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Abstract 
 

Johanna Kesenci och Mimmi Sundin (2017). Hur arbetar lärare med elever som har läs- 

och skrivsvårigheter?: En systematisk litteraturstudie om läs- och skrivsvårigheter. 

Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Svenska språket 

Svenska, Självständigt arbete inriktning 4-6, A- nivå̊, 15 högskolepoäng. Institutionen för 

humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

 

Denna uppsats är gjord utifrån en systematisk litteraturstudie där vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar ligger till grund för undersökningen. Syftet med vår systematiska 

litteraturstudie är att ta reda på vilka förkunskaper lärare bör ha samt vilka metoder och 

arbetssätt som lärare kan arbeta utifrån för att undervisa språkutvecklande för elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Denna uppsats utgår från sju vetenskapliga studier, vilka 

undersöks för att finna de mest centrala aspekterna som ger svar till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Våra resultat visar att lärare bör ha vissa centrala förkunskaper om 

språkets uppbyggnad för att kunna utveckla språkinlärningen för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. De centrala förkunskaperna är fonologiska-, ortografiska- och 

syntaktiska kunskaper samt ha kunskap och förståelse för vad läs- och skrivsvårigheter 

kan innebära. Våra resultat visar även att det finns olika arbetssätt och metoder lärare kan 

använder sig av i undervisningen för att arbeta språkutvecklande med elever som har läs- 

och skrivsvårigheter. Det arbetssätt och kunskapar som forskningen särskilt betonar är att 

lärare bör arbeta individanpassat, vilket innebär att hen ser varje elev som en unik individ 

med olika förmågor och kunskaper. Även att lärare bör ha de didaktiska 

frågeställningarna i åtanke vid utformande av sin undervisning. Detta bör göras för att 

elever ska uppnå språkutveckling. 

 

Nyckelord: läs- och skrivsvårigheter, förkunskaper, arbetssätt, språkutveckling. 
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1. Inledning 

Läs- och skrivsvårigheter är vanligt förekommande i dagens samhälle. Vissa 

svårigheter upptäcks medan vissa andra inte gör det. I antologin Dyslexi och andra 

svårigheter med skriftspråket nämner Åsa Elwér (2009, s. 163, 180) att 10-15% av 

Sveriges befolkning har någon specifik läs- och skrivsvårighet. För pedagoger kan det 

vara svårt att upptäcka om elever har läs- och skrivsvårigheter, dock finns det olika 

aspekter som kan vara grundläggande till varför dessa svårigheter förekommer. En 

aspekt kan vara att elever antingen har svårt att avkoda ord eller svårigheter med 

språkförståelse, i vissa fall kan det handla om att eleverna har båda dessa svårigheter. 

Läs- och skrivsvårigheter är den vanligaste formen av svårigheter bland elever i den 

svenska skolan, vilket leder till att det är många elever som går ut skolan utan 

tillräckliga läs- och skrivkompetenser. Elever i den svenska skolan har skolplikt från 

förskoleklass upp till och med årskurs nio och bör under dessa år utveckla sina läs- 

och skrivkompetenser efter egna behov och förutsättningar.  

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, s. 9) står det: 

“Genom undervisningen ska elever ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 

sammanhang och för skilda syften”. Detta gäller alla elever, även elever med läs- och 

skrivsvårigheter. De har dock olika förutsättningar för att uppnå detta. Ulrika Wolff 

(2009, s. 158) skriver att många lärare kan ta reda på om elever har läs- och 

skrivsvårigheter men att de har svårt att specificera vad dessa svårigheter gäller. 

Läsningen är nyckeln till skolframgång och elever med läs- och skrivsvårigheter har 

rätt att uppnå deras fulla språkutveckling. Elwér (2009, s. 177, 148–149) nämner att 

pedagoger bör ha bred kompetens för att kunna anpassa olika uppgifter för att elever 

ska få rätt stöd och material för att kunna utveckla deras läs- och skrivförmåga. På så 

sätt kan lärare som är kapabla till att individualisera undervisningen ha goda 

förutsättningar för att uppnå professionalitet.  

 

Wolff (2009, s. 143-149) nämner att lärare bör förstå vad som ligger till grund för 

elever med läs- och skrivsvårigheter för att kunna göra de pedagogiska valen. Elever 

med dessa svårigheter har inte samma förutsättningar som elever utan dessa 

svårigheter. Därför anses det att elever med läs-och skrivsvårigheter bör ha anpassad 

undervisning utifrån sina enskilda behov. När en lärare generaliserar undervisningen 
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ackumuleras elevens kunskap och förståelse. Det beskrivs att nyckeln till lärares 

professionalitet är att kunna individualisera undervisningen.  

