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Syftet med litteraturstudien är att få en fördjupad kunskap om hur lärare arbetar 

med att förebygga elevers läs- och skrivsvårigheter. Litteraturstudien fokuserar på 

att belysa vad som främjar en god läs och skrivutveckling för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Resultatet vilar på 11 vetenskapligt granskade publikationer 

bestående av avhandlingar, artiklar och en metaanalys. Dessa har granskats och 

ställts i relation till varandra för att belysa skillnader och likheter mellan texterna. 

Analysen har resulterat i följande teman: elevens utveckling, pedagogiska 

implikationer, metoder och arbetssätt samt läs- och skrivsvårigheter. Forskningen 

visar att läraren tillsammans med eleven spelar en viktig roll när det kommer till 

att finna lämpliga metoder och arbetssätt som ska bidra till ett ökat lärande.  

 

I resultatet framkommer att läraren spelar en viktig roll för att hjälpa elever med 

läs- och skrivsvårigheter att överkomma vissa hinder i inlärningen. Resultatet visar 

även att lärare anser specialpedagogen som en viktig resurs för de elever som 

uppvisar svårigheter, trots detta är de sällan tillgängliga i undervisningen. Att 

uppmärksamma elever med svårigheter i tidig ålder är viktigt för att kunna anpassa 

undervisningen, men även för att motivera dem. Detta kan även göra skillnad på 

vilken attityd eleverna använder för att ta sig an uppgifter.  

 

Beroende på vilken skola eleven går samt vilken utbildning och 

arbetslivserfarenhet läraren har varierar undervisningsmetoden då lärare uppfattar 

olika metoder som olika framgångsrika. Det framkommer även i resultatet att 

insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter sätts in tidigt eller sent beroende 

på vilken policy skolan har. Vissa skolor inväntar eventuell mognad medan andra 

skolor sätter in resurser direkt. 
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1 Inledning 

Dagens samhälle är ett textsamhälle och att inte kunna läsa blir ett stort hinder i vardagen. 

Elever med läs- och skrivsvårigheter hamnar ofta i kläm i undervisningen på grund av att 

inlärning vilar på att kunna läsa (Carlström, 2010). För just dessa elever har skolan ett extra 

uppdrag att anpassa undervisningen efter deras behov och förutsättningar (Skolverket, 

2011b). Varje lärare har som mål att arbeta förebyggande och förhoppningsvis förhindra 

läs- eller skrivsvårigheter innan de uppstår. Om målen inte uppnås bör de på bästa sätt 

arbeta med att överkomma dessa hinder (Carlström, 2010). 

 

I Progress in International Reading Literacy Study [PIRLS], en studie som undersöker 

elevers kunskaper i läsförmåga i årskurs fyra, framkommer att Sveriges resultat är bra 

jämfört med andra länder. Däremot har genomsnittspoängen för svenska elever i 

läsförmåga sjunkit sedan 2001, både i skönlitterära texter och prosa (Skolverket, 2012).  

 

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning sett hur lärare arbetar på olika sätt med 

de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Där har vi bland annat sett hur lärare arbetar 

med flera elever som har läs- och skrivsvårigheter i klassrummet. Specialpedagoger är inte 

vanligt förekommande och de få gånger de finns på skolan får varje elev kort tid med denne 

då det är många elever som är i behov av det extra stödet. Vi här däremot sett att lärarna 

stöttar genom att erbjuda böcker med varierad svårighetsgrad samt att alfabetet finns 

tillgängligt för stöttning. 

 

Denna litteraturstudie behandlar läs- och skrivsvårigheter och hur dessa kan förebyggas i 

årskurserna F-3. Genom att söka efter forskning som utförts inom dessa 

forskningsområden kommer vi att undersöka vilka metoder som kan användas för att 

främja elevers läs- och skrivinlärning. Denna litteraturstudie har avgränsats till ett 

lärarperspektiv då vi anser att ett elevperspektiv inte går att skildra när det gäller 

förebyggande metoder planerade och utförda av lärare. Vi har även valt att enbart belysa 

forskning utförd inom årskurserna F-3 eftersom det är dessa årskurser vi kommer att arbeta 

med som examinerade lärare.  

 

Litteraturstudien har genomförts genom att presentera syfte och frågeställning samt 

information om läs- och skrivinlärning, läs- och skrivsvårigheter och metoder som används 

för att förebygga dessa. Därefter har vi sökt forskning utförd om läs- och skrivsvårigheter 

och förebyggande metoder för läs- och skrivsvårigheter.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur lärare arbetar med att förebygga elevers 

läs- och skrivsvårigheter inom F-3 och ämnet svenska. Detta vill vi besvara genom 

frågeställningen:  

 

- På vilket sätt arbetar lärare för att främja en god läs- och skrivutveckling för 

elever med läs- och skrivsvårigheter? 
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3 Bakgrund  

I detta kapitel ges en bakgrund av relevanta aspekter för litteraturstudien. I kapitel 3.1 görs 

en sammanfattning av vad läs- och skrivsvårigheter innebär. Sedan följer kapitel 3.2, där 

beskrivs hur elevers väg mot läsning sker. Kapitel 3.3 beskriver kortfattat hur 

undervisningen kan individualiseras för bland annat elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Därefter berörs lärarens kompetens i kapitel 3.4. Bakgrunden avslutas med att behandla 

styrdokumenten och vad de säger om läs- och skrivutveckling i kapitel 3.5. 

 

3.1 Läs- och skrivsvårigheter  

Läs- och skrivsvårigheter kan ibland blandas ihop med dyslexi, men det finns även läs- 

och skrivsvårigheter som inte är av dyslektisk karaktär. Enligt Nationalencyklopedin är 

läs- och skrivsvårigheter ärftligt och orsakar problem vid speciellt avläsning av ord och 

rättstavning.  

 

Det finns olika sorters läs- och skrivsvårigheter, till exempel att ha problem med 

ljudstruktur, att stava ord med dubbeltecknad konsonant samt att omtolka ljud till 

motsvarande bokstavssymbol (Johnsen, 2010). Enligt Carlström (2010) visar det sig i 

undersökningar att de elever som har läs- och svårigheter ofta inte har kommit längre i sin 

läsförmåga än att ljuda bokstäver när de börjar skolan. För elever med läs- och 

skrivsvårigheter blir även andra ämnen utsatta, då även dessa ofta kräver god läskunskap 

(ibid.).  

 

3.2 Läs- och skrivutveckling 

Lundberg och Herrlin (2005) påtalar att den allra viktigaste uppgiften skolan har är att lära 

elever läsa och skriva. Som lärare är det viktigt att vara engagerad i sina elevers läs- och 

skrivutveckling och se till att vanliga hinder inte kommer i vägen för dem (ibid.). För att 

knäcka läskoden bör eleven kunna skifta fokus från betydelsesidan, vad ordet betyder, i 

språk till formsidan, hur ordet skrivs (Elisabeth Berg, 2011).  

 

Alla elever kommer till skolan med olika erfarenhet och bakgrund. Vissa kan redan läsa 

och skriva, en del kan endast ett fåtal bokstäver och andra kan varken eller (Lundberg och 

Herrlin, 2005). Wengelin och Nilholm (2013) skriver att de erfarenheter elever har av att 

skriva och läsa beror på vilken bakgrund de har och hur ofta de har upplevt sammanhang 

och situationer som har med detta att göra. Har elever tillgång till bland annat böcker, 

pennor och datorer i hemmet omges de naturligt av skriftspråkliga sammanhang. Beroende 

på hur stor tillgång eleverna har till detta kan man se att det har inverkan på vilken nivå 

deras läs- och skrivutveckling befinner sig. Sker det ofta samtal hemma som berör språk 

blir även det en naturlig ingång till språkanvändning (ibid.). 
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Att hjälpa alla elever utvecklas, oavsett bakgrund och erfarenhet, är ett svårt och krävande 

jobb för läraren skriver Lundberg och Herrlin (2005). Ett sätt att fånga upp eleverna är att 

skapa ett läsintresse. Genom lust, glädje och framgång skapas det självförtroende eleverna 

behöver för att utveckla sin läsförståelse (Lundberg och Herrlin, 2005). Bergöö (2009) 

skriver att språk utvecklas genom sådant elever tycker är intressant, saker de gärna 

engagerar sig kring. Dessutom utvecklas språk genom den glädjen som eleverna känner 

när de har gjort något meningsfullt. Språk utvecklas tillsammans med andra, både med 

föräldrar, kompisar och lärare (ibid.). Däremot är läsning något som kräver väldigt många 

timmar av övning, vilka skolan inte har möjlighet att erbjuda. Därför är det viktigt att lägga 

tid på detta i hemmet (Lundberg och Herrlin, 2005). 

3.2.1 Språklig medvetenhet  

Enligt Lundberg och Herrlin (2005) finns det fem dimensioner som elever behöver förstå 

för att utveckla läsförmågan. Dessa fungerar inte enskilt, utan bör läras i relation till 

varandra. Vid inlärning av en dimension främjar den även inlärningen av andra 

dimensioner (ibid.).  

 

Den första dimensionen Lundberg och Herrlin (2005) redogör för är fonologisk 

medvetenhet. Fonologisk medvetenhet betyder att kunna byta fokus från det som sägs till 

hur det låter och vilka ljud som används för att uttala ordet. Ordavkodning, som är en 

annan dimension, innebär att kunna se vilka de skrivna orden är, tidigt i detta stadium 

känns dessa dock igen som bilder. Genom att känna igen skrivna ord som till exempel 

skyltar och sitt eget namn har elever börjat uppmärksamma ord, dock inte förstått hur dessa 

utläses.  När eleverna sedan försöker skriva på egen hand skiftar fokus och de märker att 

bilderna består av bokstäver, därmed påbörjas processen för att knäcka koden (ibid.).  

 

Lundberg och Herrlin (2005) betonar även flyt i läsningen. Med detta menas att 

automatisera sin läsning, att kunna läsa snabbt. Genom att läsa med flyt kan fokus läggas 

på förståelse istället för att avkoda orden, vilket skapar grunden för nästa dimension. När 

eleverna bemästrar att läsa med flyt kan fokus läggas på läsförståelse. Som en god läsare 

bör elever ha olika strategier för hur de läser en text. Det kan vara att tänka framåt, att 

stanna upp och fundera eller att veta varför de vill läsa texten (ibid.). Wengelin och Nilholm 

(2013) skriver att läsning kan ses som en förståelse som inkluderar olika sätt att tänka, 

resonera och fantisera. Till slut kan ett läsintresse växa fram och fokusera på vad eleverna 

vill utveckla, istället för vad de redan kan (Lundberg och Herrlin, 2005). Eleverna behöver 

känna lust och glädje inför att läsa för att kunna stärka sin självkänsla (ibid.). 

