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Sammanfattning En fungerande läsfärdighet hos eleverna är en av skolans viktigaste 

uppgifter. En utmaning för läraren är att kunna möta alla elever och deras 

behov samtidigt som ett gemensamt arbete i klassen ska genomföras. Det 

bästa av alla världar är när elev, lärare och förälder har ett gott 

samarbete. Syftet med studien är att belysa forskning om lärarens 

möjligheter i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Frågeställningen vi vill besvara är: “På vilka sätt kan läraren hjälpa 

elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurs F-3?” För att besvara 

frågeställningen och uppnå studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, 

analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om lärares 

kunskapsutveckling, undervisningsstrategier och uppmuntran från 

hemmet. Vårt resultat visar att det krävs en varierad undervisning med 

tydliga instruktioner och att IKT är ett användbart hjälpmedel för 

eleverna med läs- och skrivsvårigheter. Läraren måste även anpassa 

undervisningen efter varje elevs behov samt ha goda förväntningar på 

varje elev. Läraren behöver kunskap om sina elevers eventuella 

svårigheter. Vidare forskning kan vara att undersöka på vilka sätt läraren 

utvecklar kunskaper som gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter.   
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Förord 
 

Intresset för att ta reda på mer om på vilka sätt läraren kan hjälpa elever med läs- och 

skrivsvårigheter har kommit genom känslan av att vi har för lite kunskap om läs- och 

skrivsvårigheter. Därför vill vi genom detta arbete ta reda på vilka sätt vi som framtida lärare 

kan arbeta för att få en positiv läs och skrivinlärning hos eleverna. Vi kommer fokusera på 

alla sorters läs- och skrivsvårigheter, alltså inte enbart diagnoser såsom dyslexi utan även 

allmänna läs- och skrivsvårigheter.  När vi har skrivit arbetet har vi gjort det tillsammans där 

vi båda har hjälpts åt med varje del. Det är ingen av oss som har fokuserat på en viss del själv 

utan vi har genom hela arbetets gång samarbetat med alla delar. Tack till våra handledare Bo 

Nurmi och Anette Johansson för all hjälp vi har fått under arbetets gång. Tack till vår 

handledningsgrupp som har gett oss feedback som har lett till att vi har kunnat utveckla vårt 

arbete.  Vi vill även tacka för bra diskussioner under handledningstillfällena.  

 

 

 

 

 

 

Ida Nord och Sofia Henriksson 
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Bakgrund 
 

Alla barn växer upp med olika förutsättningar vad det gäller läsning och skrivning. Vissa barn 

utvecklar förmågan i god tid medan andra behöver mycket träning - och några behöver 

träning som anpassas efter barnets behov. Att lyckas eller misslyckas med läsning påverkar 

ofta barnens hela fortsatta skolgång. Därför är en fungerande läsfärdighet1 hos barnen en av 

skolans viktigaste uppgifter. Dessvärre är läsfärdigheterna otillräckliga hos många elever när 

de lämnar den obligatoriska skolan, samtidigt som kompetenskraven i vidareutbildning, 

yrkesliv och samhälle ständigt ökar (HØien & Lundberg, 1990).  Därför är det viktigt att 

läraren inkluderar alla barn i undervisningen och anpassar den efter varje elevs behov. Vilket 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) hävdar att 

“undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper ska vara till grund för att främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Skolverket, 2011: 8). Därför kommer 

denna litteraturstudie handla om vad läraren kan göra för att hjälpa elever som har läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Centrala begrepp 
Våra centrala begrepp är lärare, elever, läs- och skrivsvårigheter och kunskaper. Begreppen 

kommer att definieras utifrån hur det är relaterade till vår studie. Lärare är en vuxen person 

som har en lärarlegitimation och undervisar i grundskolan årskurs F-3. Elever är barnen i 

klassrummet som har en ålder mellan 6-10 år. Läs- och skrivsvårigheter är en gemensam 

beteckning på alla som har svårt att lära sig läsa eller skriva oavsett orsak. Kunskaper 

innebär att förstå, åter och tillämpa information och idéer. Som vi nämnde ovan är det 

definitioner utifrån hur de relateras till vår studie.  

       

Dyslexi  
Läs- och skrivsvårigheter är en gemensam beteckning för att ha svårt att lära sig läsa eller 

skriva oavsett orsak. Dyslexi betyder svårighet att lära sig relationen mellan skrift och ljud 

(Fridolfsson, 2015). Pavey (2016) menar att elever kan ha mild, måttlig eller allvarlig dyslexi. 

En del människor har svårt att lära sig läsa och stava och för andra är det väldigt enkelt, men 

de allra flesta ligger mittemellan.  

                                                      
1 Läsfärdighet innebär förmåga att kunna läsa. 
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En fråga som fortfarande är obesvarad är om dyslexi är en funktionsnedsättning, vilket det 

fortfarande finns delade meningar om, men det råder ingen tvekan om att allvarliga läs- och 

skrivsvårigheter blir ett funktionshinder som drabbar vissa människor. 

 

Pavey (2016) menar också att dyslektikers läs- och skrivegenskaper är individuella. Både 

inom det praktiska och pedagogiska är alla elever med dyslexi olika. Att ett barn är 

dyslektiskt betyder inte att hen inte kan läsa, utan de behöver längre tid på sig än sina 

kamrater med läs- och skrivuppgifter och de har oftast svårare med stavningen. För att elever 

med dyslexi ska få samma läs-och skrivfärdigheter som sina kamrater måste de arbeta mycket 

hårdare och det är inte säkert de uppnår samma flyt och automatisering som förväntas när 

barn lär sig skriva, läsa och stava. Lundgren & Ohlis (2003) tar upp att det finns en del inom 

läs- och skrivsvårigheter som kallas sekundära emotionella följdverkningar som förekommer 

när eleven uppmärksammar att det som inte fungerar hos hen fungerar hos de andra eleverna. 

Känner eleven misslyckande flertal gånger kommer hen till slut tappa motivationen att 

anstränga sig för att lära sig något nytt. Det här leder till små problem som blir stora om det 

inte uppmärksammas i tid. Rätt pedagogik och tempo som ger elever med dyslexi en grund att 

stå på, kan vara avgörande för eleven. Många elever med dyslexi blir bemötta som svaga 

elever men de är inte svaga i allmänhet, utan de kan bli svaga om de inte får rätt 

förutsättningar för lärande och chansen att visa vad de går för. Lundgren & Ohlis menar på att 

vi människor oftast blir såsom omgivningen förväntas av oss.  

 

Tidiga läsinlärningen 
Andersson, Belfrage & Sjölund (2006) nämner att den inledande läsinlärningen avslutas 

någonstans i 9-10 årsåldern och barnen går “från att lära sig läsa till att läsa för att lära”. I det 

stadiet förväntas barnen att använda läsningen och skrivningen som verktyg för inlärning. Ett 

scenario som bör undvikas är att barn inte uppnår en grundläggande nivå av läsflyt i skolår 3 

och sedan inte fortsätter sin utveckling, eftersom det då finns en risk att de kommer komma 

efter i skolämnena. Skolans uppdrag är att förhindra att barn inte hamnar där.  

