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Sammanfattning  

Idag ställs läraren inför en rad utmaningar vad det gäller att bedriva en gynnsam 

undervisning för de elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi. I en rapport framtagen av Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten 

i svensk grundskola diskuteras vilka faktorer som ligger bakom resultaten i svensk 

grundskola. Orsaker som storlek på elevgrupp, brist på ork och tid hos läraren 

samt stress pekas ut som bidragande faktorer till att lärarens läs- och 

skrivundervisning påverkas. Syftet med studien är att undersöka 20 F-3-lärares 

uppfattningar om sitt arbete med avseende på vilka faktorer som påverkar 

undervisningen av elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi, samt att belysa olika verktyg och metoder som dessa lärare säger sig 

använda i sin undervisning. Studien riktar sig till verksamma lärare i F-3 i ämnet 

svenska där de genom ett digitalt frågeformulär besvarat frågor gällande deras 

uppfattning om vilka metoder och verktyg som anses gynnsamma i 

undervisningen av elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi samt vilka faktorer som påverkar undervisningen. Studiens resultat 

visar på att verksamma lärare i F-3 i ämnet svenska förespråkar användning av 

digitala verktyg, en- till- en undervisning och bildstöd i undervisningen för att 

stötta elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. 

De faktorer som lärare upplever påverka undervisningen är brist på tid och 

resurser samt den egna kompetensen. Studien präglas av det sociokulturella och 

kognitiva perspektivet på lärande där social interaktion och auditivt stöd är i 

fokus.  
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Förord 
Studien är skriven av Emma Bengtsson och Iza Frid. Vi är båda 

grundskolestudenter med inriktning F-3 på Högskolan Kristianstad och läser vår 

sista termin. Samtliga delar i studien är gemensamt genomförda, från insamling av 

data till att analysera och formulera den skrivna texten.  

Vi vill rikta ett tack till de personer som bidragit med stöd under arbetets gång, 

speciellt till vår handledare Stefan Jacobsson och övriga personer i utbildningen 

som hjälpt oss att komma vidare och utveckla vårt arbete med studien. Vi vill 

även tacka alla dem som ställt upp och deltagit i studien.  

Högskolan Kristianstad HT 2022 

Emma Bengtsson & Iza Frid   
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1. Inledning  
Idag ställs läraren inför utmaningar i läs- och skrivundervisningen, till exempel 

när det gäller att bemöta och tillgodose alla elever och däribland elever som 

befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi (Høien & Lundberg, 

2013). För undervisande lärare är det en stor utmaning att få tid och 

undervisningsresurser att räcka till så att alla elever blir stimulerade, utmanade 

och bemötta utifrån vars och ens behov. I en rapport framtagen av Skolverket 

(2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola diskuteras vilka faktorer som 

ligger bakom resultaten i svensk grundskola. Där pekar man på en rad olika 

orsaker som storlek på elevgrupp, brist på ork och tid hos läraren samt stress som 

bidragande faktorer till att lärarens läs- och skrivundervisning påverkas.  

I en rapport framtagen av Skolinspektionen (2011) som genomförts på 21 

grundskolor på olika håll i Sverige redovisas resultatet av kvalitetsgranskningen 

av den rådande skolsituationen i grundskolan gällande elever som befinner sig i 

allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. I rapporten framgår det att två 

tredjedelar av skolverksamheterna vid kartläggning främst lägger fokus på elevens 

svårigheter och styrkor, och inte på de förhållanden som råder på grupp- och 

organisationsnivå. Undervisningens metoder och innehåll fokuseras inte på i 

samma utsträckning vilket innebär att helhetsperspektivet på svårigheterna saknas. 

Utifrån de utredningar och kartläggningar som skrivs fram i rapporten blir det 

tydligt att allmänna läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos elever bör tas på 

större allvar och att det är lärarens ansvar att tillgodose elever i svårigheter med de 

specifika insatser som krävs. 

I vårt arbete med denna studie och genom egna erfarenheter från tidigare VFU-

platser har det blivit tydligt att lärares val av metoder och verktyg i 

undervisningen är varierande. Det har även framgått att olika faktorer som tid, 

gruppstorlek och tidpunkt för utbildning påverkar val och möjlighet när det gäller 

att använda olika metoder och verktyg i undervisningen. I den forskning vi tagit 

del av i arbetet med studien framgår det hur lärare kan arbeta med elever som 

befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, vilket gör oss 
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nyfikna på hur lärarens arbetssätt med val av stöttande verktyg och metoder kan 

se ut i praktiken. 

Mot den här bakgrunden har vi valt att fördjupa oss i frågan om hur F-3 lärare i 

svenskämnet arbetar med olika verktyg och metoder för att stötta elever som 

befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi samt vilka faktorer 

som påverkar lärarens undervisning i Sverige. Vi är intresserade av att inhämta 

kunskaper och erfarenheter om gynnsamma verktyg och metoder som används i 

läs- och skrivundervisningen för elever som befinner sig i allmänna läs och 

skrivsvårigheter eller dyslexi. Detta för att kunna bemöta framtida utmaningar i 

den kommande yrkesrollen.  

1.1Syfte  

Syftet med studien är att undersöka 20 F-3-lärares uppfattningar om sitt arbete 

med avseende på vilka faktorer som påverkar undervisningen av elever som 

befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, samt att belysa 

olika verktyg och metoder som dessa lärare säger sig använda i sin undervisning.  

1.2 Frågeställningar  

Vi utgår i vår undersökning från följande frågeställningar: 

- Vilka verktyg och metoder använder de 20 lärarna i syfte att stötta elever 

som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi?  

- Vilka faktorer menar dessa lärare påverkar deras användning av olika 

verktyg och metoder i syfte att stötta elever som befinner sig i allmänna 

läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi?  
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1.3 Disposition 

Här nedan beskriver vi översiktligt hur uppsatsen är uppbyggd och vad de 

följande avsnitten innehåller. 

I avsnittet om forskningsbakgrund redogör vi för den tidigare forskning som vi 

tagit del av gällande olika metoder och verktyg som används vid läs- och 

skrivundervisning samt i undervisningen av elever som befinner sig i allmänna 

läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Följaktligen nämns även de faktorer som 

kan komma att påverka undervisningen av elever som befinner sig i allmänna läs- 

och skrivsvårigheter eller dyslexi. Forskningsbakgrunden rymmer även 

förklaringar av vanligt förekommande begrepp i studien samt redogörs det för de 

teoretiska förankringarna som framkommer i vår studie.  

I avsnittet om metod redogör vi för genomförandet av vår studie och argumenterar 

även för val av metod i förhållande till frågeställningar, studiens syfte och 

teoretisk förankring. Verksamma lärare i årskurserna F-3 i ämnet svenska 

presenteras som vår valda målgrupp och vi redogör för hur vi bearbetat och 

analyserat det insamlade materialet. Avslutningsvis redogör vi för de etiska 

överväganden som vi tagit hänsyn till i studiens genomförande.  

I analysavsnittet redogör vi för hur vi gick till väga för att analysera det insamlade 

materialet, detta i form av en innehållsanalys. Vi redogör därefter för studiens 

resultat i resultatavsnittet där vi inledningsvis presenterar respondenternas 

bakgrund. Härefter redovisar vi de kvantitativa och kvalitativa data som utgör 

studiens resultat.  

I diskussionen diskuterar vi och drar slutsatser om huruvida studiens empiri, 

resultat och slutsatser kan kopplas till den tidigare forskning vi tagit del av 

gällande undervisningen av elever som befinner sig i allmänna läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi. Vi för även en metoddiskussion där vi ser till de 

för- och nackdelar som den valda metoden för med sig. Avslutningsvis för vi en 

utåtblickande diskussion med förslag på vidare forskning.  
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2. Forskningsbakgrund  
I det här avsnittet kommer tidigare forskning gällande lärarens arbete med elever 

som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi att presenteras, 

samt vilka olika verktyg och metoder som används i undervisningen. Här läggs ett 

särskilt fokus på att identifiera en del av de metoder och verktyg som används i 

undervisningen för att vidare belysa de faktorer som påverkar lärarens 

undervisning av elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller 

dyslexi.  

Under rubriken Gynnsamma arbetssätt och avgörande faktorer i undervisningen 

(avsnitt 2.1) berörs delar som att bedriva en systematisk och strukturerad 

undervisning, lärares goda kunskaper, att kartlägga och identifiera, en- till- en 

undervisning, multisensoriska aktiviteter, kamratundervisning och digitala 

verktyg. Här presenteras en del av de möjligheter och utmaningar lärare kan möta 

i undervisningen av elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi. Härefter synliggörs även de avgörande faktorer som läraren kan 

ställas inför vid användandet av olika metoder och verktyg i syfte att stötta elever 

som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Slutligen 

behandlas betydelsen av lärarens kompetens i undervisningen av elever som 

befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi.   

2.1 Gynnsamma arbetssätt och avgörande faktorer i 
undervisningen 

I detta avsnitt ligger fokus på en del av de verktyg och metoder lärare kan tillämpa 

i undervisningen av elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi samt vilka faktorer som kan komma att påverka lärares undervisning.  

I Alatalos (2011) avhandling om skicklig läs- och skrivundervisning i årskurs 1–3 

synliggörs vilka faktorer som påverkar lärares läs- och skrivundervisning där de 

flesta av lärarna talar för de fördelar som en- till- en undervisning för med sig, det 

vill säga undervisning där läraren förser eleven med individuell undervisning. 

