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Förord  
Under projektets gång har vi haft ett professionellt samarbete där vi stöttat 

varandra i med- och motgång samt lagt ner ett stort engagemang. Vissa delar av 

projektet har vi gjort tillsammans medan andra delats upp för att tidseffektivisera 

parallellt med en dialog via Google Meet.   

Vi vill rikta ett stort tack till våra informanter som tog sig tid för att delta i vår 

studie, utan er hade vi inte kunnat genomföra den. Vi vill även tacka vår 

handledare Christina Lindh, som med sin kompetens och sitt tålamod gett oss 

vägledning och stöttning.   

 

Högskolan Kristianstad - maj 2022 

Jenny Bellman Persson och Åsa Held 
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1. Inledning 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, 

kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin 

identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra 

känner och tänker (Skolverket, 2022a, kursplan i svenska). 

Språket är så centralt som det står i kursplanen för svenska och därför är det en 

utgångspunkt för all kommunikation. Vi lever i ett skriftsamhälle, där 

grundläggande kunskaper i att läsa och skriva är viktiga för grundläggande och 

högre utbildning och för arbetslivet. I ett Kommittédirektiv (1996:60) från 

Sveriges riksdag står det att förmågan att kommunicera kan ses som en 

förutsättning för att fullt ut kunna delta i vårt informationssamhälle. Om 

kommunikationsförmågan brister utgör det ett hinder som begränsar en individs 

möjligheter att verka i samhället vilket har negativ inverkan på individens 

självkänsla och självförtroende. Kommittédirektivet (1996:60) lyfter även att 

enligt Arbetsmarknadsinstitutet är människor med läs- och skrivsvårigheter 

överrepresenterade bland unga arbetssökande samt inom kriminalvården. Detta är 

en av anledningarna till att riksdagen slagit fast i skollagen (2010:800), att en av 

skolans främsta uppgifter är att lära alla barn att läsa och skriva, samt att de elever 

som upplever svårigheter ska ges hög prioritet med särskilt stöd.  

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22) är 

språk, lärande och identitetsutveckling nära sammankopplade. För en elev som 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter, kan tilltron till den språkliga förmågan gå 

förlorad och en känsla av misslyckande infinna sig (Skolverket, 2022a). Örtenberg 

(2020) påpekar att alltmer forskning betonar vikten av att det är alla lärares ansvar 

att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga oavsett ämne. Om en elev utvecklar 

läs- och skrivsvårigheter är det inte bara läsningen och skrivningen som blir 

drabbad utan eleven riskerar även att få svårigheter med att kunna tillgodogöra sig 

kunskapen i övriga skolämnen. Att kunna läsa och skriva blir därmed en 

grundläggande färdigheter som alla barn behöver utveckla för att få möjlighet till 

en likvärdig skolgång.  
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Betygskriterierna i Lgr22 syftar till att undervisningen i de lägsta årskurserna i 

första hand ska utveckla elevernas läs- och skrivkunnighet. Under årskurs ett 

fokuserar undervisningen på att eleverna ska knäcka läskoden och komma en bit 

på vägen i sitt skrivande (Skolverket, 2022a). Wengelin och Nilholm (2013) 

understryker betydelsen av att lärare, inom de tidigare skolåren, besitter en 

fördjupad kunskap om språkets och kommunikationens betydelse, för att på ett 

strukturerat och förebyggande sätt kunna arbeta med språkutveckling. Det är först 

när lärare är väl insatta i hur läs- och skrivprocesserna fungerar som de kan 

kartlägga elevers behov och göra medvetna didaktiska val som gynnar deras 

kunskapsutveckling.  

Svenska Dyslexiföreningen (2021) framhåller att var femte elev i grundskolan får 

någon form av problematik vad gäller läs- och skrivinlärningen. Pavey (2017) 

menar att känslan av misslyckande kan påverka elevens intellektuella, emotionella 

och sociala utveckling, vilket i sin tur kan leda till sämre självkänsla. Om eleverna 

erbjuds rika möjligheter till att utveckla sin läs- och skrivförmåga kan de enligt 

Pavey (2017) uppnå en känsla av framgång, vilket ökar självkänslan och därmed 

självförtroendet. Eleven går då från tvivel och osäkerhet till uthållighet.  

Under våra verksamhetsförlagda kurser på lärarutbildningen har vi observerat att 

lärare arbetar på olika sätt med de elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter. Vi vill därför undersöka vilka ramfaktorer som styr lärares 

didaktiska val och vad de anser har störst inverkan på läs- och skrivutvecklingen 

hos de elever som är i behov av extra stöd. Vi hoppas att resultatet av denna studie 

kan bidra med en fördjupad förståelse för vad som är viktigt att tänka på när det 

gäller att stödja elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter, och 

därigenom, inom ramen för den ordinarie undervisningen, överbrygga hinder i 

inlärningen. Förhoppningen är att de nya insikterna ska kunna hjälpa oss i vår 

kommande yrkesutövning. 
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vad som styr lärares didaktiska val när 

det gäller att stödja elever i förskoleklass och årskurserna 1-3, som befinner sig i 

läs- och skrivsvårigheter. För att uppnå syftet ställs följande frågor: 

2.1 Forskningsfrågor 

● Vad lyfter lärarna fram som betydelsefullt för att stödja elever som 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter?  

● Hur värderar de tillfrågade lärarna sina påståenden utifrån vad som är 

minst och mest betydelsefullt för att stödja elever som befinner sig i läs- 

och skrivsvårigheter? 

3. Forskningsbakgrund 
Varför läs- och skrivsvårigheter uppstår och hur läsinlärning går till, är frågor som 

forskarna är oeniga om. Faktorer som enligt tidigare forskning lyfts fram som 

betydelsefulla för undervisning som stödjer elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter, har vi delat upp under tre perspektiv vilka vi kunnat urskilja i vår 

tidigare kunskapsöversikt som gjordes som en förberedelse inför det empiriska 

arbete, genom att titta på gemensamma nämnare. Nedan redogör vi för vad läs- 

och skrivsvårigheter samt didaktik innebär för att därefter presentera och, i direkt 

anslutning därtill, redovisa forskning om hur de olika perspektiven, det 

relationella, den pedagogiska lärmiljön samt digitala verktyg, stödjer elever som 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. 

3.1 Läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter beror enligt Wengelin och Nilholm (2013) på följande 

fyra olika orsaker, biologiska, vilket innebär en funktionsnedsättning och kan vara 

en hörsel- eller synnedsättning, genetiska, som påverkar vilka förmågor som kan 

utvecklas och styrs av ens arvsanlag, demografiska, som beror på tillgången till 

utbildning eller undervisningsbaserad, som orsakas av bristande undervisning. 
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Läs- och skrivsvårigheter är enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 

(2021) ett komplext och omfattande begrepp. På SPSM:s hemsida delar de upp 

och definierar dessa svårigheter i två kategorier, specifika läs- och 

skrivsvårigheter, dyslexi, samt allmänna läs- och skrivsvårigheter. Specifika läs- 

och skrivsvårigheter, dyslexi, syftar till en medfödd nedsättning i vissa språkliga 

funktioner, vilka behövs för att kunna använda skriftens principer för kodning av 

språket. De allmänna läs- och skrivsvårigheterna beror däremot på bristande 

miljöförutsättningar som syftar till både den pedagogiska, exempelvis 

undervisningen, och den vardagliga kontexten, exempelvis hemförhållanden. 

Oavsett vilken av orsakerna läs- och skrivsvårigheten beror på är det viktigt att 

läraren utgår ifrån elevens perspektiv.  

I likhet med SPSM:s (2021) definition anser forskarna i Konsensusprojektet 

(Myrberg, 2003) att dyslexi är genetisk medan allmänna läs- och skrivsvårigheter 

grundar sig i ogynnsam uppväxt- samt skolmiljö. Forskarna har identifierat 

varierande orsaker till att läs- och skrivsvårigheter uppstår såsom bristande 

förmåga att analysera ord, avsaknad av tillräckligt fungerande 

läsförståelsestrategier, bristande syntaktisk förmåga, brister i automatisering och 

läsflyt, dålig ordförrådsutveckling och ibland på en bristande läs- och 

skrivstimulans i vardagsmiljön och skolan. Forskarna enades om att läs- och 

skrivsvårigheter är intimt sammankopplade.  

När vi nämner läs- och skrivsvårigheter i föreliggande uppsats menar vi läs- och 

skrivsvårigheter oavsett orsak. 

3.2 Didaktik 

Svenska akademins ordbok (2022) definierar didaktik som undervisningslära 

vilken är en del av pedagogiken och handlar om metoder för undervisningen. 

Ordet didaktik betyder lära ut samt tillägna sig. Frågorna vad, varför och hur är 

didaktikens huvudsakliga fokus som syftar till vad som ska undervisas i och om, 

varför det ska undervisas om just detta samt hur detta ska läras ut. Under dessa 

frågor finns i sin tur ytterligare viktiga frågor såsom vem eleven är som ska lära 

sig och vem det är som ska styra över innehållet i undervisningen. Som stöd i de 
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didaktiska frågorna finns den didaktiska triangeln där de tre hörnen, som ska 

samspela, utgör didaktikens centrala delar - undervisningsinnehåll, lärarens 

undervisning och elevens lärande (Skolverket, 2022b).  

Didaktiska val handlar om det innehåll och de metoder lärare väljer i sin 

undervisning och vad de utesluter, både utifrån inre och yttre faktorer, samt vilka 

konsekvenser detta får för elevens lärande (Orre, 2017).  

3.3 Det relationella perspektivet på lärande 

Det relationella perspektivet syftar på mellanmänskliga förbindelser (Aspelin, 

2018). Lärare stöter dagligen på en stor mängd personer i sin yrkesroll som de har 

olika relation till, såsom kollegor, chefer, specialpedagoger, elever, 

vårdnadshavare, mor-/farföräldrar, bibliotekarie, kurator och myndighetspersoner. 