 

En utmaning för läraren är att kunna möta alla elever och deras behov samtidigt som ett 

gemensamt arbete i klassen ska genomföras. Det är avgörande för både elevernas enskilda 

utveckling och gruppens utveckling, hur lärarens förmåga och kompetens är, vad det gäller att 

hantera de olika behoven som finns hos eleverna. En av de viktigaste faktorerna för att 
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läsutvecklingen ska lyckas är nämligen pedagogisk skicklighet2 (Fouganthine, 2012). 

Fridolfsson (2015) hävdar att det bästa därför är om läraren i tidigt skede upptäcker att barnen 

kan vara i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Det hjälper alltså inte att “vänta 

och se”, eftersom det då lätt kan uppkomma en snöbollseffekt, det vill säga att svårigheterna 

blir större och större, som leder till att barn med läs- och skrivsvårigheter halkar efter i många 

skolämnen. Fridolfsson menar även på att det finns några tidiga tecken lärare kan vara 

uppmärksamma på när det gäller barn i lågstadieåldern och de flesta handlar såklart om själva 

läsningen, men det kan också finnas andra saker i deras beteende som läraren bör beakta. Det 

kan tillexempel vara att eleven inte visar intresse för bokstäver, ord och böcker, hen lär sig 

läsa och skriva långsammare än kamraterna och läser ofta fel på ord som liknar varandra, tex 

“igen och ingen”.  Eleven stavar fel och “tappar” ändelser och får ofta låg självkänsla samt 

svårt att koncentrera sig. Några barn med läs- och skrivsvårigheter har också problem med 

andra typer av inlärning. Det kan vara saker som att de har svårt att skilja på vänster och 

höger samt lära sig klockan. Lärarens skicklighet är avgörande för många barn huruvida läs- 

och skrivförmågan kommer att utvecklas. Lärarens kompetens har alltså en väldigt stor 

betydelse för barnens kunskapsinhämtning, vilket Fridolfsson hävdar att flera undersökningar 

visar.  

 

Lundberg (2006) menar att det idag finns barn med och olika förutsättningar i 

förskoleklassen, en del är trygga, lugna och nyfikna och har redan kommit långt med 

läsningen. De har stort ordförråd och kan nästan läsa helt flytande på grund av föräldrarnas 

hjälp där hemma. Det finns också de barn som känner sig otrygga, oroliga och högljudda eller 

tillbakadragna som inte har kommit långt i läsningen. Ordförrådet är otillräckligt och de 

känner bara igen några enstaka bokstäver. De är de barn som oftast inte har några vuxna som 

läser godnattsagor för dem hemma eller andra texter som har ett otillräckligt ordförråd.  

Därför står läraren för den svåra uppgiften att ge alla barn stöd och uppmuntran som de 

behöver inför mötet med skriftspråkets krav. Lundgren & Ohlis (2003) menar på att elev, 

lärare och förälder skapar det bästa av alla världar tillsammans i vardagen.  

  

                                                      
2 Med pedagogisk skicklighet menas god förmåga att främja elevers lärande och 
kunskapsutveckling. 
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Syfte, frågeställning och problemområde 
 

Syftet med studien är att belysa forskning om lärarens möjligheter i arbetet med elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Frågeställningen vi vill besvara är “På vilka sätt kan läraren hjälpa 

elever med läs- och skrivsvårigheter?” Sammanfattningsvis ser vi ett problemområde om hur 

lärare kan anpassa undervisningen efter alla elevers behov, men även kunna ge de bästa 

förutsättningarna för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Detta för att klara 

kunskapskraven som ställs.  

 

Metod 
 
Urval av sökord och systematiska sökningar 
Huvudorden i frågeställningen och i syftet, alltså det centrala för vad arbetet ska handla om, 

blev våra sökord, tillsammans med ord som kan hjälpa oss att få svar på vår frågeställning. 

Till exempel använde vi sökordet ”learning enviroment” eftersom vi ville ta reda på vilka sätt 

läraren kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter i klassrummet. Några exempel på 

sökord är: läs- och skrivsvårigheter, ”teachers”, ”elementary school”, ”primary school”, 

”students”, ”pupils”, ”reading difficulties”, ”writing difficulties” och ”learning environment”, 

lärare, elever och läs- och skrivsvårigheter. De engelska orden är viktiga för att sökningen ska 

bli bredare.  

 

Två viktiga kriterier för att artiklarna ska vara relevanta för vår studie är att de ska handla om 

grundskollärare som är inriktade på årskurs 1-3 men även förskollärare, de ska även innehålla 

läs- och skrivsvårigheter. Dessa kriterier har vi kommit fram till utifrån vår frågeställning. 

När sökningen efter källor skedde satt vi ihop olika ord med varandra i en söksträng, totalt 

användes två söksträngar.  

 

 

När vi använde ord som ”primary school” och ”elementary school” använde vi ordet “AND” 

och när vi ville ha exempel på två olika ord såsom ”students” och ”pupils” men även 

synonymer till orden användes “OR”. ”OR” och ”AND” är booleska operatorer. Den engelska 

söksträngen användes på bibliotekets databas och ERIC och den andra söksträngen med 

endast svenska ord, som är den kortaste, användes på SWEPUB.  
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Detta på grund av att det var det enda som gav många användbara resultat till studien. När vi 

skrev in fler ord i den söksträngen vi använde oss av, kom där inte upp några artiklar.  

 

Den första söksträngen som användes på Bibliotekets databas och ERIC:  

• teacher* AND student* OR pupils AND “reading difficulties” AND “writing 

difficulties”AND “primary school or elementary school” AND “learning 

environment”.  

Avgränsning: ”peer- reviewed only” 

 

Den andra söksträngen som användes på SWEPUB: 

• Läs- och skrivsvårigheter 

Avgränsning: refereegranskat  

 

När vi använde söksträngarna i en databas, tryckte vi i att det skulle vara ”peer-reviewed”. 