Samtidigt upplever lärarna som deltog i studien att det blir problematiskt när de 

själva behöver tillgodose elever som befinner sig i allmänna läs- och 
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skrivsvårigheter eller dyslexi med insatser som exempelvis en- till- en 

undervisning då lärarens kunskaper eller tidsåtgång kan vara bristfälliga och 

varierande (Alatalo, 2011). I likhet med Alatalo (2011) pekar Wolff (2011) på att 

en- till- en undervisningen har visat sig vara gynnsam för elever som befinner sig i 

allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Hon pekar även på att den 

intensiva och frekventa specialundervisningen i den mindre gruppen har bäst 

effekt på lärande för elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi. I Wolffs (2011) studie deltog 112 nioåriga elever med lässvårigheter 

från elva kommuner i Sverige, som i grupper fick tolv veckors en- till- en 

handledning. Vid tre tillfällen gjordes en bedömning av elevernas kunskaper, före 

påbörjad handledning, efter handledningstillfället och ett år efter avslutad 

handledning. Eleverna som deltog i studien fick dagligen 40 minuters en- till- en 

undervisning under de tolv veckorna som studien varade. Undervisningen som 

bedrevs vid en- till- en undervisningstillfällena lade fokus på avkodning/fonemisk 

medvetenhet, läsflyt och läsförståelsestrategier. Resultatet av studien visade på att 

en- till- en undervisning i avkodning/fonemisk medvetenhet, läsflyt och 

lässtrategier var effektivt och gav bestående förbättring. Resultatet av Wolffs 

(2011) studie visar även att komponenter som ljud i kombination med olika 

strategier för att inhämta kunskaper var en gynnsam metod som gav bestående 

förbättringar för elevernas läsflyt.  

Utöver Wolff (2011) nämner även Johnston (2019) betydelsen av det 

multisensoriska förhållningssättet där olika sinnen aktiveras. I Johnstons (2019) 

studie Dyslexia: What reading teachers need to know granskas forskning om 

dyslexi och hur en gynnsam läs- och skrivundervisning bedrivs. I studien framgår 

det att lärarens multisensoriska förhållningssätt är av stor betydelse för att bygga 

på elevernas kreativa styrkor samt för att främja deras engagemang. Ett 

multisensoriskt förhållningssätt innebär att läraren bedriver en undervisning där 

olika sinnen aktiveras vilket kan vara genom bilder, ljud, känsel eller doft. 

Användandet av ett multisensoriskt tillvägagångssätt gynnar alla elever och 

framför allt de elever med dyslexi eller allmänna läs- och skrivsvårigheter. 

Johnston (2019) menar att elever med dyslexi kan lära sig att skriva och läsa med 

framgång om de ges rätt förutsättningar i form av insatser som är strukturerade, 
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tydliga, engagerade och multisensoriska. Insatser som Johnston belyser och lägger 

stor vikt vid är just den multisensoriska undervisningen i all undervisning men 

främst vid lässituationer. Johnston nämner även att sång, ramsor, instruktionsspel, 

kamratundervisningsaktiviteter och datorprogram ger elever med allmänna läs- 

och skrivsvårigheter eller dyslexi förutsättningar att ta till sig ny kunskap 

(Johnston 2019).  

Till skillnad från Johnston (2019) nämner lärarna i Tjernbergs (2020) studie att de 

multimodala aktiviteterna där eleverna ges möjlighet att laborera med ord, ramsor, 

sånger och rim stöder främst elevers skrivinlärning. Ett multisensoriskt 

förhållningssätt och kamratundervisningsaktiviteter där lärandet sker i samspel 

med andra vilket tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet speglas 

även i Tjernbergs et al. (2020) studie Design för multimodal och kreativ 

skrivundervisning i tidiga skolår: Lärare reflekterar i fokusgruppsamtal. Studiens 

syfte var att undersöka lärares tankar om skrivundervisningens design i de tidiga 

skolåren med särskilt fokus på meningsskapande interaktioner och multimodalitet. 

I studien deltog verksamma lärare i årskurserna F-3 med 8–25 års yrkeserfarenhet 

samt erfarenhet av specialpedagogiska insatser. Lärarna ingick i fyra fokusgrupper 

där samtalen i huvudsak lade fokus på elevers tidiga läs- och skrivinlärning. 

Studien genomfördes på fyra skolor i två olika svenska kommuner. Studien utgick 

ifrån designorienterade teorier som fokuserar på lärande och 

undervisningsprocesser och deras formgivning för att analysera lärares tankar och 

berättelser om skrivinlärning och de möjligheter som därvid skapas. I resultatet 

kan fyra resultatområden utläsas när det kommer till skrivlärande och 

skrivundervisning. Resultatet visar hur lärare tillämpar ett multimodalt 

förhållningssätt i undervisningen i syfte att stödja elevers skrivinlärning. Lärarna 

har även en positiv inställning och utgår ifrån ett kollaborativt skrivlärande i form 

av kamratundervisningsaktiviteter, där eleverna får lösa uppgifter tillsammans, 

inspireras och utbyta idéer i skrivprocessen. Lärarna pekar även på vikten av en 

didaktisk flexibilitet och har en uppfattning av att elever har lättare för skrivandet 

inledningsvis än läsandet.  
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I likhet med Johnston (2019) och Tjernberg (2020) nämner även Gaggioli (2018) 

betydelsen av kamratundervisningsaktiviteter i sin studie Digital classroom and 

students with learning disorders: a study to improve learning processes and 

teaching practices. Studien genomfördes i tio digitala klassrum på sju offentliga 

skolor i Italien där åtta klasser var från grundskolan och två från gymnasieskolan. 

Totalt deltog 186 elever varav 6,5 % var diagnostiserade med dyslexi. Studien 

baseras på kvantitativ och kvalitativ analys, intervju och observationer där 

Gaggioli undersökt om det digitala arbetet i klassrummet är gynnsamt för elever 

med inlärningssvårigheter. Studien betonar vikten av de tillfällen där elever ges 

möjlighet till kamrathandledning och menar att denna förutsättning är gynnsam 

för elever med inlärningssvårigheter. Vidare synliggör Gaggiolis studie 

betydelsen av ett digitalt klassrum för elever med inlärningssvårigheter då digitala 

verktyg kan individanpassas och justeras enligt elevens behov, vilket vilar på ett 

kognitivistiskt synsätt där individens egen utveckling är i fokus. Undervisningen i 

ett digitalt klassrum som bedrivs utifrån en inkluderande didaktisk planering 

underlättar för processer där framför allt personlig utveckling sker men också ett 

lärande. Resultatet av studien visar på de positiva effekterna av det digitala 

klassrummet där skrivandet gynnas, däremot gynnas inte alla förmågor av de 

digitala hjälpmedlen. För elever med dyslexi har de digitala hjälpmedlen en 

betydande roll då de kompenserar för de förmågor och färdigheter som påverkas 

av svårigheterna som dyslexi för med sig. Exempelvis kan elever med 

lässvårigheter använda sig av talsyntes när de skriver med tangentbord och för 

elever som befinner sig i skrivsvårigheter kan rättstavningsprogram och 

videoskrivprogram användas för att kompensera för de bristande färdigheterna 

(Gaggioli, 2018).  

De studier som presenterats visar att specialundervisningstillfälle som en- till- en 

undervisning, det vill säga undervisning där läraren förser eleven med individuell 

undervisning och undervisning i mindre grupp ger positiva effekter på lärandet, 

främst i läsundervisningen. Det blir också tydligt att lärarens multisensoriska 

förhållningssätt i undervisningen påverkar lärandet positivt, inte bara hos de 

elever som befinner sig i svårigheter. Ett utbyte av lärande kan även ske vid 

kamratundervisningsaktiviteter och hjälpmedel i form av rättstavningsprogram 
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och videoskrivprogram har visat sig vara gynnsamt för att kompensera för elevers 

bristande färdigheter.  

En av lärares största pedagogiska utmaningar är att med noggrannhet identifiera 

varje elevs behov samt kartlägga var eleven befinner sig i läs- och skrivprocessen 

för att sedan kunna stötta och bemöta samtliga elever utifrån deras individuella 

behov (Alatalo, 2011). Alatalos (2011) avhandling om skicklig läs- och 

skrivundervisning i årskurs 1–3 synliggör vilka faktorer som påverkar lärares läs- 

och skrivundervisning. I studien intervjuades åtta lärare, och intervjuerna följdes 

upp av en enkätundersökning följt av ett kunskapstest som 300 lärare deltog i. 

Intervjuerna fokuserade på lärares möjligheter och svårigheter i undervisningen, 

lärares förhållningssätt, kunskaper och attityder. I studien undersöker Alatalo de 

möjligheter och svårigheter som lärare kan stöta på i läs- och skrivundervisningen. 

Hon anser att det krävs en förmåga att kunna identifiera var den enskilde eleven är 

i läs- och skrivutvecklingsprocessen med precision var den enskilde eleven 

befinner sig i läs- och skrivutvecklingsprocessen för att kunna bedriva en skicklig 

läs- och skrivundervisning. Först därefter kan läraren utgå ifrån iakttagelserna för 

att stötta eleverna i syfte att utveckla en god läs- och skrivförmåga.  

Resultatet av studien visar att lärare generellt men framför allt de som utbildat sig 

de senaste årtiondena är oerfarna när det gäller att reflektera över elevers läs- och 

skrivutveckling och ofta även saknar förmågan att besvara de frågor som uppstår 

om elevers vardagliga läs- och skrivundervisning. Studien visar på att många 

lärare bedriver en undervisning utan kunskap om hur undervisningen påverkar 

elevernas läs- och skrivutveckling. I studien pekar Alatalo (2011) på att lärares 

kunskaper är varierande vad gäller den tidiga läs- och skrivundervisningen, vissa 

lärare har gedigen utbildning och goda kunskaper medan andra, enligt Alatalo har 

en bristfällig kunskap och utbildning inom ämnet.  

Alatalo (2011) hävdar att utbildning och fortbildning påverkar lärares tilltro till 

den egna kunskapen positivt och att det skapar även möjligheter till att bedriva en 

skicklig läs- och skrivundervisning. Samarbetet med speciallärare, specialpedagog 

och kollegiet är också en bidragande faktor till att en skicklig läs- och 

skrivundervisning kan bedrivas. Däremot framkommer det i avhandlingen att brist 
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på specialpedagogisk kompetens, stöttande material och resurser är vanligt 

förekommande. Stora elevgrupper och arbetsbörda är en bidragande faktor till 

tidsbrist som påverkar lärarens möjlighet att stötta elever som befinner sig i 

allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi.  

