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Abstract: Syftet med studien är att undersöka hur svensklärare i årskurs 4-6 arbetar 
när det gäller att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever i behov av stöd. Studiens 
data har samlats in genom ostrukturerade intervjuer med sex verksamma svensklärare 
på mellanstadiet. Datainsamlingen har bearbetats med stöd av en innehållsanalys och 
tolkats utifrån det sociokulturella perspektivet.  
 
Tidigare forskning visar att lärare behöver skapa en undervisning som grundar sig i 
elevernas olika förutsättningar och behov. Elevmaterialet måste vara anpassat efter 
elevens tidigare kunskaper samtidigt som materialet stöttar elevens vidareutveckling. 
För att kunna vägleda eleven vidare i utvecklingen behöver läraren dokumentera den 
lärprocess som eleven genomgår. Eftersom samhället idag blir alltmer digitaliserat har 
lärares möjligheter att individanpassa undervisningen vidgats. De nya digitala 
verktygen har öppnat upp för ett multimodalt och anpassat lärande. 
 
Resultaten visar att lärarna använder olika metoder för att kartlägga elevers läs- och 
skrivförmåga. Lärarna grundar svenskundervisningen på elevernas tidigare läs- och 
skrivkunskaper för att samtliga elever ska kunna befinna sig i klassrummet. Lärarna 
anser att de digitala verktygen gör det möjligt för lärarna att möta fler elevers behov. 
Slutsatserna som studien visar är att lärarna arbetar för att skapa en inkluderande och 
individanpassad svenskundervisning som utgår från elevernas olika läs- och 
skrivbehov.  
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1. Inledning  
Hur går det till när svensklärare undervisar elever för att öka deras läs- och 
skrivförmåga? Vad gör svensklärare för att stimulera elevers läs- och skrivutveckling? 
I kursplanen, under svenskämnets syfte står:  
 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och 
skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 
sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska 
ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära (Skolverket, 
2018a, s.257).  

 
Intentionen med min studie är att undersöka hur svensklärare i årskurs 4-6 arbetar när 
det gäller att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever i behov av stöd. Enligt 
Skolverket är det lärarens skyldighet att skapa en likvärdig utbildning: 
 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 
överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2018a, 
s.6).  

 
Att lärare ska bedriva en likvärdig utbildning som är anpassad efter varje elevs 
förutsättningar och behov är ett aktuellt ämne. Dagens informationsrika samhälle kräver 
att vi både kan läsa och skriva för att kunna uppfatta omvärlden och aktivt kunna delta 
i den (Wengelin & Nilholm, 2013, s.35). I klassrummet har läraren ett stort ansvar att 
handleda, stötta och anpassa undervisningen med hänsyn till eleverna (Skolverket, 
2018a, s.12). I skollagen (2010:800) står det att läraren ska ta hänsyn till elevernas olika 
behov och att eleverna har rätt till stöd och stimulans i utvecklingen.  
 
Trots att styrdokumenten är tydliga gällande alla barns rätt till en likvärdig utbildning 
menar Skolinspektionen att verkligheten ser annorlunda ut. Skolinspektionen (2016, 
s.5) har genomfört en undersökning som visar brister i ett flertal skolor där eleverna 
inte får den stöttning och anpassning de behöver för att kunna utvecklas. Det pågår 
dessutom en livlig debatt i tidningen Skolvärlden (Josefsson, 2018) från Lärarnas 
Riksförbund som visar att lärarna inte hinner bedriva en likvärdig undervisning, vilket 
styrdokumenten kräver. Läraren hinner inte göra alla anpassningar som behövs och 
saknar i många fall den yrkeskompetens och skicklighet som krävs. Problematiken ovan 
är utgångspunkten för min undersökning. Dessutom utvecklas samhället och blir 
alltmer digitaliserat, vilket inte undgår skolan och dess utformning. Efter att skolorna 
fick tillgång till trådlöst internet år 2007-2008 expanderades lärarnas möjligheter till att 
använda digitala enheter, lärplattformar och läromedel. De nya digitala verktygen har 
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etablerat sig i klassrummen och ger lärarna nya möjligheter samtidigt som de ställer 
nya krav på lärarna (Skolverket, 2018b, s.7-14). 

2. Centrala begrepp  
Den här studien undersöker hur mellanstadielärare ingriper när elever är i behov av stöd 
inom läs- och skrivutvecklingen. Enligt Skollagen (2010:800) är det lärarens skyldighet 
att vidta åtgärder eftersom alla elever ska ges möjligheten att utvecklas. Nedan 
definieras de tre vanligast stödinsatserna.  

2.1 Ledning och stimulans 
Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att utvecklas mot 
kunskapskraven. De elever som har lätt för sig behöver ledning och stimulans för att 
sikta mot de högre kunskapskraven, medan de elever som har svårare för sig behöver 
få ledning och stimulans för att nå de lägre kunskapskraven (Skolverket, 2014, s.10). 

2.2 Extra anpassning  
En elev som tillgodosetts ledning och stimulans men som behöver ytterligare stöttning 
kan tilldelas extra anpassning. Extra anpassning är en stödinsats som är mindre 
omfattande och som ryms inom den ordinarie undervisningen för att underlätta en elevs 
utveckling (Skolverket, 2014, s.11). 

2.3 Särskilt stöd  
En elev som trots ledning, stimulans och extra anpassning behöver ytterligare stöd kan 
erhålla särskilt stöd. Särskilt stöd organiseras utanför ramen för den ordinarie 
undervisningen och är mer omfattande (Skolverket, 2014, s.11).  

3. Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras inledningsvis hur lärare behöver arbeta i undervisningen 
för att kunna stimulera och hjälpa eleverna att utveckla läs- och skrivförmågan. Vidare 
förklaras idén om en skola för alla och hur skolorna arbetar med elevers olikheter. 
Därefter beskrivs hur skolan blir alltmer digitaliserad och hur de digitala verktygen kan 
användas i klassrummet. Avslutningsvis sammanfattas bakgrunden.  

3.1 Lärarens ansvar i undervisningen 
I skolan möter lärare elever som har olika förutsättningar och erfarenheter av att läsa 
och skriva, men oavsett deras olika erfarenheter har de samma rättigheter att tillägna 
sig kunskap. Vissa elever kommer dock behöva kämpa mer än andra (Wengelin & 
Nilholm, 2013, s.121).  

Det är lärarens ansvar att skapa en undervisning som grundar sig i elevernas olika 
förutsättningar och behov. Den enskilda eleven behöver få möta material som är 
anpassat efter dennes tidigare kunskaper samt få tillgång till hjälpmedel som kan stötta 
vidareutveckling. Läraren behöver använda sig av olika undervisningsmetoder och ha 
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tillgång till ett brett urval av pedagogiskt material (Wengelin & Nilholm, 2013, s.135). 
Ett flertal studier visar att lärare som lyckas hjälpa elever att utveckla läs- och 
skrivförmågan oftast är väl medvetna om hur de ska stimulera elevers läs- och skrivlust. 
En sådan lärare fyller ofta klassrummet med böcker av olika genrer som är såväl 
lättlästa som på lite högre nivå. I klassrummet finns ett brett urval av material som 
tilltalar eleverna och väcker deras nyfikenhet. I undervisningen låter läraren eleverna 
komma i kontakt med olika typer av läs- och skrivträning dagligen. Eleverna får ägna 
mycket tid till att öva för att skaffa sig färdigheter. Lärarens upplägg och kreativitet kan 
vara avgörande för hur läs- och skrivförmågan utvecklas (Fridolfsson, 2015, s.37-38).  
 
För att kunna leda och stimulera en elevs läs- och skrivförmåga behöver läraren noga 
kartlägga elevens språkliga förmåga och ta reda på vad eleven kan samt behöver öva 
mer på. Läraren måste ha kunskaper om eleven och kännedom om den läroprocess som 
eleven går igenom (Fridolfsson, 2015, s.23;38). Under lärprocessen är det nödvändigt 
att läraren systematiskt dokumenterar elevens utveckling för att kunna upptäcka 
svårigheterna som kan uppstå hos eleven. Detta för att kunna hjälpa eleven vidare i 
utvecklingen. Många lärare genomför denna typ av dokumentation inom ramen för den 
ordinarie undervisningen. Läraren kan till exempel iaktta när en elev läser högt eller 
genomför enskilda uppgifter (Wengelin & Nilholm, 2013, s.159-160). Att vägleda och 
kontinuerligt ge återkoppling till alla elever hör till en lärares ansvar. Det är viktigt att 
kommunikationen mellan läraren och eleven fungerar för att detta ska ge resultat och 
ny kunskap ska kunna erövras (Westlund, 2015, s.39-40). Majoriteten av eleverna tar 
sig igenom skolan utan svårigheter i läs- och skrivutvecklingen, men det finns trots allt 
en omfattande grupp av elever som kommer behöva ledning och stöttning genom 
läroprocessen. Det är i den gruppen lärarens kunskap och erfarenhet kan vara avgörande 
för elevens fortsatta utveckling (Fridolfsson, 2015, s.19;254).  

3.2 En skola för alla  
Redan i den första läroplanen för grundskolan (Lgr 62) stod det tydligt att den svenska 
skolan skulle bedriva en skola för alla, men idén har ständigt ifrågasatts. Barn som inte 
når eller lyckas leva upp till skolans förväntningar har alltid funnits. Detta har lett till 
olika typer av segregationer genom skolreformerna. Elever har till exempel segregerats 
på grund av familjens ekonomiska tillgång, intelligensnivå eller kön. En segregation 
kunde innebära att eleven avsattes från skolan eller att eleven fick en kortare skolgång 
i jämförelse med resterande elever (Hjörne & Säljö, 2013, s.31-33). 

Elever med skolsvårigheter har alltid varit en rådande diskussion. Detta är inte märkligt 
då alla elever är olika men trots allt ska genomgå en likvärdig skolgång. Skolorna 
behöver därför aktivt arbeta för att skolan ska vara en plats för alla och ta tag i 
svårigheterna som uppstår hos eleverna. Många elever har skolan som en andningszoon 
från stökigare hemförhållanden och skolan behöver därför vara en plats där eleverna 
känner sig väl bemötta och sedda. För att handskas med problemen som uppstår har 
skolorna numera ett elevhälsoteam (EHT). Tidigare fokuserade elevhälsoteamet på 
elevens kroppsliga hälsa men idag handlar det även om psykosociala, relationsmässiga 



4 
 

och pedagogiska problem. Ett elevhälsoteam består oftast av fem eller fler personer 
som exempelvis rektor, skolpsykolog, skolsköterska, speciallärare eller lärare. 
Grundtanken är att ha ett brett urval av specialister som från olika perspektiv kan 
komma fram till bra lösningar för skolans elever (Hjörne & Säljö, 2013, s.73-76).  