Det betyder att artiklarna har blivit granskade av experter. Refereegranskat är den svenska 

översättning för ”peer- reviewed”. Vi använde trunkering på vissa sökord, tex på sökningen 

“teacher”, eftersom vi vill ha träffar i både plural eller singular, då användes 

trunkeringstecknet. Citationstecknet användes när orden skulle sitta tillsammans som ett ord 

till exempel ”learning environment”. Sökningarna har gjorts på bibliotekets databas, 

SWEPUB och ERIC.  Den första söksträngen användes på bibliotekets databas “one search” 

och i ERIC. Den första söksträngen gav 41 träffar. Av artiklarna som gav träffar använde vi 

11 stycken. Irrelevanta artiklar som valdes bort var artiklar där fokus var på lärarens 

kunskaper inom grammatik. Irrelevanta artiklar var även de som handlade om vuxnas läs- och 

skrivsvårigheter, eftersom vårt fokus ligger på barn i de lägre åldrarna. Varför vi valde bort 

artiklar där fokus var på lärarens kunskaper inom grammatiken var för att artiklarna handlade 

om exempel på lärarens brister i grammatik. Därför ansåg vi att det inte gav oss svar på vår 

frågeställning eftersom vi vill veta på vilka sätt läraren kan hjälpa elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Den andra, som är den svenska söksträngen användes bara på SWEPUB och 

gav 12 träffar. Vi använde 3 stycken av artiklarna på SWEPUB. De artiklar som valdes bort 

handlade om vuxna, fetma och jämförelse av stavningstexter.  
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Manuella sökningar 
Det första vi gjorde vad det gäller sökningarna var en manuell sökning på internet där vi 

hittade ett examensarbete av Aronius (2016) som liknade vårt syfte och vår frågeställning. Vi 

tittade på de källor hen hade tagit och försökte se om vi kunde använda de källorna utifrån 

vårt syfte. Vi har även sökt på examensarbete som har liknande fokusområde som vi, vilket är 

läs- och skrivsvårigheter. Vi tittade på deras referenser för att få tips på doktorsavhandlingar, 

artiklar mm. Anledningen till sökningen på andras examensarbete var framförallt för att vi 

inte har skrivit examensarbete tidigare och därmed ville få lite inspiration på källor som är 

användbara. Resultatet av den manuella sökningen var 5 artiklar som passade vårt syfte.  

 

Urval av källor  
Källor som använts är vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar som är både nationella 

och internationella. Källorna fokuserar på lärarens roll men det finns även källor där eleven är 

i fokus men som ändå kunnat kopplas till läraren. Vi valde därför att använda en källa som var 

en undersökning gjord på elever som har risk för läs- och skrivsvårigheter i tidig ålder och om 

tidiga insatser kan hjälpa dessa elever. Detta ansåg vi var relevant för vår studie. En annan 

studie där eleverna har varit i fokus har handlat om IKT-verktyg. Den kan vi koppla till 

läraren genom att det är hen som hjälper eleverna med att välja ut verktyg som de kan arbeta 

med för att utveckla sitt lärande. Källorna har behandlat grundskollärare vilket innebär 

årskurs 1-3 men vi har även funnit källor som handlar om förskolan men som ändå varit 

relevant för studien. Studiernas syfte överlag är hur läraren kan stötta elever med läs- och 

skrivsvårigheter och även förebygga elever som har risk för läs- och skrivsvårigheter. 

Metoder som används i de flesta källorna är observationer och intervjuer (se bilaga 1).  

 

När urvalet av artiklar gjordes, valde vi de studier som studerade lärarna. Vi tog ut alla 

resultataspekter och satte in i ett dokument, då började vi undersöka olika kategorier och det 

fanns flera källor som kunde kopplas till mer än en kategori. De kategorier som lyftes fram 

var lärarens kunskaper, metoder och stöttning till läraren från hemmet. De olika kategorierna 

konstruerades genom jämförelse av de olika källorna och därigenom såg vi både likheter och 

skillnader som gjorde att de kunde delas in i kategorier. Namnen på kategorierna 

konstruerades genom de ord som var centrala för de olika aspekterna. När vi hade valt ut de 

olika kategorierna försökte vi se teman som ofta förekom i kategorierna och då färgkodade vi 

dessa teman i olika färger och därmed var respektive färg ett tema. Färgen turkos var till 
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exempel för temat “anpassad undervisning”. Detta gjorde att vi utifrån de olika färgerna 

kunde se vilka källor som hörde ihop och som liknade varandra (se bilaga 2). 

Resultat 
 
Nedan kommer vårt resultat att presenteras. I samtliga fall är det studiernas metod, syfte, 
resultat och slutsatser som framkommer och inget annat. 
 
Lärarens kunskapsutveckling 
 

Brister i lärarens kunskaper 
Alatalo (2011) har gjort intervju och enkätundersökningar där 308 lärare som undervisar i 

årkurs 1-2 deltog. Syftet var att få en förståelse över och beskriva lärarens möjligheter och 

svårigheter vid läs och skrivundervisning. Alatalo har fått en förståelse om lärarens arbete 

med läs och skrivundervisning och vilka möjligheter och svårigheter det finns. Resultatet från 

studien visar att det krävs flera moment för att ge eleverna en god läs och skrivundervisning. 

Ett exempel på ett moment är att läraren behöver synliggöra vilka svårigheter elever har som 

gör att de ligger efter och hur långt eleven har kommit i sin läsning. För att läraren ska kunna 

stötta eleven måste läraren ha kunskaper om ämnet de arbetar med och Alatalo fick se att ett 

flertal lärare hade bristande kunskaper om läsning. En reflektion hon har är att lärarutbildning 

bör ge lärare en grund om läsning eftersom det är en viktig del i livet med tanke på att 

vardagen till stor del innehåller läsning.  

 

Nielsens (2011) studie grundade sig på intervjuer av 9 elever i olika åldrar och hennes syfte 

var att ta reda på vilken hjälp elever med dyslexi samt elever med lässvårigheter behöver och 

vill ha från läraren.  Nielsens resultat bekräftar Alatalos studie att det är viktigt med lärarens 

språkkunskaper och att dem på så sätt ska kunna ge eleverna tid och verktyg för lärande. 

Nielsen lyfter fram i sitt resultat att elever tycker det är viktigt att de blir sedda av läraren och 

känner hopp om att utvecklas, vilket medför att eleven vill ha bekräftelse av sin lärare för sitt 

arbete och sina behov. Hon menar även på att miljön är viktig för elevernas lärande vilket 

även Alatalo (2011) fick se i sin studie. Alatalos resultat visar även att det är viktigt att lärarna 

skapar ett tryggt klassrum redan från första dagen, där alla elever är medvetna om att det är 

tillåtet att säga fel.  
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Det är också viktigt att elever behöver utmanas för att kunna utvecklas och öka sin kunskap. 

Läraren behöver på egen hand läsa in sig på forskning för att kunna utmana eleverna, vilket 

ofta är svårt om hen inte har någon att diskutera forskningen med. Det är därför viktigt med 

ett fungerande och samarbetande arbetslag. Tjernbergs (2011) studie bygger på observationer 

och intervjuer av 4 lärare som var verksamma i åk 1-5. Syftet med studien var att se 

framgångsfaktorerna i läs och skrivinlärning och få svar på frågan: Vad gör lärarna? En 

slutsats av resultatet är att det är viktigt med kollegor som man kan föra samtal med samt få 

möjlighet att reflektera om undervisningen som varit och få synpunkter på vad man behöver 

utveckla. Detta för att man på så sätt ska kunna utvecklas som lärare och få möjlighet att 

förbättra sitt ledarskap inför varje lektion.  