Utifrån studiens syfte att undersöka vad som styr lärares didaktiska val när det 

gäller att stödja elever, inom förskoleklass och årskurserna 1–3, som befinner sig i 

läs- och skrivsvårigheter är det relationen mellan elev-lärare, lärare-hemmet samt 

lärare-lärare som är i fokus. Aspelin (2018) uttrycker att som lärare utför du ett 

professionellt yrke där det ingår att påverka elever i en viss riktning vilket innebär 

att lärares didaktiska val styrs av målet att stärka elevers tillit till den egna 

förmågan, i detta fall läs- och skrivförmågan. Alla relationer människor emellan är 

unika, det vill säga att inget möte är identiskt med det andra. För lärare innebär 

detta att det inte finns något enkelt recept för att bygga goda relationer på. 

Relationer är oförutsägbara och kräver beredskap inför det oväntade samt en tillit 

och ett ansvarstagande parterna emellan. För att denna tillit ska infinna sig 

behöver eleven få uppleva sig själv som värdefull och genom att bli väl bemött 

och respekterad (Aspelin, 2018). 

3.3.1 Lärare–vårdnadshavare 

I skolans styrdokumenten lyfts det fram att arbetet inom skolan ska ske i 

samarbete med hemmen. Tillsammans ska skolan och hemmet främja elevers 

allsidiga personliga utveckling (Skolverket, 2022a). Mot den bakgrunden är 

Alatalos (2011) studie av intresse. Genom en kombination av insamlingsmetoder, 

såsom enkät, intervju och kunskapstest, undersöktes lärares uppfattningar om 
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vilken inverkan lärare–vårdnadshavare–relationen har för att stödja elever, inom 

förskoleklass och årskurserna 1–3, som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. 

Resultatet visade att vårdnadshavarna är viktiga resurser för elevernas 

läsutveckling. Lärarna uttrycker att goda relationer till vårdnadshavarna leder till 

bra samarbete och på så sätt kan läraren bidra med sina kunskaper om läs- och 

skrivinlärning, vilket i sin tur möjliggör att båda parterna kan sträva efter samma 

mål. Vidare innebär detta att även den vuxne i hemmet kan stötta barnet samt 

synliggöra betydelsen av läsning och skrivning. 

3.3.2 Lärare–lärare 

Tjernberg (2013) visar i sin avhandling, som bestod av klassrumsobservationer, 

intervjuer, analys av läs- och skrivutredningar samt en fältdagbok, att lärare–

lärare-relationen har betydelse för studieresultaten för de elever som uppvisat 

tecken på läs- och skrivsvårigheter. En god samverkan kollegor emellan där 

didaktiska frågor och erfarenheter diskuteras, främjar utvecklandet av ett 

reflekterande yrkeskunnande. Lärarna utmanas då till nya utmanande och 

varierande arbetssätt och metoder, vilket i sin tur gynnar elevernas lärande. Även 

Alatalos (2011) studie pekar i samma riktning. Intervjupersonerna i hennes studie 

uttrycker att det är nödvändigt att ha kunniga kollegor och handledare som kan 

stötta och hjälpa till med läs- och skrivundervisningen. Det kollegiala samarbetet 

där tankar och idéer utbyts, främjar lärares kunskapsutveckling vilket genererar i 

en gynnsammare undervisning. Några av de intervjuade lärarna säger att de 

kunskaper de besitter om läs- och skrivinlärning har de lärt sig av sina kollegor. 

3.3.3 Lärare–elev 

Ytterligare forskning visar på betydelsen av goda relationer mellan lärare och elev 

(Jensen 2011; Bredmar 2014; Boström 2004). Sammantaget visar dessa studier att 

lärare behöver vara medvetna om sitt eget sätt att vara i mötet med eleven och 

därigenom ta reda på vilka komponenter i relationen som kan skapa det avsedda 

lärandet och den önskade utvecklingen. En lärare som är emotionellt närvarande 

och känner glädje i sin undervisning, är mer uppmärksam och fokuserad på sina 

elever. Detta bidrar till en god elev-lärare-relation vilket i sin tur genererar i 

positiv riktning när det gäller elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. I 
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en kunskapsöversikt utförd av Danmarks Pedagogiska Universitet, redigerad av 

Nordenbo, Larsen, Tiftikçi, Wendt och Østergaard (2008), konstaterades det att en 

tydlig ledarroll samt förmågan att skapa goda relationer med sina elever är lika 

viktig för lärares möjligheter att främja lärande som det är att besitta goda 

ämneskunskaper i de enskilda ämnena. Även i Tjernbergs (2013) avhandling 

finner man att kommunikation och relationsskapande lärare och elev emellan är av 

avgörande betydelse för elevens kunskapsutveckling. En god relation med 

samspel och dialog där läraren visar engagemang och en positiv tilltro till sina 

elever, har en central roll för att de elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter ska utveckla en god läs- och skrivförmåga. I studien fann man att 

där denna goda relation uteblev, uppstod svårigheter med läs- och 

skrivinlärningen. Klinges (2016) avhandling som är baserad på observationer och 

intervjuer visar även denna på den positiva betydelsen vad gäller elevers 

prestation i relation till lärares relationskompetens. Studien visar att en lärare-

elev-relation av hög kvalité påverkar elevers trivsel, ämnesmässiga engagemang 

och sociala beteende i positiv riktning. 

För att kunna bygga goda relationer behöver elevernas görande ske i relation till 

andra och i den miljö de befinner sig i.  En förutsättning för detta är att lärmiljön 

är utformad för att på bästa sätt stödja elevernas utveckling. En god 

klassrumsmiljö leder enligt Hylander och Guvå (2017) till att eleverna upplever 

en högre motivation, vilket tar oss in på nästa aspekt av betydelsen för elever som 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter, nämligen den pedagogiska lärmiljön 

3.4 Den pedagogiska lärmiljön 

En god pedagogisk lärandemiljö kan likställas med att skolan är tillgänglig för alla 

barn samt att de känner sig delaktiga och trygga. De vuxna och klasskamraters 

attityder och förhållningssätt har också en avgörande betydelse för en god 

lärandemiljö (Hugo, 2020). Skolverket (2022a) menar att en god pedagogisk 

lärandemiljö handlar både om val av arbetsmetoder såväl som lärarens kompetens 

och ska i samklang med varandra öppna upp för elevernas nyfikenhet och lust att 

lära. Miljön, det vill säga omgivningen eleven befinner sig i, ska anpassas utefter 

elevgruppens och verksamhetens behov och därtill stimulera till utveckling och 
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lärande, vilket förutsätter lärarkompetens. En pedagogisk lärmiljö innebär enligt 

Hylander och Guvå (2017) att lärare behöver vara medvetna om varierade 

strategier som möjliggör elevers lärande och därigenom kunna identifiera hinder 

samt bidra med främjande faktorer.  

3.4.1 Systematisk och strukturerad 

Alatalo (2011) betonar vikten av systematisk och strukturerad läs- och 

skrivundervisning för elever som är i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Trots 

att systematisk och strukturerad läs- och skrivundervisning är mest gynnsam för 

elever i läs- och skrivsvårigheter, lyfter majoriteten av lärarna i Alatalos (2011) 

studie i stället fram vikten av att bevara elevens självkänsla för att utveckla 

läsförmågan. Myrberg (2007) i likhet med Alatalo (2011) uttrycker att 

strukturerad pedagogik med ett systematiskt arbete är bästa sättet att säkerställa att 

alla barn utvecklar sin läs- och skrivförmåga. Vidare menar han att för de elever 

som uppvisar tecken på läs- och skrivsvårigheter är det systematiska arbetet med 

intensivträning extra viktigt. Betydelsen av ett systematiskt och strukturerat 

arbetssätt framhålls även av Myrberg och Lange (2006) som instämmer med 

ovanstående forskning. Även Tjernberg (2013) lyfter i sin avhandling fram 

betydelsen av undervisningens struktur men även vikten av dess variation. Det 

handlar om att arrangera varierande pedagogiska lektioner så att alla elever, 

framför allt de som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter, får möjlighet till ett 

lustfyllt lärande utifrån sina förutsättningar. En annan viktig slutsats i 

avhandlingen är att lärare behöver uppmärksamma och dra nytta av pedagogiska 

möjligheter som uppstår i klassrummet för att därigenom kunna stötta eleven. 

Läraren bör även kunna identifiera var eleven befinner sig i sin utveckling för att 

på bästa hjälpa eleven framåt.  

3.4.2 Lärarkompetens 

Myrberg (2007) samt Myrberg och Lange (2006) betonar att den mest 

betydelsefulla beståndsdelen som har inverkan på elevers läs- och skrivförmåga 

samt förhindrar att läs- och skrivproblem uppkommer är lärarkompetensen. Det 

innebär att lärare ska behärska olika läs- och skrivmetoder och arbetssätt för att 

kunna tillfredsställa varje enskild elevs förutsättningar och behov. Tjernbergs 
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(2013) avhandling belyser hur lärare utvecklar sin yrkesskicklighet och därtill den 

pedagogiska lärmiljön. Även i denna studie framgår det klart att lärarens 

teoretiska förankring har betydelse för elevernas läs- och skrivutveckling, speciellt 

för de som befinner sig i svårigheter, då detta möjliggör för läraren att se var 

eleverna befinner sig i processen och utgå ifrån detta. Ytterligare en studie som 

lyfter hur lärare och specialpedagoger i F-3 formar och genomför sin undervisning 

i komplexa skriftspråkspraktiker, där varje enskild elev ska tillgodoses oavsett 

förutsättningar och behov är Forsling, Tjernberg och Roos (2019) studie, som 

genomfördes med fokussamtal och observationer. Lärarna i studien framhåller att 

en grundläggande faktor för att arbeta stödjande är att lärarna besitter teoretiska 

kunskaper om det som lärs ut i klassrummet för att därigenom möta eleverna där 

de befinner sig i utvecklingsprocessen. 