3.3 Den digitaliserade skolan  
Samhället utvecklas och blir alltmer digitaliserat, vilket inte undgår skolan och dess 
utformning. Det största genombrottet för digitaliseringen skedde år 2007-2008 när 
skolorna började få stabilt trådlöst internet och kunde förses med digitala enheter såsom 
datorer, projektor och digitala skrivtavlor. Den nya digitala tekniken öppnar upp för 
nya sätt att kommunicera, söka kunskap och upprätthålla kontakt med varandra 
(Skolverket, 2018b, s.7-14). Digitaliseringen av skolan kan dessutom leda till en 
inkluderande effekt. De nya verktygen är multimodala och öppnar upp för möjligheter 
att kunna inkludera samtliga elever i klassrummet samt bedriva en individanpassad 
undervisning. Till exempel finns det hjälpmedel såsom röstinspelning, bilder och filmer 
som kan vara gynnsamma för eleven (Hydén, 2018). Det är lärarens ansvar att finna 
sätt att integrera de digitala verktygen i undervisningen. Det kräver att läraren har 
ämneskunskaper, kan pedagogik och har kännedom om hur den digitala tekniken ska 
användas. Med rätt kunskap kan den digitala tekniken hjälpa läraren att illustrera 
komplexa fenomen för eleverna (Skolverket, 2018b, s.51-58). 

3.4 Sammanfattning av bakgrund  
Sammanfattningsvis handlar bakgrunden om hur läraren genom undervisningen har ett 
ansvar att utveckla samtliga elevers läs- och skrivförmåga. Läraren möter elever med 
olika erfarenheter av att läsa och skriva i skolan och behöver därför skapa en 
undervisning som grundar sig i elevernas olika förutsättningar och tidigare erfarenheter 
(Wengelin & Nilholm, 2013, s.121-135). Eleverna behöver få komma i kontakt med 
läs- och skrivträning dagligen genom att läraren använder sin kreativitet (Fridolfsson, 
2015, s.37-38). Dessutom är det viktigt att dokumentera elevernas utveckling 
(Wengelin & Nilholm, 2013, s.159-160) för att kunna vägleda eleverna vidare 
(Westlund, 2015, s.39-40). Genom skolreformerna har elever segregerats på grund av 
att de inte lever upp till skolans förväntningar. För att motverka detta har skolorna 
numera ett elevhälsoteam vars uppgift är att stötta elevers olika förutsättningar (Hjörne 
& Säljö, 2013, s.31-33;73-76). De nya digitala verktygen kan även hjälpa läraren att 
arbeta multimodalt och därmed nå fler elever, vilket gör att undervisningen kan bli mer 
inkluderande och individanpassad (Hydén, 2018). Då läraren har en stor betydelse 
gällande elevers läs- och skrivutveckling blir det av intresse att undersöka hur 
verksamma svensklärare på mellanstadiet undervisar för att utveckla läs- och 
skrivförmågan hos elever i behov av stöd. I avsnitt 10.2 resultatdiskussion kommer 
bakgrunden att diskuteras i relation till min studies resultat. 
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4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur svensklärare i årskurs 4-6 arbetar när det 
gäller att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever i behov av stöd. Genom intervjuer 
som undersökningsmetod syftar studien till att undersöka hur svensklärare kartlägger 
läs- och skrivförmågan hos elever och hur lärare arbetar med stödinsatser i 
svenskundervisningen, samt hur de digitala verktygen kan användas i 
svenskundervisningen för att stödja läs- och skrivutvecklingen hos elever i behov av 
stöd. Detta undersöks utifrån frågeställningarna:  
 

• Hur kartlägger svensklärare elevers läs- och skrivförmåga? 
• Hur arbetar svensklärare med stödinsatser i undervisningen?  
• Hur använder svensklärare de digitala verktygen för att stödja läs- och 

skrivutvecklingen hos elever i behov av stöd?  

5. Sökprocess för urval av tidigare forskning   
I kommande avsnitt beskrivs hur sökprocessen och urvalet som ligger till grund för den 
tidigare forskningen har genomförts. Sökningsprocessen började den 27 november 
2018 och pågick till den 13 mars 2019.  

5.1 Sökprocess och urval 
Samtliga avhandlingar och artiklar som presenteras i denna studie har genomgått en 
peer-review. Detta innebär att avhandlingarna och artiklarna är vetenskapligt granskade 
och därmed är tillförlitliga. Jag har valt att söka i databaserna Libris och Summon. Mina 
sökord har varierat mellan svenska och engelska. Nedan beskrivs min sökprocess.  
 
Inledningsvis användes sökmotorn Libris. Till samtliga sökningar valde jag att enbart 
granska avhandlingar och eftersom jag ville ha den senaste forskningen sorterade jag 
från relevans till nyast först. Den första avhandlingen hittades genom sökorden 
Adaptation ”primary school” som resulterade i fyra träffar. För att få en uppfattning 
om avhandlingarnas innehåll lästes deras abstracts. En av avhandlingarna valdes 
därefter ut eftersom den gick att relatera till min studie, vars syfte är att undersöka hur 
svensklärare i årskurs 4-6 undervisningar för att utveckla läs- och skrivförmågan hos 
elever i behov av stöd. Den andra avhandlingen fann jag med hjälp av sökorden 
Digitala verktyg som gav 13 träffar. Samtliga rubriker lästes och därefter valdes en av 
avhandlingarna ut eftersom även den gick att anknyta till min studies syftesformulering 
som nämnts ovan. Den tredje avhandlingen upptäcktes efter att ha använt sökorden 
nationella prov grundskolan som resulterade i sex träffar. Det var bara en av 
avhandlingarna som berörde svenskundervisningen och därmed valdes den ut. Slutligen 
genomfördes en sista sökning i Libris. Sökorden som användes var Inkluderande 
utbildning och nio avhandlingar synliggjordes. Likt tidigare sökningar valdes en av 
dessa nio avhandlingar ut efter att jag tagit del av deras rubriker och abstracts samt 
kunde relaterat avhandlingen till min studies syftesformulering.  
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I sökmotorn Summon avgränsades sökningen till fulltext och peer-review. Sök frasen 
specialpedagogisk verksamhet i grundskolan användes vilket resulterade i åtta träffar. 
Efter att ha läst igenom samtliga rubriker och abstracts, var det en artikel som var av 
intresse eftersom den gick att relatera till min studie. Efter denna sökning avslutades 
min sökprocess.  

6. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs för vad den tidigare forskningen har kommit fram till gällande 
kartläggning av elevers läs- och skrivförmåga. Därefter beskrivs vad lärare behöver 
upptäcka och analysera hos eleven som individ för att kunna ta hänsyn till och skapa 
en individanpassad undervisning. Detta är betydelsefullt att läraren gör hos samtliga 
elever för att alla ska kunna inkluderas i klassrummet. Sedan presenteras hur lärare 
arbetar med att integrera de digitala verktygen i undervisningen. Avslutningsvis 
sammanfattas den tidigare forskningen.   

6.1 Kartläggning av elevers läs- och skrivförmåga  
Isaksson, Lindqvist och Bergström (2010, s.134) har i sin studie undersökt hur skolor 
identifierar och stöttar elever som är i behov av stöd i skolan. Undersökningen utfördes 
utifrån den grundade teoriinriktningen och empiri samlades in genom intervjuer med 
rektorer, lärare, specialpedagoger, skolpsykologer och skolsjuksköterskor från två 
grundskolor (Isaksson m.fl. 2010, s.137-138). Isaksson m.fl. (2010, s.141) fann att 
nationella tester och screeningmetoder är vanliga tillvägagångsätt för att granska 
elevers läs- och skrivförmåga. De nationella testerna och screeningmetoderna ger 
läraren möjlighet att se om eleverna följer normalitetskurvan eller om det är någon elev 
som avviker från det ”normala” och riskerar att inte nå skolans kunskapsmål.  
 
Borgström (2014, s.16) har i sin studie undersökt skrivbedömningspraktiken och vilken 
betydelse val av provutformning har för tolkning av resultatet. Den antropologiska 
textteorin samt skrivteorin med anknytning till bedömningsteorin ligger som grund för 
studien. För att undersöka skrivbedömningspraktiken förhåller sig Borgström (2014, 
s.62-74) till fyra avhandlingar som innehåller empiri från elevtexter, videoinspelningar, 
klassrumsaktiveter samt skrivuppgifter. Avhandlingarna behandlar provkonstruktioner, 
relationen mellan skrivuppgiften och eleven, de nationella delproven som mäter elevers 
förmåga och tillförlitligheten av bedömningen relaterat till begreppet skrivförmåga. 
Utifrån artiklarna fann Borgström (2014, s. 67-68) att prov är ett uttalat 
bedömningstillfälle där läraren i klassrummet försöker tolka en elevs förmåga utifrån 
provresultatet. Det räcker däremot inte att låta eleven genomföra ett prov, utan läraren 
behöver låta eleven genomföra flera prov för att få in ett brett bedömningsunderlag som 
sedan resulterar i ett slutgiltigt betyg. Läraren kan inte försöka gissa vilka kunskaper 
eleven besitter utan eleven måste få visa sina kunskaper. Eleven behöver därför få veta 
under vilka tillfällen som eleven bedöms (Borgström, 2014, s. 67-68). Dessutom kom 
Borgström (2014, s.71-72) fram till att vissa elever kan uppleva provtillfällena som 
besvärliga eftersom de är rädda för vad provresultatet kan få för konsekvenser. Det är 



7 
 

därför viktigt att poängtera att proven bara är en uppskattning av deras förmåga och 
inte en sanning. Vid provtillfället kan eleven till exempel påverkas av trötthet, oro eller 
låg motivation. En fördel med prov är däremot att elever med läs- och skrivsvårigheter 
lätt kan upptäckas och läraren kan förse eleven med stöd.   