 
Betydelsen av reflektion 
Ziolkowska (2007) gjorde en studie baserat på intervjuer och observationer av en lärare som 

undervisade 24 elever i årkurs 1. Syftet med hennes studie är att utforska hur läraren kunde 

arbeta med och reflektera över behoven hos de elever som har det svårt med läsning och 

skrivning. Ziolkowska fick syn på att läraren använde en reflekterande dagbok som gjorde det 

möjligt för henne att se hur hennes elever hade utvecklat sina kunskaper och vilka svårigheter 

de hade men även vad de gjorde bra. Hon kunde sedan utveckla nästa lektion utifrån vad hon 

fick syn på och hade antecknat i hennes dagbok. Det här var något Loizou (2016) även fick 

observera utifrån hennes studie, vars syfte var att utforska vilka förändringar som har 

medförts i undervisningen för att hjälpa studenter. Hon observerade två lärare med 20 elever 

som reflekterade efter varje lektion, om vilka instruktioner de har gett och vad hon kan göra 

bättre för att eleverna ska lära sig mer. En av lärarna fick syn på att tiden inte räcker för att ge 

den hjälpen hon vill till den enskilda eleven som behöver extra stöd eftersom hon har en hel 

klass till att hjälpa. Den andra läraren vill gärna reflektera med andra kollegor för att få råd 

och kunna förbättra hennes reflektioner men hennes kollegor var inte intresserade och 

ansträngde inte sig för att hjälpa henne. Detta visar på hur viktigt det är med ett fungerande 

arbetslag och att reflektion hjälper lärare att utvecklas.  
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Undervisningsstrategier för att hjälpa elever med läs -och skrivsvårigheter 
 

Olika strategier 
Många studier visar på att olika typer av övningar inom läs- och skrivinlärning är givande för 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Ziolkowskas (2007) studie menar på att lära eleverna 

olika strategier för att eleverna ska utveckla sin läsning. En strategi är att eleverna läser om en 

berättelse flertal gånger, då kan eleverna upptäcka saker i texten som de missade första 

gången. Loizou (2016) menar även hon på att upprepning kan öka lärandet, speciellt hos de 

elever som har lässvårigheter. Det hjälper också eleverna att få ett flyt i sin läsning samt öka 

deras självkänsla och få en bättre förståelse för vad dem läser. En annan strategi är att lära sig 

läsa utifrån bilder i böcker men använder eleverna bara den strategin blir läsning svår för dem. 

Svåra ord kan presenteras för eleverna innan de börjar läsa för att de ska få en förståelse för 

dem innan de läser orden i texten. Detta gör att eleverna slipper göra avbrott när de läser och 

när de läser texten mestadels på egen hand känner de sig säkrare med sin läsning. 

Lässtrategierna kan sedan sättas upp i klassrummet så att eleverna kan använda sig av dem 

om de fastnar (Ziolkowska, 2007).  

 

Ergen och Elma (2018) har gjort en intervjustudie där 21 stycken F-3 lärare har deltagit. 

Syftet med studien var att fastställa grundskollärarnas vanor och svårigheter relaterade till 

studenter som anses ha odiagnostiserade läs- och skrivproblem, alltså inte fått någon diagnos 

såsom dyslexi. Ergen och Elmas resultat av studien visar att en grundskollärare använder sig 

av “en till en läsning med lärare”, högläsning och diktläsning med de elever som har 

svårigheter med läsning. Läraren använder även andra metoder såsom att eleven får läsa en 

historia som är personlig eller en historia som är skriven av vänner. Detta eftersom eleverna 

oftast tycker det är mer intressant att läsa texter som är skrivna själva eller av vänner och 

familjer. Ergen & Elma tar även upp hur läraren arbetar med elever som har skrivproblem 

vilket är på samma sätt, att läraren arbetar med “en- till- en- diktering” och samtidigt 

kontrollera det eleven skriver med hjälp av en röd penna för att göra markering, vilket görs 

för att eleven ska se vad hen gör fel och för att inte upprepa felet igen.  

 

Fälth, Gustavsson, Tjus och Svensson (2014) gjorde en studie baserat på intervjuer vars syfte 

var att utifrån ett lärarperspektiv utforska upplevelser och erfarenheter av att delta i 

interventionsstudie. I studien presenteras 18 lärare som arbetar med ett intensivt upplägg 

vilket innebär att det ska förekomma flera träningspass som är 15-20 minuter långa istället för 
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en hel timme. Under de 15-20 minuter tränas det intensivt med ett upplägg som till exempel 

fonologisk träning, där eleverna får grotta ner sig i olika övningar. Det här gjordes tre eller 

flera gånger i veckan. Lärarna tog reda på vad varje enskild elev behövde arbeta med under 

det intensiva upplägget för att sedan låta eleven arbeta vidare själv. Läraren utvärdera sedan 

hur det hade gått för eleven för att se om hen behövde ett träningspass till eller inte. Detta 

arbetssätt gynnade både lärarna och eleverna. Eleverna gynnades genom olika övningar som 

gjorde att de får möjlighet att utvecklas. Läraren gynnades genom att hen anpassade 

undervisningen till elevernas behov och fick därmed ut så mycket som möjligt av 

undervisningen.  

 

Förväntningar och variation 
Sandström Kjellin (2007) presenterar en studie baserad på observationer och intervjuer, där 

14 elever och 2 lärare deltog. Syftet med studien var att beskriva och analysera förändringar i 

klassrumsmiljön över tid för skickliga lärare och barn med läs- och skrivsvårigheter. 

Sandström Kjellins resultat visar vikten av förväntningar på eleverna som kan påverka deras 

prestation. Det är viktigt att läraren har höga förväntningar på sina elever för att dem ska 

kunna lyckas. Vill läraren främja intresset för elever med lässvårigheter i sitt klassrum är det 

viktigt att hen har höga förväntningar, samtidigt som det är viktigt att eleven får en bekräftelse 

på att förväntningarna har uppnåtts. Exempel på vilka förväntningar läraren kan ställa är 

förväntningar på kapaciteten, det vill säga elevernas olika förmågor. Läraren kan också ha 

förväntningar på elevernas engagemang i klassrummet. Ziolkowska (2007) betonar vikten av 

en lärare som uppmuntrar eleverna med läs- och skrivsvårigheter. Detta genom att läraren får 

dem att känna att de kan läsa och ger dem chansen till egna val utifrån deras intresse och mål. 

Läraren kan även berätta för eleverna vad de har gjort bra i slutet på varje lektion. Detta 

motiverar eleverna att fortsätta prestera under nästkommande lektion samt känna sig stolta.  