3.4.3 Förutsättningars påverkan 

Resultatet i Alatalos (2011) studie visar att lärarnas möjlighet att bedriva skicklig 

läs- och skrivundervisning beror på skolans förutsättningar, såsom villkor och 

resurser. Lärarna i intervjudelen fastslår att de inte räcker till för alla elever i 

klassen och enkätens kommentarsdel framhåller att flera lärare inte kan ge de 

elever som befinner sig i läs-och skrivsvårigheter den hjälp de behöver på grund 

av en allt för stor elevgrupp. Elever med koncentrationssvårigheter, 

neuropsykiatriska diagnoser, språkliga eller sociala svårigheter är både tids- och 

resurskrävande och uppges också vara en av anledningarna till att lärare inte 

räcker till. I Forsling, Tjernberg och Roos (2019) studie delar pedagogerna med 

sig av hur de skapar lärsituationer och lärmiljöer där elevernas behov och miljöns 

komplexitet, det vill säga resurser, förutsättningar och yttre faktorer, styr 

uppläggen. Intensivträning med skriftspråkets grunder och språkets form och 

funktion, intensivläsning under kortare perioder, högläsning, samskrivning och 

fördjupning i multimodala texter är exempel på arbetssätt som lärarna använder 

för att stödja de elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter.  

Det framkommer av Westling Allodis (2002) kvantitativa studie att skolors 

pedagogiska lärmiljö varierar beroende på områdets socioekonomiska och 

kulturella skillnader. Forskaren drar slutsatsen att varje skola därför bör arbeta 
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aktivt med att utforma lärandemiljöer som passar för eleverna på just deras skola, 

utifrån sina förmågor. Tjernberg (2013) menar i enlighet med Westling Allodi 

(2002) att när den pedagogiska lärmiljön har ett tillåtande klimat, gynnas 

elevernas lärande. För att elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter ska 

lyckas är det viktigt att de upplever trygghet och att de duger till. En del av miljön 

är de redskap och resurser som görs tillgängliga såsom exempelvis digitala 

verktyg, vilket tar oss in på nästa aspekt av betydelsen för elever som befinner sig 

i läs- och skrivsvårigheter, nämligen digitala verktyg. 

3.5 Digitala verktyg 

Med digitala verktyg menas teknisk utrustning som datorer, lärplattor samt 

programvaror såsom uppläsnings- och inläsningstjänst (SPSM, 2021). När det 

gäller elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter är digitala verktyg extra 

viktigt och kan då vara till stor hjälp när de används som ett kompensatoriskt 

hjälpmedel. 

3.5.1 Möjligheter  

Enligt Myrberg och Lange (2006) är datorer och dess olika program ett 

framträdande verktyg i den grundläggande läs- och skrivinlärningen. Teknikens 

intåg i de pedagogiska kontexterna främjar och utvecklar lärandet då de kan 

anpassas utifrån elevernas olika behov. Vid läs- och skrivsvårigheter kan elever 

exempelvis få hjälp av ljudböcker där inläst text spelas upp och/eller av optiska 

textigenkänningsprogram där tryckt material kan skannas in för att sedan via en 

talavkodare läsas upp. De kan även får hjälp av skärmläsare/talsyntesverktyg där 

texten på skärmen läses upp och/eller taligenkänningsprogram som konverterar 

talade ord till text. Förkortningsexpanderare är ytterligare ett digitalt verktyg som 

hjälper eleven genom att lagra och återanvända ofta använda ord eller fraser och 

vidare kan eleven få hjälp av en mängd olika appar som handlar om läsning och 

skrivning. Digitala verktyg kan möjliggöra för elever att bli mer självständiga och 

därmed mer motiverade. Det är enligt Mitchell (2015) dock viktigt att pedagoger 

är noggranna i valet av kompletterande verktyg och väljer de mest lämpade utifrån 

elevens förutsättningar.  
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3.5.2 Bästa effekt 

Rönnåsen och Ekstedt (2006) har genomfört en studie om datoranvändning hos 

elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter, dock är den utförd innan 

digitala medel blev en del av läroplanen. Studien använde sig av en kvantitativ 

forskningsmetod och visade att endast 4,3% av eleverna som befann sig i läs- och 

skrivsvårigheter hade tillgång till datorn som ett kompensatoriskt hjälpmedel. 

Trots det låga resultatet hade pedagogerna en positiv inställning till användningen 

av datorer som ett kompensatoriskt hjälpmedel. Vidare visade studie att det ofta 

var utanför klassrummet, i speciallärarens arbetsrum eller i ett grupprum, som det 

kompenserande arbetet med datorn skedde och inte i det rum där den ordinarie 

undervisningen bedrevs. Forskarna drar slutsatsen att eleven måste ha tillgång till 

de digitala verktygen dagligen i det ordinarie klassrummet, för att 

kompensatoriska hjälpmedel ska få bästa effekt och på så sätt kunna användas i 

skolans samtliga pedagogiska sammanhang. 

3.5.3 Kompensatoriska hjälpmedel 

En studie som genom enkäter och intervjuer undersöker betydelsen av 

kompensatoriska datorprogram för elever med specifika läs- och skrivsvårigheter 

är Damsbys (2008). Alla de tillfrågade specialpedagogerna i studien hade varit 

med minst en elev på SKED, Skånes kompetenscentrum för elever med dyslexi 

och dyskalkyli, för utprovning av kompensatoriska datorprogram. Enligt studiens 

resultat har teknikens utveckling möjliggjort det för skolan att kompensera elevers 

språksvårigheter med digitala verktyg. Dock kan det finnas många hinder för 

lärare att komma i gång med det kompensatoriska arbetet. Samtliga pedagoger i 

studien anser att implementering av de kompensatoriska datorprogrammen bör 

ske på lågstadiet, dock ser det inte ut så i praktiken utan tillgången varierade 

mellan olika skolor. Det framhålls även att specialpedagogerna besitter god 

kunskap om läs- och skrivsvårigheter men att flera av dem upplever att de har allt 

för lite kunskap om hanteringen av de kompensatoriska datorprogrammen. I 

Forslings (2017) studie som är utfört genom intervjuer av lärare och 

resurspedagog, studeras bland annat digitala verktygs inverkan på läs- och 

skrivutvecklingen hos elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. 

Resultatet visade att läraren inte endast måste besitta kunskaper om de digitala 
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verktygen utan framför allt kunskaper om hur de ska användas i ett 

kompensatoriskt syfte. Uteblir detta kan tekniken i stället bli ett hinder för eleven.  

I Tjernbergs (2013) avhandling är lärarna i studien flitiga användare av digitala 

verktyg som kompensatoriska hjälpmedel i sin undervisning. Mellan åren 2011–

2012, efter digitaliseringens intåg i läroplanen, satsade skolan stort på att 

implementera kompensatoriska datorprogram i verksamheten och lärarna i studien 

framhåller vikten av att användningen av de kompensatoriska hjälpmedlen sker 

med aktivt lärarstöd, för att på bästa sätt gynna eleven som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter. Vidare visar en mätning av skolans studieresultat på att de 

kompensatoriska hjälpmedlen har positiv inverkan och hjälper elever i svårigheter 

att lyckas i sitt läs- och skrivlärande. Även Forslings (2017) studie visar att 

tillgången till de digitala verktygen är av stor betydelse för alla elevers 

engagemang och lärande, men framför allt är de verksamma verktyg för de elever 

som är i behov av extra stöd. Med hjälp av digitala verktyg fick eleverna en tydlig 

modellering och kollaboration vilket möjliggjorde för att fler kunde klara av 

uppgiften i fråga. Det blev tydligt att undervisningen blev mer jämställd av de 

digitala verktygen. Genom att använda de digitala verktygen kompensatoriskt 

gavs eleverna möjlighet att utnyttja hela sin kapacitet. 

4. Teoretisk bakgrund 
Adekvat utbildning, mindre elevgrupper, digitala verktyg samt goda relationer är 

alla faktorer som den tidigare forskningen uppmärksammar. Vi kommer i vår 

studie med hjälp av ramfaktorteorin att synliggöra vad som påverkar lärares 

didaktiska val, när det gäller att stödja elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter. All undervisning bygger på de val lärare gör utifrån de 

förutsättningar som ges.  

4.1 Ramfaktorteorin 

Läroplansteorin som är en paraplyteori, behandlar frågor om vad som är värt att 

veta och hur vetandet ska organiseras så att det kan läras ut. Ramfaktorteorin är en 

del av läroplansteorin och innebär att relationen mellan undervisningsprocessen, 

de yttre samt inre villkoren studeras (Linde, 2012). Mötet elever och lärare 
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emellan sker i en social kontext, det vill säga ett sammanhang som involverar 

exempelvis lokaler, elevsammansättning samt redskap och resurser. Denna 

kontext får betydelse för utformningen av arbetet och de didaktiska valen som 

lärare gör. Det vill säga att de sociala praktiker som formas i mötet mellan lärare, 

elever, miljö och material, kan studeras med hjälp av ramfaktorteorin (Lindström 

& Pennlert, 2019).  

Enligt Linde (2012) hjälper ramfaktorteorin till när det handlar om att få syn på 

och förstå lärarens handlingsutrymmen samt vad som är rimligt att förvänta sig av 

de som är aktiva inom skolans verksamhet. Denna teori bygger på att yttre 

faktorer såsom tillgång till tid, resurser, hjälpmedel, lokaler samt elevgruppens 

sammansättning, samt inre faktorer såsom behov, känslor, förväntningar och 

tidigare erfarenheter, spelar en avgörande roll för utrymmet läraren har att skapa 

olika undervisnings- och lärandesituationer. Även reglerande ramar såsom 

styrdokument och kompetenskrav är sådant som påverkar utformningen av 

undervisningen. Ytterligare en avgörande faktor är statliga beslut, vilka har en stor 

inverkan på skolan samt hur pedagogerna operationaliserar densamma, som 

exempelvis kursplanerna. Läraren har en stor betydande roll i klassrummet men 

bortom klassrummet döljer sig begränsande ramar satta av beslutsfattare samt 

läromedelstillverkare och företag med sitt förutbestämda material (Linde, 2012).  

Ramfaktorteorin hjälper oss att förstå undervisningens utformning för elever som 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter och den eventuella påverkan på deltagarnas 

arbete, till följd av yttre och inre faktorer.  

5. Metod 
I denna del redogör vi för våra val och tillvägagångssätt för insamlandet av 

empirisk data till vår studie. Val av metod, material insamling, urval av enheter 

samt val av undersökningsgrupp och analysmetod motiveras under respektive 

avsnitt.  