6.2 Individanpassad och inkluderade undervisning  
Boo (2014, s.36-43) har i sin studie undersökt strategier och problem lärare kan uppleva 
i klassrummet när de individanpassar undervisningen för sina elever. Studien har en 
etnografisk forskningsansats och empiri har samlats in genom observationer, intervjuer 
samt tillgängligt lärarmaterial såsom pedagogiska planeringar, skriftliga omdömen, 
uppgiftsinstruktioner och bedömningsmatriser. Boo (2014, s.118-119) kom fram till att 
läraren behöver ta hänsyn till elevens tidigare kunskaper samt se till elevens behov och 
intressen. Läraren behöver vara nyfiken på eleven genom att ställa frågor, lyssna, vara 
observant samt genomföra förhör och tester. Detta för att kunna skapa en undervisning 
som är utformad efter eleven och elevens kunskaper. Lika viktigt är det att skapa en 
god relation med eleven. Läraren behöver lära känna elevens intressen, personlighet, 
kapacitet och se elevens utvecklingsmöjligheter. I klassrummet måste läraren se varje 
enskild elev och försöka skapa förutsättningar för att samtliga elever ska kunna 
utvecklas   
 
Kotte (2017, s.27) har i sin studie undersökt lärares uppfattningar om 
undervisningsplaneringar och genomföranden ur ett inkluderande perspektiv. Kotte 
(2017, s.68-93) har utgått från det pragmatiska perspektivet och det inkluderande 
perspektivet. Empiri har samlats in genom enkäter, lektionsplaneringar och didaktiska 
diskussioner med tre lärarteam. Studien har därmed en kvalitativ och kvantitativ 
metodansats. Kotte (2017, s.176-178) fann att lärare har en positiv inställning till 
begreppet inkludering, men att det i ett inkluderande klassrum är svårt att förmedla 
kunskap till samtliga elever. Många lärare undervisar elever i behov av olika stöd, men 
känner att de i lektionsplaneringarna saknar den kollegiala samverkan från andra lärare 
och specialpedagoger. Lärarna anser dessutom att de är i behov av mer pedagogiskt 
material och specialpedagogiska verktyg för att på ett gynnsamt sätt kunna inkludera 
samtliga elever i klassrummet. Lärarna försöker planera så att alla elever ska kunna 
befinna sig i klassrummet, men känner en oro att de inte räcker för att kunna stötta 
samtliga elevers behov.  

6.3 Digitalisering av skolan  
Willermark (2018, s. 22) har i sin studie undersökt digitaliseringen av skolan och hur 
undervisningspraktiken har utvecklats genom den digitala tekniken. I studien har 
TPACK använts som perspektiv tillsammans med verksamhetsteorin för att granska 
lärares undervisningspraktik. TPACK är en förkortning för Technological Pedagogical 
Content Knowledge och innebär att ha kännedom om hur tekniken, pedagogiken och 
ett ämnesinnehåll integrerar. Aktionsforskning har använts som forskningsansats och 
bidragit till insamling av empiri (Willermark, 2018, s.39-53). Willermark (2018, s.105-
108) fann att digitaliseringen har förändrat undervisningspraktiken. Den 1 juli 2018 
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bestämdes det att lärare ska undervisa och utveckla elever i digital kompetens. 
Tillgången till de nya digitala verktygen varierar däremot bland skolorna. Skolorna 
runtom i Sverige har därmed inte samma förutsättningar när det kommer till att 
undervisa eleverna i digital kompetens. Att använda digitala verktyg är dessutom nytt 
för många lärare och flera lärare känner att de inte har tillräckligt med kunskap för att 
undervisa eleverna i digital kompetens. Många lärare känner en frustation när de ska 
försöka komma tillrätta med hur den digitala tekniken fungerar och anser att det kräver 
tid som egentligen inte finns. Det är en utmaning för lärarna som känner okunskap i att 
integrera den digitala tekniken i undervisningen som ett pedagogiskt verktyg. Att 
försöka utbilda sig genom att gå på föreläsningar, workshops och kurser är svårt 
eftersom utbildningarna sällan möter lärarnas individuella behov. Dessutom är det svårt 
att relatera den nya kunskapen till undervisningspraktiken.  

6.4 Sammanfattning av den tidigare forskningen  
Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att det är vanligt att kartlägga 
elevers läs- och skrivförmåga genom nationella tester och screeningmetoder. De 
nationella testerna och screeningmetoderna gör det enkelt för läraren att upptäcka om 
en elev avviker från normalitetskurvan (Isaksson m.fl. 2010, s.141).  
 
Å andra sidan kan prov och tester kännas som en stressad situation för eleven och därför 
behöver läraren låta eleven visa sina kunskaper vid flera tillfällen för att få fram en 
rättvis bedömning (Borgström, 2014, s.67-72). Läraren behöver vara nyfiken på eleven 
och ta reda vilka kunskaper eleven besitter för att kunna skapa en individanpassad och 
inkluderande undervisning (Boo, 2014, s.118-119). Många elever är i behov av stöd 
och därför behöver lärare dessutom få kollegial hjälp vid planeringen av 
undervisningen samt tillgång till flera pedagogiska verktyg för att samtliga elever ska 
kunna befinna sig i klassrummet (Kotte, 2017, s.176-178).  
 
Den nya digitaliserade skolan ger lärare nya möjligheter men många lärare upplever en 
okunskap och känner att de inte har tid för att lära sig hur den digitala tekniken ska 
integreras i undervisningen (Willermark, 2018, s.105-108). Då många elever idag är i 
behov av stöd samtidigt som lärarna försöker lära sig den nya digitala tekniken är det 
av intresse att undersöka hur dagens svensklärare undervisar för att ge elever i behov 
av stöd möjligheten att utveckla läs- och skrivförmågan. I avsnitt 10.2 
resultatdiskussion kommer den tidigare forskningen att diskuteras i relation till min 
studies resultat.  

7. Teoretisk utgångspunkt – sociokulturellt perspektiv 
I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. Studien utgår från det 
sociokulturella perspektivet som grundades av bland annat den ryska psykologen Lev 
Vygotskij. Vygotskij hade tankar om att människor lär sig i interaktion med andra och 
att kunskap sprids i sociala sammanhang då vi kommunicerar med varandra (Vygotskij, 
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1978). Det sociokulturella perspektivet kommer nedan beskrivas utifrån Säljös (2015) 
tolkning av Vygotskijs teori.  

7.1 Sociokulturellt perspektiv  
Säljö (2015, s.91-96) menar att inom det sociokulturella perspektivet ses människan 
som en hybridvarelse som ständigt inhämtar ny kunskap med hjälp av artefakter. 
Artefakter är redskap och det sociokulturella perspektivets främsta redskap är språket. 
Språket medierar det som sker mellan människor när de integrerar med varandra genom 
kommunikation. Mediering innebär att man förmedlar eller utbyter information och 
kunskap. Det är på så sätt människan inhämtar ny kunskap som kallas appropriering. 
Detta sker när människor sammanstrålar i en socialisation, det vill säga när en grupp 
människor befinner sig i en omgivning där de tillsammans utbyter lärdomar och 
erfarenheter med varandra.   
 
Säljö beskriver (2015, s.99-101) ett av Vygotskijs mest kända begrepp, den närmaste 
utvecklingszonen (ZPD). Begreppet bygger på att människan ständigt utvecklas genom 
kommunikation och samspel. Till en början behärskar människan en viss kunskap och 
inom räckhåll finns ny kunskap som ligger nära den kunskap som personen redan 
behärskar, det vill säga den närmaste utvecklingszonen. För att personen ska kunna nå 
den närmaste utvecklingszonen behöver personen stöttning av en annan person som 
behärskar den nya kunskapen. Begreppet scaffolding är en metod för att stötta 
vidareutveckling. Det innebär att personen inledningsvis förses med hjälpmedel för att 
nå den närliggande kunskapen. Med tiden då personen utvecklas och tillämpar sig den 
nya kunskapen kan hjälpmedlen succesivt tas bort. Målet är att personen slutligen 
behärskar den nya kunskapen fullt ut på egen hand (Säljö, 2015, s.100-101).  
 
Min studie relateras till det sociokulturella perspektivet eftersom eleverna ses som 
hybridvarelser som ständigt inhämtar nya kunskaper i en socialisation som kallas 
skolan. Eleverna använder dagligen det sociokulturella perspektivets redskap, språket. 
Genom språket integrerar och medierar eleverna med varandra och tillsammans med 
läraren för att inhämta nya kunskaper, appropriering. Läraren ses som den person som 
behärskar den närliggande kunskapen. Eleverna ses som de personer som strävar efter 
att nå den närliggande kunskapen. Läraren behöver ta reda på elevens befintliga 
kunskaper och därefter använda stöttningsmetoden scaffolding för att hjälpa eleven 
vidare i utvecklingen mot den närmaste utvecklingszonen. Min studie undersöker hur 
svensklärare undervisar och ingriper med hjälpmedel för att utveckla läs- och 
skrivförmågan hos elever i behov av stöd. När eleven sedan behärskar den nya 
kunskapen kan stödinsatserna tas bort och eleven behärskar därmed den nya kunskapen 
på egen hand.  

8. Metod  
I kommande avsnitt presenteras inledningsvis min förförståelse, val av metod, urvalet 
av informanter samt en kort beskrivning av informanterna. Därefter beskrivs vilka 
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etiska överväganden som gjorts, insamling av data, databearbetning och analysmetod. 
Avslutningsvis redogörs för studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

8.1 Min förförståelse  
Eftersom jag inte arbetar eller tidigare har arbetat i grundskolan bygger min 
förförståelse på erfarenheter från VFU-perioderna via Högskolan Dalarna. Under VFU-
perioderna har jag fått se hur svensklärare använder sig av olika undervisningsmetoder 
för att synliggöra elevers läs- och skrivförmåga. Lärarna på min VFU-skola 
dokumenterar elevers framsteg genom elevportfolie. De utför även olika stödinsatser 
för att stötta elevers individuella utveckling. Vissa insatser har varit riktade till den 
enskilda eleven medan andra insatser har gynnat hela klassen. Min upplevelse är att 
många elever är i behov av stöd. Vägen fram till att en elev ska förses med stöd kan se 
olika ut och likaså fattas skilda beslut om en elev ska tillgodoses stöd eller inte. Det 
skiljer sig beroende på vem som är lärare i klassen, då lärare har olika personligheter 
och kunskaper. Denna förförståelse har jag skrivit ner för att jag ska bli medveten om 
mina förutfattade meningar så att de inte påverkar arbetet under arbetsgången eller det 
slutgiltiga resultatet.  