 

Fälth m.fl. (2014) resultat visar för att ett barn ska lära sig läsa är motivationen en viktig 

faktor. För att eleverna ska hålla motivationen uppe är det viktigt med variation i uppgifterna 

och det som ligger till grund för uppgifterna är elevernas motivation. Med variation menas att 

det ges olika uppgifter för att inte arbeta på samma sätt varje gång. Därför är det viktigt att ha 

en dialog med eleverna om upplägget och innehållet samt göra eleverna medvetna om att de 

själva kan få vara med och påverka. Det är också viktigt att påpeka vad syftet med 

uppgifterna är. 
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Lonigan, Purpura, Wilson, Walker & Clancy- Menchetti (2013) har gjort en undersökning där 

324 elever deltog, ett urval av förskolebarn som hade hög risk för senare läsproblem. Syftet 

med studien var att utvärdera effektiviteten av ingripande som syftar till att främja 

utvecklingen av färdigheter. Longian m.fl. har en slutsats där det är många barn som 

misslyckas med utveckling av sin läsförmåga. För att försöka förebygga detta krävs tidiga 

insatser för att hindra risk för lässvårigheter senare. Redan i förskolan är det viktigt att arbeta 

med aktiviteter som hjälper barn med deras språk, fonologiska medvetenhet och skriftspråk 

för att dem ska kunna utvecklas inom detta. Studien visar på att individuell anpassning är 

viktigt. Med individuell anpassning avses med uppgifter som är anpassade för eleven utifrån 

elevens behov. Även varierad undervisningen vilket här betyder att undervisningen ser 

annorlunda ut varje gång och eleverna får olika uppgifter som görs på olika vis. Detta har 

visats varit betydelsefull för elevers lärande. Genom varierad undervisningen har det visats att 

eleverna får en nyfikenhet och ett intresse till lärande. Studien visar även att eleverna får en 

mer positiv inställning till ämnet.  

 

Tydliga instruktioner 
Torgesen (2002) har gjort en litteraturöversikt baserat på andras studier. Syftet med studien är 

att framföra praktiska råd och metoder för att förhindra lässvårigheter baserat på ny forskning 

från de sista två årtionden. Resultatet visar att innan eleverna med lässvårigheter får till sig 

arbetsuppgifter är det viktigt att de får tydliga instruktioner för hur de ska göra. Tydliga 

instruktioner innebär att läraren förklarar en uppgift på ett bestämt sätt så alla elever förstår 

och begriper vad de ska göra. Torgesen har en slutsats om att lärare måste arbeta för att 

utveckla och inleda rutiner för att identifiera elever som behöver extra instruktioner på rätt 

sätt. Läraren måste arbeta för att hitta olika sätt att ge tydliga och stödjande instruktioner till 

de elever som behöver de. Ziolkowska (2007) noterar att det kan vara svårt ibland att ge 

instruktioner till elever med svårigheter inför hela klassen och menar därför på att det kan 

vara bra att göra det i en liten grupp istället antingen innan eller efter hela klassen har hört 

instruktionen. Genom detta anpassas instruktionerna till elevernas individuella behov. 

Nilholm & Alm (2010) har gjort en intervju och observationsstudie där 300 elever deltog. 

Syftet med studien var att utveckla ett tillvägagångssätt som är lämpligt för att bestämma om 

ett klassrum är inkluderande. Syftet var också att analysera vilka strategier som lärarna 

använde och analysera barns erfarenheter av klassrummet. Nilholm & Alms (2010) resultat 
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visar på att läraren ska anpassa instruktionerna till barnens individuella behov. Läraren ska 

samtidigt hitta en balans där man skapar en gemenskap i gruppen samtidigt som de tar hänsyn 

till varje elevs behov, vilket Ziolkowskas resultat ovan styrker att instruktioner ska anpassas 

utifrån varje elev.  

 
IKT- användning 
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan användas för att stötta elevers lärande. 

Nielsen (2011) nämner att ett annat redskap för lärandet hos elever med svårigheter är datorn. 

Studien visar på att det finns många elever som får datorer av lärarna, som ett verktyg till 

lärande. Abbott & Clarke (2016) har gjort en studie baserat på intervjuer med ca 50 elever, två 

lärare och två klassrumsassistenter. Syftet var att utvärdera effekterna av iPad- användningen 

i läskunnighet och räknefärdighet. Abbott & Clarke uppmärksammar även detta precis som i 

föregående studie där några elever som har läs-och skrivsvårigheter börjar använda Ipads. 

Genom att arbeta med Ipad resulterade det i att eleverna förbättrade sin fonologiska 

medvetenhet och även deras skrivning. Deras handstil blev mycket bättre i jämförelse med 

föregående år. 

 

Lie, O´Hare & Denwood (2000) har gjort en studie baserat på intervjuer av 51 elever. Syftet 

med studien var att huruvida ett barn kan dra nytta av att använda någon form av tangentbord. 

Resultatet visar att lärarna upplever att användningen av dator eller Ipad har stärkt barnens 

motivation. Anledningen till det, enligt eleverna, är att de inte får någon skrivkramp när de 

skriver på datorn och det går även fortare att skriva. Eleverna känner också att de inte slösar 

bort lika mycket tid när de skriver på datorn som de hade gjort om de hade skrivit för hand 

eftersom det tar längre tid. Fält m.fl. (2014) menar på att en elevs självförtroende skyddas 

genom mer användning av datorn eftersom det ibland är enklare för en del elever att bli 

kritiserade av en dator än av sin lärare. Det här är en stor faktor till att elever har en positiv 

självbild. Lie, O´Hare & Denwoods (2000) resultat visar också på att eleverna också tyckte 

det var roligare att skriva en historia på datorn än för hand. Andra hjälpmedel som hjälpt 

eleverna att skriva, förutom datorn, var att använda penngrepp, en upphöjd bordsskiva och en 

skrivare som är kopplad till en ”touch-talker”, med vilken eleverna kan spela in kommentarer. 

Enda nackdelen som framkom var omställningen från penna till tangentbord. Fält m.fl. (2014) 

tar upp att en lärare oftast använder dator som ett extra träningspass eller som en belöning till 

en del elever. Läraren ska nu istället börja använda datorn ännu mer under lektionstid för att 

det ska bli en naturlig del av undervisningen.  
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Förståelse av dyslexi och anpassad undervisning 
Leite (2012) gjorde en intervjustudie där 100 lärare deltog. Syftet med studien var att hjälpa 

lärarna att hantera lässvårigheter för att studenter som har dessa svårigheter ska bli 

tillfredsställda. Leite fick syn på att det endast var ett fåtal lärare som vet vad dyslexi är och 

hur man ska verka för att främja en dyslektisk elevs lärande. Därför bör man få en högre 

utbildning om problem som kan uppstå i praktiken. Men något som Nielsen (2011) har 

kommit fram till i sin studie är att böcker är ett viktigt verktyg och det är viktigt att läraren 

uppmärksammar elevernas intresse för att böcker sedan ska kunna väljas ut. Detta skapar en 

större motivation hos eleverna, vilket elever som har dyslexi själva har bekräftat i studien.  