 20 (50) 
 

 

5.1 Val av metod 

Vi har utifrån tidigare forskning blivit inspirerade av Q-metoden och använt en 

förenklad form av den i vår undersökning. Q-metoden är en form av faktoranalys 

där korrelationer mellan en populations subjektivitet över ett urval av variabler 

studeras. Det vill säga en metod som kombinerar både kvantitativa och kvalitativa 

inslag och används för att på ett objektivt sätt, undersöka mänsklig subjektivitet. 

Med hjälp av Q-metoden når man, med hög validitet, deltagarnas faktiska tankar 

(Lundberg et al. 2020). Då Q-metoden i kombination med fokusgruppintervju ger 

upphov till diskussion samt en närhet till det som undersöks, möjliggörs 

därigenom att få en fördjupad förståelse för vårt syfte vilket är att undersöka vad 

som styr lärares didaktiska val när det gäller att stödja elever, i förskoleklass och 

årskurserna 1–3, som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Q-metoden hjälper 

oss att få svar på vår första forskningsfråga, som ska svara på vad lärare anser 

vara betydelsefullt för att stödja elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter. Fokusgruppintervjun hjälper oss att få svar på vår andra 

forskningsfråga, som ska svara till hur lärare värderar samt motiverar det 

stödjande arbetet. Fördelen med en kvalitativ studie är möjligheten till att justera 

vilken riktning diskussionen går genom frågeställningar. Däremot hade 

förmodligen en kvantitativ studie gett en mer generell bild av vad som påverkar 

lärares didaktiska val, men där deras motivationer hade gått förlorad. På grund av 

studiens syfte var observationer inget alternativ då detta endast synliggör lärares 

didaktiska val och inte uppfattningar som ligger bakom valen. 

5.1.1 Q-metod och fokusgrupp 

I korthet beskriver Siti Maftuhah (2016) att metoden går ut på att befintliga 

påståenden kring ett visst ämne eller en viss kontext samlas in, vilka sedan skattas 

av en fokusgrupp där även rangordningen motiveras för att slutligen analyseras 

och tolkas. För att få en djupare förståelse av Q-metoden och dess sju olika faser 

följer här en sammanfattning. Första fasen innebär att man samlar in påståenden 

från representanter inom den organisation eller verksamhet man vill undersöka. 

Fas två innebär att man ska göra ett urval av påståendena man samlat in, det vill 

säga en Q-uppsättning. I tredje fasen väljer man ut deltagarna för sin studie, 
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vanligtvis mellan 10–30 stycken. I den fjärde fasen ska deltagarna skatta 

påstående utifrån graderingarna ”minst viktig”, ”neutral” och ” mest viktig”. När 

detta är gjort kommer man till fas fem, där deltagarna muntligt eller skriftligt ska 

motivera placeringarna av de olika påståendena. Därefter, i den sjätte fasen, 

jämförs och analyseras deltagarnas sorteringar med hjälp av korrelations- och 

faktoranalytisk teknik. Genom detta moment kan man urskilja mönster och 

förhållanden. Slutligen i det sista och sjunde steget, gör man en tolkning av 

analysen tillsammans med deltagarnas motiveringar, i förhållande till tidigare 

forskning (Siti Maftuhah, 2016). 

Eftersom vår studie är liten, är den endast inspirerad av Q-metoden, och vi har 

därför använt oss av förenklade former av alla faserna förutom fas sex, som vi 

uteslöt helt vilket gör vår studie endast kvalitativ. Detta kommer att kombineras 

med en fokusgruppintervju, vilket vi har valt att göra för att få en fördjupad 

förståelse för vad som styr lärares didaktiska val när det gäller att stödja elever 

som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. I fas ett samlade vi in påståenden om 

vilka faktorer som anses vara av störst betydelse för att stödja elever som befinner 

sig i läs- och skrivsvårigheter från två kategorier, verksamma lärare och tidigare 

forskning (se bilaga 2). I fas två gjorde vi ett urval av påståendena om lika andelar 

från båda kategorierna, 12 från vardera. I fas tre tillfrågade vi fyra lärare om att 

delta i vår studie. I fas fyra fick deltagarna skatta de 24 påståendena utifrån ett Q-

rutnät (se bilaga 3) med graderingarna ”minst viktig”, ”neutral” och ” mest 

viktig”. I fas fem motiverade deltagarna muntligt sina placeringar av de olika 

påståendena genom en fokusgruppintervju. I fas sju analyserade vi resultatet av 

gruppintervjun i förhållande till tidigare forskning. 

Vi använde oss av en fokusgruppintervju som enligt Alvehus (2019) är en 

kvalitativ undersökningsmetod med syfte att få fram individers subjektiva 

uppfattning om ett visst ämne eller en specifik frågeställning. Det som är 

utmärkande för just fokusgrupp, till skillnad från intervjuer, är att man vid en 

analys inte bara tittar på innehållet i gruppens diskussion utan även på 

interaktionen mellan deltagarna. Vid en fokusgrupp samlas vanligen 6–12 

personer och genom processen synliggörs deltagarnas attityder och 
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meningsskapande. Vid genomförandet av en fokusgruppintervju kan man enligt 

Denscombe (2018), till skillnad från enskilda intervjuer, få syn på gemensamma 

uppfattningar om ett specifikt område. Fokusgruppintervju beskrivs av 

Christoffersen (2015) som en flexibel undersökningsmetod vilken består av öppna 

frågor, där deltagarna ges möjlighet att använda sina egna ord och svara mer 

detaljerat än vid till exempel en strukturerad djupintervju som är betydligt mer 

styrd. Interaktionen mellan forskaren och deltagaren tillåter mer spontanitet 

samtidigt som den ger intervjuaren möjlighet att skräddarsy kommande fråga 

baserat på deltagarens tidigare svar.  

5.2 Urval av material 

Vi inledde vår undersökning med fas ett i Q-metoden där vi skickade ut 

frågeställningen: Skulle du vilja lista fem faktorer som du anser är av betydelse 

för att stödja elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter? (se bilaga 1) till 

17 verksamma lärare i årskurserna F-3. Urvalet bestod av handledare från VFU-

platser samt före detta kollegor. Därefter gick vi över till fas två i Q-metoden där 

samtliga påståenden kategoriserades i 12 teman om likande svar. Utifrån vart och 

ett av dessa teman formulerades sedan ett påstående. Vi tog sedan ut ytterligare 12 

påstående som tidigare forskning menar hjälper elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter. Nedanstående tabell visar samtliga påståenden (se bilaga 2).  

        Tabell 1. Samtliga 24 påståenden  
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5.3 Urval av enhet och undersökningsgrupp 

Till vår fokusgrupp valde vi att kontakta en tidigare arbetsplats till en av oss. 

Lärarna arbetar på en kommunal skola som ligger i en mellanstor kommun i 

Skåne. Eftersom vår studie är relativt liten har vi valt enhet och deltagare i vårt 

närområde utifrån ett bekvämlighetsurval. För att göra det smidigt så valde vi 

deltagare som vi kunde kontakta på ett enkelt sätt utifrån ett bekvämlighetsurval 

som Denscombe (2018) lyfter. Då forskares resurser såsom tid och pengar är 

begränsade, använder de sig oftast av ett bekvämlighetsurval vilket innebär att de 

enheter som ska användas för undersökningen väljs utifrån tillgänglighet såsom 

snabbt, billigt och enkelt. Därav valde vi att fokusera på enbart lärare inom 

årskurserna F–3, som är vår yrkesinriktning.   

5.4 Förfrågan 

Vi kontaktade en skola och bestämde träff med fyra legitimerade lärare inom 

årskurserna F–3 för att genomföra vår fokusgruppintervju med. Deltagarna 

kontaktade vi via Messenger, där vi skapade en gemensam grupp så de fyra 

lärarna och en av oss direkt kunde svara varandra och tillsammans enas om en dag 

och tid som passade. Efter detta mejlade vi vårt samtyckesformulär till samtliga i 

gruppen (se bilaga 5). 

5.5 Genomförande 

Fokussamtalet hölls på skolan, och för att det skulle bli så avslappnat som möjligt 

samt för att deltagarna skulle kunna framföra sina personliga åsikter i lugn och ro, 

fick de själva välja plats vilket blev en soffgrupp i ett av klassrummen.  

Vi inledde träffen med att klargöra begreppet läs- och skrivsvårigheter så att 

deltagarna hade samma utgångspunkt som oss, det vill säga läs- och 

skrivsvårigheter oavsett orsak. Därefter delades Q-rutnäten och påståendena ut till 

deltagarna som sedan delgavs instruktionerna för Q-sorteringens upplägg och den 

efterföljande diskussionen. Vidare rangordnade var och en av deltagarna 

påståendena och en längre diskussion där lärarna motiverade sin skattning 

efterföljdes. För att få en djupare inblick i deltagarnas subjektiva tankarna och 

åsikterna lyfte vi några frågeställningar (se bilaga 4), vilka vi turades om att ställa.  
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Under diskussionen användes ljudinspelning, vilken bastranskriberades och fördes 

in i ett Word-dokument. Då vårt transkriptionsarbetet främst går ut på att översätta 

ett material till en enklare form går vi efter Norrbys (2014) förslag som säger att 

bastranskription är att föredra, då det är en skriftspråksanpassad grov 

framställning vilket gör den tidsbesparande. Fokus i vår transkription låg på 

innehållet, det vill säga på vad de sa och inte på hur de sa det. Slutligen 

analyserade vi resultatet. 

5.6 Analysmetod 

Inledningsvis analyserades bastranskriptionen genom en innehållsanalys, där 

innehållet kategoriserades efter teman som är våra tre perspektiv, det relationella, 

den pedagogiska lärmiljön samt digitala verktyg. I vår analysmetod följer vi 

därmed rekommendationer från Bryman (2011), som lyfter fram att underlaget 

från en fokusgrupp kan analyseras genom att man synliggör teman och finner 

mönster i materialet.  