3.2.2 Vägen mot läsning  

Johnsen (2010) anser att språklig medvetenhet har betydelse för både läs- och 

skrivinlärning. Även Druid Glentow (2006) har skrivit om hur läsutveckling sker. Det 

första steget mot läsning för en elev är när hen läser sådant som är bekant, så kallad 

pseudoläsning. Eleven vet till exempel att det står glass på glasspaketet utan att kunna läsa 

bokstäverna och känner igen helheten av ordbilden men kan inte urskilja delarna av ordet. 
Därefter kommer logografisk läsning. Till skillnad från pseudoläsning där eleven känner 
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igen ordet som en bild innebär logografisk läsning att läsaren lärt sig hur ordet ser ut och 

memorerat detta. Läsningen kan fortfarande liknas vid att läsa ordet som en bild, att eleven 

känner igen ordet “mat” betyder inte det att hen kan läsa “tam” även om orden består av 

samma bokstäver. Pseudoläsning och logografisk läsning sker oftast innan skolstart och 

trots att eleverna inte läser eller ljudar sägs det ändå på förskolan att eleverna läser (ibid.).  

 

Nästa steg på vägen mot läsning enligt Druid Glentow (2006) är alfabetisk-fonologisk 

läsning. Fonologisk läsning innebär att en elev kan läsa och korrekt avkoda ett ord som 

hen inte sett tidigare. Eleven har en förståelse för vilka språkljud de olika bokstäverna har 

och hur dessa hanteras i relation till andra språkljud och bokstäver. Druid Glentow (2006) 

talar även om att elever som är på detta stadie i sin läsning har tillägnat sig läsredskapet. 

Med läsredskapet menas att elever förstår sambandet mellan bokstäver och de ljud 

bokstäverna har, att de vet hur ett ord ska läsas och att en text ska läsas från vänster till 

höger (ibid.). 

 

Sist skriver Druid Glentow (2006) om det ortografisk-morfemiska stadiet som innebär att 

en elev vet hur ett ord ska skrivas även om bokstäverna inte låter exakt som ordet stavas. 

En elev som bemästrar detta behöver inte bokstavera orden utan ser direkt vilket ord hen 

läser (Druid Glentow, 2006). Även Wengelin och Nilholm (2013) exemplifierar detta som 

att när eleven läser ordet “bilar” kan hen redan efter 0,2 sekunder se att det ordet består av 

delarna “bil” och “-ar”. 

3.2.3 Metoder 

En metod som kan användas för att lära elever att läsa är LTG, Läsning på Talets Grund. 

Med LTG introduceras två ljud, en konsonant och en vokal, och bygger på dessa tills 

eleven har lärt sig alfabetet. Att arbeta med kroppen och sinnena hjälper eleverna att 

komma ihåg bokstavssymbolerna bättre. Därefter arbetar de med hela ord och analyserar 

dem sedan bokstav för bokstav. Här skriver även klasserna gemensamma texter 

tillsammans som sedan används inom undervisningen (Fylking, 2005). Berg (2011) 

beskriver LTG som en metod som utgår från elevernas intresse och erfarenheter och att 

detta gör att eleverna lär sig bättre. Leimar (1974), grundaren av LTG, skriver att för att 

kunna läsa behövs inte bara tekniska färdigheter, utan även samverka med 

talspråksutveckling, begreppsbildning och förståelse för bokstäverna och att metoden har 

grundats med dessa i botten.  

 

För de elever som har lässvårigheter kan Reading Recovery vara en hjälp. Denna metod 

fokuserar på att eleven skapar mening utifrån det hen läser (Høier och Lundberg, 2004). 

Clay (1996) förklarar sin metod som ett hjälpmedel för att ta eleven från där hen är och 

framåt i utvecklingen. Specifika mål om vad eleven ska klara vid slutet av metoden bör 

upprättas. Att stanna vid det eleven redan vet och utveckla inlärningen runtom det är viktigt 

(ibid.).  
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Bornholmsmodellen hjälper elever att förbereda sig för den egna läsinlärningen (Lundberg, 

2007). När eleverna har arbetat med Bornholmsmodellen ska de förstå att ord har 

betydelse, inte bara ljud och att ord kan låta likadant men om man byter ljud i början, till 

exempel, så blir det ett annat ord. De ska även förstå även hur ord delas upp i fonem, att 

fonem representeras av bokstäver, hur fonem som sätts ihop blir till ord och de kan inte 

bara bokstavsnamnen utan också hur de låter (ibid.).  

3.2.4 Vägen mot skrivande 

Ericsson (2010) talar om olika stadium i elevers skrivinlärning och att skriften först 

upptäcks som något en vuxen gör, oftast före skolstart, och att eleven då vill göra likadant. 

Detta blir till “bilder” av bokstäver. Därefter upptäcker eleven bokstävernas form, ordens 

helheter och skriften ses då som bilder, det vill säga logografiskt. Efter det ser eleven 

sambandet mellan ljud och bokstav, till sist förstår eleven även regler för vad som gäller 

inom skrift (ibid.).  

 

En förutsättning för att kunna skriva är att kunna uppfatta språkljud och uttrycka dessa 

genom rätt språksymboler samt att sätta ihop dessa till ord (Carlström, 2010). För att 

förenkla skrivande kan det underlätta att planera det som ska skrivas. Detta kan göras 

genom att eleverna får besvara frågor om vad de vill att deras berättelse ska handla om. 

(Föhrer och Magnusson, 2003).  

 

Liksom stadierna som finns för att lära sig läsa finns det även stadier för att lära sig skriva. 

Där ingår pseudoskrivning, vilket är när eleverna lek-skriver bokstäver. När eleverna 

försöker skriva hela ord, till exempel sitt eget namn, men ändå inte har förstått den 

alfabetiska principen kallas det logografisk-visuell skrivning. Nästa steg i skrivinlärningen 

är att veta hur orden låter och att skriva utifrån ljuden, vilket betyder att ordet “du” kan 

skrivas som “duv”, detta kallas alfabetisk-fonemisk skrivning. När eleverna har 

automatiserat sin läsning har de nått det sista stadiet som kallas ortografisk-morfemisk 

skrivning (Høier och Lundberg, 2004). 

3.2.5 Förebyggande metoder  

Det finns inte en speciell metod för de elever som har svårt att lära sig läsa, vilken metod 

som passar bäst beror på eleven (Fylking, 2005). En elev som har svårt att särskilja 

språkljud behöver göras extra uppmärksam på dessa och hur de skiljs åt (Johnsen, 2010). 

Fonologisk medvetenhet i förskoleåren har stor betydelse för den framtida läsinlärningen 

och avkodningsförmågan (ibid.).  Att arbeta med fonem i förskoleklassen kan även bidra 

till att elevernas övergång till skriftspråket blir mer naturlig och att knäcka den alfabetiska 

koden blir inte längre lika svårt (Høier och Lundberg, 2004).  

För att skapa goda läsare och skrivare är det viktigt att eleverna får struktur, att lärarna har 

bred kunskap, att eleverna ser mening i det de utför, förstå att tala, läsa och skriva hänger 

ihop, att de har en god läs- och skrivmiljö och att undervisningen bedrivs enligt 

vetenskaplig forskning (Berg, 2011). Berg (2011) understryker även betydelsen av att 

elever förstår syftet med vad de läser, att de känner lust och glädje inför läsinlärningen, att 

läraren ger dem texter som ligger på elevernas nivå och att eleverna blir engagerade. Som 
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Ahlén (2005) skriver är det viktigt att eleverna lär sig att läsning innehåller både avkodning 

och förståelse; vilket skapar formeln L= A x F (Läsning= Avkodning x Förståelse).  

3.3 Kartläggning av elever  

För att eleverna ska kunna förstå och använda texter behöver lärarna kartlägga på vilken 

nivå elevernas läs- och skrivutveckling befinner sig. Detta görs då eleverna har olika 

erfarenheter och kunskaper sedan tidigare för att hjälpa eleverna utifrån deras individuella 

nivå (Lundberg & Herrlin, 2005). Høier och Lundberg (2004) skriver att kartläggning har 

till syfte att utmärka elevernas starka och svaga sidor i deras läs- och skrivutveckling. 

 

Läraren inspirerar och skapar förutsättningar så eleven får möjlighet att utforska och 

genomföra det hen börjat arbeta med (Frost, 2009). För att ge eleverna stöttning är 

kartläggning ett bra tillvägagångssätt (Lundberg och Herrlin, 2005). Att följa en elevs 

utveckling på olika sätt, menar Lundberg och Herrlin (2005), skapar möjlighet att 

individualisera undervisningen. På det sättet får läraren stöd att följa elevens individuella 

läsutveckling. Kartläggningen avser de fem dimensioner Lundberg och Herrlin (2005) 

framhåller, med syfte att få jämn utveckling inom samtliga dimensioner och inte enbart 

inom en. Olika elever behöver olika sorters stöd, genom kartläggning kan läraren se till 

varje enskild elevs behov och upprätta pedagogiska insatser och åtgärder (ibid.). En viktig 

aspekt när det handlar om individualiserad undervisning är valet av text och dess 

svårighetsgrad. Läraren behöver ha tillgång till ett flertal olika texter med ökande 

svårighetsgrad för att kunna göra anpassning till alla elever (Frost, 2009). 

 

Elever med läs- och skrivsvårigheter utvecklar inte sina egna strategier på ett självständigt 

sätt. Sker det en utveckling när de arbetar kräver den ofta längre tid då läraren behöver 

finnas till hands för att vägleda och omforma de strategier som eleven använder. För att 

göra detta krävs att läraren analyserar hur arbetet genomförs i en bestämd uppgiftssituation. 

Utvecklingen av strategier behöver ske i samspel med varje elev (ibid.). 

3.4 Lärarkompetens  

Lärarkompetens innebär att ha kunskap om elevernas kunnande. Det innebär att lärare kan 

ge förutsättningar och arbeta med texter genom att hjälpa och förklara det som eleven inte 

klarar på egen hand (Frost, 2009). Att läraren läser högt för en elev som ännu inte knäckt 

läskoden hjälper eleven att få en förståelse för hur en text är uppbyggd. Det skapar även 

en förståelse hos eleven att talspråk och skriftspråk är formulerade på olika sätt (Smith, 

2000). Enligt Frost (2009) bör lärarens fokus ligga på att använda ord inom den 

svårighetsgrad där eleven befinner sig, samtidigt som eleven ges utrymme att arbeta med 

och pröva ord som är svårare. 