8.2 Val av metod  
Intentionen med min studie är att undersöka hur svensklärare i årskurs 4-6 
undervisningar för att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever i behov av stöd. För 
att kunna besvara denna studies syftesformulering och tillhörande frågeställningar har 
en kvalitativ metodansats valts. Metodansatsen ger forskaren möjlighet att nå 
informanterna på djupet genom att ta del av deras tankar och ageranden. Dessutom kan 
forskaren med hjälp av metodansatsen upptäcka sammanhang och urskilja mönster 
(Trost, 2010, s.32).   
 
För att nå denna djupa förståelse om svensklärarnas arbete valdes intervju som 
datainsamlingsmetod. En datainsamlingsmetod som är vanligt inom kvalitativa 
metodansatser (Larsen, 2009, s.83). Genom att intervjua informanterna får forskaren 
reda på hur informanterna tänker. En kvalitativ intervju ses som ett vanligt samtal men 
med ett riktat fokus. Frågorna som används är av öppen karaktär vilket innebär att 
frågorna har vag struktur. Inledningsvis utgår intervjuaren från frågorna men längre in 
i samtalet är det informantens svar som för intervjun framåt. Viktigt att tänka på innan 
intervjun äger rum är att intervjuaren tar reda på sin egen förförståelse. Intervjuaren kan 
annars omedvetet påverka och styra informantens svar åt en viss riktning utan att 
intervjuaren själv märker det (Kihlström, 2007, s.48-49). 
 
Vidare finns det olika sorters intervjuer att välja mellan. Jag har valt att använda mig 
av en ostrukturerad intervju. I en ostrukturerad intervju utgår intervjuaren från en 
intervjuguide som omfattar stödord eller stödfrågor. Guiden gör att intervjun är mer 
öppen men samtidigt tillräckligt strukturerad för att hålla sig till ämnet (Larsen, 2009, 
s.84). Man når informanterna på djupet genom att ställa följdfrågor som: Vad menar du 
med det? Kan du berätta mer? (Stukát, 2011, s.44). Mina genomförda intervjuer 
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spelades dessutom in med hjälp av min smartphone. Detta för att kunna vara närvarande 
i samtalet med informanten samt för att lättare kunna gå tillbaka och lyssna på samtalet 
i efterhand (Kihlström, 2009, s.51). 

8.3 Urval av informanter  
Det urval som gjorts i min studie kallas för godtyckligt urval. Det innebär att 
informanter väljs ut utifrån specifika kriterier som till exempel efter ålder, kön, 
utbildning (Larsen, 2009, s.77). Mitt urval är baserat på kriterierna svensklärare för 
grundskolans mellanstadium. Inledningsvis tog jag mailkontakt med två bekanta 
svensklärare. Svensklärarna är verksamma och arbetar inom grundskolans 
mellanstadium på två olika skolor. Jag förklarade mitt syfte med mailkontakten och 
frågade om de var intresserade av att delta i min studie samt om de hade kollegor som 
skulle kunna tänka sig att delta. Det hela resulterade i sex verksamma svensklärare som 
gav sitt samtycke. Samtliga lärare är utbildade och har lärarlegitimation. Åldern på 
lärarna varierar mellan 30 år till 60 år och antal år lärarna har varit verksamma sträcker 
sig från 4 år till 24 år.  

8.4 Beskrivning av informanterna   
I den här studien har sex svensklärare som undervisar i grundskolans mellanstadium 
intervjuats. Nedan presenteras svensklärarna, men för att ta hänsyn till lärarnas 
anonymitet har deras riktiga namn bytts ut mot påhittade namn. 
Stefan är 46 år och har arbetat som lärare i 4 år. Han har varit verksam inom skolan 
sedan tidigare men arbetade då som fritidspedagog. Stefan har gått lärarutbildningen 
mellan år 2011 - 2015 och är behörig inom svenska och svenska som andraspråk upp 
till vuxen ålder samt NO, SO, teknik och matematik mot årskurs F-6. För närvarande 
arbetar Stefan i årskurs 5 och undervisar i NO, teknik, matematik samt engelska. 
Eftersom skolan har ett tvålärarsystem har han inte huvudansvaret för svenskämnet i 
dagsläget, men han alltid med som ett understöd och kan påverka svensklektionernas 
upplägg.  
 
Robin är 60 år och har arbetat som lärare i 14 år. Robin har gått lärarutbildningen mellan 
år 2001 - 2004 och är behörig inom svenska, matematik, engelska, biologi, kemi, 
religion, samhällskunskap och geografi mot årskurs F-6. Hon är dessutom behörig 
fritidspedagog. För närvarande arbetar Robin i årskurs 4 och undervisar i svenska, 
matematik, engelska, fysik, kemi, religion samt geografi.  
 
Anton är 44 år och har arbetat som lärare i 20 år. Anton har gått lärarutbildningen 
mellan år 1995 - 1999 och är behörig inom svenska, matematik, engelska, SO, NO, 
idrott samt teknik mot årskurs 1-7. Han är dessutom behörig i bild och musik mot 
årskurs 1-3. För närvarande arbetar Anton i årskurs 4 och undervisar i svenska, 
matematik, engelska samt SO.  
 
Erika är 47 år och har arbetat som lärare i 24 år. Erika har gått lärarutbildningen mellan 
år 1991-1994 och är behörig i svenska, SO, idrott, engelska, matematik, fysik och 
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biologi mot årskurs 1-7. För närvarande arbetar Erika i årskurs 6 och undervisar i 
svenska, matematik, engelska samt SO.  
 
Erik är 44 år och har arbetat som lärare i 9 år. Han har varit verksam inom skolan sedan 
tidigare och arbetade då som assistent och under längre vikariat. Erik har gått 
lärarutbildning mellan år 2001-2004 och är behörig i svenska, matematik och NO mot 
årskurs F-6. För närvarande arbetar Erik i årskurs 6 och undervisar i svenska, matematik 
samt NO. Han undervisar även i årskurs 4 och 5 där han är ansvarig för samtliga NO 
lektioner.  
 
Emma är 30 år och har arbetat som lärare i 5 år. Emma har gått lärarutbildningen mellan 
år 2010-2014 och är behörig i svenska mot årskurs F-9 samt matematik och SO mot 
årskurs F-6. För närvarande arbetar Emma i årskurs 5 och undervisar i svenska och SO.  

8.5 Forskningsetiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2017) skriver i publikationen God forskningssed om betydelsefulla 
etiska aspekter som forskare behöver ta hänsyn till innan, under och efter 
undersökningen. Detta för att ingen informant kommer till skada. Forskaren behöver 
förhålla sig till vissa specifika riktlinjer:  

 
1) Du ska tala sanning om din forskning.  
2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier.  
3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat.  
4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.  
5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra.  
6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation 
och arkivering.  
7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur 
eller miljö.  
8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning (Vetenskapsrådet, 
2017, s.8).  

 
Dessutom är det forskarens ansvar att se till att skydda informanterna. Ingen informant 
ska råka ut för skada och kränkning (Vetenskapsrådet, 2017, s.13). Forskaren kan 
skydda informanterna genom att bland annat se till informantens anonymisering. Det 
betyder att informanterna förblir anonym och inte går att identifiera (Vetenskapsrådet, 
2017, s.40). Mina informanter har fått ta del av mitt informationsbrev (se bilaga 1) som 
tydligt beskriver min studies syfte. Efter att informanterna fått ta del av 
informationsbrevet har de själva fått besluta om de vill delta. Det har även klart och 
tydligt framgått i informationsbrevet att informanterna när som helst får avbryta sitt 
deltagande utan närmare motivering. Vidare i informationsbrevet informeras 
informanterna om att allt material som samlas in enbart kommer användas till min 
studie och att materialet därefter raderas, samt att alla informanter förses med 
anonymitet.  
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8.6 Genomförande  
Samtliga lärare fick ta del av informationsbrevet (se bilaga 1) via mail och därefter 
bokades enskilda intervjuer in. Intervjuerna genomfördes på lärarnas verksamma skolor 
på en plats där vi kunde samtala ostört. Vissa intervjuer genomfördes på förmiddagen 
innan eleverna hade hunnit komma till skolan, medan andra intervjuer skedde efter att 
eleverna hade slutat för dagen. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av min 
smartphone efter att lärarna hade gett sitt samtycke. Intervjuerna tog mellan 15-45 
minuter och intervjuunderlaget (se bilaga 2) låg som grund för samtliga intervjuer.   
 
8.7 Databearbetning och analysmetod  
Efter att datainsamlingen är avslutad måste den bearbetas för att kunna säkra ett 
tillförlitligt resultat. I mitt fall bestod datainsamlingen av inspelade intervjuer. Under 
en intervju delar informanten emellanåt med sig av information som inte är relevant för 
studien. Den irrelevanta informationen behöver synliggöras och tas bort. Detta kallas 
datareduktion och sker enklast genom en transkribering (Larsen, 2009, s.97-98). Det 
första steget var att transkribera samtliga intervjuer ordagrant och renskriva 
intervjuerna på min dator. Detta för att på ett enkelt sätt kunna ta bort irrelevant 
information som inte berör min studies syfte och frågeställningar samt småord som 
exempelvis ”mm”.  
 
Efter att ha transkriberat samtliga intervjuer och tagit bort irrelevant information 
analyserades datainsamlingen utifrån en innehållsanalys. En innehållsanalys är bra för 
att synliggöra skillnader och likheter samt finna mönster och samband. I en 
innehållsanalys görs data om till texter som kodas. Koderna sorteras utifrån olika teman 
eller kategorier. Forskaren letar efter framträdande mönster och samband. De mönster 
som identifieras jämförs med forskning som redan finns och därefter kan nya 
forskningsansatser synliggöras (Larsen, 2009, s.101-102).  
 