Därefter sammanställdes deltagarnas rankningar av påståenden efter mest och 

minst betydelsefulla när det gäller att stödja elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter. Vi har valt att inte ta med de påstående som deltagarna 

rangordnat som neutrala på grund av den ringa tid vi har till examensarbetets 

förfogande samt för att de är just neutrala och därför av mindre intresse. Sedan 

identifierades skillnader mellan hur lärarna rangordnat påståendena samt hur de 

motiverar sina påståenden. Slutligen tittade vi på empirin utifrån ramfaktorteorin, 

för att få syn på bakomliggande faktorer som får betydelse för de didaktiska valen 

i den sociala praktiken.  

5.7 Etiska överväganden 

Till vår forskning valde vi att använda en förenklad variant av Q-metoden och 

därav samlade vi en mindre fokusgrupp med aktiva lärare. Vi planerade vårt 

projekt och formade vår studie utifrån Uppsala universitets (2021) etiska Codex. 

Det innebär att deltagarna först informerades om syftet med vår undersökning och 

därefter gavs de möjlighet till att ge sitt samtycke av studien samt information om 

att de när som helst fick avbryta sin medverkan. Alla deltagarnas personuppgifter 
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hanterades konfidentiellt, vilket innebär att alla personuppgifter är 

sekretessbelagda. Detta betyder att vi tagit hänsyn till deltagarnas integritet och 

valt att anonymisera dem. Med denna anonymitet var vår förhoppning att en 

känsla av trygghet hos deltagarna skulle infinna sig, vilket i sin tur skulle leda till 

att de svarade så sanningsenligt som möjligt. Den insamlade data har endast 

använts till forskningsändamålet, vilket är vårt examensarbete, vilket vi 

informerade deltagarna om. I och med detta har vi uppfyllt Uppsala universitets 

(2021) kodexar på forskningsetik för god forskningssed.  

Genom att vi formulerade ett samtyckesformulär (se bilaga 5) där all ovanstående 

information fanns med, som vi i förväg skickade ut till deltagarna, gav vi dem 

möjligheten att läsa igenom all information i lugn och ro. I samband med 

fokusgruppintervjun hade vi med oss samtyckesblanketten som deltagarna skrev 

under. Då vi spelade in intervjun krävdes det ytterligare säkerhetsåtgärder såsom 

säkrad förvaring.   

5.7.1 Tillförlitlighet 

Eftersom vi kontaktade en skola som en av oss varit anställd på tidigare var vi väl 

insatta i verksamheten och lärarnas uppdrag. Vi tror att detta kan påverka 

tillförlitligheten i undersökningen positivt i den mening att deltagarna känner sig 

trygga och avslappnade i vårt sällskap samt att vi känner till skolans resurser och 

attityder. Den goda kontakten sedan tidigare kan också ha bidragit till en mer 

avslappnad diskussion. Samtliga lärare i fokusgruppen var delaktiga och 

besvarade alla frågor under fokussamtalets alla moment. Det som kan vara till 

nackdel att vi sedan tidigare har en bekantskap är att deltagarna möjligtvis i 

samtalet inte säger sina innersta tankar utan i stället svarar det som de tror gynnar 

oss bäst. Enligt Denscombe (2018) bör den som ställer frågor tänka på att 

människor svarar olika beroende på vad deltagaren tror att intervjuaren vill höra. 

Detta är dock inget vi har uppmärksammat i vår undersökning. 

6. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenterar vi hur de tillfrågade lärarna värderar och motiverar 

rankningen av påståendena, med hjälp av Q-metoden och fokusgruppintervjun, 
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utifrån vilket stöd som är minst eller mest betydelsefullt för elever som befinner 

sig i läs- och skrivsvårigheten. Slutligen lyfter vi de mönster som framträder i 

lärarnas utsagor, med betydelse för att stödja elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter. Deltagarnas riktiga namn kommer inte användas på grund av den 

personliga integriteten, utan de kommer att benämnas som lärare 1, lärare 2, 

lärare 3 och lärare 4. 

6.1 Hur lärarna värderar sina påståenden 

Under det här avsnittet tar vi upp hur lärarna värderar (se tabell 2) samt motiverar 

rankningen av påståendena, utifrån vilket stöd som är minst eller mest 

betydelsefullt för elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheten. 

       Tabell 2. Rakningen av påståendena 
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Skapa en lärandemiljö med ett tillåtande klimat där olikheter ses som en 

tillgång 

Mest betydelsefulla: Lärare 1 motiverade rankningen av påståendet med att utan 

ett tillåtande klimat vågar kanske inte elever i svårigheter fråga om hjälp eller ta 

plats och blir då hämmade i sitt lärande. Lärare 2 instämde med lärare 1 och 

tillade att det är lätt att man som lärare missar den eleven då, på grund av att andra 

kräver mer. Lärare 4 uttryckte att elever måste känna sig accepterade av sina 

klasskamrater för att våga fråga. 

Som pedagog besitta kompetens om läs- och skrivutveckling, dvs hålla sig á 

jour inom ämnet 

Mest betydelsefulla: Lärare 1 motiverade rankningen av påståendet med att 

besitta rätt kompetens och uppdatering på den senaste forskningen kan man lättare 

se var eleven befinner sig i sitt lärande och kan då tillgodose elevens behov på 

bästa sätt.  

Behärska olika läs- och skrivmetoder/arbetssätt för att kunna tillfredsställa 

varje enskild elevs förutsättningar och behov 

Mest betydelsefulla: Lärare 1 motiverade rankningen av detta påstående likadant 

som motiveringen i föregående påstående, se ovan.  

Skapa många tillfällen för dialogicitet i undervisningen  

Mest betydelsefulla: Lärare 2 motiverade rankningen av påståendet med att hen 

ofta väljer arbetsmetoder från kooperativt lärande, där det handlar om att 

samarbeta och lära av varandra och där dialogicitet spelar en viktig roll. 

Arrangera varierande lektioner 

Mest betydelsefulla: Lärare 2 motiverade rankningen av påståendet med att det 

är A och O att arrangera varierande lektioner, eftersom alla elever lär på olika sätt 

och det är extra viktigt för de som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. 

Minst betydelsefulla: Lärare 4 motiverade rankningen av påståendet med att det 

hamnade sist för att läraren anser att det är en del av deras arbete. Det ligger i 

lärarens profession att variera undervisningen, det är något som de gör dagligen 

och inte mer för att en elev befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. 
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Arbeta strukturerat med exempelvis lässtrategier och stödmallar 

Mest betydelsefulla: Lärare 3 motiverade rankningen av påståendet med att hen 

individanpassar genom att arbeta strukturerat med lässtrategier och stödmallar för 

att hen upplever av egna erfarenheter att detta ger bäst resultat. Läraren poängterar 

även att det är viktigt att en elev med svårigheter får lugn och ro och då har de ett 

grupprum att tillgå. 

Individanpassa uppgifter efter elevens förutsättningar 

Mest betydelsefulla: Lärare 3 motiverade rankningen av detta påstående likadant 

som motiveringen i föregående påstående, se ovan. Lärare 4 motiverade 

rankningen med att individanpassning är en självklarhet, då detta sker dagligen för 

samtliga elever i klassen oavsett om det handlar om läs- och skrivsvårigheter, 

andra svårigheter eller nivåskillnader i gruppen. 

Aktivt samarbeta med hemmet 

Mest betydelsefulla: Lärare 3 motiverade rankningen av påståendet med att en 

god relation med hemmet gör att eleven får stöd från två håll. 

Detta påstående hade skattats högst av lärare 3 och lärare 2 och 4 instämde i 

detta resonemang, medan lärare 1 ansåg att det var hennes jobb att utbilda 

eleverna och i det behöver inte föräldrarna vara involverade. 

Låta eleverna använda digital teknik som kompensatoriskt hjälpmedel 

Mest betydelsefulla: Lärare 4 motiverade rangordningen av påståendet med att 

elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter måste ha tillgång till 

kompensatoriska hjälpmedel i klassrummet, annars får inte eleven samma 

möjligheter att lyckas som de övriga i klassen. 

Minst betydelsefulla: Lärare 2 motiverade rankningen av påståendet med att låta 

eleven använda digital teknik som kompensatoriskt hjälpmedel tolkades in i 

påståendet, arrangera varierande lektioner som hamnade på första plats, och 

därav hamnade den som minst betydelsefull. 

På frågan kring hur lärarna tänker om att rangordningen skiljer sig markant åt när 

det gäller att låta eleverna använda digital teknik som kompensatoriskt 
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hjälpmedel, fick vi till svar att samtliga lärare tyckte den var en av de tre 

viktigaste, men att de tolkade in kompensatoriska hjälpmedel i påståendena 

individanpassade uppgifter och i, behärska olika läs- och skrivmetoder/arbetssätt, 

för att kunna tillfredsställa varje enskild elevs förutsättningar och behov. 

Ge eleverna läsläxa 

Minst betydelsefulla: Lärare 1 motiverade rankningen av påståendet med att 

läraren arbetar i förskoleklass där nästan ingen av eleverna kan läsa när de börjar 

skolan, sen arbetar de inte med arbetsmodeller på samma sätt som de gör i 

årskurserna 1-3. 

Detta påstående hade rankats lågt men diskussionerna sa något annat. Lärare 2, 3 

och 4 uttryckte att läsläxa är mycket viktigt då de genom att arbeta efter särskilda 

arbetsmetoder får eleverna möjlighet till mängdträning, och därigenom träna upp 

sitt läsflyt, samt öva upp sin läsförståelse. De menar även på att det ger 

föräldrarna en inblick i barnets läsutveckling. Lärare 1, som arbetar i 

förskoleklass, håller med ovanstående men tycker inte det är aktuellt för hennes 

elever 

Ge eleven tillgång till speciallärare 

Minst betydelsefulla: Lärare 1 motiverade rankningen av påståendet med att 

eftersom samarbetet mellan förskoleklass och speciallärare är obefintligt på skolan 

i fråga. Läraren poängterar dock att det är viktigt för elever i svårigheter att få 

tillgång till speciallärare, då erfarenheter från tidigare arbetsplatser har visat att 

samarbetet gett goda effekter. 