 

I klassrummet ges eleverna möjlighet att genomföra givande och passande läs- och 

skrivaktiviteter där läraren finns till hands för att stötta dem (Smith, 2000). Det är viktigt 

att eleverna känner att läsningen är meningsfull och i skolan är det lärarens uppgift att göra 

detta. Elevens lärande står hela tiden i fokus och därför anpassas undervisningen utifrån 
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detta. Undervisningen fokuserar på att skapa lärtillfällen där eleven ges tillfälle att utveckla 

och använda egna lärstrategier (Frost, 2009). Frost (2009) framhåller att dialogen mellan 

lärare och elever är viktig för att stimulera till ett självständigt tänkande och att eleverna 

formulerar sig utifrån de problem de ställs inför. Läraren har ett ansvar att hjälpa eleven 

att göra läsningen lätt och inte försvåra den genom val av texter och utformning av 

aktiviteter i undervisningen (Smith, 2000). 

3.5 Styrdokument  

Genom undervisning som anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov främjas 

elevers inlärning (Skolverket, 2011b). För de elever som har svårigheter har skolan extra 

ansvar att hjälpa. Skolan har i uppdrag att ge eleverna de redskap som krävs för att de ska 

kunna orientera sig i det samhälle vi lever i med mycket information och ständig förändring 

(Skolverket, 2011b). Det är viktigt att eleverna får de färdigheter som krävs för att ta 

tillvara på och använda ny kunskap. Det är även viktigt att eleverna utvecklar sin 

läsförståelse så de senare kan vara kritiska till den fakta de möter och förstå vilka påföljder 

olika val kan resultera i (Skolverket, 2011b). 

 

I kursplanen för ämnet svenska framgår det att undervisningen ska ge eleverna verktyg till 

att kunna utveckla sitt tal- och skriftspråk. Detta för att eleverna ska bygga upp en tilltro 

kring den språkliga förmågan och kunskap att kommunicera och uttrycka sig i olika 

sammanhang. Under centralt innehåll betonas att eleverna ska förstå sambandet mellan en 

bokstav och bokstavens ljud och skillnader mellan tal- och skriftspråk. Det är viktigt att 

eleverna övar på sin handstil men även att skriva på datorn. De ska förstå språkets struktur 

när det gäller stor bokstav, mellanslag och punkt (2011b). I skolan ska eleverna få 

undervisning kring läs- och skrivstrategier (Skolverket, 2011a). Med lässtrategi menas på 

vilket sätt en läsare tar sig an en text, det handlar om vad läsaren gör med texten. 

Skrivstrategier handlar om hur man skriver och bygger upp en text (ibid.). 

  



 

9 
 

4 Metod 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för arbetet, främst hur de vetenskapliga 

publikationerna hittats och hur begränsningar har gjorts. Först berörs 

informationssökningen i kapitel 4.1. Vidare följer tabellen med funna sökträffar i kapitel 

4.2. Metodavsnittet avslutas med materialanalysen i kapitel 4.3. 

4.1 Informationssökning 

För att avgöra om sökträffarna var relevanta för arbetet har vi utgått från abstract och 

innehållsförteckning i de artiklar, rapporter och avhandlingar som hittats i enlighet med 

vad Bryman (2011) poängterar är en del i arbetsprocessen. Det första kriteriet för inklusion 

var att jämföra texten mot det syfte och den frågeställning arbetet utgår ifrån för att se om 

det var relevant. Nästa kriterium var att texten skulle vara peer-reviewed eller övrigt 

vetenskaplig. Det sista kriteriet var att texten behandlar grundskolan och då framför allt 

årskurs F-3 och ämnet svenska. 
 

I ERIC användes sökorden reading difficulties i fritext och gav 9571 träffar. Därefter 

ändrade vi så att alla sökträffar skulle vara peer-reviewed och fulltext, vilket innebär att 

texten finns tillgänglig på internet, och fick då 2094 träffar. I samma söktjänst användes 

thesaurus: ((DE “Reading Difficulties”) AND (DE “Writing difficulties”)) AND (DE 

“Elementary School Students”) och fick då 10 träffar. När dessa sedan filtrerades efter 

peer-reviewed och fulltext fick vi 5 träffar. Dock var inte alla dessa relevanta, utifrån dessa 

har vi istället gjort kedjesökningar för att eventuellt hitta relevant material för arbetet. Detta 

har utgjort en stor del av de artiklar som har använts. 
 

I Libris gjordes en sökning på läsutveckling som gav 119 sökträffar. Av dessa träffar gick 

flertalet bort då de ej var vetenskapligt granskade. Av de vetenskapliga sökträffarna 

hittades fyra relevanta avhandlingar till arbetet. Det gjordes även sökningar på 

skrivsvårighet* som gav 35 träffar och lässvårighet* som gav 32 träffar. Av dessa träffar 

var det endast en som vi valde att använda oss utan i arbetet. Avslutningsvis gjordes även 

en sökning på skrivutveckling som gav 14 träffar när vi avgränsade, av dessa var det en 

som var inte var irrelevant eller redan hittad vid tidigare sökningar.  
 

Även i SwePub gjordes sökningar på läsutveckling, skrivutveckling, lässvårighet* och 

skrivsvårighet*, dessa gav dock inga sökträffar som inte redan påträffats i övriga 

söktjänster som använts. 
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Tabell  

Nedan följer en tabell med de vetenskapliga publikationer som använts i litteraturstudien.  

 

Författare Titel Publikationstyp År 

Tarja Alatalo Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3 Doktorsavhandling 2011 

Åsa Elwér  Early Predictors of Reading Comprehension 

Difficulties 
Doktorsavhandling  2014 

Linda Fälth  The Use of Interventions for Promoting Reading 

Development Among Struggling Readers  
Doktorsavhandling  2013 

Caroline Liberg Learning to read and write Doktorsavhandling 1990 

Cecilia Nielsen Mellan fakticitet och projekt: Läs- och 

skrivsvårigheter och strävan att övervinna dem 
Doktorsavhandling 2005 

Ia Nyström  Eleven och lärandemiljön - en studie av barns 

lärande med fokus på läsning och skrivning  
Doktorsavhandling  2002 

Kristen D. Ritchey och 

David L. Coker, Jr 
Identifying Writing Difficulties in First Grade: An 

Investigation of  Writing and Reading Measures  
Vetenskaplig 

artikel 
2014 

Catherine E. Snow, M. 

Susan Burns och Peg 

Griffin 

Preventing Reading Difficulties in Young Children Metaanalys 1998 

Catharina Tjernberg Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande Doktorsavhandling 2013 

Joseph K. Torgesen  The Prevention of Reading Difficulties  Vetenskaplig 

artikel 

2002 

4.2 Materialanalys 

För att de texter vi läst skulle kunna inkluderas behövde de vara relevanta för syftet och 

frågeställningen. Till en början läste vi texternas abstract och gick sedan igenom 

innehållsförteckningen och letade rubriker som verkade relevanta. Om vi tyckte dessa var 

relevanta läste vi sedan syftet, som var det viktigaste kravet och bestämde om texten skulle 

inkluderas. Därefter skrevs dessa in i översiktstabellen, se bilaga 8.1. 
 

För att sedan bestämma vad i materialet som var relevant för vårt resultat bestämde vi fyra 

temaområden vi skulle skriva om genom att utgå ifrån Tjernbergs avhandling (2013), och 

hade den i åtanke när vi sedan sökte efter andra avhandlingar samt läste dessa. Dessa 

områden bestämdes utifrån hur ofta förekommande de var i det vetenskapliga materialet. 

Dessa var: elevens utveckling, pedagogiska implikationer, olika metoder och arbetssätt 

samt läs- och skrivsvårigheter.  

 

Det sista vi gjorde var att hitta skillnader och likheter från de olika texterna och jämföra 

dessa. 



 

11 
 

5 Resultat 

I kapitel 5 presenteras det resultat vi kommit fram till utifrån de vetenskapliga 

publikationer som lästs och det resultat som framkommit där. Kapitel 5.1 behandlar 

elevens utveckling. Vidare berörs pedagogiska implikationer i kapitel 5.2. Kapitel 5.3 

beskriver olika metoder och arbetssätt. Avslutningsvis handlar kapitel 5.4 om läs- och 

skrivsvårigheter. 

5.1 Elevens utveckling 

Nyström (2002) uppmärksammar i sitt resultat att läsning och skrivning vanligen följs åt 

hos informanterna. Även Snow, Burns och Griffin (1998) framhåller i sitt resultat att elever 

som är goda läsare och har bra ordminne lyckas bättre under skolgången. De elever i 

Nyströms (2002) studie som ännu inte knäckt läskoden beskriver hon som strävare, de 

elever som närmar sig läsning och skrivning trevande men med en vilja att lära sig. Dessa 

elever visar ingen entusiasm kring läsningen och närmar sig den långsamt. Resultatet visar 

även att strävarna har kunskap om färre bokstäver än övriga klassen vid skolstart. Dessa 

elever arbetar mer mekaniskt utan att reflektera kring vad de gör och varför (ibid.) 

Nyströms (2002) resultat visar även att bemötandet eleverna och läraren har påverkar 

lärandeprocessen. Resultatet visar även att den kunskap eleverna tar till sig under den första 

terminen ligger till grund för det fortsatta lärandet under kommande år (ibid.). 
 

Resultatet visar att de medverkande eleverna i Nyströms (2002) studie som redan läser 

felfritt har svårt att förklara hur de går till väga när de läser svåra ord. Nyström (2002) 

tolkar detta som om en elev inte ser några svårigheter med uppgiften kan de heller inte 

förklara varför det är en svår uppgift. Hon tolkar även resultatet från studien med att varje 

elev tänker utifrån den kunskap de besitter och därav uppfattar de läsningen på olika sätt 

(ibid.). 
 