 
Tjernbergs (2011) resultat visar att det är viktigt att läraren anpassar undervisningen utifrån 

elevernas förutsättningar och behov. Först kan undervisningen vara för hela gruppen för att 

alla ska vara inkluderade och sedan kan det delas ner i individnivå för att anpassa uppgifter 

för varje individ. Individuell nivåanpassning är avgörande för många elevers lärande 

understryker Fält m.fl. (2014). I Loizous (2016) studie observerade en lärare hur hon arbetade 

med en elev som har läs- och skrivsvårigheter och hur hon anpassade uppgifter utifrån elevens 

behov.  Eleven fick en egen instruktion om grundläggande färdigheter för läsning. Läraren 

gav uppgifter som gjorde att eleven kunde träna på de grundläggande färdigheterna. Läraren 

markerade vissa bokstäver i texten som borde läsas tillsammans för att hjälpa eleven att läsa 

bättre. Resten av klassen var avundsjuka på eleven med särskilda behov eftersom hen fick 

enklare uppgifter. Läraren insåg då det viktiga med att få acceptans från hela klassen 

angående elevers olikheter och att alla tar till sig kunskap på olika sätt. Läraren gav ett bra 

exempel på hur man kunde få klassen att acceptera elevers olikheter som gjorde att eleverna 

fick en tydligare förståelse för att alla är olika och har olika behov, vilket ledde till en 

acceptans från klassen. Leité (2012) menar också att inkludering inte handlar om att man gör 

likadant för alla sina elever, utan att man istället gör skillnad, just för att kunna anpassa 

undervisningen till allas förutsättningar. Läraren måste se till varje enskild elevs behov och ha 

detta i tankarna hela tiden.  

 

Loizou (2016) observerade även en annan lärare som använde sig av en blandad gruppering 

som bestod av fyra elever i varje grupp. Detta innebar att elever som hade läs- och 

skrivsvårigheter kunde lära sig utifrån deras klasskamrater. De elever som fick chansen att 

hjälpa sina kamrater fick uppmärksammat deras förmågor och kunskaper. Fördelen med 
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grupperingen var att läraren fick chansen att hjälpa de elever som även har mer individuella 

svårigheter också. 

 

Stöttning från hemmet till läraren 
Ergen & Elmas (2018) resultat av studien visar att föräldrar eller annan anhörig kan göra 

läsövningar med sina barn. Studiens resultat visar även att om föräldern hjälper sina barn med 

läsningen hemma blir det en extra träning för eleven, genom att repetera det eleven tränade på 

i skolan. Detta resultat gäller även skrivsvårigheter. Loizou (2016) menar på att om detta ska 

vara genomförbart är det viktigt att kommunikationen mellan lärare och föräldrar är bra. Å 

ena sidan vill en del föräldrar veta syftet med de övningar de får hem, men även målet för 

eleven och vad dem kan göra för att hjälpa eleven hemma. Det finns olika sätt för att ge den 

informationen. Det kan tillexempel vara via en dagbok med instruktioner, eller boka ett möte. 

Å andra sidan finns det lärare som inte har en daglig kontakt med föräldrarna eftersom de 

anser att undervisningen enbart ska ske i klassen och inte hemma.  

 

Sammanfattning av resultat 
Vår frågeställning är: Hur kan lärare hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurs F-3? 

Alatalo (2011) och Nielsen (2011) kommer fram till att läraren behöver kunskaper om 

elevernas svårigheter för att kunna ge dem stöttning. Tjernberg (2011), Ziolkowska (2007) 

och Loizou (2016) betonar vikten av reflektion men även Ziolkowska (2007) och Loizou 

(2016) tar upp att det är viktigt att eleverna får lära sig olika strategier. Att arbeta intensivt 

med olika uppgifter är gynnsamt för eleverna, vilket är ett resultat av Fälth m.fl. (2014). 

Sandström Kjellin (2007) understryker vikten av hur förväntningar på eleverna påverkar deras 

prestation vilket även Ziolkowska (2007) betonar. Fälth m.fl. (2014) och Lonigan m.fl. (2013) 

resultat visar att det är viktigt med varierad undervisning. Torgesen (2002), Ziolkowska, 

Nilholm & Alm (2010) kommer fram till att det är viktigt med tydliga instruktioner. Leité 

(2012) och Nielsens (2010) resultat visar att det är viktigt att ha förståelse för vad dyslexi är 

för att främja deras lärande. Nielsen, Abbott & Clark (2016) och Lie m.fl. (2002) samt Fälth 

m.fl. (2014), deras resultat visar att IKT-användning är ett redskap för lärande. Tjernberg 

(2011), Fälth m.fl. (2014) Loizou (2016) och Leité (2012), kommer fram till att det är viktigt 

att läraren anpassar undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och behov. Ergen Elma 

(2018) och Loizou (2016) resultat visar att det blir en extra stöttning för eleverna om de får 

hjälp hemifrån.  
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
En utmaning när sökningen gjordes på artiklar var att med sökorden såsom läs- och 

skrivsvårigheter, var vi tvungna att vara vaksamma för artiklar som handlade om 

inlärningssvårigheter. Eftersom inlärningssvårigheter hamnar mer under specialpedagogiken 

och vi då hade kommit ifrån vårt fokusämne som är svenska. Därför var vi tvungna att läsa 

noga att det handlade om lässvårigheter eller om skrivsvårigheter. När söksträngarna 

konstruerades testade vi sökordet ”literacy” men då blev träffarna för få och den söksträngen 

blev då inte användbar. Vi valde att testa ordet ”literacy” eftersom det betyder läs- och 

skrivkunnighet och vi ansåg att det hade kunnat ge relevanta träffar eftersom läs- och 

skrivkunnighet kan relateras till vår studie. När sökningen gjordes och träffar uppkom, 

upptäckte vi att det fanns ett flertal artiklar på svenska som verkade intressanta och 

användbara för vår studie. När artiklarna sedan skulle öppnas för att kunna få fram hela 

innehållet gick det inte. Vissa artiklar var alltså “låsta” och vi kunde därmed inte få tillgång 

till dem. Dessa artiklar fick därmed väljas bort och fokus fick istället ligga på de artiklar som 

gick att öppna. Konsekvensen av att artiklarna inte är tillgängliga, är att vi kanske går miste 

om studier som hade varit intressanta och användbara för vår studie. 

 

Alla artiklar som valdes är relevanta för vårt syfte och vår frågeställning. Sökorden som 

användes för att hitta artiklarna är huvudorden i vår frågeställning, tillsammans med ord som 

kan hjälpa oss att få svar på vår frågeställning. Vi har valt artiklar med fokusområdet lärare 

och på vilka sätt läraren kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter men vi har också 

använt oss av studier i resultatet där eleverna har studerats. Ett exempel på en studie som har 

gjorts på elever är Lie, O´Hare & Denwoods (2000) som visar resultat där IKT-användning är 

ett hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Anledning till att vi har tagit med 

detta resultat är för att det är lärarens val av IKT-verktyg som hjälper eleven och det är även 

läraren som styr vad eleverna ska arbeta med. 