Delge hemmet kunskap om hur man arbetar främjande för läs- och 

skrivutveckling 

Minst betydelsefulla: Lärare 1 motiverade rankningen av påståendet med att det 

är skolans uppgift att lära ut exempelvis lässtrategier, för att alla elever ska ges 

samma förutsättningar, då det kan finnas föräldrar som inte har förmågan att 

kunna hjälpa sitt barn. Lärare 2 motiverade sin rankning med att det är helt för 

mycket ansvar att lägga på föräldrarna, läraren anser att det är skolans uppgift och 

ansvar. Lärare 3 instämmer i ovanståendes argument om varför man inte ska 



 30 (50) 
 

 

lägga för mycket på hemmet. Hen lägger dock till, om en förälder frågar hur de 

kan stötta hemma, delger hen gärna. 

Ge eleven extra tid för att öva upp sin läs- och skrivförmåga 

Minst betydelsefulla: Lärare 2 motiverade rankningen av påståendet med att det 

helt enkelt inte finns tillräckligt med tid, läraren säger att man känner sig 

otillräcklig. 

Som lärare behöver du besitta kunskap om de digitala verktygen och 

hanteringen av dem för att hjälpmedlet ska kunna användas kompenserande 

Minst betydelsefulla: Lärare 3 motiverade rankningen av påståendet med att 

arbetsplatsen inte erbjuder någon utbildning inom digitala verktyg och därav får 

detta påstående ingen hög placering. Däremot uppger läraren att hen ibland frågar 

kollegor om hjälp. 

Se till att eleven har rätt kunskap för att kunna använda det digitala 

verktyget korrekt och därigenom bli mer självständig 

Minst betydelsefulla: Lärare 3 motiverade rankningen av påståendet med att hen 

många gånger upplever att eleven oftast besitter mer kunskap än lärarna själva.   

Genomföra kollegialt lärande, där didaktiska frågor och erfarenheter 

diskuteras 

Minst betydelsefulla: Lärare 4 motiverade rankningen av påståendet med att det 

inte förekommer något kollegialt lärande inom deras verksamhet. Däremot säger 

hen att det finns stora vinster med kollegialt lärande såsom utbyte av kunskaper 

och erfarenheter. 

Skapa lärtillfällen genom sociala praktiker 

Minst betydelsefulla: Lärare 4 motiverade rankningen av påståendet med att det 

hamnade sist för att läraren inte riktigt förstod vad det innebar. 

När samtliga fyra lärare skulle motivera sin rankning av påståendet skapa 

lärtillfällen genom sociala praktiker, blev resonemanget följande. Till en viss grad 

kan sociala situationer, exempelvis grupparbete och pararbete, gynna elever i läs- 

och skrivsvårigheter. Lärarna berättar att när eleven inte haft allt för stor 

problematik så har det sociala samspelet gett ett gott resultat. I flera fall har de 
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elever med läs- och skrivsvårigheter även annan problematik, som gjort att de inte 

kunnat samarbeta alls vilket då fått en motsatt effekt. 

6.1.1 Vikten av relationer i det stödjande arbetet 

En annan intressant diskussion som framkom i slutet av fokusgruppintervjun 

gällde påståendet, en god relation lärare-elev emellan medvetandegör vilka 

komponenter som kan skapa det avsedda lärandet. Samtliga lärare var helt 

överens om att relationer är A och O i allt lärande och än viktigare för de elever 

som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Detta var intressant då begreppet 

relationer inte hade nämnts tidigare under samtalet. Så här uttryckte sig lärare 1: 

Har du inget relationskapital så kan du inte hjälpa eleverna 

vidare. De måste känna en sån stor tilltro till dig, att de vågar 

öppna sig och visa sina bekymmer eller svårigheter, i tron på att 

kunna gå vidare. Annars tror de att de gör fel och att det är fel 

på dem, för att de får sitta med en pedagog eller tillsammans i 

en liten grupp. Man måste ha relationen, har du inte den så har 

du inget kapital att komma nära dem. 

Vidare menade lärare 4 att relationer har stor betydelse för eleven, vilket inte 

minst visar sig i de sammanhang där eleven arbetar tillsammans med en 

speciallärare eller i andra läsgrupper. Hen har märkt att när en okänd pedagog 

kommer för att ge stöttning så vill eleven inte alltid ta emot hjälp, eller visa sina 

svagheter.  

6.1.2 Största utmaningen i det stödjande arbetet 

På frågan vad lärarna uppfattade som den största utmaningen när det gäller elever 

som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter svarade samtliga att få tiden att räcka 

till, då de alltid känner sig otillräckliga. Lärare 1 uttryckte att barngruppen är för 

stor, man hinner inte med alla och det är svårt att välja vem som ska få hjälp, vem 

som ska prioriteras. Vidare sa hen: 
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Det står ju faktiskt i skollagen att vi ska lära alla barn att läsa 

och skriva. Därför måste jag ju lägga extra tid på att stötta 

elever i svårigheter, för att de till slut ska klara av det. 

Lärare 3 underströk att en stor barngrupp inte behöver vara ett problem utan det 

är elevsammansättningen som är avgörande i frågan om att hinna med, och lärare 

4 menade på att det inte finns tid att följa upp eleverna.  

7. Resultatdiskussion  
Under detta avsnitt inleder vi med att analysera resultatet över vad som styr 

lärares didaktiska val inom våra tre perspektiv, när det gäller att stödja elever som 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Slutligen sammanfattar vi de mönster som 

framträder i lärarnas utsagor. Med utgångspunkt i ramfaktorteorin kommer vi se 

närmre på faktorer som har inverkan på deltagarnas arbete i den sociala praktiken.  

7.1 Det relationella perspektivet på lärande 

Samtliga lärare uttrycker att relationer är grunden för allt lärande, och än viktigare 

för de elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter, därav blir det extra 

viktigt att skapa en relation utifrån rådande förutsättningar. En av lärarna menar 

att om en elev inte känner tilltro till läraren, kommer eleven inte våga öppna sig 

och visa sina svårigheter. En annan lärare berättar utifrån erfarenhet att elever som 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter oftast inte vill ta emot hjälp från okända 

pedagoger såsom exempelvis en speciallärare, där en relation saknas. Utifrån 

lärarnas utsagor ser vi att den mänskliga faktorn är en ramfaktor som påverkar 

relationerna och därmed lärarnas didaktiska val i den sociala praktiken. Den 

mänskliga faktorn är en inre faktor som bygger på erfarenheter, känslor och 

förväntningar.  

I samarbetet med hemmet uppstår också en relation, av olika grad, beroende på 

ramfaktorn den mänskliga faktorn. En av lärarna anser att aktivt samarbete med 

hemmet är av stor betydelse då elever, som befinner sig i läs- och skrivsvåra 

situationer, på så vis får stöttning från två håll. I kontrast till detta anser en annan 

av lärarna att det enbart är hennes jobb att stödja eleverna och inte hemmets. Här 
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blir den mänskliga faktorn en tydlig ramfaktor för upprättandet av relationer och 

därmed de didaktiska valen lärarna gör.  

Lärarna lyfter även att tidsbrist är en faktor som påverkar deras relationsskapande. 

Med ständig tidsbrist menar de att det blir svårt att hinna knyta an i mötena till 

samtliga i elevgruppen. Således blir tidsbrist även en ramfaktor som får betydelse 

för relationerna och lärarnas didaktiska val i den sociala praktiken. Konsekvensen 

av denna ramfaktor kan således leda till att eleven som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter inte får den hjälp som krävs. Tidsbristen är en yttre faktor som 

påverkas av andra faktorer såsom exempelvis elevgruppens storlek, antal elever 

med svårigheter och hur väl förberedd läraren är. 

Lärarn lyfter också fram att de saknar kollegialt lärande, det vill säga ett nära 

samarbete kollegor emellan. I det kollegiala lärandet och relationerna som uppstår 

med det, menar lärarna att de hade utvecklats mer i sin profession och på så sätt 

kunnat höja kvalitén på undervisningen. Då detta beslut har fattats av ledningen 

blir således ledningsbeslut en ramfaktor som får betydelse för relationen 

kollegorna emellan och därmed de didaktiska valen.  

7.2 Den pedagogiska lärmiljön 

Lärarna i studien framhåller vikten av att skapa en lärandemiljö med ett tillåtande 

klimat. Faktorer som de menar har betydelse för detta är lärarnas och elevernas 

attityder gentemot varandra och mot lärande, som beror på den mänskliga faktorn. 

Två av lärarna lyfter fram att om elever ska våga be om hjälp krävs det ett 

tillåtande klimat, vilket de menar till stor del skapas av goda relationer. Således 

blir både den mänskliga faktorn samt relationer, två ramfaktorer som får betydelse 

för lärares didaktiska val i upprättandet av en god pedagogisk lärandemiljö.   

Vidare säger tre av lärarna att i en god pedagogisk lärandemiljö ingår det att 

variera undervisningen samt individanpassa uppgifter efter elevens 

förutsättningar. En av lärarna tillägger att grupprum och att kunna ge elever lugn 

och ro är viktiga komponenter för elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter, likaså tillgången till speciallärare. En annan av lärarna lyfter att 

rätt kompetens, där man behärskar olika lässtrategier och ett systematiskt arbete, 
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ger elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter de bästa förutsättningarna 

att få sina behov tillgodosedda. Utöver de redan nämnda ramfaktorerna ser vi även 

att lärarnas didaktiska val i den sociala praktiken påverkas av ramfaktorerna 

lärarkompetensen, skolans mänskliga och materiella resurser, lokaler samt 

styrdokument. Samtliga faktorer får betydelse för utformandet av en god 

pedagogisk lärandemiljö som verkar stödjande för de elever som befinner sig i 

läs- och skrivsvårigheter. 

Tidsbristen som alla lärarna nämner, är även denna en ramfaktor som begränsar 

lärarna i deras didaktiska val. Att ge elever i svårigheter extra tid att öva upp sin 

läs- och skrivförmåga lyfter en av lärarna som önskvärt, men ej genomförbart på 

grund av tidsbristen. Likaså lyfter en annan av lärarna att individanpassningen 

ibland blir begränsad till följd av tidsbristen, då alla i elevgruppen ska hinnas 

med.  