Vidare visar Moats (2009) amerikanska studie att lärare inte ges tillräcklig 

utbildning i läs- och skrivinlärning för att kunna bedriva en tillräckligt gynnsam 

läs- och skrivundervisning. Moats summerar i sin studie sådan forskning som 

synliggör samband mellan praktiska erfarenheter och lärares kunskaper samt 

prestationer hos elever. I studien betonas vikten av skicklig, systematisk och 

strukturerad undervisning i läs- och skrivundervisningen för de elever som 

befinner sig i riskzonen. I studien framgår det tydligt att lärarens kunskaper om 

fonologi, ordkunskap och stavning, fonem- och grafemkorrespondens, läsflyt, 

läsförståelse och ordförråd är av stor betydelse för lärarens läs- och 

skrivundervisning. Elevers prestationer är enligt studien inget säkert tecken på 

kvaliteten hos den valda undervisningsmetoden. Däremot är de tidiga insatserna 

och lärarens förmåga avgörande när det gäller att få syn på elevers svagheter och 

styrkor för att anpassa och strukturera undervisning utifrån elevers behov. 

Resultatet av Moats (2009) granskning av förhållandet i skolsystemet i USA visar 

på att användandet av screeningtest och strukturerade läsprogram är av betydelse 

men inte avgörande för lärares läs- och skrivundervisning.  

I likhet med Moats (2009) pekar Taube et al. (2015) på betydelsen av den 

systematiska undervisningen för de elever som riskerar att hamna eller befinner 

sig i riskzonen för allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Denna rapport 

baseras på drygt 4000 studier som främst är framtagna genom databassökningar, 

där fokus har legat på analyser och översikter som delvis eller helt undersöker läs- 

och skrivundervisningen för åldrarna sex till tolv år. Syftet med Taubes studie är 

att belysa det vetenskapliga stödet som finns gällande elevers läs- och 

skrivutveckling. Detta för att öka måluppfyllelsen samt förbättra resultaten i 

skolan genom att påvisa forskning som är användbar i skolan och på så vis bidra 

till ökade kunskaper om elevers läs- och skrivinlärning. Rapportens resultat visar 

på att elever som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter är i stort behov och 
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gynnas av att få systematisk och explicit undervisning om fonologisk medvetenhet 

och träning när det gäller koppling mellan fonem och grafem. I enighet med 

Alatalo (2011) och Wolff (2011) visar Taubes et al. studies resultat att en- till- en 

undervisningen kan bidra till förbättrad läskunnighet för de elever som riskerar att 

hamna i lässvårigheter. Det som undersökts gällande skrivundervisningen har 

visat på att positiva resultat ges när eleverna fått lära sig att planera, redigera och 

revidera sina texter snarare än när undervisning gavs gällande grammatik. Taube 

et al. betonar även att användandet av datorer i läs- och skrivundervisningen i 

regel ger positiv effekt, och då har de framför allt visat sig vara mer gynnsamma i 

skrivundervisningen än i läsundervisningen.  

Användningen av digitala hjälpmedel kan ske på olika sätt i olika sammanhang 

för att gynna elever i läs- och skrivundervisningen. Här har lärarens kompetens 

om digitala hjälpmedel stor betydelse då det krävs att läraren har en etablerad 

kunskap om de digitala verktygen för att kunna bedriva en undervisning där 

hjälpmedlen fungerar som stöttning. I den tidigare forskningen nämns även att 

lärares kompetens och utbildning är av stor vikt i undervisningen för elever som 

befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi.  

2.2 Sammanfattning av tidigare forskning  

Sammanfattningsvis kan vi se till de utmaningar och möjligheter som 

undervisningen av elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi för med sig. Här spelar faktorer som en god utbildning, skicklig, 

systematisk och strukturerad undervisning, resurstillgång, användningen av 

digitala verktyg och varierande undervisningsmetoder en viktig roll. I den tidigare 

forskningen som vi tagit del av blir det enligt Moats (2009), Alatalo (2011) och 

Taube et al. (2015) tydligt att en- till- en undervisningen är speciellt gynnsam för 

elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Utöver 

undervisningsmetoder har även pedagogiska verktyg i form av digitala hjälpmedel 

en betydande roll för undervisningen av elever som befinner sig i allmänna läs- 

och skrivsvårigheter eller dyslexi vilket Taube et al. (2015) och Gaggioli (2018) 

understryker. Dessa författare pekar på den betydande roll digitala hjälpmedel har 

då de kan kompensera för de färdigheter och förmågor som påverkas av 
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svårigheterna som de allmänna läs- och skrivsvårigheterna och dyslexi för med 

sig. Sammanfattningsvis kan vi utläsa att ett förespråkande av 

undervisningsaktiviteter som sker i samspel med andra förekommer i den tidigare 

forskningen, vilket tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Utöver 

det sociokulturella perspektivet kan vi se inslag av ett kognitivt perspektiv då ett 

fokus på individanpassning med hjälp av digitala verktyg förespråkas av en del av 

forskarna. Vilket visar på en underliggande konflikt mellan forskarna vad gäller 

den teoretiska utgångspunkten (se avsnitt 4.1).  

Den tidigare forskning som presenteras i detta avsnitt är relevant för vår studie då 

den beskriver hur lärare på ett gynnsamt sätt kan arbeta med olika metoder och 

verktyg i syfte att främja utvecklingen av elever som befinner sig i allmänna läs- 

och skrivsvårigheter eller dyslexi. Samtidigt belyser den tidigare forskningen de 

utmaningar och möjligheter som lärare kan komma att stöta på i undervisningen 

av elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Den 

tidigare forskningen kommer i vår studie sedan att användas i syfte att jämföra 

den insamlade empirin med denna forskning. Mot den här bakgrunden vill vi 

därför undersöka hur verksamma lärare i årskurserna F-3 i ämnet svenska arbetar 

med olika verktyg och metoder i undervisningen samt vilka faktorer som påverkar 

lärarens undervisning av elever som befinner sig i allmänna läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi.  

2.3 Begreppsförklaringar  
I detta avsnitt kommer centrala begrepp och deras definition att presenteras. De 

definieras för att öka förståelsen för studiens innehåll.  

Läs- och skrivsvårigheter  

Enligt Høien och Lundberg (2013) kan läs- och skrivsvårigheter delas upp i två 

kategorier där den ena är dyslexi och den andra är allmänna läs- och 

skrivsvårigheter. Trots att läs- och skrivsvårigheter är ett komplext och 

omfattande begrepp är det enligt vår uppfattning viktigt att förstå och se 

svårigheterna utifrån ett sammanhang och främst ur elevens perspektiv. Läs- och 

skrivsvårigheter kan uppmärksammas tidigt under bokstavsinlärningen och arbetet 



 18 (59) 
 

med att koppla samman bokstav och språkljud. Automatiseringen av dessa kan 

innebära stora svårigheter för en elev som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. 

Det kan även visa sig genom att eleven utelämnar delar av eller hela ord, läser fel 

eller läser långsamt och svårigheter med stavning är också vanligt. Svårigheterna 

med läs- och skrivinlärning kan ta sig olika uttryck hos eleverna då läsningen är 

en komplex förmåga (Høien & Lundberg, 2013).  

 

Dyslexi 

Utifrån Høien och Lundberg (2013) innefattar dyslexi svårigheter gällande 

automatiserad ordavkodning i samband med läsning och rättstavning på grund av 

brister i det fonologiska systemet. Dyslexi är ofta något som går i arv, och det är 

typiskt för dyslexi att svårigheterna är kvarstående upp i vuxen ålder även om 

läsningen kan uppfattas som acceptabel. I vuxen ålder kvarstår även problem 

gällande rättstavning och de fonologiska färdigheterna (Høien & Lundberg, 

2013).  

 

Stöttning  

Kommunikativa stöttor i form av påminnelser, ledtrådar, uppmuntran, exempel, 

uppdelning av problem eller andra sätt för att möjliggöra ett lärande för eleven 

kan kopplas till begreppet stöttning, som i sin tur tar utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet (se avsnitt 2.4.1). De kommunikativa stöttorna och 

begreppet stöttning har samma innebörd med syfte att tillhandahålla eleven den 

hjälpen som behövs för att lösa problem självständigt (Woolfolk, 2015).  

 

Extra anpassningar  

Enligt Skolverket (2021) är extra anpassningar stödinsatser som lärare och annan 

skolpersonal kan sätta in i den ordinarie undervisningen då det inte krävs ett 

formellt beslut gällande extra anpassningar. Stödinsatserna kan yttra sig genom 

extra tydliga instruktioner, bildstöd, anpassat läromedel, hjälp med att förstå 

texter, särskilt schema, extra färdighetsträning, extra utrustning i form av digitala 

och analoga hjälpmedel och enstaka pedagogiska insatser. Extra anpassningar ska 
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tillämpas om en elev riskerar att inte uppnå de minst godtagbara kunskapskraven 

för den årskurs som eleven befinner sig i (Skolverket, 2021).  

 

Undervisningsmetoder 

Enligt Skolinspektionen (2020) ska en variation av undervisningsmetoder 

förekomma för att ett gynnsamt lärande hos eleven ska kunna ske, det vill säga att 

en variation sker i val av metoder och strategier för att förmedla kunskap till 

eleven. Genom att variera undervisningen och de metoder som används för att lära 

ut får även eleverna möjlighet att utveckla och använda olika strategier för att 

inhämta ny kunskap (Skolinspektionen, 2020).  

 

Pedagogiska verktyg 

Det finns olika pedagogiska verktyg att ta till och använda i undervisningen, 

däribland analoga och digitala. Det är lärarens uppgift att inneha en kompetens 

och anpassa det pedagogiska verktyget utifrån vad som främjar en utveckling hos 

eleven (Skolverket, 2021).  

2.4 Teoretisk förankring  
Lärandet kan ses utifrån flera perspektiv och Alatalo (2014) betonar vikten av att 

kombinera olika perspektiv i sin debattartikel Riskerar insikter om läs- och 

skrivinlärning att gå förlorade när nya perspektiv på lärande ges allt större 

utrymme i lärarutbildning och skola?.  

Vi har genomfört en frågeformulärundersökning med verksamma lärare i 

förskoleklassen och årskurserna 1–3 i ämnet svenska som deltagare (se avsnitt 3). 