I Alatalos (2011) resultat framkommer att flera av de medverkande lärarna upplever det 

svårt att veta om elevernas långsamma utveckling är tecken på läs- och skrivsvårigheter 

eller om eleverna bara har en långsammare skriftspråksutveckling än vad som vanligtvis 

förväntas. Nyström (2002) urskiljer i sitt resultat att det bör ges tidiga och starka insatser 

så tidigt som möjligt efter skolstarten. Detta då forskningen visar att det första året i skolan 

spelar en stor roll för hur elevens framtida utveckling fortsätter (ibid.). I likhet med 

Nyström (2002) framkommer i Tjernbergs (2013) resultat att lärarna sätter in åtgärder och 

stöd så tidigt som möjligt, detta för att stärka elevernas självförtroende. Till skillnad från 

Nyström (2002) och Tjernberg (2013) framkommer det i Alatalos (2011) resultat att en av 

de deltagande skolorna har som riktlinje att eleverna får mogna och insatser för elever med 

läs- och skrivsvårigheter sätts in först i årskurs två i form av specialundervisning. Här 

menar Alatalo (2011) att det finns en risk att läraren inte har tillräckligt med kunskap för 

att ge den anpassade undervisning som krävs och istället enbart uppmuntrar och berömmer 

eleven. I Tjernbergs (2013) resultat framkommer att lärarna anser det vara av vikt att se till 

hela elevens utveckling och ta till vara på de sidor eleven utvecklat mest. 
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I Nyströms (2002) avhandling framkommer att förskolan spelar en stor roll för elevers 

läsutveckling. Det är även av vikt att undervisningen planeras på ett sådant sätt att den 

anpassas till elevernas olikheter och förutsättningar. I avhandlingen framkommer även att 

när eleverna ges tillfälle att reflektera över sitt eget kunnande och förstod vikten av att läsa 

bidrog det till att läsförmågan utvecklades och intresset ökade för många elever (ibid.). 
 

I Alatalos (2011) avhandling framkommer att läs- och skrivinlärningen är komplicerad och 

för att uppnå störst utveckling behöver de flesta elever stöd från lärare. Läraren behöver 

känna till var eleven befinner sig i utvecklingen, samt kunna identifiera de svårigheter som 

finns och sätta in lämpliga resurser (ibid.). Genom att fånga elevers intresse visar forskning 

genomförd av Nielsen (2005) att motivation skapas hos eleven, vilket även leder till större 

framsteg i läs- och skrivförmåga. I Nielsens (2005) studie framgår det även att människor 

lär sig genom meningsfulla sammanhang då dessa berör. 
 

I Nyströms (2002) resultat framkommer att elever utvecklas på olika sätt i olika miljöer, 

detta i relation till hur lärandemiljön svarar mot de förutsättningar eleven har. Med miljö 

menar Nyström (2002) både miljön i klassrummet och på skolan. Hur klassrummet är 

utformat påverkar elevernas inlärningsmöjligheter samt vilka arbetssätt läraren erbjuder 

eleverna. Läraren påverkar undervisningsmiljön utifrån vilka erfarenheter de har satt i 

relation till vilken utbildning de gått och hur stor arbetslivserfarenhet läraren har (ibid.).  

 

Lärarna i Tjernbergs (2013) studie belyser vikten av att utmana eleverna på rätt nivå och 

ge stöd anpassat efter utmaningen, låta eleverna arbeta inom den utmaningszon som ligger 

närmast deras utveckling. I Nielsens (2005) resultat framgår det att elever med läs- och 

skrivsvårigheter önskar att läraren går igenom information muntligt istället för att behöva 

inhämta information på egen hand, vilket innebär att eleverna får stöd enligt deras 

utmaningzon som Tjernberg (2013) belyser. Det framkommer även att en av de deltagande 

lärarna anser att atmosfären, hur övriga elever uppfattar stödet, är en betydande beståndsdel 

för de elever som är i behov av specialpedagogiskt stöd (Tjernberg, 2013). 
 

5.2 Pedagogiska implikationer 

I Nyströms (2002) avhandling framkommer det att en av de deltagande lärarna arbetar på 

ett likvärdigt sätt med alla elever när det gäller bokstavsarbete. Elever med en snabbare 

utveckling följer schemat med bokstäver men får svårare arbetsböcker och stenciler att 

arbeta med. De elever som har en långsammare utveckling och är i behov av extra stöd får 

hjälp av både klasslärare och speciallärare (ibid.). I Alatalos (2011) avhandling visar 

resultatet att lärare vanligtvis använder en läsebok i sin undervisning som utgår från en 

förutbestämd ordning. Lärarna berättar också att de på olika sätt använder sig av 

bokstavsarbetsscheman som ett stöd i läsundervisningen (ibid.). 
 

Nyström (2002) uppmärksammar i sin studie att alla elever oavsett förkunskap arbetar med 

ett bokstavsarbetsschema där alla bokstäver gås igenom på ett förutbestämt sätt. Detta sätt 

att arbeta på får de elever som redan kan bokstäverna och knäckt läskoden att tröttna snabbt 
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på uppgiften (ibid.). Samtliga av lärarna i Alatalos (2011) intervjustudie berättar att 

eleverna förutom avkodningsträning och läsflytsträning även behöver få tid att träna på 

läsförståelse. Det framkommer även att lärarna oftast använder läsning som ett sätt för att 

eleverna ska få träna på läsning (Alatalo, 2011). En av lärarna i Alatalos (2011) studie 

anser att alla elever har förutsättningar att knäcka läskoden om de får möjlighet att arbeta 

med bokstäver på ett sätt som passar eleven. Det är lärarens ansvar att visa eleverna vilka 

olika arbetssätt som finns att tillgå. Alatalo (2011) anser att bokstavsarbetsschema kan 

anpassas efter elevers individuella behov men ändå utföras systematiskt. Detta eftersom 

användningsområdet innehåller både förståelse för bokstäverna samt motorik, att kunna 

forma dessa (ibid.).  

 

I Alatalos (2011) studie framkommer till skillnad från resultatet i Nyströms (2002) studie 

att en av lärarna låter eleverna laborera med olika metoder för att läs- och 

skrivutvecklingen ska komma igång. Samma lärare beskriver hur hon arbetar med de 

elever som uppvisar läs- och skrivsvårigheter, att de får uppgifter som eleven ska klara att 

genomföra för att skoldagen ska fungera smidigt. 
 

Resultatet av Nyströms (2002) studie visar att det finns ett behov av att lärarna bemöter 

eleverna på ett konstruktivt sätt. Lärarna bör skapa hjälpmedel för att bedriva en intensivare 

undervisning för att hjälpa de elever som visar på en långsammare läsutveckling. Med detta 

menar Nyström (2002) att lärarna behöver hjälpa dessa elever att skapa en positiv attityd 

och ge stöttning när de inte kan eller förstår. Med positiv attityd menas elevens 

självuppfattning, välbefinnande och inställning till lärandet. Nyström (2002) menar att en 

positiv attityd för eleverna skapas genom att läraren sätter upp mål för den enskilda elevens 

läsning och att eleven förstår skillnaden i att kunna avkoda och förstå vad denne läser. 

Även i Alatalos (2011) resultat framhävs att en viktig del i lärarens profession är att ha 

kännedom om var alla elever befinner sig och vilka elever som har svårigheter med 

läsinlärningen. Alatalo (2011) menar också att eleven har en medvetenhet om sin läsnivå, 

om eleven upplever svårigheter med läsningen har inte uppmuntran samma effekt som för 

de elever som ej har lässvårigheter. Enligt Alatalo (2011) bör undervisningsmetoderna 

istället utgå från den enskilda elevens behov så denne kan utveckla sin kunskap. Resultatet 

i Nyströms (2002) forskning visar på att olika elever behöver olika mycket stöttning och 

olika miljöer för att bäst lära sig. Vissa elever behöver en mer strukturerad undervisning 

samtidigt som andra lär sig bäst om de får välja tempo och arbetsordning själva. Det 

framkommer även att läraren spelar en viktig roll, främst för de elever som har vissa 

svårigheter med läsningen och skrivningen, att tolka elevernas behov för att bidra till att 

eleven utvecklas så långt som möjligt (ibid). 
 

Efter att ha följt de två klasserna i tre år kan Nyström (2002) konstatera att de två klasserna 

arbetar väldigt olika. Den ena klassen jobbar med en tydlig struktur medan den andra 

klassen arbetar på ett friare sätt. Nyström (2002) har även kunnat urskilja att dessa metoder 

inte passar alla elever utan att de elever som har svårt för det friare arbetssättet sannolikt 

skulle fått bättre resultat med ett mer strukturerat arbetssätt. På en av skolorna där Alatalos 

(2011) studie genomförts arbetar lärarna med Bornholmsmodellen och Reading Recovery, 
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lärarna upplever att detta ökat deras förståelse för elevernas läsutveckling. Nyströms 

(2002) resultat visar att läraren använder sig av samma arbetssätt för i stort sett alla elever 

i klassen. Alla elever är olika och det är inte möjligt att samma material ska passa alla i en 

klass utan som lärare måste en acceptens att alla elever är olika och lär sig olika finnas. 
 

I resultatet av Alatalos (2011) intervjustudie framkommer att lärarna framhåller vikten av 

att eleverna ges tid att träna på att läsa. Flera av lärarna i studien berättar att de avsiktligt 

avvarar extra tid till läsningen (Alatalo, 2011). I Alatalos (2011) resultat från 

enkätundersökningen svarar 13 procent av lärarna att de finner det nog att de elever som 

har läs- och skrivsvårigheter får extra tid att läsa varje dag. 27 procent av lärarna svarar att 

de till viss del instämmer att det är en tillräcklig åtgärd med extra läsning. Detta tolkar 

Alatalo (2011) som att lärarna antingen inte vet vilken annan hjälp de kan erbjuda eleverna, 

eller att de anser att extra läsning förbättrar läsförmågan i störst utsträckning. En annan 

tolkning av Alatalo (2011) är att lärarna enbart erbjuder läshjälp i brist på tid och resurser.  
 

Tjernberg (2013) talar om vikten av att ge elever uppskattning utifrån den individuella 

insatsen istället för en förutbestämd nivå som alla förväntas uppnå. Det är viktigt att varje 

elev får med sig en strategi för hur läs- och skrivutvecklingen ska utvecklas på bästa sätt 

(Tjernberg, 2013). Flera av lärarna i Alatalos (2011) intervjustudie uppger hur viktig 

uppmuntran är för att elevernas läs- och skrivutveckling ska nå så långt som möjligt. Det 

framkommer också att elever med läs- och skrivsvårigheter behöver intensiv och 

regelbunden specialundervisning. Lärarna menar att beröm och uppmuntran riskerar att ta 

över den individuella undervisning som eleverna har behov av. Eftersom lärare anser att 

specialpedagoger har som uppdrag att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter använder 

de istället uppmuntran och beröm (ibid.).  
 