 

Elwér (2009, s. 177) nämner att vi människor har relativt lite kunskap om hjälp och 

stöttning för elever med läs- och skrivsvårigheter. Det är vad som ligger till grund för 

denna undersökning. Vi upplever att vi inte har tillräckliga kunskaper om lärares 

arbetssätt och metoder för att arbeta på ett effektivt sätt med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. Lena Swalander (2009, s. 194–195) skriver att det finns negativa 

samband mellan läsning och elevers självbild. Om elever med läs- och 

skrivsvårigheter inte får den hjälp de behöver kan deras uppfattning om sin egen 

läsförmåga försämras. Detta kan leda till att elever inte anstränger sig för att läsa och 

undviker situationer där läsning krävs. Det kan i sin tur leda till dålig självkänsla och 

minskad motivation till läsning och skrivning. I Skollagen står det att: “Alla barn och 

elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 

så långt som möjligt enligt utbildningens mål [...]” (Skollagen 2010:800, lag 

2014:458). Elever med läs- och skrivsvårigheter bör därför få undervisningen 

anpassad utifrån sina förutsättningar för att utveckla sin språkförmåga. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka olika metoder och arbetssätt som enligt 

forskning visat sig gynna språkutvecklingen hos elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Det kommer att undersökas i en systematisk litteraturstudie med tidigare material som 

grund. Ett annat syfte med uppsatsen är att ta reda på vilka förkunskaper lärare 

behöver ha inom språkuppbyggnad. Vi kommer att undersöka om det förekommer 

eniga likartade metoder och arbetssätt som lärare använder sig av genom att 

kategorisera och hitta teman i forskningen som använts i denna uppsats. Detta 

undersöks utifrån följande frågeställningar: 

• Vilka förkunskaper bör lärare enligt forskningen ha i svenska språkets 

uppbyggnad för att arbeta språkutvecklande med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter i årskurserna F-6? 

• Vilka metoder och arbetssätt kan lärare enligt forskningen använda för att 

arbeta språkutvecklande med elever som har läs- och skrivsvårigheter i 

årskurserna F-6? 
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1.2 Disposition 

Denna uppsats är disponerad efter följande upplägg: Under rubriken Bakgrund 

kommer en kortare redogörelse för begreppen fonologisk- ortografisk- och syntaktisk 

kunskap att beskrivas samt ett kort avsnitt om vad läs- och skrivsvårigheter innebär. 

Vi har valt att ha med detta i bakgrunden då det ger en grund och ökar förståelsen för 

den fortsatta läsningen. Under nästa rubrik Metod och material beskrivs hur vi har 

gått tillväga vid sökning av de vetenskapliga artiklar och avhandlingar som vi har 

använt oss av i studien. Nästa rubrik är Presentation av studier vilket innehåller en 

sammanfattning av de valda studierna som vi har valt att använda i undersökningen 

för att ge kort introduktion till varför dessa använts. Undersökningen är uppdelad 

utifrån vår studies två frågeställningar och under dessa finns centrala aspekter som 

varit av vikt för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Därefter tas 

Diskussion av undersökning upp där undersökningen sätts i ett bredare sammanhang 

och annan litteratur kopplats in för att diskutera detta. Sedan presenteras en kort 

Slutsats där det centrala resultatet av undersökningen sammanfattas följt av en Kritisk 

metoddiskussion där vårt tillvägagångssätt lyfts fram och även hur vår undersökning 

skulle kunna göras på annat sätt. Slutligen kommer Förslag till vidare forskning där 

vi presenterar olika konkreta idéer och förslag till vidare forskning inom detta 

område.   

2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva begreppen fonologisk kunskap, ortografisk 

kunskap och syntaktisk kunskap. Dessa begrepp kommer att förklaras då de anses vara 

viktiga aspekter inom läsning och skrivning. Vi kommer även redogöra för en 

generell beskrivning av vad läs-och skrivsvårigheter kan innebära.  

