jämfört med 

övriga elever i klassen.  

Vi är tre lärarstudenter, Michaela, Ellinor och Sofia, som läser sjätte terminen vid 

Grundlärarprogrammet F-3 vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Målet med före-

liggande studie är få en inblick i hur föräldrar till barn med tidiga och extra utveck-

lade läs- och skrivkunskaper, upplever att deras barn blev bemött och utmanat i bör-

jan av skolgången. Vi vill också undersöka hur lärare arbetar med att bemöta och ut-

mana dessa elever samt hur eleverna själva har upplevt svenskundervisningen i sko-

lans tidiga årskurser.  

Vår förhoppning är att ni föräldrar vill delta i en elektronisk enkätundersökning vars 

fokus kommer att ligga på er upplevelse av barnets tidiga skolgång. Vidare önskar vi 

även att genomföra en intervju med era barn. Intervjun kommer att genomföras i 

grupp tillsammans med andra elever och vi eftersträvar en avslappnad dialog där 

barnen får ge uttryck för sina tankar om svenskundervisningen i skolan. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning för er och ert 

barns räkning.  

För att fördjupa kunskapen inom detta område skulle vi vilja genomföra en enkätun-

dersökning med föräldrar till barn med tidiga och extra utvecklade läs- och skrivkun-

skaper. Enkätundersökningen beräknas ta 5-10 minuter att genomföra och sker ano-

nymt, endast svar från en vårdnadshavare per barn efterfrågas. Vi önskar också ge-

nomföra gruppintervjuer med de berörda eleverna. Dessa intervjuer kommer att ske 

så avslappnat som möjligt och ge stort utrymme för öppen dialog. Intervjun önskar vi 

även spela in via audio. Allt insamlat material förblir anonymt och behandlas med 

stor varsamhet. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 



 

 

Mälardalens högskola som i sin slutversion lägg ut på databasen DiVA. All informat-

ion kommer att hanteras konfidentiellt och med stor varsamhet. Efter färdigställande 

och godkännande av uppsatsen kommer allt intervjumaterial att raderas. Ert delta-

gande i undersökningen är helt frivilligt. Du och ditt barn har rätten att när som helst 

avbryta ert deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekven-

ser för er.  

Vid godkännande av medverkan i denna undersökning för er och ert barn, vänligen 

svara på enkäten så snart som möjligt.  

Tack för din tid 

lagor  

 

 