Vi kunde inte i förväg förutse vilka eller vilken lärandeteori respondenternas svar 

skulle komma att ta sin utgångspunkt i, och därför valde vi att öppet närma oss 

respondenternas svar för att få reda på vilka eller vilken lärandeteori som var 

dominerande. Utifrån respondenternas svar kunde vi få syn på olika 

undervisningsmetoder och verktyg som används i undervisningen av elever som 

befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi och på så vis speglas 

lärarens pedagogiska grundsyn. Detta går i linje med studiens syfte och 
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frågeställningar, att få syn på dels vilka verktyg och metoder använder lärare i 

syfte att stötta elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller 

dyslexi, dels vilka faktorer som påverkar lärares användning av olika verktyg och 

metoder i syfte att stötta elever som befinner sig i allmänna läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi. I respondenternas svar och utifrån den pedagogiska 

grundsynen som speglas i svaren kan kopplingar göras till olika lärandeteorier, 

däribland den sociokulturella och kognitiva teorin. Således valde vi att begränsa 

oss till den sociokulturella och kognitiva kunskapssynen då majoriteten av 

respondenternas svar och den tidigare forskningen (avsnitt 2.1 och 5) 

genomsyrades av dessa teorier.  

För att få en fördjupad kunskap i den sociokulturella och kognitiva teorin har vi 

valt att använda oss av Lantz- Andersson och Säljö (2014), Klapp (2015) samt 

Lundgren et al (2017). Vi vill därmed understryka att vår studie tar sin 

utgångspunkt i forskarnas framställning av det sociokulturella och kognitiva 

perspektivet, utan att själva ta ställning till sanningshalten i dessa perspektiv. 

2.4.1 Sociokulturella perspektivet  

Lev Vygotskijs tankar ligger till grund för den sociokulturella teorin, inom ramen 

för vilken han arbetade med frågor om utveckling och lärande. Inom det 

sociokulturella perspektivet ses lärandet som något som sker i ett socialt samspel 

med andra där språket får möjlighet att utvecklas (Klapp, 2015). Läraren har en 

viktig roll i att skapa undervisningssituationer som möjliggör ett socialt utbyte där 

lärandet sker i samspel med andra. Mediering är ett grundläggande begrepp inom 

det sociokulturella perspektivet, där Vygotskij menar att vi människor använder 

verktyg eller redskap för att förstå vår omvärld och varandra. Människan utmärker 

sig genom att använda språkliga och materiella redskap. De språkliga redskapen 

såsom symboler, tecken och teckensystem däribland bokstäver och siffror 

betraktas i det här teoretiska perspektivet som redskap för att tänka och 

kommunicera med. Materiella redskap som tangentbord, penna och linjal är olika 

fysiska redskap som används vid mediering (Lundgren et al., 2017).  
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Vygotskijs idé om den proximala utvecklingszonen är det mest kända begreppet i 

hans arbete. Idén om den proximala utvecklingszonen menar att människan är 

under ständig utveckling. Med den proximala utvecklingszonen menade Vygotskij 

att för att bemästra något nytt krävs det att tidigare kunskaper befästs. Det är 

enligt Vygotskij i utvecklingszonen som människan är känslig för förklaringar och 

instruktioner. Här har läraren en viktig roll genom att vägleda och stödja eleven i 

deras kunskapsutveckling mot nytt lärande (Lundgren et al., 2017). Utöver den 

proximala utvecklingszonen är scaffolding ett begrepp som används inom den 

sociokulturella teorin. Denna form av stöttning innebär att den kunnige bistår med 

kunskap till den lärande för att ta sig vidare och befästa ny kunskap (Säljö, 2014). 

Lantz-Andersson och Säljö (2014) är överens om betydelsen av stöttning, det vill 

säga scaffolding. Utöver att de understryker vikten av scaffolding framhäver de 

även betydelsen av digitala verktyg och den betydande roll de kan ha i form av 

stöttning och även hur de kan bidra till kommunikation och samverkan individer 

emellan.  

 

Det sociokulturella perspektivet på lärande har även varit framträdande i den 

tidigare forskningen som vi tagit del av gällande elever som befinner sig i 

allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. I den tidigare forskningen har 

begrepp kopplat till teorin så som en-till- en undervisning och 

kamratundervisningsaktiviteter använts frekvent vilket kan kopplas till det sociala 

lärandet och den sociokulturella kunskapssynen. Det sociokulturella perspektivet 

på lärande är väsentligt i förhållande till vår studies syfte och frågeställningar då 

respondenternas svar genomsyras av didaktiska val och undervisningsmetoder 

med utgångspunkt i den sociokulturella kunskapssynen. Stora delar av det lärande 

som sker i dagens grundskola sker i ett socialt samspel med andra vilket gör att 

denna teori är av relevans för vår studie, däribland genom 

kamratundervisningsaktiviteter.  

2.4.2 Kognitiva perspektivet  

Parallellt med att datortekniken utvecklades under 1950- och 1960-talen 

utvecklades också den kognitiva psykologin där människan sågs som en 

informationsbehandlande individ. Den kunskapssyn som Jean Piaget förde fram 
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stämmer i hög grad överens med de digitala verktyg som används av elever i syfte 

att skapa aktiva individer som arbetar undersökande utifrån egna intressen. Med 

det självständiga arbetet där eleven utforskar sin omvärld på egen hand minskar 

behovet av lärarens eller annan vuxens inblandning och eleven blir därmed i större 

utsträckning autonom ( Lantz-Andersson & Säljö, 2014).  

Inom kognitivismen ägnade man sig åt forskning inom en del områden såsom 

problemlösning, beslutfattande, perception, lärande, textförståelse och minnet. En 

mängd forskning har genomförts gällande minnet där framför allt arbetsminnet 

har varit av intresse. Inom den kognitivistiska traditionen ses kunskap som 

abstrakta och mentala avbildningar av omgivningen (Lundgren et al., 2017). En av 

de mest betydelsefulla insikterna ur en pedagogisk synvinkel som kom ur den 

kognitiva forskningen är förståelsen gällande arbetsminnet och betydelsen för 

lärandet i olika situationer som när läsning, skrivning och räkning lärs in. När 

dessa komplexa symboliska förmågor ska läras in visar undersökningar att både 

barn och vuxna kan ha svårigheter med att hålla ordning på all information 

samtidigt som färdigheter lärs in som är beroende av dessa förmågor. Ur ett 

kognitivistiskt perspektiv ses detta som brister i arbetsminnet (Lundgren et al., 

2017). Inom kognitivismen syftar lärandet till att inhämta information som sedan 

befästs i långtidsminnet genom repetition vilket inom kognitivismen benämns 

rehearsal. Även visuellt och auditivt stöd är enligt kognitivismen gynnsamt för 

elevers lärande, däribland talsyntes, uppläsningsprogram och bildstöd (Lundgren 

et al., 2017). Talsyntes, uppläsningsprogram och bildstöd är alla begrepp som kan 

kopplas till det kognitiva perspektivet på lärande och som vi sett en frekvent 

användning av i respondenternas svar i vår studie. Användningen av auditivt och 

visuellt stöd i undervisningen skapar självständiga elever på så vis att de på egen 

hand medvetengör sig information varigenom ny kunskap kan omsättas.  

Med utgångspunkt i den tidigare forskningen vi tagit del av blir det tydligt hur de 

digitala verktygen används för att kompensera de bristfälliga färdigheterna, med 

hjälpmedel som talsyntes, rättskrivningsprogram och videoskrivprogram. I likhet 

med den tidigare forskningen kan vi utifrån respondenternas svar se en 

samstämmighet när det kommer till användningen av digitala verktyg och dess 
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betydelse för elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller 

dyslexi. Samtidigt som vi kan se en tydlig koppling mellan de hjälpmedel som 

används och den kognitivistiska synen på elevers lärande blir det tydligt i 

respondenternas svar att elevers självständighet är av betydelse. Däremot kan vi i 

respondenternas svar utläsa att de förespråkar en användning av 

undervisningsmetoder som sker i ett socialt samspel, exempelvis 

kamratundervisningsaktiviteter. Här uppstår en konflikt mellan det kognitivistiska 

och det sociokulturella perspektivet då deras grundsyn på lärande skiljer sig åt. De 

två perspektiven motsäger sig varandras grundsyn då det kognitiva perspektivet 

framhäver den enskilde individens lärande som självständigt medan det 

sociokulturella perspektivet betonar att lärande sker i ett socialt samspel med 

andra (se avsnitt 4.1).  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi därmed valt att utgå ifrån det 

sociokulturella perspektivet respektive det kognitiva perspektivet på lärande för 

att analysera vårt insamlade material utifrån olika lärandeperspektiv.  

3. Metod och material  
I detta avsnitt presenteras metod och tillvägagångssätt för vår studie. Här redogör 

vi även för hur och de etiska överväganden vi tar i beaktning i samband med 

insamlingen av materialet. Vi beskriver även vårt val av metod med utgångspunkt 

i det sociokulturella och det kognitiva perspektivet som genomsyrar analysen av 

studien. Utöver detta argumenterar vi även för val av metod i relation till syfte och 

frågeställningar. 

3.1 Metodbeskrivningar  

Studien genomfördes genom att ett digitalt frågeformulär skickades till den tänkta 

målgruppen, verksamma lärare i årskurserna F-3 i ämnet svenska. 20 verksamma 

lärare har blivit tilldelade sig frågeformuläret varav 14 besvarade frågorna i 

formuläret. Genom att använda sig av ett digitalt frågeformulär skapas möjligheter 

till att nå ut till fler respondenter och på så vis ökar även studiens giltighet 

eftersom fler svar kan jämföras (Denscombe, 2018). Respondenterna har getts 

möjlighet att svara på frågeformuläret på valfri plats vilket gör utfrågningen 
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relativt lätt att arrangera samtidigt som det bidrar till ett ökat deltagande då 

respondenterna inte behöver delta vid angiven tid och plats. Vid användandet av 

det digitala frågeformuläret har samtliga respondenter fått samma frågor, och 

eftersom frågeformuläret besvaras individuellt minskar risken för att svaren 

påverkas av hur frågorna ställs eller interpersonella faktorer (Denscombe, 2018).  