2.1 Fonologisk kunskap 

Åke Olofsson (2009, s. 16–18) skriver att fonologisk kunskap har varit en stor del 

inom områden gällande läsforskningen sedan 1970-talet. Fonologisk kunskap innebär 

att man kan få syn på samt hantera språk utifrån språkets ljudmässiga sida. Med 

fonologi syftas det till hur språkljuden fungerar i ett språksystem. Språket innehåller 

enskilda språkljud och dessa ljudegenskaper kallas för fonem. Fonem anses vara 

språkets minsta betydelseskiljande delar. En central del i den alfabetiska skriften är att 

dennes främsta uppgift är att avbilda uttalet som en följd av fonem. Inom fonologi 



   7 

finns regler för hur fonemen kan kombineras i ord och stavelser. För en lyckad 

läsinlärning måste barn kunna segmentera de stavelser som finns i ord. Elever måste 

kunna få syn på ljuden som finns i orden för att få en förståelse för språkets olika 

stavelser. Olofsson (2009, s. 18–20) tar upp att denna process kan vara något komplex 

för vissa elever och barn då vissa ord kan vara liknande när de kommer till uttal och 

stavelse vilket kan leda till svårigheter. Det är bland annat därför viktigt med den 

fonologiska kunskapen.  

 

Olofsson (2009, s. 22–23) skriver att det i dagens undervisning är vanligt 

förekommande att arbeta med fonologisk kunskap vid utvecklingen av läsning. Det 

har gjorts många studier om hur fonologisk kunskap fungerar i undervisningen och 

hur det påverkar elevers läsutveckling. Ett resultat från dessa visar att en god 

bokstavskunskap och fonologisk kunskap ger positiv inverkan på elevers 

läsutveckling och att övning inom detta i samband med den första läsundervisningen 

är bra för den fortsatta inlärningen. Även olika aktiviteter och övningar som handlar 

om att lära sig om fonem bör göras intressanta för elever, vilket kan göras på flera 

olika sätt. För de yngre åldrarna handlar mycket om att göra övningar om fonologisk 

kunskap till språklekar. Andra aspekter Olofsson (2009, s. 25–26) nämner som kan 

utveckla fonologisk kunskap för elever med läs- och skrivsvårigheter är att lägga 

fokus på fonemet. Till exempel att hitta första ljudet i olika ord, jämföra ord och titta 

på vilka som börjar med samma ljud. Därefter kunna koppla ihop ljud till ord samt att 

öva på att dela upp orden i olika ljuddelar. Alfabetet är av stor vikt för att utveckla 

språket. Genom att kombinera språket med övningar som handlar om fonologisk 

kunskap kan det utveckla elevers språkutveckling. 

 

I antologin Utredning av läs- och skrivsvårigheter nämner Margareta Carlström 

(2010, s. 102) att en viktig grund vid läs-och skrivinlärningen är den fonologiska 

medvetenheten. Det framkommer att elever behöver ha kunskap om att ord består av 

fonem och grafem. Hon skriver att elever som har läs- och skrivsvårigheter kan ha 

vissa svårigheter att hitta språkljuden i det verbala språket.  

2.2 Ortografisk kunskap 

I boken Grunderna i läs- och skrivinlärning skriver Inger Fridolfsson (2008, s. 79–

83) att det är viktigt att ge rätt stöd och verktyg till elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Detta för att de ska kunna utveckla sin läsinlärning. Lärare behöver 
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ha kunskaper om processer som sker vid läsning. Det är viktigt att lärare känner till de 

två avgörande delarna, vilka är läsförståelse och avkodning. För att läsningen ska ske 

med flyt behöver elever ha förståelse för hur avkodning fungerar. Om elever har 

problem med avkodning så kommer läsförståelsen att bli lidande och läsningen för 

dem kommer att ses som jobbig. När elever inte längre måste ljuda varje ljud i ett ord 

kan ortografisk strategi användas. Den ortografiska läsningen sker då automatiskt. Det 

innebär att elever läser alla bokstäver i den rätta följden och kan läsa hela ordet. 

 

När det kommer till den ortografiska skrivningen nämner Fridolfsson (2008, s. 144) 

att stavningen sker med flyt utan några funderingar över i vilken ordning bokstäverna 

ska skrivas. Många elever utvecklar deras stavningsförmåga genom läsningen 

eftersom den anses utveckla en visuell bild av ordet, vilket underlättar för elever vid 

den egna skrivningen. Hon fortsätter nämna att detta inte är en självklarhet för alla 

läsare. För att både ha en god ortografisk läsning och skrivning behövs en fonologisk 

kunskap. Genom att träna på att skriva och läsa fonologiskt tränas elever i att skriva 

ortografiskt.  