7.3 Digitala verktyg 

Samtliga lärare i studien anser att elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter ska ha tillgång till digitala verktyg, som kompensatoriskt 

hjälpmedel. Vidare menar de att digitala verktyg ska ingå i de varierande och 

individanpassade lektionerna och därmed vara en del av den ordinarie 

undervisningen och dess sociala praktik. Lärares eget ställningstagande i denna 

fråga påverkar således användandet av digitala verktyg, och därmed blir den 

mänskliga faktorn en ramfaktor som påverkar de didaktiska valen när det gäller att 

med hjälp av digitala verktyg stödja elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter. 

En lärare påtalar att de dock inte får någon kompetensutveckling inom de digitala 

verktygen, vilket även detta får betydelse för lärarnas didaktiska val i 

användningen av de digitala verktygen. Hen menar att detta leder till att de 

digitala verktygen inte nyttjas till sin fulla potential. Vi ser således att 

lärarkompetensen, inom de digitala verktygen, blir en ramfaktor som påverkar 

lärares möjlighet, och därtill de didaktiska valen, till att stötta elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Vilken kompetensutveckling lärarna får beror på ledningsbeslut, 
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vilket följaktligen blir ytterligare en ramfaktor som får betydelse för lärarnas 

didaktiska val.  

Det framkom också från en av lärarna att antalet digitala verktyg i form av 

lärplattor också påverkar de didaktiska valen, då det i deras fall endast finns en 

uppsättning till hälften av elevgruppen. Skolans materiella resurser blir således 

också en ramfaktor som har inverkan på den sociala praktiken.  

7.4 Mönster 

Vi ser att den mänskliga faktorn, relationer, tidsbrist, lärarkompetens, lokaler, 

styrdokument, ledningsbeslut, mänskliga och materiella resurser, alla är 

ramfaktorer som får betydelse för lärares didaktiska val i den sociala praktiken, 

när det gäller att stödja elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Dessa 

ramfaktorer går inte att särskilja när det kommer till våra tre perspektiv, det 

relationella, den pedagogiska lärmiljön och digitala verktyg. Vi kan dock urskilja 

ett mönster i hur de olika ramfaktorerna har en inverkan på varandra, vilket leder 

till att de didaktiska val lärare gör således styrs därefter, utifrån rådande skolas 

förutsättningar.   

Den yttre faktorn, tidsbrist, och den inre faktorn, mänskliga faktorn, får betydelse 

för relationerna inom den sociala praktiken och därtill undervisningens 

utformning gentemot elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Vi ser att 

skolans tillgänglighet av mänskliga och materiella resurser och till viss del 

lärarkompetensen, det vill säga yttre faktorer, är beroende av ledningsbeslut vilka 

alla tre är faktorer som utifrån lärarnas utsagor blir ramar för deras didaktiska val. 

Även rådande skolas utformning, det vill säga tillgängligheten till lokaler, samt 

styrdokumenten som ska följas med viss tolkningsfrihet, blir ytterligare två yttre 

ramfaktorer som de didaktiska valen styrs efter.  

Samtliga ramfaktorer som vi kan urskilja i studien både möjliggör och begränsar 

lärares handlingsutrymme i att stödja elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter. Vissa ligger utom deras kontroll såsom exempelvis skolans 

utformning, styrdokument däribland läroplanen som berättar om vad som ska 

läras ut samt den mänskliga faktorn, medan somliga i vissa fall går att påverka, 
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såsom exempelvis skolans mänskliga och materiella resurser, ledningsbeslut, 

relationer samt hur läroplanens innehåll ska utformas.  

8. Övergripande diskussion med slutsats 
Det övergripande syftet med detta examensarbete är att bidra med en fördjupad 

förståelse för vad som styr lärares didaktiska val när det gäller att stödja elever, 

inom förskoleklass och årskurserna 1-3, som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter. Genom att använda ramfaktorteorin har vi kunnat lyfta fram ett 

antal faktorer som på olika sätt har inverkan på lärarnas didaktiska val i den 

sociala praktiken. Nedan följer inledningsvis en diskussion där vi kopplar vårt 

material till tidigare forskning. Därefter presenteras en metoddiskussion vilken 

följs av en slutsats där vi resonerar om studiens syfte och resultat.  

8.1 Det relationella perspektivet 

Precis som tidigare forskning (Alatalos 2011; Tjernberg 2013; Jensen 2011; 

Bredmar 2014; Boström 2004; Nordenbo, Larsen, Tiftikçi, Wendt och Østergaard 

2008; Klinges 2016; Hylander & Guvå, 2017) visar vad gäller betydelsen av 

relationer för de elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter, så uttrycker 

lärarna i vår studie detsamma. De menar att relationer är grunden för att lyckas nå 

fram till eleven och därigenom få syn på dennes svårigheter och på så sätt kunna 

möta eleven. Att ta reda på vilka komponenter i relationen till eleven som kan 

gynna lärandet, lyfter även Jensen (2011), Bredmar (2014) och Boström (2004) 

som betydelsefullt. Hur samarbetet med hemmet ska se ut var lärarna i vår studie 

inte helt eniga om. Merparten ansåg dock att det gynnar elever som befinner sig i 

läs- och skrivsvårigheter med ett aktivt samarbete, då eleven kan få stöttning från 

två håll, vilket även tidigare forskning (Alatalo, 2011) lyfter fram som 

betydelsefullt. Det vi ser är att ramfaktorn den mänskliga faktorn, en inre faktor 

där endast ens eget handlade går att råda över, får betydelse för relationer och de 

didaktiska val lärare gör. Aspelin (2018) liksom som lärarna i vår studie menar, 

att möten och relationer är oförutsägbara och kräver därför att man är medveten 

och tar ansvar över sin egen attityd och inställning. Ramfaktorn tidsbrist påverkar 

möjligheten till relationsskapande vilket kan leda till att elever som befinner sig i 



 37 (50) 
 

 

läs- och skrivsvårigheter inte får den hjälp som krävs. Tidsbristen är en yttre 

faktor som påverkas av andra faktorer såsom exempelvis elevgruppens storlek, 

antal elever med svårigheter och hur väl förberedd läraren är. Vidare ser vi att 

lärarna saknar kollegialt lärande, vilket tidigare forskning (Alatalo, 2011 & 

Tjernberg, 2013) lyfter som gynnsamt vad gäller lärarnas kunskapsutveckling. 

Detta är ett ledningsbeslut, och således en yttre faktor, som i sin tur får betydelse 

för vilka didaktiska val lärare gör för de elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter. 

8.2 Den pedagogiska lärmiljön 

Att skapa ett tillåtande klimat är en förutsättning för en god pedagogisk lärmiljö 

enligt både tidigare forskning (Tjernberg, 2013 & Westling Allodi, 2002) och 

lärarna i vår undersökning. Westling Allodi (2002) menar att lärmiljön påverkas 

av faktorer som skolans socioekonomiska och kulturella omgivning och således 

bör lärare anpassa sina attityder till den rådande skolan och dess elever, vilket 

även lärarna i vår studie lyfter som viktiga komponenter. Vidare ser vi att både 

Tjernberg (2013) och lärarna i vår studie är eniga om att individanpassning och att 

skapa varierande lektioner är viktigt för att de elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter ska kunna tillgodoses efter sina förutsättningar. Utifrån lärarnas 

utsagor ser vi att de ramfaktorer som får betydelse för lärandemiljön och elevers 

individanpassning består av både inre och yttre faktorer såsom den mänskliga 

faktorn, relationer, skolans lokaler, styrdokument samt mänskliga och materiella 

resurser. Tidigare forskning (Myrberg, 2007; Myrberg och Lange, 2006; Hylander 

och Guvå, 2017; Alatalo, 2011) tar upp att lärarkompetensen är den mest 

betydelsefulla faktorn för att lärare ska kunna utforma systematisk och 

strukturerade lektioner, som innefattar olika läs- och skrivmetoder, samt för att de 

ska kunna identifiera var eleven befinner sig i sin utveckling och därigenom 

hjälpa eleven framåt. En av lärarna i vår studie belyser även detta och menar att 

vara uppdaterad på den senaste forskningen samt besitta kompetens, möjliggör för 

en mer adekvat undervisning där elevernas behov tillgodoses. Även tidsbrist är en 

faktor som lärarna i vår studie tar upp, vilken vi däremot inte fann i den tidigare 

forskningen. Samtliga lärare betonar att även om alla andra inverkande faktorer är 
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till fördel för anpassningarna, så kan bristen på tid begränsa möjligheterna. 

Således blir lärarkompetens och tidsbrist ytterligare två yttre ramfaktorer som får 

inverkan på lärares didaktiska val. 

8.3 Digitala verktyg  

Tidigare forskning (Myrberg och Lange, 2006 & Tjernbergs, 2013) visar att 

digital teknik är ett framstående verktyg när det gäller att göra undervisningen 

tillgänglig för de elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Rönnåsen 

och Ekstedt (2006) och Forsling (2017) understryker att de digitala verktygen ska 

finnas tillgängliga i det ordinarie klassrummet för att därigenom generera en mer 

likvärdig undervisning. När undervisningen blir likvärdig och de digitala 

verktygen används kompensatoriskt, ges eleverna som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter möjlighet att använda hela sin kapacitet. Även våra intervjuade 

lärare nämner att digitala verktyg som kompensatoriskt hjälpmedel ska finnas med 

i samtliga pedagogiska sammanhang, då de sett gynnsamma effekter på lärandet 

hos eleverna som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Faktorer som har 

inverkan på om det går att möjliggöra eller inte är beroende av vilka materiella 

tillgångar skolan har. Vidare tar en av lärarna i vår studie upp att även 

kompetensen de besitter om de digitala verktygen är en faktor som påverkar 

användningen av dem. Detta finner vi även i den tidigare forskningen (Forsling, 

2017) som lyfter att lärare behöver ges utbildning i de digitala verktygen för att 

kunna använda dem på rätt sätt. Som vi nämnt i de två tidigare avsnitten så 

upplever lärarna i vår studie att tiden inte räcker till för att ge alla elever 

tillräckligt med stöttning. Då forskning (Myrberg och Lange, 2006) menar på att 

elever som ges rätt förutsättningar att kunna använda det digitala verktyget 

kompensatoriskt blir mer självgående, ser vi det som en gynnsam faktor om 

lärarnas fortbildning prioriteras, då det indirekt ger lärarna mer tid att hinna med 

fler. Ramfaktorer som vi ser får betydelse för arbetet med digitala verktyg och 

som påverkar de didaktiska val lärare gör i den sociala praktiken för att stödja 

elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter är materiella resurser, 

lärarkompetensen, ledningsbeslut samt tidsbrist, vilka samtliga är yttre faktorer.  
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8.4 Metoddiskussion 