Frågorna i frågeformuläret riktar sig till verksamma lärare i årskurserna F-3 som 

undervisar i ämnet svenska. Frågorna lägger särskilt fokus vid lärares användning 

av olika undervisningsmetoder och verktyg i undervisningen av elever som 

befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, samt vilka faktorer 

som påverkar denna undervisning. För att få en hög svarsfrekvens valde vi att 

ställa både öppna och fasta frågor i frågeformuläret, användandet av öppna frågor 

möjliggör att lärarens egna erfarenheter och kunskaper kan synliggöras på ett mer 

djupgående sätt. Frågeformulärets fasta frågor ställdes i syfte att få korta och 

koncisa svar som enkelt kan analyseras och jämföras kvantitativt. Vid 

framställningen av frågeformuläret beaktade vi även längden och antalet frågor då 

vi ville förhindra ett för långt frågeformulär som respondenten inte finner ork eller 

motivation till att besvara (Denscombe, 2018). Med detta i beaktning landade vi i 

16 frågor för att förhindra ett för långt frågeformulär som respondenterna inte 

skulle förmå att fullfölja. Frågeformuläret valde vi att skicka ut via mejl till 20 

verksamma lärare som undervisar i ämnet svenska i årskurserna F-3.  

Frågeformuläret har besvarats av verksamma lärare i olika kommuner och 

årskurser i Sverige vilket bidragit till en variation av erfarenheter och synsätt. Att 

vi valde att dela frågeformuläret via mejl grundar sig i ett bekvämlighetsurval, 

vilket innebär att vi skribenter utser det mest fördelaktiga alternativet 

(Denscombe, 2018). Delningen via mejl gör det även bekvämt och lättillgängligt 

för respondenterna att delta. I mejlet inkluderades även kort information om 

studien så att respondenten visste vad som undersöktes (se bilaga 1). När 

respondenterna besvarat frågeformuläret delades svaren anonymt med oss genom 

Google formulär. 
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3.2 Val av metod  

Vi valde att använda oss av ett digitalt frågeformulär för att nå ut till ett flertal 

verksamma lärare i årskurserna F-3 som undervisar i ämnet svenska. Deltagandet, 

insamling och hanteringen av data blir med den valda metoden lättillgängligt och 

hanterligt. Utifrån Denscombe (2018) och bekvämlighetsurvalet blev deltagandet i 

studien anpassningsbart på så sätt att frågeformuläret kunde besvaras på valfri 

plats och tid vilket underlättade för respondenterna. Vi valde att använda oss av 

ett digitalt frågeformulär för att inte utlämna känsliga uppgifter om elever eller 

lärare. Fördelen med att använda sig av ett frågeformulär är att känslig 

information om deltagarna och deras elever inte utlämnas då ingen personlig 

anknytning kan göras till respondenterna. Det är även ett bra sätt att försäkra sig 

om att respondenterna inte påverkas av formulering av frågorna som ställs då 

samtliga respondenter tar del av ett identiskt frågeformulär med samma frågor. Ett 

identiskt frågeformulär bidrar till en förenklad bearbetning av svaren som 

underlättar den kommande analysen (Denscombe, 2018). 

3.3 Analys och bearbetning av insamlad data  

När respondenterna besvarat frågeformuläret sammanställdes det insamlade 

materialet i det ursprungliga programmet, Google formulär. Vi kunde utifrån det 

insamlade materialet sammanställa en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys 

(se avsnitt 4.1).  

3.4 Etiska överväganden  

Vid insamling av data har vi som skribenter ett ansvar för hur insamlingen går till, 

detta genom att säkerställa en trygg förvaring av de insamlade data och 

respondenternas anonymitet. Det är därför viktigt att utförandet genomförs på ett 

sätt som gör studien relevant, det vill säga att deltagarna är bekväma i sitt 

deltagande och att studien tar sin utgångspunkt i de fyra forskningsetiska 

principerna (Denscombe, 2018). Därmed tar studien hänsyn till de fyra 

forskningsetiska principerna som behandlar skydd av deltagarens intresse, 

frivilligt deltagande och ett ärligt och öppet arbetssätt i förhållande till studien. 

Det kan handla om att skydda deltagarna från att ta skada genom sin medverkan i 
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studien, även på lång sikt. Deltagandet är frivilligt och respondenterna kommer att 

förses med den information som krävs för att ta beslut om huruvida de vill delta 

eller inte. Inför deltagandet i frågeformuläret kräver vi även samtycke från 

respondenterna som används som en formell dokumentation för att bekräfta 

villigheten att delta (jfr Denscombe, 2018). Vi lägger även vikt vid att vara ärliga 

och öppna angående studien och dess syfte gentemot respondenterna, detta för att 

tydliggöra vilken sorts data vi samlar in och analyserar. I syfte att utföra en säker 

och rättvis studie tar vi hänsyn till lagen om upphovsrätten och att undvika 

personliga ämnen som kan upplevas känsliga (jfr Denscombe, 2018). Genom att 

använda sig av ett digitalt frågeformulär behöver inte respondenterna uppge 

konfidentiella uppgifter, vilket inte är av relevans för studiens syfte.  

Vi som skribenter har även ett ansvar i att endast använda de insamlade data 

utifrån det tilltänkta syftet hos den aktuella studien och inte för annat ändamål. Vi 

kommer inte heller lagra de data som samlas in längre än nödvändigt då där inte 

är något syfte med att spara dem för sparandets skull (Denscombe, 2018). 

Dokumentet där de insamlade data lagras kommer enbart vi skribenter att ha 

tillgång till, däremot redovisas en anonym sammanställning av respondenternas 

svar i studien där personlig anknytning till deltagarna inte kan göras (se bilaga 2 

och 3).  

3.4.1 Informationsbrev  

Respondenternas personuppgifter dokumenterades inte av oss, då de inte är 

relevanta utifrån studiens syfte, däremot fick respondenterna ta del av information 

som berörde oss studenter, den tänkta målgruppen utifrån studiens syfte samt de 

etiska överväganden som gjorts i informationsbreven som skickades ut i samband 

med frågeformuläret (se bilaga 1). I informationen som respondenterna fick ta del 

av framgick även syftet med vår studie,  att undersöka 20 F-3-lärares 

uppfattningar om sitt arbete med avseende på vilka faktorer som påverkar 

undervisningen av elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi, samt att belysa olika verktyg och metoder som dessa lärare säger sig 

använda i sin undervisning.  
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Det framgick även i informationen att respondenten när som helst hade möjlighet 

att avbryta sin medverkan fram tills att frågeformuläret lämnats in och att 

deltagandet var anonymt och frivilligt. I informationsbrevet redogjorde vi även för 

hanteringen av det insamlade materialet och upplyste att svaren endast finns 

tillgängliga för oss skribenter. Slutligen informerades det om att dokumentation, 

analys och publicering av studien skulle komma att ske ärligt, öppet och 

transparent där hänsyn tas till konfidentiella uppgifter.  

4. Analys 
I detta avsnitt presenteras processen för analysen och val av analysmetod. 

Analysmetoden redovisas i form av en innehållsanalys av materialet som samlats 

in.  

4.1 Innehållsanalys  

För att analysera det insamlade materialet har vi genomfört en innehållsanalys, 

vilket innebär att speciella idéer eller ord som framkommer i texten mäts och 

analyseras (Denscombe, 2018). Syftet med innehållsanalysen var följaktligen att 

få syn på vanligt förekommande ord och idéer, detta för att få reda på vilken 

kunskapssyn som genomsyrar respondenternas svar. För att analysera det 

insamlade materialet sökte vi inledningsvis efter ord som kunde kopplas till den 

sociokulturella kunskapssynen då den var dominerande i den tidigare forskningen 

(se avsnitt 2). För att få reda på om respondenternas svar präglas av en 

sociokulturell kunskapssyn i likhet med den tidigare forskningen valde vi att söka 

efter ord som har en tydlig koppling till det sociokulturella perspektivet. 

Sökningen bestod av ord som samarbete, kamratundervisning, en- till- en 

undervisning, stöttning och kollegialt arbete. Under sökningen markerades de 

valda orden med en färg för att vi skribenter skulle kunna utläsa hur frekvent 

orden användes. Efter sammanställningen blev det tydligt att ord och begrepp som 

syftar till ett samarbete i grupp eller par användes frekvent i både 

elevsammanhang och lärarna emellan. Utifrån sammanställningen kunde vi 

därmed se att respondenternas svar präglades av en sociokulturell kunskapssyn i 
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samstämmighet med viss tidigare forskning och även dagens läroplan (Skolverket, 

2022).  

Vi genomförde även en innehållsanalys med utgångspunkt i det kognitivistiska 

perspektivet då denna kunskapssyn förekom i den tidigare forskningen. Bland 

respondenternas svar valde vi därför att söka efter ord med anknytning till det 

kognitivistiska synsättet, ord som talsyntes, arbetsminne, ljudbok och 

uppläsningsprogram. Vid sammanställningen kunde vi utläsa att några av orden 

användes mer frekvent än andra, däribland ordet talsyntes.  

Utifrån innehållsanalyserna som genomförts av det insamlade materialet kan vi se 

att respondenternas svar genomsyras av det kognitiva såväl som det 

sociokulturella perspektivet.  

En tydlig koppling till det sociokulturella perspektivet kan göras genom att många 

av respondenternas svar präglas av en grundsyn där lärandet sker i samspel med 

andra vilket är en central del av det sociokulturella perspektivet. Respondenternas 

svar tog även sin utgångspunkt i det kognitivistiska perspektivet då auditivt och 

visuellt stöd förespråkades och användes i respondenternas undervisning av elever 

som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Här finner vi 

en konflikt mellan de två lärandeteorierna som finns inom ramen för lärares arbete 

med elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. 

Nämligen att lärare lägger olika fokus på exempelvis det sociala samspelet 

respektive den individuella utvecklingen i undervisningen. Ett bevis för den 

underliggande konflikten mellan de två lärandeteorierna är förespråkandet av 

kamratundervisningsaktiviteter i syfte att skapa ett socialt lärande, samtidigt som 

ett förespråkande för användningen av auditivt stöd med syftet att skapa 

självständiga elever. Här blir det intressant att lärare använder sig av olika 

lärandeteorier i syfte att stötta elever som befinner sig i allmänna läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi, då vi kan se till vårt resultat där lärarna uppger att 

de tillämpar undervisning som tar sin utgångspunkt i de båda lärandeteorierna. 