2.3  Syntaktisk kunskap 

Karin Taube nämner i boken Barns tidiga skrivande (2013, s. 16–18) att den 

syntaktiska kunskapen är av vikt när enstaka ord ska kombineras och bilda satser. Den 

syntaktiska kunskapen blir viktig eftersom ordföljden kommer att påverka satserna 

och meningarnas betydelse. Carlström (2010, s. 103) skriver att de elever som saknar 

syntaktisk kunskap har problem med att böja orden rätt. Läsningen blir svårare om 

elever inte har en syntaktisk kunskap och under skrivning skapas oftast enkla 

huvudsatser. Elever med svagare syntaktisk kunskap utelämnar oftast bisatser. 

 

Fridolfsson (2008, s. 26–27) nämner att den syntaktiska kunskapen är viktig för att 

människor ska kunna uttrycka sig i både skrift och tal. Ju äldre elever blir desto 

viktigare blir den syntaktiska kunskapen att ha eftersom de kommer att möta språk på 

mer avancerad nivå. Hon för fram att det går att få syn på om elever har brister inom 

den syntaktiska kunskapen genom att vara uppmärksam på ord som utelämnas. Det 

nämns även att bisatser är något som elever med svag syntaktisk kunskap utelämnar i 

stor utsträckning.   
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2.4 Vad är läs- och skrivsvårigheter? 

Ingrid Häggström (2010, s. 242–246) skriver att elevers läs- och skrivsvårigheter kan 

visa sig på olika sätt. En gemensam aspekt är ofta att elever kan ha problem med 

uppbyggnaden av språket. Läs- och skrivsvårigheterna handlar oftast om att elever har 

problem med att koppla fonem med grafem. Den fonologiska kunskapen lyfts fram 

samt bokstavskännedom som två viktiga byggstenar i förebyggandet av läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Max Frisk (2010, s. 66–67) skriver att det kan finnas olika orsaker som kan hindra 

språkutvecklingen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Han skriver att en av 

dessa orsaker kan vara elevers sociala bakgrund. Elever kan ha vuxit upp i en miljö 

där ett främmande språk använts eller så kan miljön varit språkligt fattig vilket har lett 

till att barnet inte fått med sig alla språkliga grunder för att kunna lära sig läsa och 

skriva.  

3. Metod och material 

Denna undersökning har gjorts utifrån en systematisk litteraturstudie då vi ansåg att 

denna metod var den mest lämpliga för att få våra frågeställningar besvarade. 

Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg, Yvonne Wengström (2013, s. 31) 

skriver att en systematisk litteraturstudie “[…] innebär att systematiskt söka, kritiskt 

granska och därefter sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller 

problemområde […]”. De etiska övervägande aspekterna vi tog hänsyn till när vi 

utförde denna undersökning var att vi valde godkända studier där etiska övervägande 

har gjorts. Alla studier som har använts har presenterats och redovisats och vår 

ambition har varit att redovisa studierna på ett sakligt och rättvisande sätt. Utförandet 

av denna undersökning gjordes utifrån en systematisk litteraturstudie med de olika 

steg som nämnts i Eriksson Barajas m.fl. (2013). Vi har använt oss av två olika 

databaser för att hitta relevanta studier, dessa är Libris och ERIC (Ebsco). Härnäst 

presenterar vi hur vi har gått tillväga vid sökningen av de valda studierna. 

3.1 Tillvägagångssätt vid sökning av vetenskapliga avhandlingar  

För att hitta vetenskapliga avhandlingar till vår undersökning använde vi oss av 

databasen Libris. I den första sökningen som gjordes på Libris sökte vi i fritextrutan 

med sökorden: läs- och skrivsvårigheter, med avgränsningarna avhandlingar, under 
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språk valde vi svenska och under relevans valde vi nyast först. Sammanlagt fick vi 30 

träffar, varav fyra av dessa avhandlingar hade relevanta och tänkbara rubriker. Efter 

att ha läst alla abstract så fann vi att endast två avhandlingar var relevanta utifrån vårt 

syfte. Vi valde att använda dessa avhandlingar i vår undersökning eftersom de var 

anknutna till vårt syfte samt kunde besvara våra frågeställningar. I den andra 

sökningen på Libris sökte vi i fritextrutan med sökorden: läs- och skrivundervisning, 

med avgränsningarna avhandlingar och nyast först. Vi fick sex träffar, varav endast 

fyra var inom svenska skolan. Två av dessa avhandlingar var relevanta utifrån deras 

rubriker men efter att ha läst abstract var endast en avhandling relevant utifrån vår 

undersökning. Eftersom att avhandlingen handlade om olika läs- och skrivstrategier 

för elever i svenska skolan med svårigheter i årskurserna 1-3.  