 

En styrka i vår studie är att vi har hittat artiklar där de har gjort både kvalitativa och 

kvantitativa undersökningar. Genom att metoderna har skiljt sig åt har det gjort att vi har fått 

olika resultat beroende på vilken metod som utförts. Enkäterna gör att till exempel lärarnas 

tankar kommer fram, medan observationsstudier visar hur verksamheten fungerar i praktiken. 
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En svaghet i artiklarna vi har använt oss av är att det inte framkommer om lärarna är män eller 

kvinnor. Vi vet inte om det hade haft någon inverkan på resultatet dock är det något vi har 

reflekterat över om det skulle kunna påverkat, vilket hade varit intressant att ta reda på om det 

finns skillnader i mäns och kvinnors kunskap, eller elevers respekt för lärare av olika kön. En 

annan styrka vi kan se är att vi har använt artiklar från olika länder, som tillexempel: Sverige, 

Turkiet, USA, Cypern. Detta gör att vi får en bred syn på syftet i vår studie.  

 

Resultatdiskussion 
Vår frågeställning som vi vill ha besvarad är “Hur kan lärare hjälpa elever med läs- och 

skrivsvårigheter?”.  En sammanfattning av de resultat vi har fått fram om vilka sätt läraren 

kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter är att det krävs en varierad undervisning med 

tydliga instruktioner och att läraren kan använda IKT som ett användbart hjälpmedel för 

elevernas lärande. Läraren måste även anpassa undervisningen efter varje elevs behov samt ha 

förväntningar på sina elever. Läraren behöver kunskaper om sina elevers svårigheter och även 

en förståelse för elever med dyslexi. Ett annat resultat är samverkan med hemmet genom att ta 

hjälp av föräldrarna för att eleverna ska få stöttning från både skolan och hemmet.  

 

Det var många resultat som visade likheter i anpassad undervisning. Leité (2011), Tjernberg 

(2011), Fälth m.fl (2014) och Loizou (2016), alla resultaten visade att det är viktigt att man 

som lärare anpassar undervisningen utifrån eleverna och för att kunna göra detta måste man se 

till varje elevs behov och förutsättningar. Det finns olika sätt att anpassa undervisningen och 

därmed måste läraren hitta ett sätt som passar och fungerar i klassen men även för de enskilda 

eleverna. Samtidigt visade Loizous (2016) resultat även på att göra klassen medvetna om att 

alla är olika och alla inte arbetar likadant. En nackdel med resultaten är att vi inte kunde hitta 

resultat som sa emot varandra. Det hade varit intressant att få se en studie som sa tvärtemot 

för att få fram olika synvinklar på resultaten. Vi kunde däremot hitta en studie av Loizou 

(2016) vars resultat visar att en lärare menar på att undervisningen ska ske i skolan och inte i 

hemmet medans Ergen & Elmas (2018) resultat visar att en elev med svårigheter får extra 

stöttning om de får hjälp hemifrån också. I bakgrunden nämns Lundgren & Ohlis (2003) där 

det framkommer att i vardagen är det eleven, föräldrarna och läraren som skapar “den bästa 

av alla världar” vilket vi kan styrka med resultatet vi nämnde av Ergen & Elma (2018). Ergen 

& Elma (2018) och Loizous (2016) resultat visade att samverkan med hemmet och 
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föräldrarna är viktig. Vi hade tyckt det hade varit intressant med ett resultat som visar att alla 

elever inte har samma förutsättningar vad det gäller hemförhållandena. 

 

Utifrån personlig erfarenhet efter att ha gjort en praktik i Finland, fick en av oss se hur de 

arbetar med ett intensivt upplägg. De arbetade med 15 minuters intervaller där de arbetade 

med ett ämne och sedan bytte de ämne och samtidigt gjorde en förflyttning. På detta viset 

blev det en varierad undervisning och även eleverna höll sig motiverade och ville fortsätta 

arbeta. Det fick även chansen att röra på sig genom förflyttningen från bänken till soffan. Fält 

m. fl (2014) gjorde en studie där de observerade ett intensivt upplägg på 15-20 minuter där 

lärarna tog reda på vad varje enskild elev behövde arbeta med under det intensiva upplägget 

för att sedan låta eleven arbeta vidare själv. Deras resultat styrker det en av oss fick se i 

Finland genom att hålla elevers motivation uppe krävs det en varierad undervisning där de 

inte får samma uppgifter hela tiden.  

 

Något vi inte har sett tidigare som Louizos (2016) resultat visar på, är att en del elever blir 

avundsjuka på de elever som får andra uppgifter som är olikt resten av klassens uppgifter. 

 Läraren som resultatet utgår ifrån tar inför klassen upp att alla elever är olika och att det är 

viktigt att acceptera alla elevers olikheter. Det är intressant att en lärare vågar ta upp detta i 

helklass och få ett positivt resultat från eleverna efteråt, som sedan leder till viljan att vara en 

hjälpande hand för sina kamrater.  

 

Något som inte togs upp i bakgrunden men som vi har fått fram ett positivt resultat på är IKT, 

som är ett hjälpverktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter. Ett resultat visar att elevernas 

fonologiska medvetenhet och deras skrivning har förbättrats efter att eleverna började 

använda iPads (Abbott & Clarke,2016). Ett annat resultat utifrån Lie, O´Hare & Denwoods 

(2000) studie är att motivationen har stärkts för läsning och skrivning och eleverna får ingen 

skrivkramp när det skriver på datorn. Eleverna finner mer glädje att skriva på datorn än för 

hand. Fält m.fl. (2014) studie visar även att självförtroendet stärks eftersom det är lättare för 

eleverna att bli kritiserade av datorn än av sin lärare. Något vi har upplevt på praktiken 

gällande IKT är att fler elever väljer att skriva på datorn framför att skriva för hand, eftersom 

de upplever att det tar för lång tid och det är krävande att skriva för hand. Vi har inte upplevt 

att eleverna tycker det är jobbigt eller att dem tar illa vid sig av att bli kritiserade av datorn. 

Det har mer kommit som en naturlig del av användningen av datorerna för eleverna. Ett bra 
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program som heter skolstil som eleverna kan använda sig av är när de skriver på datorn är ett 

program som läser upp berättelser som de har skrivit själva. Programmet ljuder orden så att 

eleverna kan höra hur bokstäverna låter, på så sätt kan de träna sin fonologiska medvetenhet. 

Ett annat program är Legimus som är en app för elever med lässvårigheter som kan få sin 

läsebok uppläst för sig. Dessa två hjälpmedel är gynnsamma för elever med läs- och 

skrivsvårigheter men även för alla elever.  

 

Slutsats och implikationer 
Slutsatser som kan dras utifrån resultatet om vilka sätt läraren kan hjälpa eleverna med läs- 

och skrivsvårigheter är att läraren behöver mer kunskaper om dyslexi och andra svårigheter 

än att bara ha vetskapen om att eleverna har dyslexi eller andra svårigheter. Har läraren mer 

kunskaper kan de på så sätt leda till att läraren kan anpassa undervisningen samt variera 

undervisningen utifrån behoven. Läraren behöver därmed ta hänsyn till elevers olika 

personligheter, diagnoser, eventuella svårigheter samt deras dagsform. Läraren behöver också 

ge tydliga instruktioner samt ge eleverna verktyg för lärande. Ett exempel på ett sådant 

verktyg IKT. En annan slutsats är att en bra kommunikation med hemmet är viktig för att 

kunna få en klar bild över elevens möjligheter för stöttning hemifrån. På så sätt behöver 

läraren se till att den extra stöttningen som inte alla kan få hemma förekommer i skolan.  