Samtidigt kan vi se en problematik i att de två lärandeteorierna appliceras 

samtidigt på lärarens undervisning då det sociokulturella perspektivet på lärande 

grundar sig i tanken om att lärandet utvecklas i sociala samspel tillsammans med 
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andra. Medan det kognitiva perspektivet på lärande tar sin utgångpunkt i 

individens utveckling och det självständiga utforskandet för att skapa autonoma 

individer. Vad det gäller lärarens arbete kan problematik i förhållande till denna 

konflikt visa sig genom att läraren ständigt behöver göra avvägningar för att 

lyckas få lärandeteorierna att samspela och inte motarbeta varandra. En 

undervisning med endast fokus på samarbete och socialt samspel med 

utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet kommer i sin tur utesluta ett 

självständigt utforskande hos individen. Medan ett enbart självständigt arbetssätt 

där individen själv utforskar och inhämtar ny kunskap leder till att ett socialt 

samspel utesluts.  

Vi kan även i det insamlade materialet utläsa att olika lärare tar utgångspunkt i det 

sociokulturella respektive det kognitiva perspektivet på lärande och därmed skiljer 

lärarnas arbetssätt sig åt. I en del av lärarnas svar kan vi utläsa ett kognitivt 

förhållningssätt där fokus på digitala verktyg så som talsyntes, 

rättstavningsprogram, auditivt och visuellt stöd används i syfte att stötta elever 

som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Det framgår 

även av andra lärares svar att de arbetar mer utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

där arbetssätt som kamratundervisningsaktiviteter och en-till- en undervisning 

tillämpas i undervisningen. Här kan vi se en problematik i att lärares teoretiska 

utgångspunkt skiljer sig åt då det kan få konsekvenser för elevens förmåga att 

inhämta kunskap. Vid byte av lärare och teoretisk utgångspunkt kan eleven hamna 

i situationer där den tvingas till arbetssätt som eleven sedan tidigare inte är van 

vid. Därvid har läraren en viktig roll i att balansera de två lärandeteorierna för att 

skapa elever som kan förhålla sig till varierande arbetssätt där de kan delta i 

sociala samspel men också utforska självständigt för att ta till sig ny kunskap.  

5. Resultat  
I detta avsnitt redogör vi för resultatet av vår studie, detta i form av citat och 

diagram. Citaten som ges här är utvalda på grund av att de är särskilt 

representativa (se bilaga 2). Resultatet presenteras utifrån rubriker som baseras på 

frågeformulärets frågeställningar.  



 30 (59) 
 

5.1 Respondenternas bakgrund  

Vår analys av de kvantitativa data visar på att alla som besvarat frågeformuläret är 

utbildade och legitimerade lärare verksamma i förskoleklassen eller någon av 

årskurserna 1–3 i ämnet svenska. Majoriteten av respondenterna undervisar i 

årskurs två och har undervisat i ämnet svenska i mer än tio år (se bilaga 2: figur 

5–7).  

5.2 Lärares kompetens  

 

Figur 1. Cirkeldiagram som visar om lärare getts fortbildning de senaste två åren.  

Frågan gällande huruvida lärare har getts fortbildning angående elever som 

befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi visade på att enbart 

6 av 14 lärare (42,9 %) har fått fortbildning de senaste två åren. Respondenternas 

svar visade däremot att 8 av 14 lärare (57,1 %) inte getts den möjligheten (se 

bilaga 2: figur 1).  
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Figur 2. Cirkeldiagram som visar lärares uppfattning om den egna kompetensen.  

Frågan som berörde lärarens uppfattning om den egna kompetensen vad gäller 

elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi visade på 

att majoriteten av respondenterna, 11 av 14 lärare (78,6 %), upplevde sig ha det 

till viss del. Respondenternas svar visade även på att 2 av 14 lärare (14,3 %) inte 

upplevde sig ha den kompetens som krävs för att undervisa elever som befinner 

sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Enbart 1 av 14 lärare (7,1 %)  

upplevde sig ha den kompetensen som krävs för att undervisa elever som befinner 

sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi (se bilaga 2: figur 2).  

5.3 Verktyg i undervisningen  
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Figur 3. Diagram som visar på lärares uppfattning om digitala verktygs 

gynnsamhet i undervisningen.  

Vid frågan om respondenterna ansåg det vara gynnsamt att använda sig av 

digitala verktyg i undervisningen av elever som befinner sig i allmänna läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi har samtliga 14 lärare (100%) svarat att de anser 

det vara gynnsamt (se bilaga 2: figur 3).  

Den öppna frågan Om du använder digitala verktyg i undervisningen vad anser 

du vara gynnsamt för elever med allmänna läs- och skrivsvårigheter eller 

dyslexi, och varför? besvarar respondenterna utifrån en samstämmighet vad 

gäller användningen av digitala verktyg där talsyntes, ljudböcker och skriv- och 

uppläsningsprogram anses vara gynnsamma i undervisningen av elever som 

befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Nedan redovisar 

vi i form av citat en del av svaren gällande användningen av digitala verktyg i 

undervisningen av elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi som av lärare anses vara gynnsamma. Samtliga svar från 

respondenterna (se bilaga 3: fråga 1).  

”Tangentbord med talsyntes och digitala böcker med uppläsningsprogram anser 

jag vara gynnsamma i undervisningen av dessa elever då förutsättningar till 

lärande kan ges och kompensera för deras bristande förmågor.”  

”Olika sorters talsyntes: Kunna se och klicka på en bokstav och höra dess olika 

ljud, kunna se ett ord eller en text och få det uppläst, kunna skriva en 

bokstav/ett ord/en text och få det uppläst, ljudböcker. Avlastar arbetsminnet så 

att energi kan läggas på uppgiften, t ex läsförståelse eller skriva en berättande 

text.” 

”Ljudbok med text att följa med i (likt Polylino) fungerar bra där elever kan 

välja om de vill läsa eller lyssna (eller båda). Talsyntes och möjlighet att få sin 

egen text uppläst är också ett bra hjälpmedel.” 

I svaren till den öppna frågan Använder du några verktyg i undervisningen av 

elever i läs- och skrivsvårigheter, i så fall vilka och varför? framgår det att 
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samtliga lärare använder sig av bildstöd i undervisningen av elever som 

befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Utöver den 

frekventa användningen av bildstöd framkommer det även att användningen av 

olika digitala verktyg som kompenserar för de bristfälliga färdigheterna som 

allmänna läs- och skrivsvårigheter och dyslexi för med sig är vanligt 

förekommande. Nedan redovisas en del av respondenternas svar utifrån 

huruvida de använder sig av digitala eller analoga verktyg i undervisningen av 

elever som befinner sig allmänna i läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. För 

samtliga svar från respondenterna (se bilaga 3: fråga 3).  

”Jag använder mycket bildstöd i undervisningen, detta genom stödord med bilder 

och dagordning på tavlan. Jag tar även hjälp av olika program på ipads/dator som 

exempelvis digitala bokappar med uppläsningsprogram och skrivprogram.” 

”Widgit online bildstöd för att förstärka och skapa bättre förförståelse, powerpoint 

presentationer till varje lektion för att förstärka med bilder, chromebook som 

skrivverktyg och uppläsningstjänst.” 

”Framförallt bildstöd då många av mina elever inte har så stort ordförråd i 

svenska(SVA). Jag använder mig även av genrepedagogiken. Där man arbetar 

mycket med stöttor för att eleverna ska så småningom skriva på egen hand. ”  

5.4 Undervisningsmetoder  

Utifrån frågeställningen Vilka undervisningsmetoder tillämpar du i 

undervisningen för att främja utvecklingen av elever i allmänna läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi? kunde vi av respondenternas svar utläsa att flera 

lärare använder sig av en-till- en undervisning som en undervisningsmetod för 

elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Här 

nedan visas en del av respondenternas svar och därmed vilka 

undervisningsmetoder de tillämpar i undervisningen av elever som befinner sig 

i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. För att ta del av samtliga svar 

(se bilaga 3: fråga 2).  
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”Jag försöker att tillämpa en- till- en undervisning så långt det är möjligt utifrån 

tid osv. Men i mitt klassrum arbetar vi mycket med kamratundervisning där 

eleverna kooperativt arbetar med sin axelkompis och kan lära av varandra.”  

”Språkutvecklande arbete, lär ut om både form och funktion. Individuell 

lästräning, Wendickmodellen, bildstöd från widgit online, förförståelse, 

kooperativt lärande där eleverna arbetar i lärgrupper och kan samarbeta, träning 

på skolplus online.” 

”Oftast genomgång i klassen, sen individuella genomgångar, anpassade 

uppgifter, redan skriven text, dator eller iPad stöd.” 

Frågan Arbetar du för att främja utvecklingen hos elever som befinner sig i 

allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi på fler sätt utöver de sätt som 

redan har nämnts? besvarar många av respondenterna genom att beskriva hur 

de arbetar med att stärka elevernas självförtroende och hur de skapar 

förutsättningar för elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi att bli mer självständiga. Detta exempelvis genom att belysa 

elevernas styrkor, att erbjuda bildstöd och liknande upplägg i undervisningen. 

Respondenternas svar visar även på att olika former av samarbete används, 

både kollegialt och i undervisningen. Nedan redovisas en del av 

respondenternas svar där olika arbetssätt skrivs fram som syftar till att främja 

utvecklingen av elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi. För att se samtliga svar (se bilaga 3: fråga 8).  

”Lägger stor vikt vid att eleverna ska kunna känna självständighet genom att 

använda bildstöd och liknande upplägg på uppgifter för att fokus ska läggas på 

det som genomförs och inte på att lära sig ett nytt arbetssätt.”  

”Det hoppas jag. Framförallt handlar det om att få eleverna att känna att deras 

svårigheter inte definierar dem som personer. Att de har andra styrkor. Och att 

alla människor kämpar med något - tyvärr är det så att just problem med läsning 

märks tydligt och påverkar dem varje dag i många olika ämnen och situationer. 
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Men om man kan få eleven att känna sig starka och stolta så orkar de (tror jag) 

ta sig över fler och högre trösklar vilket gör att trösklarna långsamt slipas ner.”  

”Kamratundervisning och gemensamt arbete och kollegial samverkan.”  