I Tjernbergs (2013) avhandling kan man tydligt urskilja att motivationen stärks hos elever 

när de får känna att de kan. I vissa fall kan läraren behöva stötta för att eleven ska uppnå 

denna känsla, det är dock viktigt att eleven trots detta utmanas i sitt lärande hela tiden 

(Tjernberg, 2013). I Tjernbergs (2013) studie framkommer även vikten av att belysa att 

alla elever är olika och behöver olika stöttning i undervisningen för att skapa ett klimat i 

klassrummet som är tillåtande och där det är okej att ge beröm. I resultatet av Alatalos 

(2011) studie framkommer att flera lärare tycker mötet med lärarkollegor och 

specialpedagog är betydelsefullt när det kommer till att urskilja elever med läs- och 

skrivsvårigheter. En av eleverna i Tjernbergs (2013) studie utmanades med utgångspunkt 

från de premisser som fanns samtidigt som stöttning gavs. Lärarna anser att stöttningen 

bör ges i förhållande till den utmaning eleven fått.  
 

I Alatalos (2011) resultat framkommer att alla lärare i studien upplever att de inte har 

tillräckligt med tid för att hinna stötta alla elever. De flesta lärarna uppger att detta 

framförallt beror på en saknad av olika resurser som eleverna har behov av i sitt fortsatta 

lärande. Det framkommer även i resultatet av Alatalos (2011) enkätstudie att 27 procent 

av de tillfrågade lärarna anser att de i hög grad att de inte har tillräckligt med kunskap för 

att stötta de elever med läs- och skrivsvårigheter fullt ut. Resultatet av kunskapstestet visar 
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hur viktigt det är att läraren har kunskaper inom det område de undervisar. Har läraren små 

kunskaper kring fonetisk medvetenhet visar testet att de lärarna har svårare att lära eleverna 

detta (ibid).  Alatalos (2011) studie ger indikationer på att många lärare inte har någon 

erfarenhet av att reflektera kring elevernas läs- och skrivutveckling. Istället berättar de att 

de får stöd och råd av specialpedagogen hur de ska lägga upp undervisningen för de elever 

som är i behov av det extra stödet. I Alatalos (2011) resultat framkommer en rad olika 

omständigheter som kan påverka genomförandet av att bedriva en välplanerad läs- och 

skrivundervisning. Det som har visat sig påverka är bland annat hur mycket fortbildning 

lärarna genomfört, vilket material som finns tillgängligt på skolan samt möjlighet att 

rådfråga specialpedagog (ibid.).  
 

Torgesen (2002) konstaterar att då många elever lämnar grundskolan med otillräcklig 

läskunskap måste lärare ändra sitt sätt att undervisa inom läsning. I Alatalos (2011) 

intervjustudie framkommer att flera av lärarna använder samma metod till hela klassen 

även om de är medvetna om att det finns elever som behöver andra metoder för att utveckla 

sitt läsande och skrivande. Detta för att lärarna inte vill att elever med läs- och 

skrivsvårigheter ska känna sig utpekade. Enligt Alatalo (2011) kan detta bero på att det 

systematiska sättet att arbeta ofta inte tar hänsyn till elevers enskilda förmågor och 

svårigheter. Om elever med läs- och skrivsvårigheter inte lyckas i samma utsträckning som 

andra elever, finns en oro hos dessa elever att deras läs- och skrivsvårigheter upptäcks av 

klasskamraterna (ibid.). 

 

Det framkommer i Tjernbergs (2013) resultat att som lärare är det av vikt att våga pröva 

sig fram för att hitta passande metoder för varje elev och vara öppen för att prova nya 

metoder om den första inte fungerar. Alatalos (2011) resultat visar att vissa lärare enbart 

rekommenderar att elever som har läs- och skrivsvårigheter ska läsa mer. Detta för att det 

är det enda de själva upplever att de har kunskap kring. I Tjernbergs (2013) resultat 

framkommer att lärare inte ska vara rädda för att låta eleverna ta hjälp av varandra. Det är 

inte alltid den elev som kommit längst i sitt läsande och skrivande som bär på de bästa 

idéerna (Tjernberg, 2013). 
 

I Alatalos (2011) avhandling framgår att de lärare som under sin lärarutbildning haft den 

mest specialiserande grundutbildningen vanligen arbetar mer självständigt utan stöttning 

från specialpedagog med de elever som behöver extra hjälp. I resultat går det även urskilja 

att det är vanligare att lärare utan utbildning inriktad mot just läs- och skrivundervisning 

samt nyexaminerade lärare som överlämnar det största ansvaret av de specifika åtgärderna 

för elever med läs- och skrivsvårigheter till specialpedagogerna (ibid.). 
 

I Tjernbergs (2013) resultat understryker flera lärare innebörden av att det finns ett rikt 

utbud av kompensatoriska hjälpmedel. Men även att lärarna vet hur dessa introduceras för 

en elev och vilket stöd eleven kan få i just den undervisningssituationen (Tjernberg, 2013). 

Lärarna i Tjernbergs (2013) avhandling bemöter även de olikheter som finns hos eleverna 

genom att använda många olika metoder och arbetssätt med en målsättning att lärandet ska 

ske på ett meningsfullt sätt. Till skillnad från Tjernberg (2013) uppfattar Nyström (2002) 
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att lärarna bara ser att läsförmågan ökat och då tolkar detta som att eleverna kommer klara 

kunskapskraven utan att ta reda på om eleverna förstår det de läser. I Tjernbergs (2013) 

studie framkommer att det är av vikt att bemöta eleverna i en klass på fler än ett sätt. Den 

metod och det tillvägagångssätt som introduceras för en elev fungerar oftast inte för alla. 
 

I Tjernbergs (2013) resultat belyser lärarna vikten av att inte bara uppmärksamma de 

problem som finns hos en elev utan att även ge de positiva sakerna uppmärksamhet. En av 

de deltagande lärarna i Tjernbergs (2013) studie ser inte felen som blir när en elev läser 

eller skriver som ett misslyckande för eleven utan vänder detta till ett lärtillfälle där alla 

ges chans att lära sig något. Det framkommer också i Tjernbergs (2013) avhandling att 

lärarna påpekar vikten av uppmuntran till eleverna utifrån deras insats. Det är även av vikt 

att möta eleverna i deras värld, implementera deras intressen och ta till vara på de initiativ 

eleverna kommer med. Att framhålla de styrkor eleverna har och lyfta dessa för resten av 

eleverna är en annan uppgift som lärarna uppfattar som betydelsefull (ibid.). 
 

I Tjernbergs (2013) resultat framkommer utifrån de elever som observerats att alla elever 

har olika bakgrund och förutsättningar och är i behov av olika former av stöd. Lärarna 

svarar på detta genom att de undervisar med variation för att svara mot alla elevers 

behov.  Gemensamt för lärarna i studien är att de vill ge alla elever stöttning till att 

utvecklas så långt som möjligt utifrån deras individuella förutsättningar och att skapa ett 

klimat som tillåter detta (ibid.). Libergs (1990) resultat visar att olika typer av metoder 

kompletterar varandra och bör därför kombineras efter elevers individuella behov. I 

Nielsens (2005) resultat framgår det däremot att ökad individualisering kan öka problem 

för elever med läs- och skrivsvårigheter, detta för att de ges för stor frihet. Ett mönster som 

framkommer i Tjernbergs (2013) avhandling är att läraren kommer tillbaka till en elev som 

fått hjälp för att se så eleven förstått och kommer vidare i sitt arbete men även för att ge 

eleven positiv respons. 
 

I Tjernbergs (2013) resultat förordar alla lärare vikten av att bedriva en undervisning med 

varierade tillvägagångssätt för att bemöta elevernas olikheter och behov. Lärarna belyser 

även vikten av att båga pröva någonting nytt när det man testat inte fungerar som tänkt 

(Tjernberg, 2013). Det framkommer också att en av lärarna blandar mer ordnade former 

av ljud- och bokstavsundervisning med aktiviteter som har sin utgångspunkt i elevernas 

erfarenhetsvärld (ibid.).  I Tjernbergs (2013) studie utmärker sig lärarna genom deras 

inställning att alla elever kan och vill lär sig så länge de får chansen att utvecklas i sin egen 

takt och utifrån de förutsättningar eleven har. Att närma sig de intressen som finns hos 

eleverna upplever lärarna i Tjernbergs (2013) avhandling leder till att det blir lättare att nå 

eleverna. Detta bidrar i sin tur till att främja förståelsen hos eleverna. I Tjernbergs (2013) 

resultat framkommer även att de medverkande lärarna är överens kring betydelsen av att 

så tidigt som möjligt arbeta för att förebygga och tillgodogöra för att alla elever ska ges 

möjlighet att åstadkomma så god skriftspråklighet som möjligt.   
 

Lärarna i Tjernbergs (2013) studie anser att attityden hos lärare och övriga vuxna i skolan 

har stor betydelse för hur eleven uppfattar stöttningen från specialpedagog. I resultatet 
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framkommer att både lärare och specialpedagoger uppfattar arbetslaget som betydelsefullt, 

det är viktigt att få olika perspektiv när det handlar om att stötta en elev med läs- och 

skrivsvårigheter (Tjernberg, 2013). I Tjernbergs (2013) studie framkommer det även att 

lärarna upplever specialpedagogernas närvaro på skolan uppfattas som positivt och 

betydelsefullt för den egna utvecklingen. Att kunna prata med en utbildad person med 

fördjupade kunskaper och sätta deras kunnande i relation till eleverna i den egna klassen 

har fått lärarna att bygga på den egna kunskapen ytterligare (Tjernberg, 2013). 
 

5.2.1 Specialpedagog 

Specialpedagogerna i Tjernbergs (2013) studie framhåller vikten av att skapa en relation 

till varje elev och att sammanfläta undervisningen så eleven får en förståelse för 

sammanhanget och hitta individuella lösningar som hjälper eleven med de svårigheter de 

möter i skolarbetet. I resultatet av Alatalos (2011) avhandling framkommer att de flesta 

lärarna, cirka 50 procent, svarar att eleverna med läs- och skrivsvårigheter får undervisning 

av specialpedagog mellan 20-40 minuter i veckan. Drygt 25 procent svarar att eleverna får 

hjälp 100 minuter i veckan medan 7 procent av lärarna svarar att elever med svårigheter 

inte får någon extra undervisning alls (ibid.). Enligt Alatalo (2011) kan en möjlig orsak 

vara att skolorna inte prioriterar den extra kostnaden specialundervisning tillför. Det kan 

även bero på att lärarna inte har tillräckliga kunskaper för att själva genomföra en 

undervisning anpassad utifrån elevernas specifika behov. Lärarna får dock råd från 

specialpedagogen kontinuerligt (ibid.).  