 

Något vi kommer ta med oss till nästa praktik utifrån resultatet är en varierad undervisning. 

För att detta ska vara möjligt är första steget att vi lär känna de elever vi kommer ha, för att vi 

ska kunna anpassa undervisningen efter dem och deras behov. När vi har lärt känna eleverna 

och deras behov kan vi ge dem olika uppgifter som är anpassade efter vad eleverna behöver 

träna extra på. Tydliga instruktioner är något som resultaten har visat på är gynnsamt för 

eleverna med läs- och skrivsvårigheter. I praktiken hade vi kunnat ge instruktioner på 

tillexempel “mattan” som är oftast en samlingsplats på golvet som gör att eleverna kommer 

närmre och vi får en bättre och tydligare kommunikation med varandra. Det finns även större 

möjlighet att konkretisera uppgiften som ska göras på mattan där alla sitter i en ring där de 

kan se och få det visat hur de ska göra. Något som är viktigt att ta med ut i praktiken är att ge 

eleverna en nyfikenhet och glädje till att vilja läsa. Det kan göras genom att de får läsa böcker 

som speglar deras intresse på fritiden och får olika varierade uppgifter utifrån boken. 

Högläsning med mycket inlevelse är ett sätt att väcka intresse. Då kan eleverna samtidigt 
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föreställa sig det läraren läser. Varför högläsning är ett sätt att arbete är för att eleverna ska få 

ett intresse till att vilja lära sig läsa.  

 

Vidare forskning som skulle kunna göras utifrån slutsatserna är att undersöka på vilka sätt 

läraren utvecklar kunskaper som gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter. Vårt resultat 

visar att läraren behöver en större förståelse för elevers svårigheter inom läsning och 

skrivning. Läraren ska inte bara veta att eleven har svårigheter utan även ha kunskapen om 

svårigheterna som kan finnas i klassrummet. Utvecklar läraren dessa kunskaper skulle hen 

kunna hjälpa sina elever med läs- och skrivsvårigheter ännu mer men också skapa en bättre 

lärandemiljö för hela klassen. Därför hade det varit intressant att ta reda på mer om på vilka 

sätt läraren kan utveckla dessa kunskaper.  
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Alatalo, T. 
(2011) 

Syftet med avhandlingen är att 
få förståelse över och beskriva 
lärarens möjligheter och 
svårigheter vid läs och 
skrivundervisning. 

   X X       308   1-2 

Clarke & 
Abbott (2016) 

Syftet var att utvärdera 
effekterna av iPad-
användningen i läskunnighet 
och räknefärdighet.  
 

    X  X    Ca 50 
elever 

   2 lärare & 
2 resurser 

Ergen, Y & 
Elma, C. 
(2018) 
 

Syftet med den här studien är 
att fastställa grundskolelärarnas 
praxis och svårigheter 
relaterade till studenter som 
anses ha okänslad muntlig 
kommunikation, läsning och 
skrivproblem. 

 

    X       21   1-3 

Fälth, 
Gustafsson, 
Tjus och 
Svensson 
(2014) 

Syftet med föreliggande studie 
är att utifrån ett lärarperspektiv 
utforska upplevelser och 
erfarenheter av att delta i ovan 
nämnda interventionsstudie och 
att belysa de kvantitativa 
resultat som finns rapporterade 
från studien.  

    X       18    

Leite, Sónia 
(2012) 

Syftet med studien är att få ett 
uppvaknade av 
introduktionerna av ämnena i 
de höga utbildningskurserna 
som ska hjälpa lärare att 
hantera denna typ av 
funktionshinder för att 
studenter som har dessa 
svårigheter i vissa uppgifter ska 
bli tillfredställda.  
 

   X        100   1-3 
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Lie, O’Hare & 
Denwood 
(2000) 

 

Syftet med studien är huruvida 
ett barn kan dra nytta av att 
använda någon form av 
tangentbord.  
 

    X      51     

Loizou (2014)  
Jag strävar efter att utforska 
vilka förändringar som två 
lärare i grundskolan har 
medfört i sin undervisning för 
att hjälpa studenter med 
inlärningssvårigheter framsteg 
inom cypriotiska 
primärklassrum. 
 

    X  X    Ca 20 
elever 

2   7-9år 

Lonigan, C., 
Purpura, D., 
Wilson, S., 
Walker, P & 
Menchetti, JC. 
(2013). 

Syftet med denna studie var att 
utvärdera effektiviteten av 
ingripande som syftar till att 
främja utvecklingen av 
framväxande färdigheter i 
färdigheter med ett urval av 
förskolebarn som hade hög risk 
för senare läsproblem och att 
undersöka experimentellt de 
specifika och synergistiska 
effekterna av de olika 
ingripande. 
 

X          324    Förskolan 

Nielsen, C 
(2011) 
 

Syftet är att ta reda på vilken 
hjälp elever med dyslexi samt 
elever med lässvårigheter 
behöver och vill ha från 
läraren, ur elevernas synvinkel. 

 

    X      9    Blandade 
åldrar 

Nilholm & 
Barbro Alm 
(2010) 
 

Syftet med studien var att 
utveckla ett tillvägagångssätt 
som är lämpligt för att 
bestämma om ett klassrum är 
inkluderande, men även att 
analysera vilka strategier som 
lärarna använde och analysera 
barns erfarenheter av 
klassrummet.  
 

    X      300 2    
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Sandström 
Kjellin (2007) 

 

Syftet med denna studie är att 
beskriva och analysera nischer 
och förändringar i nischer över 
tiden för skickliga läsare och 
barn med läs- och skrivandes 
funktionshinder, med tanke på 
"målen att uppnå" och "mål" 
för att sträva efter "" i Svenska 
skolsystem. 
 

    X  X    14 2   Åk 1 

Tjernberg, C 
(2013) 

Syftet är att analysera faktorer 
som stöttar elever i risk för läs 
och skrivsvårigheter. 
Utvecklande av lärarens 
yrkesskicklighet kartläggs 
också. 

      X X        

Tjernberg, C 
(2011) 

Syftet med artiklen är se 
framgångsfaktorerna i läs och 
skrivlärande. Vad gör lärarna? 
 

    X  X     4   Åk 1-5 

Torgesen, J 
(2002) 

Syftet är att framföra praktiska 
råd och metoder för att 
förhindra lässvårigheter baserat 
på ny forskning från de sista 
två årtionden. 

               

Vellutiono, F., 
Fletcher, J., 
Snowling, D 
& Scanlon,D. 
(2004) 

Syftet är att sammanfatta 
forskningsresultat från de sista 
fyra årtionden som 

               

Ziolkowska, 
R. (2007) 
 

Syftet med studien var att 
utforska hur en klassrumslärare 
kunde arbeta med och 
reflektera över behoven hos de 
elever som kämpar med läsning 
och skrivning. 
 

    X  X    24 1   Åk 1 
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