5.5 Avgörande faktorer  

I svaren på frågeställningen Vilka utmaningar/hinder ser du i undervisningen 

av elever i allmänna läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? Gav majoriteten av 

lärarna uttryck för att de upplevde att det är en utmaning att få tiden att räcka 

till i undervisningen av elever som befinner sig allmänna läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi. Respondenternas svar pekade även på bristfällig 

tillgång till digitala verktyg och till brist på stöd av speciallärare eller 

specialpedagog liksom på lärarens bristfälliga kompetens. Utifrån 

respondenternas svar kunde vi även utläsa att skapandet av motivation hos 

eleverna var en utmaning för läraren. Nedan redovisas några av 

respondenternas svar som pekar på de utmaningar och hinder som lärare kan 

komma att stöta på i undervisningen av elever som befinner sig i allmänna läs- 

och skrivsvårigheter eller dyslexi. För samtliga svar (se bilaga 3: fråga 4).  

”Att inte ha den kunskap som krävs och även att hitta tiden för att förse 

eleverna med den undervisning som de behöver, exempelvis en- till- en 

undervisning.” 

”Få eleven motiverad till att göra något som känns omöjligt svårt.”  

”Att alla elever inte har tillgång till ett eget digitalt verktyg. Kunskapsbrist hos 

oss pedagoger. Resursbrist (speciallärare) Utrednings”skuld” pga brist på 

specialpedagoger och logopeder.” 

Vid frågan Anser du dig ha de resurstillgångar som krävs för att bedriva en 

gynnsam undervisning för elever i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller 

dyslexi? uppgav majoriteten av respondenterna att de inte har tillgång till de 

resurser som krävs för att bedriva en gynnsam undervisning för de elever som 

befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. De resurser 
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respondenterna ser en avsaknad av i undervisningen är tillgång till digitala 

verktyg, stöd i form av specialpedagog eller speciallärare och 

kompetensutveckling. Nedan följer ett urval av svar från respondenterna 

gällande resurstillgångar i undervisningen av elever som befinner sig i allmänna 

läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. För samtliga svar (se bilaga 3: fråga 5).  

”Jag ser en avsaknad när det kommer till ett samarbete mellan 

specialpedagog/speciallärare och min egna yrkesroll samt att jag saknar tillgång 

till digitala hjälpmedel under vissa tider då dessa delas med andra klasser vilket 

gör en- till- en undervisningen viktigare men svårare att förse eleverna.” 

”Ja men jag skulle behöva mer tid.” 

”Nej, skulle önska mer kompetensutveckling.” 

 

Figur 4. Cirkeldiagram som visar på lärares tillgång till stöd av 

specialpedagog/speciallärare i den dagliga undervisningen.  

I sina svar på frågan som berörde lärares uppfattning om tillgång till stöd av 

speciallärare eller specialpedagog i den dagliga undervisningen av elever som 

befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi uppgav 10 av 14 

lärare (71,4 %) att det fanns stöd att tillgå till viss del. 3 av 14 lärare (21,4%) 

uppgav att de har stöd att tillgå av speciallärare eller specialpedagog i den 

dagliga undervisningen av elever som befinner sig i allmänna läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi. Respondenternas svar visade även på att 1 av 14 
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lärare (7,1%) inte upplevde sig ha tillgång till stöd av speciallärare eller 

specialpedagog i den dagliga undervisningen av elever som befinner sig i  

allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi (se bilaga 2: figur 4).  

Frågeställningen Anser du dig ha den tid i klassrummet som krävs för att 

uppfylla de behov som elever i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi 

kräver? besvarades av respondenterna genom att majoriteten ansåg sig inte ha 

den tiden som krävs för att tillgodose de behov som elever som befinner sig i 

allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi har. En del av respondenterna 

menade att de hade tid till viss del däremot var de eniga om att det fanns en 

önskan om mer tid. Nedan följer ett urval av respondenternas svar på 

frågeställningen. För samtliga svar (se bilaga 3: fråga 6).  

”Nej” 

”Ja men skulle behöva ännu mer.” 

”Nej, vill ha mera en- till- en undervisning” 

Vid frågan Vilka faktorer anser du påverka ditt arbete som lärare i 

undervisningen av elever i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi? 

svarade övervägande delen av respondenterna att tid och brist på resurser i form 

av speciallärare, specialpedagog och annat vuxet stöd i klassrummet är sådana 

faktorer som påverkar undervisningen av elever som befinner sig i allmänna 

läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Respondenterna pekade även på 

avsaknad av digitala verktyg liksom på den kompetens som krävs för att 

undervisa med hjälp av de digitala verktyg som finns att tillgå. En del av 

lärarna såg även en avsaknad av vidare utbildning och brister i den egna 

kompetensen vad gäller undervisning av elever som befinner sig i allmänna läs- 

och skrivsvårigheter eller dyslexi. Här följer ett urval av respondenternas svar 

som pekar på faktorer som kan komma att påverka undervisningen av elever 

som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. För samtliga 

svar (se bilaga 3: fråga 7).  

”Tid och bristande kunskap om verktyg.” 
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”tid, kompetensutveckling, resurser.” 

”Att alla elever inte har tillgång till ett eget digitalt verktyg. Kunskapsbrist hos oss 

pedagoger. Resursbrist (speciallärare) Utrednings”skuld” pga brist på 

specialpedagoger och logopeder.” 

6. Diskussion och slutsatser  
I detta avsnitt har vi valt att kategorisera utifrån rubriker som tydliggör vårt resultat. 

Här diskuteras även de slutsatser vi kunnat dra utifrån studiens resultat. Därefter 

redogör vi för studiens resultat och slutsatser i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar: ”Vilka verktyg och metoder använder de 20 lärarna i syfte att stötta 

elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi?” samt 

”Vilka faktorer menar dessa lärare påverkar deras användning av olika verktyg och 

metoder i syfte att stötta elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi?”. Avslutningsvis för en vi utåtblickande diskussion med fokus på 

vidare forskning inom ämnet.  

6.1 Verktyg och metoder i undervisningen  

Utifrån resultatet framgår det att samtliga 14 lärare anser det vara gynnsamt att 

använda digitala verktyg i undervisningen av elever som befinner sig i allmänna 

läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Det framgår även i resultatet att lärarna 

arbetar med digitala verktyg i undervisningen i form av talsyntes, ljudböcker, 

skriv- och uppläsningsprogram samt digitala verktyg där bildstöd framställs, så 

som programmen Inprint och Widgit. Majoriteten förespråkar även en användning 

av auditivt stöd där eleverna exempelvis kan få en text, ord eller bokstäver 

upplästa, detta för att kunna följa med i en text eller höra hur ord och bokstäver 

låter. I användningen av auditivt stöd kan en koppling göras till det kognitiva 

perspektivet. Lärarnas synsätt och användning av digitala verktyg går även i linje 

med den tidigare forskningen där Gaggioli (2018) skriver fram de digitala 

verktygens kompenserande effekt. I likhet med Gaggioli (2018) nämner lärarna 

dessa kompensatoriska effekter där talsyntes med fördel kan användas av elever 

som befinner sig i lässvårigheter och rättstavningsprogram och videoskrivprogram 

kan användas av elever som befinner sig i skrivsvårigheter. Funktionen hos de 
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digitala verktygen är således att kompensera för de bristande färdigheterna som 

allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi för med sig.  

Utöver användningen av digitala verktyg framkom det även att samtliga 14 lärare 

använder sig av bildstöd i undervisningen av elever som befinner sig i allmänna 

läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Detta stämmer överens med den tidigare 

forskningen då Johnston (2019) nämner de positiva effekterna som de 

multisensoriska förhållningssättet för med sig där olika sinnen aktiveras, däribland 

genom bilder och ljud. I de svar vi fick in från respondenterna kunde vi däremot 

utläsa en högre användning av olika former av analoga verktyg och anpassningar 

som gjordes i klassrummet som exempelvis olika tjocklek på pennor och 

sittkuddar som stöd för elever som befinner sig i allmänna läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi än vad vi kunde utläsa i den tidigare forskningen 

som vi tagit del av (se avsnitt 2). Användningen av olika analoga verktyg och 

fysiska anpassningar i klassrummet var något som inte har varit så framträdande i 

den tidigare forskningen som vi tagit del av. Däremot kan vi i resultatet utläsa att 

lärare förespråkar en systematisk och explicit undervisning i form av exempelvis 

genrepedagogik och träning i fonologisk medvetenhet, vilket även förespråkas i 

den tidigare forskningen av Taube et al. (2015) och Moats (2009). 

Helt i linje med den tidigare forskningen kan vi utifrån resultatet se att stor vikt 

läggs vid en- till- en undervisning för elever som befinner sig i allmänna läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi. Majoriteten av svaren som samlades in av 

respondenterna menar på att just denna undervisningsmetod är gynnsam, vilket 

även Alatalo (2011), Wolff (2011) och Taube et al. (2015) trycker på i den 

tidigare forskningen som vi tagit del av. Trots att vårt resultat och den tidigare 

forskningen starkt förespråkar en- till- en undervisning uppger lärarna att faktorer 

som brist på tid och resurser gör det svårt att genomföra en gynnsam en- till- en 

undervisning för elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller 

dyslexi. I de svar som utgör en del av resultatet kan vi däremot se att många lärare 

även använder sig av kamratundervisningsaktiviteter där det sociala samspelet står 

i fokus, varvid eleverna får möjlighet att i olika konstellationer lära sig av 

varandra. Det lärande som sker i socialt samspel med andra stämmer överens med 
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den tidigare forskningen där Johnston (2019), Gaggioli (2018) och Tjernberg et al. 

(2020) förespråkar den sociala interaktionen i samspel med andra i 

kamratundervisningsaktiviteter, vilken tar utgångspunkt i den sociokulturella 

teorin som genomsyrar delar av denna studie liksom dagens läroplan (Skolverket, 

2022).  