I denna studie har intresset legat i att få en fördjupad förståelse för vad som styr 

lärares didaktiska val när det gäller att stödja elever i förskoleklass och 

årskurserna 1-3, som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Några svagheter som 

Bryman (2011) poängterar om fokusgrupper är exempelvis att diskussionen kan 

gå åt ett håll som intervjuaren inte har tänkt sig, att deltagarna inte vågar säga sin 

mening eller att de inte kommer till tals, att de inte skildrar den faktiska 

situationen samt att det kan vara svårt att urskilja vem som sagt vad vid en 

ljudinspelning. Eftersom vi är bekanta med våra deltagare sedan tidigare finns det 

en risk att de svarat på ett sätt som de tror motsvarat våra förväntningar. Om 

fokusgruppintervjun genomförts av någon annan kanske utfallet blivit annorlunda, 

likaså om vi valt andra deltagare. Man kan också fundera över om samma 

ramfaktorer, det vill säga den mänskliga faktorn, relationer, tidsbrist, 

lärarkompetens, lokaler, styrdokument, ledningsbeslut, mänskliga och materiella 

resurser, synliggjorts om vi enbart valt påståenden utifrån tidigare forskning. Med 

hjälp av frågeställningar upplevde vi att vi i viss mån kunde styra diskussionens 

riktning. Då empirin inhämtats från fyra informanter som jobbar på en och samma 

skola går det ej att generalisera resultatet och analysen. Däremot anser vi att det 

går att dra vissa slutsatser utifrån de uppfattningar som deltagarna ger uttryck för, 

uppfattningar som till största del var förenliga och därmed kan bidra till forskning.  

8.5 Slutsats 

Vi har med hjälp av ramfaktorteorin analyserat resultatet, vilket visar att lärares 

handlingsutrymme påverkar vilka didaktiska val lärare gör i arbetet med att stödja 

elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter i den sociala praktiken. Vilket 

handlingsutrymme lärare har är beroende på hur rådande skolas ramar ser ut samt 

lärarkompetensen och den mänskliga faktorn. Därmed ges elever som befinner sig 

i läs- och skrivsvårigheter olika förutsättningar utifrån vilken skola de går på och 

vilka lärare de möter, vilket innebär att skolgången inte blir likvärdig. För en elev 

som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter blir de didaktiska valen läraren gör 

avgörande för det önskvärda lärandet. Med ett begränsat handlingsutrymme kan 

konsekvenserna leda till att elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter inte 
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får sina behov tillgodosedda, vilket kan får negativa effekter på elevens fortsatta 

lärande och utveckling. Då förmågan att kunna läsa och skriva påverkar 

inlärningen i resterande ämne riskerar eleven att falla efter på många plan. 

Styrdokumenten och däribland läroplanen berättar om vad som ska läras ut men 

inte hur, inte heller finns det regler över hur tillgången till mänskliga och 

materiella resurser på en skolan ska se ut eller hur lärare ska fortbildas. Utifrån 

studiens resultat ser vi att denna fria tolkningsbarhet av styrdokument och 

läroplan får betydelse för skolans möjligheter, och således även lärares didaktiska 

val, till att bedriva en gynnsam undervisning för de elever som befinner sig i läs- 

och skrivsvårigheter. Vi vill med detta uppmärksamma hur ramfaktorer indirekt 

får konsekvenser på lärandet hos de elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter. Som vi inledningsvis nämnde så lever vi i ett skriftsamhälle, där 

grundläggande kunskaper i att läsa och skriva är viktiga för grundläggande och 

högre utbildning och för arbetslivet. Då kommittédirektivet (1996:60) lyfter att 

enligt Arbetsmarknadsinstitutet är människor med läs- och skrivsvårigheter 

överrepresenterade bland unga arbetssökande samt inom kriminalvården, blir 

vikten av att stödja de elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter väldigt 

tydlig. I framtiden hoppas vi på fler studier som jämför hur ramfaktorer, på olika 

skolor från exempelvis varierande socioekonomiska områden, får betydelse för 

lärares didaktiska val när det gäller att stödja elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter – så att vi i vår framtida roll som lärare kan ge elever de bästa 

förutsättningarna att utveckla en gos läs- och skrivförmåga.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Frågeställning till verksamma lärare 

Hej XXX! 

Nu börjar vi närma oss slutet på vår utbildning, grundskollärare F-3, och jag och 

min kursare Jenny håller på att skriva vårt examensarbete på högskolan i 

Kristianstad. Jag undrar om du skulle vilja hjälpa oss genom att svara på följande 

frågeställning.  

Skulle du vilja lista fem faktorer som du anser är av betydelse för att stödja elever 

som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter? 

Tusen tack på förhand! 

Åsa och Jenny 
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Bilaga 2 

24 påstående 

Sammanställning av tillfrågade lärares didaktiska val för att elever med  

läs- och skrivsvårigheter ska få stöd i sin läs- och skrivutveckling. 

1. Låta eleven använda digital teknik som kompensatoriskt hjälpmedel. 

2. Genomföra en-till-en läsning. 

3. Låta eleven intensivträna under en kortare period. 

4. Individanpassa uppgifter efter elevens förutsättningar. 

5. Ge eleven tillgång till speciallärare. 

6. Aktivt samarbete med hemmet. 

7. Ge eleverna läsläxa. 

8. Ge eleven extra tid för att öva upp sin läs- och skrivförmåga. 

9. Som pedagog besitta kompetens om läs- och skrivutveckling,  

dvs hålla sig á jour inom ämnet. 

10. Arbeta strukturerat med exempelvis lässtrategier och stödmallar. 

11. Kartlägga eleven för att synliggöra styrkor och svagheter. 

12. Göra undervisningen lustfylld och intresseväckande. 

 

Sammanställning av tidigare forskning om didaktiska val för att elever med 

läs- och skrivsvårigheter ska få stöd i sin läs- och skrivutveckling. 

1. Delge hemmet kunskap om hur man arbetar främjande för läs- och 

skrivutveckling. 

2. Genomföra kollegialt lärande, där didaktiska frågor och erfarenheter 

diskuteras. 

3. Skapa en god relation lärare – elev emellan som medvetandegör vilka 

komponenter i relationen som kan skapa det avsedda lärandet och den 

önskade utvecklingen. 

4. En emotionellt närvarande lärare känner glädje i sin undervisning och är 

mer uppmärksam och fokuserad på sina elever. 

5. Skapa många tillfällen för dialogicitet i undervisningen.  

6. Arbeta systematisk och strukturerad läs- och skrivundervisning. 

7. Arrangera varierande lektioner. 

8. Skapa lärtillfällen genom sociala praktiker. 

9. Behärska olika läs- och skrivmetoder/arbetssätt för att kunna 

tillfredsställa varje enskild elevs förutsättningar och behov. 

10. Skapa en lärandemiljö med ett tillåtande klimat där olikheter ses som en 

tillgång. 

11. Se till att eleven har rätt kunskap för att kunna använda det digitala 

verktyget korrekt och därigenom bli mer självständig.  

12. Som lärare behöver du besitta kunskap om de digitala verktygen och 

hanteringen av dem för att hjälpmedlet ska kunna användas 

kompenserande. 
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Bilaga 3 

Q-rutnät 
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Bilaga 4 

Frågor motiverar till fokusgruppintervjun 

● Hur du din rangordning av påstående X högst/lägst? 

● Vi kan se att rangordningen skiljer sig åt när det gäller X, hur tänker ni om 

det? 

● Hur ser villkoren ut på din skola för att kunna ge bästa tänkbara stöd till 

elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter som du samtidigt 

bedriver ordinarie undervisning? 

● Vad uppfattar du som den största utmaningen när det gäller elever som 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter? 

● Saknar du något eller några påståenden i undersökningen som du anser är 

av vikt för att stödja elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter? 
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Bilaga 5 

Samtyckesblankett för examensarbete  

Vi heter Jenny Bellman Persson och Åsa Held och kommer från Kristianstad 

högskola där vi går sista terminen på grundlärarutbildningen. Vi ska nu skriva vårt 

examensarbete som syftar till att få en fördjupad förståelse för vad som styr lärares 

didaktiska val när det gäller att stödja elever, inom förskoleklass och årskurserna 1-

3, som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Då det i varje elevgrupp finns elever 

som befinner sig i någon form av läs- och skrivsvårighet är detta ett högst relevant 

ämne för alla verksamma lärare. 

Studien genomförs på verksamma lärare inom årskurserna F-3. Till en början svarar 

ett bestämt antal lärare på en frågeställning via meddelandeförfrågning och i den 

inhämtade empirin fördjupar vi oss genom att personligen träffa lärare ute på fältet. 

Vid det fysiska mötet kommer vi att använda oss av ljudupptagning.  

De insamlade uppgifterna kommer endast användas i forskningssyfte som underlag 

till vårt arbete och kommer att förvaras inlåst. Vi kommer att använda 

informationen från lärarna på så vis att de förblir anonyma och därmed inte kan 

igenkännas i studien. Efter att examensarbetet är färdigt kommer det att publiceras 

på Forskningsportalen och det insamlade materialet kommer då att förstöras. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att någon orsak behöver 

anges. För att använda insamlat material i samband med rapportskrivning, enligt 

ovan, behöver vi ditt samtycke.  

Kontakta gärna oss via mejl om ni har frågor 

Jenny Bellman Person rmb.persson@gmail.com 

Åsa Held  held1980@hotmail.com 

 

Tack på förhand!  

Jenny Bellman Persson och Åsa Held 

Samtycke för examensarbetet  

Jag samtycker till att delta i undersökning enligt ovan  

JA (  ) NEJ (  )  

 

_______________________________________________ 

Deltagarens underskrift och datum 

mailto:held1980@hotmail.com