5.3 Metoder och arbetssätt 

Under de observationer Nyström (2002) gjort i en av klasserna arbetar läraren med läsning, 

läraren säger själv att hon blandar flera metoder som passar både hennes lärarroll men 

också eleverna i klassen. I en av de andra klasserna arbetar läraren utifrån LTG-metoden 

då hon tolkar den som en fri metod med stor möjlighet till variation. Att undervisa med 

Whole-language visar Snows et al. (1998) forskning främjar meningsfull läsning och 

skrivning. Resultat visar även att läsförmågorna inte är det viktigaste för att lära sig läsa 

utan att synen som eleverna har på literacitet måste ändras för att börja läsa på riktigt 

(ibid.). 
 

Lärarna i Nyströms (2002) två undersökningsklasser arbetar på motsatta sätt med 

läsinlärningen. I ena klassen arbetar läraren med bottom-up metoden, så kallade 

ljudmetoder, och här arbetar eleverna med bokstavsinlärningen i en förutbestämd ordning 

tillsammans i helklass. I den andra klassen utgår läraren från LTG, som är en top-down 

metod, och här får eleverna arbeta med bokstäverna i valfri ordning individuellt. Båda 

metoderna leder till resultatet att alla elever i båda klasserna lär sig läsa under sitt första 

skolår (ibid.). I Alatalos (2011) resultat framkommer att några av lärarna repeterar 

Bornholmsmodellen de första veckorna i årskurs ett, dels för att stärka elevernas 

medvetenhet för språk men även utveckla deras fonetiska medvetenhet. Elwérs (2014) 

forskning visar att fonologisk träning hjälper elever som visar risk att få svårigheter i 

avkodning. När grunden för elevernas läs- och skrivutveckling ska läggas är det en fördel 
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om eleverna får arbeta med ljudenliga ord, ord som stavas som de låter, och att språknivån 

är grundläggande (Alatalo, 2011). I resultatet framkommer även att texterna bör utgå från 

elevernas värld men det viktigaste är att eleverna får grepp om lästekniken (ibid). I Alatalos 

(2011) resultat framkommer det även att flera lärare ser Bornholmsmodellen och Reading 

Recovery som en räddning för de elever med lässvårigheter då lärarna upplever att tiden 

inte finns att stötta de i den omfattning som det finns behov av. Reading Recovery-

programmet används även för att hjälpa de elever som uppvisar svårigheter med 

läsinlärningen i årskurs ett (ibid.). Fälth (2005) kommer i sin studie fram till att en 

kombination av fonologiska och semantiska förmågor är viktiga för tidig läsinlärning.  
 

Resultatet i forskningen Ritchey och Coker Jr. (2014) genomfört visar att det kan vara 

möjligt att identifiera elever med skrivsvårigheter redan i årskurs 1. Resultatet visar även 

att stavningsprestationer är en god och effektiv indikator för att identifiera elever med 

skrivsvårigheter i den tidiga skrivutvecklingen och att individuella stavnings- eller 

meningsskrivande uppgifter kan användas som undersökning för lässvårigheter i årskurs 1 

(ibid.). 
 

Fälth (2005) har i sin forskning kommit fram till att fonologisk träning kombinerat med 

läsförståelse var mer effektivt än vanligt specialundervisning. I resultatet framgår det även 

att kombinerad träning är effektivt både kortsiktigt och långsiktigt. Resultaten av Fälths 

(2005) studie var att kombinerad träning fick högre resultat än att undervisa om metoderna 

separat. Eleverna som mottog kombinerad träning hade även högre resultat än de elever 

med vanlig specialundervisning (ibid.). Analysen av Tjernbergs (2013) resultat pekar på 

att det i de klasser forskningen genomförts i bedrivs aktiviteter inom läsning och skrivning 

på flera olika sätt. Det framkommer även i resultat att de medverkande lärarna använder 

sig av olika metoder och sätt att undervisa för att bemöta den variation av förkunskap som 

finns hos eleverna (ibid).  
 

Tjernbergs (2013) studie pekar på att en måluppfyllande läs- och skrivundervisning medför 

att läraren uppfattar läs- och skrivutvecklingen som sker i en mer språklig kontext när det 

kommer till både muntlig och skriftlig utveckling. Det framkommer i Alatalos (2011) 

studie att hela klassen tillsammans arbetar med en bokstav i taget och att man vanligen har 

en ny bokstav per vecka. I Libergs (1990) forskning framkommer det att traditionell 

undervisning, att bara använda en metod i undervisningen, orsakar svårigheter för elever 

att utveckla en flexibel läs- och skrivförmåga. Resultatet av Fälths (2005) forskning visar 

att det är viktigt som lärare att planera välstrukturerade interventioner med relevant 

innehåll för elever med lässvårigheter.  
 

I Tjernbergs (2013) resultat framkommer att kompensatoriska hjälpmedel tillämpas 

återkommande i undervisningen. Dessa hjälpmedel introduceras tidigt av lärarna och 

används i den vanliga undervisningen för att inkludera hela klassen. I resultat framkommer 

även att scaffolding, stöttning, är en viktig beståndsdel i att ta eleven längre i deras 

utveckling. Det är av vikt att utmaningen och stödet väger jämnt men även att syftet med 
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undervisningen är tydligt. För att eleverna inte ska tappa motivationen är det bra om 

uppgifterna ligger på gränsen till för svåra (ibid.). 

5.4 Läs- och skrivsvårigheter 

Elwérs (2014) forskning visar att svaga avkodare inte heller visar höga resultat inom 

fonologisk medvetenhet, automatisering, avkodning och stavning och läsförståelse.  Även 

Nyströms (2002) resultat av studien visar att informanterna upplever störst svårighet med 

att känna igen bokstäver och ord och hur bokstäverna ska ljudas. Elwérs (2014) resultat 

visar att elever som har svårigheter i läsförståelse antingen visar svaghet i avkodning eller 

förståelse. Resultat visar även att elever som har specifika lässvårigheter inkluderar 

problem med grammatik, ordförråd och ordminnet, de visar även ofta svårigheter med 

muntligt tal (ibid.). Liksom Elwers (2014) och Nyströms (2002) resultat visar även Snows 

et al. (1998) forskning att svaga läsare oftast har problem med fonologisk medvetenhet och 

att fonologisk träning därför hjälper deras läsutveckling.  
 

Elwérs (2014) forskning visar att avkodningssvårigheter oftast visar sig snart efter att 

läsning har introducerats i skolan. Däremot visar det sig också att elever ibland presterar 

bra i de tidiga stadierna av avkodning men att muntliga talbrister kan upptäckas i högre 

ålder (ibid.). Under Nyströms (2002) observationer framkommer det att de informanterna 

med svårigheter för läsning och skrivning ofta gissar när de inte kan svaret eller undviker 

helt att genomföra uppgifterna. 
 

I Tjernbergs (2013) avhandling understryks att de elever som har någon form av läs- och 

skrivsvårighet har olika förutsättningar inom flera olika aspekter. Förutom olika typer av 

arbetssätt handlar det om miljön i skolan, hur eleven vill ha det kring sig under lektionerna. 

De betonar vikten av att eleverna får vara med och fatta beslut kring hur de vill ha det vid 

vissa specifika arbetsmoment, om de vill sitta själva eller tillsammans med övriga klassen.  
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6 Diskussion  

Detta kapitel kommer i 6.1 diskutera hur informationssökningen och materialanalysen 

genomfördes. I 6.2 kommer resultatet diskuteras i jämförelse med syftet, styrdokument och 

våra reflektioner.  

6.1 Metoddiskussion 

De avhandlingar och artiklar som framkom i informationssökningarna granskades enligt 

inklusionskriterierna. De skulle vara relevanta mot syfte och frågeställning, peer-reviewed 

eller övrigt vetenskapligt samt behandla grundskolan, framförallt årskurs F-3 och 

svenskämnet (kap 4.1).   

6.1.1 Informationssökning 

I informationssökningen användes både engelska och svenska söktermer. Vid sökningar 

av engelska artiklar kunde artiklar som behandlade ämnen såsom matematik uppkomma i 

sökträffarna. De artiklar som handlade om språk behandlade oftast årskurser över F-3. 

Eftersom dessa artiklar och avhandlingar ej var relevanta för vår litteraturstudie om 

svenskämnet behövde söktermerna på engelska justeras och skrivas mer specifikt. När 

dessa söktermer preciserats blev träffarna relevanta för denna litteraturstudie. De nationella 

avhandlingar som använts var mindre komplicerade att hitta då det var lättare att ändra små 

beståndsdelar i de svenska sökorden. Detta medförde även att de mest relevanta studierna 

var nationella, därmed utgör de nationella studierna huvudsakligen grunden för denna 

litteraturstudie. Många artiklar och avhandlingar som i abstracten verkade relevanta för 

syftet fanns dock inte tillgängliga som fulltext, vilket ytterligare försvårade 

informationssökningen. 

 

Flera av de avhandlingar som hittades berörde hur specialpedagoger arbetar kring elever 

med dyslexi. Denna litteraturstudies syfte var ej att fokusera specifikt på specialpedagogik 

utan på hur lärare kan arbeta med elever som uppvisar läs- och skrivsvårigheter i den 

vanliga undervisningen. Därför exkluderades dessa artiklar. Då dyslexi samt sen mognad 

är de vanligaste orsaker som nämns gällande läs- och skrivsvårigheter så benämns båda 

dessa som läs- och skrivsvårigheter i litteraturstudien. Dessutom skulle materialet även 

handla om hur lärare kan arbeta för att förebygga läs- och skrivsvårigheter och vilka 

metoder som kan användas. Många avhandlingar riktar in sig på läs- och skrivsvårigheter, 

dock inte på hur dessa förebyggs. 

6.1.2 Materialanalys 

I denna litteraturstudie har ett par källor från 1990-talet använts i resultatet. Detta på grund 

av att det har varit svårt att hitta relevant forskning från år 2000 och framåt. Dessutom har 

denna forskning i hög grad varit relevant för att kunna besvara syfte och frågeställning. 

Det har dock varit lätt att hitta bakgrundsinformation då mycket litteratur handlar om 

ämnet läs- och skrivsvårigheter samt metoder som förebygger dessa. När det skrivits om 

läs- och skrivinlärning och svårigheter är det vanligt att man i Sverige väljer att forska och 
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skriva en doktorsavhandling inom ämnet. När det kommer till det internationella materialet 

som hittats handlar det främst om vetenskapliga artiklar och en metaanalys.  

 

Vi har upplevt det svårt att finna relevant vetenskapligt material som belyser just ämnet 

skrivsvårigheter. Eftersom skrivsvårigheter har stor betydelse för frågeställning och syfte 

blev detta en komplikation i arbetet. Vi har dock lyft fram det vi har kunnat hitta, men 

störst fokus har hamnat på ämnet lässvårigheter. 