6.2 Faktorer som påverkar undervisningen  

I resultatet framgår det att majoriteten av lärarna inte anser sig ha den tiden som 

krävs för att bedriva en undervisning för elever som befinner sig i allmänna läs- 

och skrivsvårigheter eller dyslexi. Lärarna uppger att de behöver mer tid för en- 

till- en undervisning och mer tid för att kunna ge individuellt stöd till de elever 

som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Lärares brist 

på tid framkommer även i den tidigare forskningen där Alatalo (2011) pekar på en 

rad faktorer som kan bidra till tidsbrist som stora elevgrupper och stor 

arbetsbörda. I sina svar nämner även lärarna utmaningen med att få elever som 

befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi motiverade till att 

göra något som av dem upplevs svårt, vilket inte omnämns i den tidigare 

forskningen som vi tagit del av. Utöver tid och utmaningen med att skapa 

motivation hos eleverna nämns även en bristande tillgång och kunskap hos läraren 

när det gäller digitala verktyg. I linje med den tidigare forskningen framgår det att 

digitala verktyg har en betydande roll för elever som befinner sig i allmänna läs- 

och skrivsvårigheter eller dyslexi, däremot uppger en del av lärarna att de inte har 

den tillgång och kompetens till digitala verktyg som de önskar. För att bedriva en 

gynnsam undervisning för elever som befinner sig i allmänna läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi trycker den tidigare forskningen på hur viktig 

lärarens kompetens inom digitala verktyg och deras funktioner är för att 

stöttningen ska fungera (Taube et al., 2015). 

Resultatet visar på att majoriteten av lärarna anser sig ha kompetens att undervisa 

elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi till viss 

del men inte fullt ut. Vi kan i resultatet utläsa en koppling mellan antal år i yrket 

och lärarnas egen uppfattning gällande den egna kompetensen kring undervisning 

av elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. De 



 41 (59) 
 

lärare som har mindre erfarenhet och tid i yrket anser sig ha mindre kompetens än 

de som varit verksamma under en längre tid. Utifrån resultatet kan vi se att lärarna 

ser en avsaknad av kompetensutveckling men även en brist av etablerad kunskap 

vad gäller undervisning av elever som befinner sig i allmänna läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi. Avsaknad av kompetensutveckling och utbildning 

inom området som berör elever som befinner sig i allmänna läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi framgår även i den tidigare forskningen. Moats 

(2009) påvisar en avsaknad av utbildning i läs- och skrivinlärning, vilken kan vara 

en bidragande faktor till problemet. I den tidigare forskningen pekar Alatalo 

(2011) även på de positiva effekterna av utbildning och fortbildning då de 

påverkar lärarens tilltro till den egna kunskapen positivt, vilket skapar möjligheter 

till att bedriva en skicklig läs- och skrivundervisning.  

I undervisningen av elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi har det i resultatet framkommit att en faktor som påverkar 

undervisningen är brist på resurser så som stöttande material, verktyg och annat 

vuxet stöd. Detta går i linje med den tidigare forskningen där Alatalos (2011) 

avhandling belyser att brist på resurser är vanligt förekommande. I resultatet 

framgår det även att lärarna ser de positiva effekterna av ett samarbete mellan 

lärare, speciallärare och specialpedagog, däremot uppger majoriteten av lärarna i 

vår studie att denna typ av samarbete endast finns att tillgå till viss del. Brist på 

specialpedagogisk kompetens framkommer även i den tidigare forskningen där 

Alatalos (2011) avhandling visar på att det är vanligt förekommande.  

6.3 Metoddiskussion 

Några nackdelar med frågeformulär och förkodade frågor presenteras av 

Denscombe (2018). En studie endast bestående av förkodade frågor kan leda till 

att respondenterna upplever frågeformuläret som begränsande. Förkodade frågor 

kan även bidra till förvrängda resultat eftersom vi skribenter kan formulera 

frågorna utifrån vår syn på användningen av olika undervisningsmetoder och 

verktyg och vilka faktorer som påverkar användningen av dessa. För att förhindra 

att respondenterna blir uttråkade eller fastnar i ett visst svarsmönster i de 

förkodade frågorna valde vi att variera frågeformuläret med olika frågetyper, 
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däribland varierande svarslängd på öppna frågor och även frågor med kvantitativ 

karaktär (jfr Denscombe, 2018). Frågeformuläret och dess frågor har påverkats av 

den tidigare forskningen och de kunskapsteorier som genomsyrar forskningen, 

däribland det sociokulturella och det kognitiva perspektivet.  

Vi anser att valet av metod har varit lämpligt för vår studie eftersom syftet med 

studien var att undersöka lärarens arbete och vilka faktorer som påverkar 

undervisningen av elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi, samt att belysa olika verktyg och metoder som används i 

undervisningen. Frågorna i frågeformuläret utgår ifrån studiens syfte och har 

bidragit till en insamling av svar som vi kunnat analysera både kvantitativt och 

kvalitativt. Däremot hade vi önskat få mer nyanserade svar från respondenterna då 

en del svar var relativt kortfattade. Mer utförliga och nyanserade svar hade kunnat 

ges med metoden intervju, då följdfrågor hade kunnat ställas och det troligtvis 

även ibland kan upplevas lättare att svara muntligt än skriftligt. Ett digitalt 

frågeformulär möjliggör dock för ett större deltagande och en bredare 

svarsfrekvens då respondenterna deltar på egna villkor där de på egen hand väljer 

tid och plats för deltagandet.  

6.4 Slutsatser  

Utifrån vår analys av det insamlade materialet kan vi dra slutsatsen att de 

verksamma lärarna i förskoleklassen och årskurserna 1–3 i ämnet svenska 

förespråkar en användning av digitala verktyg och olika typer av program, så som 

uppläsningsprogram och talsyntes i undervisningen av elever som befinner sig i 

allmänna läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi. Denna användning uppges ha som 

funktion att kompensera för elevernas bristande kunskaper inom ämnet, vilket 

visar på samstämmighet med den tidigare forskningen som vi tagit del av. Av 

resultatet kan vi även utläsa att lärarna förespråkar en-till- en undervisning när det 

finns tid och resurser som möjliggör detta. När avsaknad av tid och resurser 

uppstår tillämpar lärarna metoder som kamratundervisning och kooperativt 

lärande där lärande sker i samspel med andra, vilket tar sin utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet. De faktorer som lärare upplever påverka 

undervisning av elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller 
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dyslexi är tids- och resursbrist samt brister i den egna kompetensen i 

undervisningen och även vad det gäller användningen av digitala verktyg. Vidare 

framgår det i resultatet av vår undersökning att lärarna ser en utmaning i att skapa 

motivation hos elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller 

dyslexi, vilket inte framkommer i den tidigare forskningen som vi tagit del av.  

Studien är av relevans för det utbildningsvetenskapliga fältet då den kan ge en 

insikt i lärares uppfattning om ett gynnsamt arbete med hjälp av olika metoder och 

verktyg i undervisningen av elever som befinner sig i allmänna läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi. Studien kan även komma att användas i syfte att 

skapa förståelse för vilka faktorer som påverkar lärares dagliga undervisning av 

elever som är i behov av stöd.  

6.5 Utåtblickande diskussion  

Studien vi genomfört har enbart varit riktad mot verksamma lärare i 

förskoleklassen och årskurserna 1–3 i ämnet svenska. Således anser vi att 

ytterligare forskning inom ämnet kan genomföras. I framtida forskning kan det 

med fördel användas fler undersökningsmetoder för att synliggöra fler än enbart 

lärarens perspektiv, som exempelvis elevperspektivet och observationer. En 

observation som sker under en längre period där hänsyn tas till elevperspektivet 

kan bidra till ett synliggörande av metoders och verktygs gynnsamhet i 

undervisningen av elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi.  

Digitala verktygs kompenserande effekt kan fördelaktigt ifrågasättas i vidare 

forskning för att besvara frågor som undersöker i vilken utsträckning och till vad 

digitala verktyg ska användas till för att gynna elevers läs- och skrivutveckling. 

Frågor som besvarar i vilken grad de färdigheter som de digitala verktygens 

kompenserande effekt faktiskt utvecklar kan här undersökas.  

Följaktligen kan vidare forskning inom ämnet lägga fokus på de brister i skolan 

som framkommit i denna studie, däribland brist på tid, resurser och kompetens. 

Den vidare forskningen kan därmed undersöka hur ett förebyggande arbete kan se 

ut för att förhindra att dessa faktorer påverkar lärarens undervisning av elever som 
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befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Utöver dessa 

faktorer framkom även motivationen hos elever som befinner sig i allmänna läs- 

och skrivsvårigheter som något utmanande och här identifierar vi en avsaknad av 

ett förebyggande arbete för att motverka att elever ger upp skolarbetet. Det är vår 

förhoppning att resultaten av vidare forskning kan leda till en utveckling av 

lärares kompetens och profession och även till skolverksamhetens förebyggande 

arbete för att skapa en livslång lust att lära.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Informationsbrev  

 

 

Hej!  

Våra namn är Emma Bengtsson och Iza Frid, vi läser vår sista termin på 

Grundlärarprogrammet inriktning F-3 på Högskolan Kristianstad. I nuläget skriver 

vi vår C-uppsats i svenska där vi undersöker lärares uppfattning av vilka metoder 

och verktyg som anses gynnsamma i arbetet med elever som befinner sig i 

allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi samt vilka faktorer som påverkar 

denna undervisning.  

Vi söker därför dig som lärare verksam i årskurserna F-3 som undervisar i ämnet 

svenska. I formuläret ställs frågor som lägger fokus vid dina erfarenheter och 

uppfattningar om vilka verktyg och metoder som upplevs gynnsamma i arbetet 

med elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi.  

Frågeformuläret kommer att vara anonymt och säkerställer din integritet genom 

att inga personuppgifter behöver redovisas. Du som deltagare har även möjlighet 

till att avbryta ditt deltagande utan motivering till varför. Google formulär som vi 

använder oss av stödjer säker hantering av data då svaren på frågeformuläret 

endast är åtkomliga för oss. Det insamlade materialet kommer att analyseras och 

dokumenteras och på så vis utgöra en del av vårt resultat. Resultatet kommer att 

publiceras ärligt, öppet och transparent samtidigt som vi tar hänsyn till 

konfidentiella uppgifter.  

Emma Bengtsson och Iza Frid ansvarar för frågeformuläret och dess hantering.  

Kontaktuppgifter:  
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Bilaga 2: Kvantitativa data  

Figur 1 

 

 

 

Figur 2 
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Figur 3 

 

 

 

 

Figur 4 
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Figur 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 
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Figur 7 

 

 

 

 

Figur 8 
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Bilaga 3: Kvalitativa data  

 

Fråga 1  
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Fråga 2 
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Fråga 3 
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Fråga 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 (59) 
 

Fråga 5 
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Fråga 6 
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Fråga 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 (59) 
 

Fråga 8 

 

 

 

 

 

 

 

  