De transkriberade texterna kodades och delas in i olika kategorier eller teman. De 
transkriberade texterna systematiserades och analyserades utifrån mina intervjufrågor. 
Mina intervjufrågor blev kategorier som de transkriberade texterna placerades in under. 
De olika kategorierna placerades sedan under studiens frågeställningar som resulterade 
i huvudkategorierna: svensklärares kartläggning av elevers läs- och skrivförmåga, 
svensklärares arbete med stödinsatser i läs- och skrivundervisningen och svensklärares 
användning av digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen.  

8.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Det är viktigt att forskaren ser till att studien har hög validitet och reliabilitet. Validitet 
handlar om att forskaren verkligen undersöker det som ska undersökas och samlar in 
data som är relevant för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. En 
kvalitativ intervjustudie kan ha hög validitet eftersom forskaren har möjligheten att 
arbeta flexibelt och ställa följdfrågor så att intervjun verkligen besvarar studiens syfte 
och frågeställningar (Larsen, 2009, s.80-81). För att tillgodose detta har min studies 
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syfte och frågeställningar legat som grund till intervjuunderlaget (se bilaga 2). Jag har 
även arbetat flexibelt och ställt de följdfrågor som behövts under intervjuerna.  
 
Reliabilitet handlar om studiens trovärdighet och noggrannhet. En studie som har hög 
reliabilitet går att upprepa ett flertal gånger utan att få ett oförändrat resultat. Dessutom 
krävs det att datainsamlingen sammanställs noga och strukturerat. I en kvalitativ 
intervjustudie är det svårt att uppnå hög reliabilitet. Dels för att informanten kan 
påverkas av intervjusituationen och intervjuaren samt av sitt dagliga välmående 
(Larsen, 2009, s.81). För att nå en så hög reliabilitet som möjligt har jag innan 
intervjuerna ägt rum sett till min förförståelse. Genom att skriva ner den har jag blivit 
medveten om min förförståelse och inte låtit den styra mina informanters svar. 
Informationen från informanterna har dessutom spelats in och transkriberats. Detta för 
att jag på ett systematiskt och noggrant sätt ska kunna organisera data som samlats in.  
 
Att generalisera handlar om att forskaren utifrån studien kan dra slutsatser som inte 
enbart berör personerna som deltagit i studien, utan som gäller för en hel population. 
Detta är vanligt i kvantitativa metodansatser (Larsen, 2009, s.38). I en kvalitativ 
metodansats går det inte att generalisera studiens resultat, men däremot är 
undersökningens resultat överförbart. I kvalitativa studier fokusera forskaren mer på att 
nå en djupare kunskap inom ett specifikt ämne (Larsen, 2009, s.24-27). Målet med min 
studie var inte att kunna generalisera resultatet, utan att nå sex verksamma svensklärare 
på djupet och ta del av hur de undervisar för att utveckla läs- och skrivförmågan hos 
elever i behov av stöd. 

9. Resultat   
I kommande avsnitt redovisas den data som samlats in från intervjuerna med 
informanterna. Avsnittet är uppdelat i tre underrubriker som jag funnit passande efter 
att ha bearbetat datainsamlingen i avsnitt 8.7 databearbetning och analysmetod som 
resulterade i med huvudrubrikerna: svensklärares kartläggning av elevers läs- och 
skrivförmåga, svensklärares arbete med stödinsatser i läs- och skrivundervisningen 
och svensklärares användning av digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen samt 
utifrån min studies syfte och frågeställningar. Inledningsvis presenteras hur lärarna 
arbetar för att kartlägga elevers läs- och skrivförmåga. Därefter beskrivs lärarnas tankar 
beträffande stödinsatserna som de gör i svenskundervisningen. Fortsättningsvis 
redogörs för hur de digitala verktygen kan stödja läs- och skrivutvecklingen hos elever 
i behov av stöd. Avslutningsvis sammanfattas resultatet.   

9.1 Hur kartlägger svensklärare elevers läs- och skrivförmåga?  
Samtliga lärare kartlägger elevers läs- och skrivförmåga genom att eleverna får 
genomföra olika slags prov och uppgifter samt med hjälp av någon sorts 
dokumentation. Det varierade mellan lärarna i och med att de undervisar i olika 
årskurser och eftersom lärarna har olika erfarenheter samt föredrar olika typer av 
dokumentation.  
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Från intervjuerna framgick det däremot att samtliga lärare använder sig av ett 
screeningsinstrument som heter Diagnostiska läs- och skrivprov (DLS). DLS omfattar 
fyra delprov inom rättstavning, ordförståelse, läshastighet och läsförståelse. Alla 
proven genomförs inte årligen utan det finns en strukturerad plan för när och vilka tester 
som ska genomföras. Utifrån delproven rankas eleverna efter en 
normalfördelningskurva och placeras i en skala mellan 1-9. Eleverna ska helst ligga 
mellan 5-6 på skalan. Det är först när en elev ligger mellan 1-3 på skalan som läraren 
behöver uppmärksamma och granska elevens kunskaper. Lärarna uppskattar DLS-
proven eftersom att de får en helhetsbild av vad eleverna i deras klass kan samt vad 
lärarna behöver låta eleverna öva mer på. Emma förklarade att:  
 

Man får det tydligt på papper. Man ser hur hela klassen ligger till. Man ser om alla dippar 
på avkodning, då är det kanske det vi måste lägga mer krut på än till exempel läsförståelse 
(Ostruktureradintervju med Emma, 20190214).   

 
Lärarna menade även på att proven är värdefulla eftersom det går att upptäcka elever 
med svårigheter i tidig ålder. Samtidigt poängterade samtliga lärare att många elever 
upplever dessa konstlade provtillfällen som stressiga, vilket kan påverka elevernas 
resultat. Stefan berättade att: 
 

Det är svårt att mäta kunskap eller förmågor, man får inte ta det allt för allvarligt det som 
framkommer. En elev kan ha haft en dålig dag. Det är alltid svårt med bedömning 
(Ostruktureradintervju med Stefan, 20190208). 
 

Lärarna förklarade att det är viktigt att låta eleverna visa sina kunskaper vid flera olika 
tillfällen. Det gäller att samla in ett brett bedömningsunderlag som ger läraren en rättvis 
bild av elevernas kunskaper. Av den anledningen genomför lärarna andra prov och 
uppgifter utöver DLS-proven för att kontinuerligt granska elevernas läs- och 
skrivförmåga. Robin brukar till exempel lyssna till när eleverna läser. När eleverna har 
tystläsning i klassrummet plockar Robin ut en eller två elever i korridoren för att lyssna 
till när eleverna läser högt för henne. Erika hade en period då hon läste högt ur en bok 
för eleverna 1-2 gånger i veckan. Efter att eleverna fått lyssna på Erikas högläsning fick 
de svara på frågor om boken. Erika ställde då en fråga till klassen och eleverna skulle 
skriva ner sitt svar på en mini whiteboard som de sedan skulle visa upp för Erika. Stefan 
har använt sig av ett material som heter Tummen upp! Det är ett kartläggningsmaterial 
där eleverna får arbeta med olika uppgifter inom svenskämnet som är direkt kopplade 
till kunskapskraven. Läraren kan därefter samla in elevmaterialet och se hur eleven 
ligger till och bedöma vad eleven behöver arbeta vidare med. Erik och Erika berättade 
även att de använder sig av materialet som finns inför nationella proven som ska 
genomföras i årskurs 6. Emma förklarade att hon skriver tydliga pedagogiska 
planeringar som är kopplade till kunskapskraven. Detta för att arbeta mot målen och 
samtidigt granska elevernas läs- och skrivkunskaper. Anton talade om att han är noga 
med att uppmärksamma hur eleverna genomför uppgifterna under lektionerna och efter 
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lektionerna samlar han in elevmaterialet och noterar elevernas resultat. Detta är enbart 
några av de exemplen som lärarna nämnde under intervjuerna.  
 
Sammantaget kan man konstatera att lärarna använder sig av olika arbetssätt i 
undervisningen för att kunna kartlägga elevernas läs- och skrivkunskaper. Ett annat 
uppdrag som läraren också ansvarar för är att dokumentera den kunskap och de 
framsteg som eleverna visar. Det ser lite olika ut beträffande hur lärarna valt att föra 
sin dokumentation. Emma och Stefan arbetar utifrån en elevportfolio. Det innebär att 
varje elev har tilldelats en pärm där eleverna själva ska sätta in mer omfattande 
uppgifter utifrån lärarens direktiv. Anton och Erik arbetar mer digitalt och använder sig 
av lärplattformen SchoolSoft. I SchoolSoft rapporterar Anton och Erik in elevernas 
resultat från de uppgifter och arbeten som eleverna genomfört. Erika och Robin talade 
om att de arbetar med ämnesmatriser. Robin förklarade det:  
 

Jag kan ha vissa saker som jag tar in och spara men då har jag det, de (eleverna) får inte 
det. Jag har en mapp till varje elev men det är inte deras. Jag har det som underlag för att 
visa vid utvecklingssamtal eller om barnet har svårigheter (Ostruktureradintervju med 
Robin, 20190211).   

 
Det innebär att läraren har en enskild mapp för varje elev där läraren ansvarar för att 
samla och sätta in uppgifter som eleverna har genomfört. Eleverna själva har inte 
ansvaret att sätta in uppgifter som i en elevportfolio utan läraren bär ansvaret. Detta för 
att lärarna är oroliga att uppgiftspapperna lätt kan komma bort om eleverna ansvarar 
för mapparna.  

9.2 Hur arbetar svensklärare med stödinsatser i undervisningen?  
Lärarna var överens om att alla elever har rätt till stödinsatserna ledning och stimulans, 
extra anpassning eller särskilt stöd utifrån de behov och förutsättningar som eleverna 
har. Det finns dessutom ett bra samarbete mellan lärarna och skolornas EHT (se sida 3) 
om lärarna skulle bli osäkra vilken av stödinsatserna eleven behöver.   
 
Anton arbetar aktivt för att inte sära på eleverna i klassrummet. Han anser att om en 
elev är i behov av en extra anpassning som kan ske i klassrummet kan även resterande 
elever får ta del av den anpassningen. Läraren menade att: 
 

Många av de saker som man ibland tänker att det här är en extra anpassning som vi måste 
ge till den här eleven. Då kan man ge den möjligheten till alla istället, vad det nu kan 
vara. Då blir det ju ledning och stimulans istället tycker jag. Att man inte behöver 
särskilja den eleven. Utan vi ger samma till alla (Ostruktureradintervju med Anton, 
20190211).   
 