 

Under arbetets gång har det gjorts flera sökningar till följd av att det material som först 

hittats och inte har svarat mot syfte och frågeställning som finns eller berör fel årskurser. 

Läsning och skrivandets bilder skriven av Karin Jonsson (2006) exkluderades på grund av 

att den inte skulle kunna uppfylla syftet i denna litteraturstudie. Detta eftersom den 

analyserade bildens betydelse i läs- och skrivlärande medan denna litteraturstudie 

fokuserar på språk, inte bilder. Jonssons (2006) syfte handlade om vilken betydelse bilden 

hade för läs- och skrivinlärning, vilket inte stämde överens med syftet i denna uppsats. 

Även en avhandling av Ulla Damber (2010), Reading for Life: Three Studies of Swedish 

Students’ Reading Development, exluderades då dess resultat inte skulle uppfylla denna 

litteraturstudies syfte. Dambers (2010) syfte var att undersöka klasser med fokus på 

socioekonomisk bakgrund och koppling mellan det och skolan hos elever med olika 

modersmål.  

 

De avhandlingar och vetenskapliga artiklar som använts har lästs med fokus på denna 

litteraturstudies syfte och frågeställning. Det betyder att vår tolkning kan skilja sig från vad 

författarna egentligen ville framföra. Materialet som använts har valts ut enligt 

inklusionskriterierna. Vi kan dock inte utesluta att våra egna tankar och åsikter har haft en 

viss påverkan gällande materialet. Detta leder till att materialurvalet kan ha påverkat 

resultatet i slutändan. 
 

6.2 Resultatdiskussion 

När urvalet har gjorts till resultatet har vi valt forskning som svarar mot syftet och 

frågeställningen. Forskningen som använts i denna litteraturstudie handlar huvudsakligen 

om läs- och skrivsvårigheter. Att hitta avhandlingar som behandlade området 

lässvårigheter var betydligt lättare än de om skrivsvårigheter. I de nationella 

avhandlingarna behandlades nästan enbart lässvårigheter samt hur dessa kunde 

förebyggas, däremot fokuserade de internationella artiklarna även på skrivsvårigheter och 

hur de förebyggs. Utifrån det vi läst ser vi inte att läs- och skrivsvårigheter särskiljs, men 

det är främst lässvårigheter som nämns. Forskningen som handlade om lässvårigheter tar i 

viss mån även upp skrivsvårigheter då dessa går hand i hand.  

 

Läs- och skrivsvårigheter är något som lärare alltid kommer behöva arbeta med och 

förebygga. Därför är detta ämnet relevant i tiden samt för oss som blivande lärare. I våra 

erfarenheter under VFU och vikariat har vi reflekterat över hur lärare arbetar med elever 

som har läs- och skrivsvårigheter. Som framfört i resultatet finns det olika sätt att 
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förebygga och arbeta med läs- och skrivsvårigheter och att en metod inte passar alla elever. 

Att veta hur läs- och skrivsvårigheter kan förebyggas är därför värdefull kunskap.  

Resultatet som framkom handlade om elevens utveckling, pedagogiska implikationer, 

metoder och arbetssätt och läs- och skrivsvårigheter. Det har varit svårt att urskilja 

specifika teman till litteraturstudien då Alatalo (2011), Tjernberg (2013) och Nyström 

(2002) lyfter fram olika aspekter. Att de har gjort sina studier på olika skolor påverkar 

resultat då alla skolor arbetar på olika sätt med elever med läs- och skrivsvårigheter. Då vi 

tycker att samtliga forskare tar upp bra ståndpunkter har inte vikten legat vid att 

nödvändigtvis hitta liknande åsikter utan lyfta fram aspekter som känns relevanta inom 

området läs- och skrivsvårigheter.  

6.3 Förslag till framtida forskning  

Då vi nästa år ska genomföra en empirisk studie kan ett relevant område vara att jämföra 

läromedel med varandra i syfte att upptäcka hur vi kan hjälpa elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Framtida forskning kan även jämföra olika undervisningsmetoder i 

relation till varandra. De metoder som visar på störst framgång för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Forskningen som finns idag relaterar ofta bara till någon metod och gör 

inga direkta jämförelser. 

 

Ett annat förslag till vidare forskning är att fokusera mer på skrivsvårigheter då forskningen 

som är gjord till största del belyser lässvårigheter. Detta var något som även märktes i 

materialet som använts i bakgrunden. Därför föreslår vi att forskning i framtiden bör 

fokusera mer på skrivsvårigheter.  
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8 Bilaga  

8.1 Översikt över analyserad litteratur 

Nedan följer en tabell som kortfattat beskriver de vetenskapliga publikationer som använts i litteraturstudien.  

Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

 

Resultat 

Alatalo, Tarja 

”Skicklig läs- och 

skrivundervisning i 

1-3”,  

2011, Sverige, 

Libris 

Syftet är att förstå och 

beskriva vilka möjligheter 

och svårigheterlärare har 

när de utformar läs- och 

skrivundervisning 

Intervjustudie med 8 

verksamma lärare i årskurs 1 

och 2. Lärare med olika 

lärarutbildning och antal 

yrkesverksamma år. 

Enkätstudie med 300 lärare, 

specialpedagoger och 

speciallärare i kommunala 

skolor från olika delar av 

landet. 

Det framgår att det finns 

kunskapsluckor hos många 

lärare kring språkets 

struktur. Kunskapstesterna 

visar att lärarutbildningen är 

en viktig grund för vilka 

kunskaper läraren har om 

språket. Resultatet av 

kunskapstestet stärker 

antagandet att lärare 

generellt inte undervisar om 

språkets strukturer eller om 

stavning, utan i hög grad 

låter eleverna lära sig stava 

genom att lära sig ordbilder.  

Damber, Ulla.  

“Reading for Life: 

Three Studies of 

Swedish Students’ 

Reading 

Development”  

2010, Sverige  

Libris 

Syftet är att utforska 

klasser som når högre 

resultat än förväntad med 

tanke på deras bakgrund. 

Även att studera 

kopplingen mellan att nå 

akademiska resultat och 

framsteg hos studenter 

med olika bakgrund inom 

modersmål.  

De utförde tre studier, varav två 

är kvantitativa och en är 

kvalitativ. Den första studien 

var kvantitativ och störst. Den 

andra var lite mindre, även 

denna kvantitativ, och här 

intervjuade de även elever med 

olika bakgrund inom 

modersmål. Den tredje var 

minst och kvalitativ, i vilken de 

intervjuade högpresterande 

elever med olika bakgrund 

inom modersmål från en av 

klasserna i studie två.  

För att bli en läsare och 

skrivare är det viktigt att 

man känner nöje, nyfikenhet 

och intresse. Om eleverna 

möts med höga 

förväntningar och får 

stöttning för att möta dem 

gör de flesta det. De talar 

även om glädjen i deras 

första skolår och det byggde 

även upp positiva attityder 

inför skolgången. Läraren är 

en stark förebild med 

potential att inspirera 

eleverna och hjälpa dem 

känna sig självsäkra.  
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Exkluderad 

Elwér, Åsa 

“Early Predictors of 

Reading 

Comprehension 

Difficultes”  

2014, Sverige 

ERIC 

Syftet är att undersöka det 

kognitiva och språkliga 

perspektivet hos barn som 

har läsförståelseproblem. 

Longitudinell studie med data 

från tvillingstudie som heter 

ILTS som utfördes i fyra 

länder: Sverige, Norge, USA 

och Australien.  

1000 tvillingpar har inkluderats 

i studien.  

Utvärderingen av tvillingarna 

började i förskolan, när de var 5 

år. Därefter utfördes 

uppföljningar i klass 1,2 (i alla 

länder) och i klass 4,8 (i 

Sverige och USA) och i klass 9 

(i Norge). 

Resultatet visar att barn som 

är i risk-zonen för att 

utveckla 

läsförståelsesvårigheter ofta 

har svårigheter för det 

muntliga språket, såsom 

vokabulär, grammatik, 

verbalt minne och 

hörförståelse. Barn som har 

låga färdigheter inom 

fonetik kan avkoda utan 

problem, dock kan deras 

låga färdigheter inom det 

muntliga språket påverka 

läsförståelse. Att arbeta med 

ordförrådet tidigt är viktigt 

för att det underlättar 

inlärning av nya ord i 

framtiden. 

Fälth, Linda.  

“The Use of 

Interventions for 

Promoting Reading 

Development Among 

Struggling Readers”  

2013, Sverige  

Linnaeus University 

Syftet är att analysera 

effekter av interventioner 

med en kvantitativ aspekt 

av elevers läsförmågor 

och en kvalitativ aspekt 

av att tolka intervention 

för att främja 

läsutveckling. 

I studien inkluderas fyra 

artiklar som har baserats på två 

studier. Dock är den första av 

dessa studier den viktigaste och 

artikel ett baseras på den.  

Artikel två, tre och fyra baseras 

på studie två.  

 

I studie ett deltog 14 elever, 

varav 11 pojkar och tre flickor 

från årskurserna ett till fyra. I 

förskoleklassen testade de 

fonolek (fonetiklek), och de 

elever som inte nådde en 

acceptabel nivå bedömdes 

behöva extra hjälp.  

Eleverna i årskurs ett till fyra 

blev indelade i två grupper, där 

ena gruppen fick arbeta med ett 

För att förbättra 

ordavkodning hjälper 

metoderna Omega-IS och 

Reading Recovery.  

För att förbättra både 

ordavkodning och 

läsförståelse var kombinerad 

metod bättre än 

specialundervisning. Gapet 

mellan de läsare som 

behövde specialhjälp i studie 

två och de “typiska läsarna” 

hade minskat.  

 

För elever med 

lässvårigheter kan en 

intervention med både 

fonologisk träning och 

förståelseträning hjälpa. 



 

28 
 

datorprogram, Omega- IS, och 

den andra gruppen arbetade 

med metoden Reading 

Recovery. 

 

I studie två deltog 130 elever 

och 42 lärare från 41 olika 

svenska skolor, både från städer 

och landsbygden. Alla elever 

har genomfört lite mer än 

hälften av årskurs två. 100 

elever blev utvalda av sina egna 

lärare med tanken att de 

behöver extra hjälp. De 30 

återstående förklaras som 

“typiska läsare”. Eleverna 

delades in i fyra grupper där 

första gruppen fick använda 

Omega-IS, andra gruppen fick 

fonologisk träning, tredje 

gruppen fick arbeta med båda 

dessa metoder, så kallad 

kombinerad träning, och grupp 

fyra fick specialhjälp från 

lärarna.   

Genom att arbeta 

interventionsbaserat finns 

det möjligheter att främja 

god läsutveckling om dessa 

är välstrukturerade och har 

relevant innehåll. 
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Herkler, Birgitta 

“Läsutveckling i 

årskurs 2-6 belyst 

genom 

standardiserade test 

och nationella provet 

i svenska i årskurs 3” 

2011, Sverige 

Libris 

Syftet är att analysera 

läsförmågan från åk 2 till 

åk 6 och att sedan 

redovisa den. 

 

Syftet i delstudie A är att 

se hur läsprofilerna som 

utgår från the Simple 

View of Reading 

förändras för elever i låg- 

och mellanstadiet.  

 

Syftet i delstudie B är att 

undersöka om nationella 

provet gör någon skillnad 

i läsutveckling för elever i 

åk 3. 

En kohortstudie med 4 

årskurser som undersöks under 

2 tillfällen med ett år emellan 

gångerna. Detta för att se om 

någon förändring skett mellan 

undersökningstillfällena.  

I undersökningen ingick 24 

klasser från fyra skolor. 

Förutom de tester eleverna fick 

genomföra gjordes även en 

enkät för lärarna. 

 

 

 

 

 

 

Exluderad 

Studien visar att det finns 

starkare samband mellan 

fonologiska uppgifter och 

läsförståelse under åren på 

lågstadiet än det gör under 

mellanstadieåren. 

Lärare bör komplettera sin 

bedömning och inte enbart 

använda sig av nationella 

provet. Detta för att inte 

missa elever med 

dyslektiska problem. 

Resultaten i studien visar att 

det nationella provet inte är 

tillförlitligt för att kunna 

upptäcka elever i behov av 

läs- och skrivstöd. Ett tydligt 

resultat i denna studie visar 

att det finns ett flertal elever 

med ordavkodingsproblem 

men som klarar det 

nationella provet. 

Jonsson, Carin 

“Läsningens och 

skrivandets bilder” 

2006, Sverige 

Libris 

Beskriva och analysera 

bildens betydelse i barns 

läs- och skrivlärande, och 

innehållet i den rådande 

läs- och skrivdiskursen. 

En litteraturstudie av de senaste 

tre decenniernas läs- och 

skrivforskning i Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det tycks råda en 

övertygelse om att lärarens 

erfarenhet och 

allmändidaktiska kunskaper 

i kombination med 

kunskaper om språk- och 

läsprocesser är särskilt 

viktiga för att kunna 

utveckla en god 

läsundervisning. Språklig 

medvetenhet kan antingen 

ses som en konsekvens av 

eller en förutsättning för 

läsning. Läsdiagnoser 

används och 

rekommenderas som ett 

lärarverktyg för sortering, 

som ett underlag för 

fortsatta lösningar och som 
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Exluderad 

undersökningsmetod för 

avhandlingsförfattarna. I 

studierna framgår att läraren 

är viktig i 

läsinlärningssammanhang, 

inte minst som en 

igångsättare av den 

meningsskapande 

aktiviteten.  

Liberg, Caroline. 

“Learning to read and 

write”  

1990, Sverige  

Libris  

Syftet med denna studie 

är att få en bättre förtåelse 

av vad läsning och 

skrivning.  

20 föräldrar blev tillbedda att 

skriva anteckningar om hur 

deras barn arbetar med läsning 

och skrivning en månad i taget. 

En del deltog i tre månader, en 

del ett år beroende på barnets 

ålder. Sju tjejer och fyra pojkar 

deltar. Studien består av 395 

observationer. 

Det finns två olika sätt att 

läsa och skriva - effektivt 

eller grammatiskt. Det ena 

sättet kompletterar det 

andra, är det svårt att läsa 

eller skriva effektivt ändrar 

de strategi och läser/Skriver 

grammatiskt. Är det för lätt 

att läsa/skriva på det 

grammatiska sättet går de 

istället över till det effektiva. 

Det traditionella 

undervisningssättet sägs 

vara roten till olika sorters 

svårigheter, de som inte 

förstår användningen av 

grammatiska texter, de som 

lär sig grammatisk skrivning 

och läsning, men inte mer 

och de som lär sig effektiv 

läsning och skrivning men 

inte kopplar detta till 

elevernas vardag. För att bli 

en erfaren läsare ska eleven 

kunna byta fokus mellan 

effektiv och grammatisk 

skrivning och läsning. 

Genom traditionell 

undervisning blir inte alla 

elever erfarna läsare, och 

därför ges förslag till 

alternativa 

undervisningssätt.  



 

31 
 

Nielsen, Cecilia 

”Mellan fakticitet och 

projekt - Läs- och 

skrivsvårigheter och 

strävan att övervinna 

dem”  

2005, Sverige  

Kedjesökning från 

sammanfattning som 

hittades i SwePub 

Syftet är att förstå hur 

människor överkommer 

svårigheter i sin läs- och 

skrivsvårighet. 

En fenomenografisk studie 

baserad på intervjuer med 9 

elever (som hon har följt under 

ett år var) som försöker 

bemästra sina svårigheter.  

Nya faktorer som påverkar 

läs- och skrivinlärning som 

förekommer på olika sätt i 

dessa personers vardag. 

Faktorer såsom livsvärldens 

mångtydighet och 

komplexitet, meningsfullt 

lärande, kroppsligheten och 

egen tid kan bidra till ökad 

inlärning om de används på 

rätt sätt. Att läraren 

verkligen förstår eleverna 

och ser problemen på deras 

sätt är även en viktig faktor. 

Nyström, Ia 

”Eleven och 

lärandemiljön – en 

studie av barns 

lärande med fokus på 

läsning och 

skrivning” 

2002, Sverige 

Libris 

Syftet är att se vilka 

lärandeprocesser inom 

läs- och skrivaktiviteter 

elever utsätts för 

beroende på vilka 

lärandemiljöer de 

befinner sig i. 

Hermeneutiskt, empiriskt och 

kvalitativt men även 

kvantitativa inslag. 

Forskningen bedrevs i två 

utvalda skolor och en klass i 

varje skola. I klasserna 

fokuserade hon även på 

specifika elever som ej kunde 

läsa vid skolstart. Efterhand 

blev det 12 elever som 

forskningen bedrevs utifrån.  

Forskningen utgår från 

deltagande observationer, 

formella intervjuer med vuxna 

och elever, informella samtal 

med utvalda elever och test. 

Studien är gjord genom 

deltagande observationer, 

formella intervjuer med vuxna 

och elever samt informella 

samtal med utvalda elever. 

Även insamling av kopierade 

elevarbeten, granskning av 

läromedel och tester har 

använts.  

För att kunna förebygga 

elever lässvårigheter måste 

vi börja arbeta mer effektivt 

och se till att lärare har 

kunskap om hur 

undervisning bör utformas 

för elever som har svårt för 

att läsa. 

Ritchey, Kristen D., 

Coker, Jr., David L.  

Syftet är att undersöka 

kontrollprocedurer för att 

150 elever med blandade 

bakgrunder och förutsättningar 

Resultatet visar att det kan 

vara möjligt att identifiera 
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“Identifying Writing 

Difficulties in First 

Grade: An 

Investigation of 

Writing and Reading 

Measures”  

Learning Disabilities 

Research & Practice 

USA, 2014 

ERIC 

identifiera lässvårigheter i 

årskurs 1. 

i årskurs 1 fick läs- och 

skrivåtgärder. Eleverna testades 

genom att de fick läsa, stava, 

skriva meningar och en 

berättelse utifrån bilder och 

specifika instruktioner. Lärarna 

fick bedöma eleverna utifrån 

dessa test. Testerna som sedan 

samlades in bedömdes av 

assistenter och studenter. 

Utifrån dessa fick eleverna 

poäng, hamnar eleverna under 

en viss poäng så klassificeras 

de som elever med risk att få 

läs- och skrivsvårigheter. 

exakt vilka elever som är i 

riskzonen för att få 

lässvårigheter i årskurs 1. 

Snow, Catherine E., 

Ed.; Burns, M. 

Susan, Ed.; Griffin, 

Peg, Ed. 

“Preventing Reading 

Difficulties in Young 

Children.”  

1998, USA 

ERIC 

Att hjälpa elever få den 

bästa läs- och 

skrivutvecklingen de kan 

trots läs- och 

skrivsvårigheter.  

Gjort från uppdrag av U.S 

Department of Eduction och 

kunde därför få hjälp av olika 

organisationer att samla in 

information. 

Snow et. al anser att 

fonologisk träning är viktigt 

för elever som kan hamna i 

riskzonen för läs- och 

skrivsvårigheter. För de som 

har lässvårigheter hjälper det 

att analysera fonem, 

nonsensord och fonologisk 

avkodning. För att uppnå 

literacitet kan 

undervisningsmetoder 

såsom ”Reading Recovery” 

och ”Book Buddies” 

användas. Det finns även 

program på datorn som 

hjälper läs- och 

skrivsvårigheter. Detta ska 

ske ofta, gärna dagligen för 

att få gott resultat.  

Tjernberg, Catharina 

“Framgångsfaktorer i 

läs- och skrivlärande” 

2013, Sverige 

Libris 

Syftet är att undersöka 

olika framgångsfaktorer 

med fokus på elever som 

befinner sig i riskzonen 

för läs- och 

skrivsvårigheter. 

Forskningen har genomförts 

genom kvalitativ forskning, 

fallstudie, datainsamling, 

intervjuer, och observationer.  

De data som forskningen 

baseras på är lärares 

elevhistorier för att skildra läs- 

Resultatet visar att teoretisk 

förankning i undervisning 

har betydelse. För att läraren 

ska skaffa kunskap om hur 

långt i utvecklingen eleven 

har kommit krävs goda 

kunskaper om läs- och 
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 och skrivutvecklingen hos 

elever med dyslexi. Därefter 

beskrev författaren 

framgångsfaktorer i den 

undervisningen läraren bedrev 

som ledde till positiv 

utveckling för eleverna. 

skrivlärandets 

grundförutsättningar. 

Resultatet visar dock även 

att att en lärare som 

reflekterar och förhåller sig 

kritiskt till metoder blir en 

framgångsrik lärare inom 

läs- och skrivundervisning. 

Torgesen, Joseph K.  

“The Prevention of 

Reading Difficulties” 

Journal of School 

Psychology 

2002, USA  

ERIC 

Syftet är att förse 

praktiska råd om metoder 

som förebygger 

lässvårigheter. 

Ny forskning har använts för att 

etablera fakta om läsning och 

metoder för att förebygga 

lässvårigheter. 

Instruktioner för elever som 

ligger i risk-zonen behöver 

tydligare, mer intensiva 

instruktioner. 

 