Anton gav inläsningstjänsten som ett exempel och berättade att samtliga elever har 
tillgång till inläsningstjänsten på sina iPads istället för specifika elever. I klassen som 
Anton är mentor för finns det 2-3 elever som är i behov av anpassningar. En extra 
anpassning som kan vara bestämd för en viss elev kan till exempel vara att eleven får 
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längre tid på sig att skriva ett skriftligt prov. Detta är en extra anpassning som måste 
dokumenteras eftersom resterande elever i klassen inte får ta del av anpassningen. I den 
mån det går sker anpassningarna i klassrummet eftersom läraren inte vill särskilja 
eleven från resterande elever i klassen. Däremot när läraren har försökt stötta eleven 
genom ledning och stimulans samt extra anpassning, men trots det inte ser någon tydlig 
utveckling hos eleven, kontaktas EHT för vidare stöttning.  
 
Erik, likt Anton, tycker att om en elev är i behov av en extra anpassning kan läraren se 
till att samtliga elever i klassrummet kan få ta del av den. Eleverna känner sig på så sätt 
mer inkluderade och mindre utpekade:  
 

Jag gör extra anpassning för alla i mitt klassrum. Hela tiden. Jag har elever som har extra 
anpassningar men jag ser till att baka in det i undervisningen så att alla får ta del av den 
här extra anpassningen (Ostruktureradintervju med Erik, 20190215).   

 
Läraren menade att en extra anpassning kan vara att skriva tydliga instruktioner på 
tavlan istället för att enbart uttrycka sig verbalt. Det är en extra anpassning som samtliga 
elever i klassen kan ta del av. Erik menade att det är först när han gör enskilda 
stödinsatser för den enskilda eleven som anpassningen behöver dokumenteras. I klassen 
som Erik är mentor för är det få elever som är i behov av anpassning, men sett till skolan 
överlag är det ett flertal elever som behöver olika stödinsatser. Erik berättade att han 
kommer i kontakt med EHT först när anpassningarna han utfört för den enskilda eleven 
inte resulterar i någon utveckling hos eleven. Läraren kontaktar då skolans EHT för 
hjälp och stöttning.  
 
Stefan talade för samma resonemang som Anton & Erik. Stefan vill ge alla elever 
mycket ledning och stimulans för att slippa kalla det för en extra anpassning. Han 
menade att: 
 

Personligen är jag mer inne på att ge alla elever så mycket stöd och stimulans som möjligt 
hela tiden så att man inte ens behöver kalla det för extra anpassning. Jag är inte så förtjust 
i att sitta i massa möten och fylla i massa blanketter bara för att en elev ska få använda 
en iPad, utan det ska bara finnas hela tiden. Jag är mer inne på att kalla det 
individanpassad undervisning. Alla lär sig på olika sätt och de olika verktygen måste 
finnas där (Ostruktureradintervju med Stefan, 20190208).   

 
Stefan förklarade att skillnaden mellan ledning och stimulans och en extra anpassning 
är den formella biten, det vill säga vilka blanketter som ska fyllas i. Istället för att lägga 
tid på att fylla i blanketter vill läraren arbeta med samtliga elever i klassrummet. Läraren 
menade att det är först när hans kunskap inte räcker till för att utveckla eleven som 
skolans EHT kontaktas och blanketter behöver fyllas i.  
 
Emma förklarade att hon dagligen vidtar många åtgärder som egentligen är extra 
anpassningar, men dessa åtgärder dokumenteras sällan:  



18 
 

 
Den största skillnaden är dokumentationen, för vi gör jättemånga extra anpassningar, 
men att vi inte liksom dokumenterar det. Tyvärr. Men det är också från dag till dag och 
från vecka till vecka. Det är svårt att hålla uppe en dokumentation också liksom. Sen blir 
det också så att det blir ju inte en extra anpassning om alla i klassen har det. Så om alla 
har en iPad då är den eleven som kanske hade en iPad från början i årskurs 4, när ingen 
annan i klassen hade det, då kanske det var en extra anpassning. Men nu när alla elever 
har iPad, blir det inte en extra anpassning längre (Ostruktureradintervju med Emma, 
20190214).   

 
Emma menade att skillnaden mellan ledning och stimulans och en extra anpassning är 
dokumentationen. Läraren beskrev att som klasslärare måste man lära känna sina elever 
och veta vad de har för olika behov. Läraren behöver se till elevens behov och bedöma 
om eleven klarar av att befinna sig i klassrummet och genomföra uppgifterna som 
resterande elever. Om eleven inte klarar av det behöver läraren se till en alternativ 
lösning för eleven. Emma menade att skolans EHT då kan kontaktas för att stötta eleven 
vidare i utvecklingen mot kunskapsmålen.  
 
Erika är den enda läraren som använder sig av en mall i undervisningen för att 
dokumentera olika stödinsatser:  
 

Jag var tvungen att ta fram det här (visar mallen). Vi har ett blad för generella förmågor 
och extra anpassningar och vad det kan innebära. Jag tycker att när jag går runt och säger 
en instruktion en extra gång till en elevs så kan jag förstå att det är en extra anpassning. 
För mig är det självklart om jag ser att någon inte förstår. Men när man tänker efter så 
behöver jag faktiskt inte göra det till speciellt många. Utan jag behöver kanske göra det 
till två stycken. Där kan jag förstå att det är en extra anpassning. Annars flyter det väldigt 
i varandra (Ostruktureradintervju med Erika, 20190213).   

 
Mallen är tänkt att underlätta för lärarna när det gäller vilka stödinsatser som genomförs 
i klassrummet för den enskilda eleven. Mallen innehåller förslag på alternativa 
anpassningar och läraren kan sätt ett kryss för de anpassningar som läraren genomför 
under lektionen. Erika är mentor för en klass där 2-3 elever är i behov av anpassningar. 
Dessa elever behöver extra instruktioner och en extra pushning av läraren under 
arbetsgången för att komma vidare. Läraren utgår alltid från att alla elever ska ha 
samma förutsättningar i undervisningen, men när det inte fungerar för eleven anpassar 
hon undervisningen. Det kan till exempel innebära att en elev inte behöver svara på alla 
frågor i en uppgift, utan att läraren väljer ut 2-3 stycken frågor som eleven kan fokusera 
på. Erika försöker arbeta för att samtliga elever ska kunna befinna sig i klassrummet, 
men när en elev inte utvecklas i takt med målen kontaktas EHT och eleven kan då 
behöva lämna klassrummet för att få stöd av specialläraren.  
 
Robin är mentor för en klass med många elever som är i behov av stödinsatser, bland 
annat några elever med dyslexi. Robin gav exempel på hur hon i undervisningen 
anpassar genom att eleverna får lyssna på musik, ha en sittkudde eller skriva på datorn 
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istället för att skriva för hand. Läraren menade att det är ett naturligt arbetssätt och 
därför kan alla dessa anpassningar ske i klassrummet. Läraren menade att det gäller att 
skapa en undervisning som grundar sig i elevernas tidigare kunskaper och samtidigt 
stöttar vidareutveckling hos eleven. Detta måste ske utan att någon elev upplever att 
denne blivit utsatt för kränkande behandling. Robin förklarade att det är lätt att en elev 
kan känna sig kränkt om läraren uttrycker sig klumpigt om eleven och dennes kunskap. 
Det är viktigt att förklara för eleven att alla lär på olika sätt och att alla arbetssätt är 
naturliga. 

9.3 Hur använder svensklärare de digitala verktygen för att stödja 
läs- och skrivutvecklingen hos elever i behov av stöd?  
Intervjuerna visar att lärarna i stort sett har tillgång till likadana digitala verktyg: iPad, 
dator, Apple TV eller projektor. På båda skolorna har samtliga elever en egen iPad och 
klassrummen är inredda med Apple TV eller projektor. Av olika anledningar finns det 
vissa elever som har fått tillgång till en egen dator. På den ena skolan finns det dessutom 
en datorvagn som lärarna kan boka och använda sig av i undervisningen.  
 
Lärarna förklarade att de använder de digitala verktygen i svenskundervisningen 
dagligen för samtliga elever. Apple TV eller projektor fungerar som ett 
undervisningsverktyg där lärarna bland annat delar bilder, filmer och texter med 
eleverna. Eleverna använder sina iPads för att exempelvis skriva, genomföra uppgifter, 
lyssna på läromedel och söka fakta. Lärarna uppskattar de digitala verktygen och ser 
oändligt med fördelar.  
 
Den största fördelen när det gäller att utveckla läsförmågan hos eleverna som är i behov 
av stöd är att eleverna kan få läromedel uppläst för sig. Läraren kan läsa in läromedel 
som eleven kan lyssna på med hjälp av sin iPad. Det finns dessutom färdiga läromedel 
som exempelvis inläsningstjänst. Fördelen med att elever i behov av stöd i 
läsutvecklingen kan få läromedel uppläst för sig är att eleven får lyssna på hur orden 
uttalas, se hur orden stavas och samtidigt kan uttala orden tyst för sig själv. Den största 
fördelen när det gäller att utveckla skrivförmågan hos elever som är i behov av stöd är 
att de kan skriva med hjälp av iPaden och ett tillhörande tangentbord istället för att 
skriva för hand. Eleverna kan även välja att skriva på datorn. På iPaden eller datorn kan 
eleverna använda sig av programmet Word som bland annat rättar felstavningar, miss 
av stor bokstav och ger förslag på synonymer. Eleverna får även känna att andra 
personer kan läsa det som de skriver ner istället för att lärare och klasskamrater ska 
försöka gissa eller tyda det som är nedskrivet. Sedan de digitala verktygen har etablerat 
sig i klassrummen finns det massvis av elevmaterial och läromedel lättillgängligt för 
lärarna att använda sig av i undervisningen. Det är dessutom ett roligt och ett modernt 
arbetssätt:  

 
Vi är på väg mot ett digitaliserat samhälle, så det blir mer och mer sånt, så kan du inte 
det här så är du körd i samhället i övrigt sen. Så du måste kunna allt det här. Elever får 
även lära mig (Ostruktureradintervju med Erik, 20190215).    
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Den största nackdelen är dock när tekniken strular. Det kan handla om att 
internetuppkopplingen är dålig, inloggningsuppgifterna inte fungerar, lösenord som 
glömts bort, strömavbrott, iPads/datorer som är urladdade eller program som måste 
uppdateras. Det stjäl dyrbar lektionstid:  
 

Det som blir är att det blir sårbart när det inte fungerar. Då är det jättefrustrerande. Det 
går åt massa tid. Vi har en datorvagn som man kan boka och ta in datorer, men bara det 
här att komma in och komma igång. Min tid går åt till att hjälpa dem att komma in och 
komma igång, istället för att faktiskt beröra ämnet vi ska jobba med. Det kan ibland 
kännas lite frustrerande (Ostruktureradintervju med Robin, 20190211).     

 
Dessutom gäller det att hålla sig uppdaterad kring den digitala tekniken för att den ska 
kunna vara användbar i undervisningen. Anton är den enda av lärarna som är 
förstelärare inom IKT (informations- och kommunikationsteknik): 
 

Jag är ju förstelärare i IKT så jag åker ju och är med i massor av grupper sådär så att jag 
ser på Facebook och sen har vi även massor av träffar med andra förstelärare som jag 
åker och träffar. Så vi pratar om nya grejer. Sen är det oftast så att jag förmedlar vidare 
till arbetslaget. Jag har en sådan IKT blogg där jag brukar lägga upp videos på nya grejer 
och sånt där tips. IKT tips. Där kan lärarna gå in. Det är ganska smidigt. Har jag gått 
igenom en grej så gör jag även en film av det så att man kan gå in igen och kolla. Där 
finns det en hel del och massa prova på tips (Ostruktureradintervju med Anton, 
20190211). 

 
De andra lärarna upplever att de har den kunskap som krävs för att kunna använda 
verktygen som de har tilldelats, men att de gärna hade diskuterat mer med kollegor för 
att få fler tips. Lärarna får gå på kortare utbildningar, men de tycker att det är svårt att 
ta tillvara på informationen som utbildningarna ger. Lärarna vill gärna testa sina nya 
kunskaper, men tyvärr kommer det långt ner på prioriteringslistan. Väl tillbaka i 
klassrummet menade lärarna att det är mycket annat som går före. 

9.4 Sammanfattning av resultatet  
Samtliga lärare genomför DLS-delproven för att kartlägga elevernas rättstavning, 
ordförståelse, läshastighet och läsförståelse. DLS-delproven ger läraren en översikt av 
vad eleverna kan och inte kan. Många elever upplever dock dessa delprov som 
stressmoment, vilket kan påverka elevernas provresultat. Lärarna låter därför eleverna 
visa sina kunskaper kontinuerligt genom ett varierat arbetsupplägg. De kunskaperna 
som eleverna visar dokumenterar lärarna genom elevportfolios, lärplattformar eller 
ämnesmatriser.   
 
Lärarna har ett bra samarbete med skolornas EHT och känner att de kan vända sig dit 
vid behov av stöd. Lärarna gör många extra anpassningar i klassrummet dagligen, men 
lärarna ser till att samtliga elever kan få ta del av extra anpassningarna vilket gör att det 
istället övergår till att vara ledning och stimulans. En av lärarna menade att det kallas 
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att läraren bedriver en individanpassad undervisning, vilket läraren ska göra eftersom 
alla eleverna lär på olika sätt. Lärarna vill gärna ha samtliga elever i klassrummet 
eftersom ingen elev då behöver känna sig utpekad eller annorlunda. 
 
Avslutningsvis kan man se att lärarna nästintill har tillgång till likadana digitala verktyg 
och att det fyller samma funktion i klassrummen. Den digitala tekniken är uppskattad 
och bidrar med lättillgängliga läromedel som lärarna kan använda i läs- och 
skrivundervisningen, både för elever i behov av stöd och för resterande elever. 
Nackdelen är när den digitala tekniken strular. Det stjäl dyrbar lektionstid som lärarna 
istället hade behövt till att undervisa. Den läraren som möjligtvis upplever minst 
teknikstrul är IKT ansvariga Anton, resterande lärare får försöka hålla sig uppdaterade 
genom kortare utbildningar som skolan erbjuder.  

10. Diskussion  
I det här avsnittet diskuteras först studiens metodval och genomförande i en 
metoddiskussion som dessutom tar upp studiens styrkor och svagheter. Därefter 
kommer en resultatdiskussion där jag diskuterar resultatet utifrån studiens syfte, 
frågeställningar, inledning, bakgrund, tidigare forskning samt mitt val av perspektiv.   

10.1 Metoddiskussion  
För att kunna besvara min studies syfte och frågeställningar valde jag en kvalitativ 
metodansats och genomförde ostrukturerade intervjuer. Denna metodansats har gett 
mig detaljerad information om hur svensklärare i årskurs 4-6 undervisningar för att 
utveckla läs- och skrivförmågan hos elever i behov av stöd. Att använda enkäter hade 
inte resulterat i de utförliga svar och beskrivningar som de ostrukturerade intervjuerna 
har resulterat i. Intervjuerna har med fördel låtit mig som forskare nå en djupare 
förståelse av informanternas tankar och ageranden, eftersom vi kunnat integrera ansikte 
mot ansikte (Trost, 2010, s.32). Intervjuerna har dessutom gett mig möjligheten att 
ställa följdfrågor vid oklarheter (Stukát, 2011, s.44). Ett intressant och tänkbart 
alternativ hade varit att genomföra både intervjuer och observationer. På så vis hade jag 
kunna se om lärarna arbetar som de beskriver, men alternativet valdes bort på grund av 
tidsbegränsning.  
 
Till intervjuerna gjordes ett godtyckligt urval (Larsen, 2009, s.77) och sex svensklärare 
för grundskolans mellanstadium valdes ut. Ett urval som gjort det möjligt för mig att 
besvara min studies syftesformulering och tillhörande frågeställningar. Dessvärre finns 
det ingen större geografisk spridning eftersom jag endast besökt två grundskolor. Detta 
gör att spridningen och urvalet är för tunt för att resultatet ska kunna överföras till hur 
samtliga svensklärare i årskurs 4-6 arbetar för att utveckla läs- och skrivförmågan hos 
elever i behov av stöd. Studiens resultat går inte heller att generalisera eftersom urvalet 
inte berör hela populationen svensklärare, men det var trots allt inte målet med 
undersökning. Målet var att nå en djupare förståelse om hur svensklärare arbetar med 
läs- och skrivstöd i undervisningen (Larsen, 2009, s.24-38).   
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Jag valde att genomföra ostrukturerade intervjuer. Det är en intervjumetod där 
intervjuaren inte behöver ställa sina intervjufrågor i en viss ordning utan intervjuaren 
förbereder istället några stödfrågor och låter informantens tankar styra samtalet. Detta 
för att informanten ska få möjlighet att tala fritt om det ämnet som fokuseras (Larsen, 
2009, s.84). Jag valde att utgå från relativt många stödfrågor (se bilaga 2) för att 
försäkra mig att jag senare kunde besvara min studies syftesformulering och tillhörande 
frågeställningar. Detta kan ses som en styrka relaterat till tillförlitligheten, men även 
som en svaghet eftersom intervjuerna blev mer strikta. Frågorna kan ha gjort att lärarna 
känt att de inte fått tillräckligt med andrum för att kunna gå på djupet med varje 
intervjufråga. En annan svaghet är att jag inte är en van intervjuare och därför kan min 
oerfarenhet ha påverkat informanternas svar. Till exempel kan intervjuns upplägg, mina 
frågor eller min närvaro ha gjort att jag gått miste om intressant information från 
informanterna. Trots min oerfarenhet kan en styrka vara att jag skrev ner min 
förförståelse innan intervjuerna ägde rum. Detta för att bli medveten om min 
förförståelse så att den inte kunde påverka mina informanter under intervjuerna.  
 
En annan styrka är att samtliga intervjuer har spelats in och sedan transkriberats. Det 
har gjort det enkelt för mig att lyssna på samtalen igen och därefter kunnat sortera 
datainsamlingen på ett noggrant och systematiskt sätt. Transkriptionerna har tagit tid, 
men varit värdefulla eftersom irrelevant information har kunnat tas bort (Larsen, 2009, 
s.97-98). Detta har underlättat min databearbetning och mitt analysarbete. Genom att 
irrelevanta data togs bort var det enklare för mig att synliggöra likheter och skillnader 
samt finna mönster och samband.  

10.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen kommer utgå från studiens syfte och diskuteras utifrån 
frågeställningarna.  

Hur kartlägger svensklärare elevers läs- och skrivförmåga? 
Vad beträffande hur lärarna kartlägger elevers läs- och skrivförmåga framkom det i 
denna studie att samtliga lärare använder sig av ett screeningsinstrument, DLS. Lärarna 
får på så sätt en översikt av vad eleverna kan och vad eleverna behöver öva mer på. 
Tidigare forskning gjort av Isaksson, Lindqvist och Bergström (2010) finner också att 
det är vanligt att lärare använder sig av nationella tester och screeningmetoder för att 
kartlägga elevers läs- och skrivförmåga. Lärarna får då möjligheten att se om det är 
någon elev som avviker från det ”normala” och riskerar att inte nå skolans 
kunskapsmål. Dessutom visar såväl studien som den tidigare forskningen att elever kan 
uppleva provtillfällen som stressiga och därför behöver läraren skapa flera olika 
bedömningstillfällen där eleverna får visa sina kunskaper (se t.ex. Borgström, 2014). 
Informanterna i denna studie förklarar att de arbetar varierat genom att bland annat 
lyssna till när en elev läser, ställer följdfrågor och samlar in elevmaterial för att få in ett 
brett bedömningsunderlag som ger en rättvis bild av elevens kunskaper. Detta är viktigt 
eftersom Skolverket (2018a, s.6) tydligt skriver att undervisningen ska grunda sig i 
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elevens förutsättningar och behov. Wengelin & Nilholm (2013, s.159-160) menar 
dessutom att det är betydelsefullt att systematiskt dokumentera en elevs utveckling 
eftersom läraren behöver förstå den lärprocess som eleven genomgår. Detta ligger i 
enlighet med denna studie som visar att lärarna aktivt dokumenterar elevernas framsteg.  
 
Vad vi kan se utifrån denna studie av kartläggningen av elevernas läs- och skrivförmåga 
kan förstås utifrån det sociokulturella perspektivet som språkar för samspel och 
kommunikation (Vygotskij, 1978). Inom perspektivet ses människan som en 
hybridvarelse som alltid utvecklas mot den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2015, 
s.91-101). I denna studie är eleverna hybridvarelserna som utvecklas mot den närmaste 
utvecklingszonen och lärarna personerna som har kunskapen för att kunna vägleda 
eleverna. Det är lärarnas ansvar att se till att eleverna inhämta ny kunskap, 
appropriering (Säljö, 2015, s.91-96). Detta gör lärarna bland annat genom att kartlägga 
elevernas kunskaper genom ett varierat arbetssätt och dokumentation för att kunna 
grunda undervisningen utifrån elevernas olika förutsättningar och behov.  

Hur arbetar svensklärare med stödinsatser i undervisningen?  
Vad beträffande hur lärarna arbetar med stödinsatser i undervisningen framkom det att 
samtliga lärare anser att alla elever har rätt till stöd utifrån sina behov och 
förutsättningar. Lärarna arbetar därför med stödinsatserna på olika sätt beroende på vad 
eleven behöver för hjälpmedel för att kunna utvecklas. Detta är ett resultat som även 
identifierats av den tidigare forskningen (se t.ex. Boo, 2014) som finner att läraren 
behöver lära känna eleven för att kunna grunda undervisningen utifrån eleven och 
dennes kunskaper.  
 
Dock är det intressant att informanterna i denna studie ser till att samtliga elever kan få 
ta del av stödinsatserna och därmed vill kalla det ledning och stimulans. Detta för att 
eleverna ska kunna vara kvar i klassrummet och inte behöva lämna klassrummet och 
känna sig utpekade. En av lärarna menade att det kallas att läraren bedriver en 
individanpassad undervisning och en annan lärare uttryckte att alla hjälpmedel måste 
ses som naturliga arbetssätt. Lärarna i studien resonerar i likhet med det sociokulturella 
perspektivet att människor inhämtar appropriering när de ingår i en socialisation 
(Säljö, 2015, s.91-96). Den tidigare forskningen (se t.ex. Kotte, 2017) nämner att många 
elever är i behov av olika stöd och att lärare därmed är i behov av mer pedagogiskt 
material för att kunna inkludera samtliga elever i klassrummet. Det finns lärare som 
känner en oro över att inte räcka till för att stötta alla elevers behov. Dock uttryckte inte 
lärarna i min studie någon oro, utan en trygghet att när deras kunskap inte räcker till 
finns det ett EHT på skolan som de kan vända sig till för vägledning.  
 
Vad vi kan se utifrån denna studie är att lärarna arbetar med stödinsatser i 
undervisningen, vilket kan förstås utifrån det sociokulturella perspektivet och 
begreppet scaffolding. Säljö (2015, s.100-101) beskriver det som en metod för att stötta 
en människas utveckling genom att tillsätta tillfälliga hjälpmedel. Detta gör lärarna i 
studien genom att exempelvis skriva tydliga instruktioner på tavlan, ge eleverna mer 
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tid för att skriva ett skriftligt prov eller låter eleverna svara på färre frågor i en uppgift. 
Att handleda, stötta, stimulera och anpassa undervisningen utifrån eleven är enligt 
Skolverket (2018a, s.12) och Skollagen (2010:800) lärarens ansvar. 

Hur använder svensklärare de digitala verktygen för att stödja läs- 
och skrivutvecklingen hos elever i behov av stöd?  
Vad beträffande hur lärarna använder de digitala verktygen för att stödja läs- och 
skrivutveckling hos elever i behov av stöd, framkom det i denna studie att samtliga 
lärare har tillgång till iPad, dator, Apple TV eller projektor som används flitigt i 
klassrummen för att undervisa samtliga elever. Detta är något som skiljer sig från den 
tidigare forskningen (se t.ex. Willermark, 2018) som fann att tillgången till de nya 
digitala verktygen varierar bland skolorna och att skolorna därmed inte har samma 
förutsättningar att undervisa elever.  
 
Alla lärarna i denna studie ger uttryck av att de nya digitala verktygen hjälper elever i 
behov av stöd att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Dessa elever får bland annat 
tillgång till inläsningstjänst eller får skriva med hjälp av ett tangentbord på en iPad eller 
dator. Lärarna uttrycker att det finns oändligt med fördelar i hur de nya digitala 
verktygen kan användas för att utveckla elever i behov av stöd i läs- och skrivförmågan, 
men även för att utveckla resterande elever. Detta uttrycker dessutom Skolverket 
(2018b, s.7-14) som skriver att de nya digitala enheterna öppnar upp för 
kommunikation, kunskap och nya pedagogiska läromedel. En likartad uppfattning har 
Hydén (2018) som anser att de digitala verktygen ger lärarna möjlighet att bedriva en 
multimodal och inkluderande undervisning när lärarna numera kan dela bilder och 
filmer med eleverna etc.  
 
Däremot menar lärarna att det finns en nackdel med den nya digitala tekniken och det 
är när den strular och stjäl lektionstid. Detta är någonting som inte lyfts i den tidigare 
forskningen. Dock visar den tidigare forskningen gjord av Willermark (2018) att den 
digitala tekniken är ny för många lärare och att det finns ett flertal lärare som känner en 
okunskap att undervisa eleverna med den digitala tekniken. Lärarna i denna studie 
känner att de har den kunskap som krävs för att kunna integrera de nya digitala 
verktygen i undervisningen, både för elever i behov av stöd och för resterande elever.  

Slutsats  
Studien visar att lärarna kartlägger elevers läs- och skrivförmåga likartat då samtliga 
lärare använder sig av screeningsinstrumentet DLS, men att det också är betydelsefullt 
att använda ett varierat arbetssätt för att få in en rättvis bedömning. Detta är ett resultat 
som även identifierats av den tidigare forskningen. Vad som är positivt med att lärarna 
kartlägger elevernas läs- och skrivförmåga på detta sätt är att undervisningen då kan 
grundas utifrån elevens förutsättning och behov (Skolverket, 2018a, s.6). Ytterligare en 
viktig faktor som identifieras i denna studie är att lärarna dokumenterar den lärprocess 
som eleven genomgår, där lärarna använder sig av olika dokumentationsformer.  
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Dessutom visar såväl studien som den tidigare forskningen att lärarna arbetar med 
stödinsatserna på olika sätt beroende på vad eleven behöver för hjälpmedel för att kunna 
utvecklas. Vad som är intressant är att lärarna försöker se till att alla hjälpmedel ses 
som naturliga arbetssätt och att fler elever får ta del av hjälpmedlen istället för specifika 
elever. Detta gäller även de digitala hjälpmedlen. Studien visar att lärarna integrerar de 
digitala hjälpmedlen för att stötta samtliga elever i klassrummet och inte enbart 
specifika elever.  

Vidare forskning  
Genom denna studie har det framkommit att lärare arbetar för att alla hjälpmedel ska 
ses som naturliga arbetssätt och inte enbart tilldelas till elever i behov av stöd. Det vore 
intressant att forskare vidare på hur lärare väljer att dokumentera åtgärderna när 
hjälpmedlen ges till samtliga elever med egentligen är riktade till specifika elever.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev   
 

Information om undersökningen av stödinsatser.  
Hej, jag heter Frida Starkenberg och läser nu min sista termin på grundlärarprogrammet 
med inriktning mot årskurs 4-6, vid Högskolan Dalarna. Just nu håller jag på att skriva 
ett examensarbete om stödinsatser inom svenskämnet. Min studies syfte är att 
undersöka hur svensklärare i årskurs 4-6 bedriver undervisningen för att utveckla läs- 
och skrivförmågan hos elever i behov av stöd.  Min upplevelse är att många elever är i 
behov av stöd, vilket ställer krav på svensklärarna. Svensklärarna behöver arbeta för att 
kartlägga elevernas läs- och skrivkunskaper för att vidare kunna bedriva en 
individanpassad läs- och skrivundervisning.  
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
Jag söker efter utbildade svensklärare för grundskolans mellanstadium. Min intention 
är att samla in empiri genom att genomföra enskilda intervjuer.  
 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt.  Du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  
Allt material som samlas in kommer enbart användas till studien och raderas när studien 
är färdigställd. Som deltagare kommer du att vara anonym under hela arbetets gång. 
Min undersökning kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
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När arbetet slutligen har godkänts kommer uppsatsen att publiceras i det digitala 
vetenskapliga arkivet, DiVA. 
 

Tack på förhand!  
Ytterligare information lämnas av nedanstående ansvariga.  
 
2019.01.22. Gotland  2019.01.22, Högskolan Dalarna 
Frida Starkenberg, student  Sara Nittve, handledare 
Frida_Starkenberg@hotmail.com  Sni@du.se 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bilaga 2 - Intervjuunderlag 
Bakgrundsfrågor 
- Hur gammal är du? 
- Hur länge har du arbetat som lärare? 
- Vad har du för utbildning?  
- Vilken årskurs och vilka ämnen undervisar du i? 

Frågor om elever i behov av stöd i läs- och skrivutvecklingen  
- Hur arbetar och dokumenterar du för att ha en överblick av elevernas läs- och 

skrivförmåga? Vilka för- och nackdelar ser du med arbetssätten?  
- Hur agerar du när du misstänker att en elev är i behov av stöd i läs- och 

skrivutvecklingen? Hur kartlägger du den elevens läs- och skrivförmåga?  
- Hur skulle du beskriva skillnaden mellan att ge en elev ledning/stimulans, extra 

anpassning eller särskilt stöd? Ge gärna exempel.  
- Sker anpassningen i eller utanför klassrummet? Motivera.  
- Hur ser det ut i ditt klassrum, är det många elever som är i behov av stöd?  
- Vilka digitala verktyg har du tillgång till och hur använder du dig av verktygen? 

Vilka för- och nackdelar ser du?  
- Hur håller du dig uppdaterad kring den digitala tekniken? 

 
 

 

mailto:Frida_Starkenberg@hotmail.com
mailto:Sni@du.se
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