3.2 Tillvägagångssätt vid sökning av vetenskapliga artiklar 

För sökning av vetenskapliga artiklar till vår undersökning använde vi databasen 

ERIC (Ebsco). Vår första sökning var i databasen ERIC (Ebsco) där vi sökte i 

fritextrutan under advanced search med sökorden: Teaching reading and writing 

difficulties på samma rad. Avgränsningarna som gjordes var peer reviewed, teaching 

methods mellan årsspannet 2006-2016. För att vara säker på att artiklarna och 

avhandlingarna är vetenskapligt granskade begränsades sökningen till att endast visa 

artiklar och avhandlingar som blivit peer rewied vilket är ett krav vid systematiska 

litteraturstudier (Eriksson Barajas, m.fl, 2013 s. 27- 28). Utifrån denna sökning fick vi 

113 träffar. För att göra ett urval läste vi alla artiklarnas rubriker och fann nio av dessa 

relevanta för studien eftersom de berörde ämnet vi undersöker. Därefter lästes 

artiklarnas abstract där vi endast fann fyra av dem relevanta för vårt syfte och 

frågeställningar då vi kunde finna material i dessa artiklar till vår undersökning 

 

Andra sökningen gjordes på samma systematiska sätt men med andra sökord och 

avgränsningar. Vi använde samma databas där vi sökte i fritextrutan under advanced 

search med sökorden: Reading development på första fritextrutan AND Swedish 

schools på andra fritextrutan, med avgränsningen peer reviewed. Vi fick 13 träffar, 

där sex artiklar hade relevanta rubriker men endast tre av dessa artiklar var relevanta 

för vårt syfte. Detta efter att ha läst artiklarnas abstract eftersom de var relaterade till 

syftet och frågeställningarna i vår undersökning. I vår sista sökning från databasen 

ERIC (Ebsco) använde vi fritextrutan under advanced search med sökorden: 
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Education på första fritextrutan AND reading and writing difficulties på andra 

fritextrutan AND Sweden på tredje fritextrutan med avgränsning peer reviewed. 

Sökordet Sweden lades till eftersom vi endast ville ha studier rörande svenska skolan. 

Utifrån denna sökning fick vi tio träffar, varav fem artiklar hade intressanta rubriker 

men endast tre artiklar var relevanta för vår studie utifrån deras abstract. Vi fann 

artiklarna relevanta för vår studie för att de kunde besvara våra frågeställningar. I 

artiklarna nämns vilka förkunskaper som krävs av lärare, samt vilka metoder och 

arbetssätt lärare kan utgå ifrån vid arbetet med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

De studier vi valde att använda till vår undersökning fann vi relevanta och av värde 

för att besvara våra frågeställningar. Avgränsningarna vi valde att göra i 

undersökningen var att samtliga studier skulle vara baserade i den svenska skolan och 

handla om elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurserna F-6. Dessa studier berör 

syftet med vår undersökning och kan besvara våra frågeställningar, därför valde vi att 

använda oss av just dessa studier i vår undersökning. En svårighet vi stötte på vid 

materialinsamlingen var att vi inte fann tidigare forskning i större utsträckning 

gällande lärarnas metoder och arbetssätt med elever som har läs- och skrivsvårigheter 

utifrån våra avgränsningar. Vi fick göra vissa avgränsningar som tidigare nämnts för 

att få ett brett materialunderlag.  

4. Presentation av studier 

Studierna vi har valt att undersöka utgår från olika perspektiv kring hur lärare kan 

arbeta med elever som har läs- och skrivsvårigheter, samt vilka förkunskaper lärare 

bör ha i det svenska språkets uppbyggnad. Många liknande metoder och arbetssätt 

som nämns förekommer ofta i de olika studierna. Fem av studierna som undersökts 

framkom under tiden Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 var aktuell, 

alltså lpo 94. Två av studierna framkom när lgr11 kom till bruk. Studierna anses vara 

aktuella även för den nuvarande läroplanen. I lpo 94 (1994, s. 49) nämns det i 

uppnåendemålen att elever i årskurs fem ska kunna tillämpa de regler som anses vara 

de vanligaste för stavning. I lgr 11 (2011, s. 223–224) nämns i det centrala innehållet 

att elever i årskurs 1-3 och 4-6 ska lära sig språkets struktur och stavningsregler. 
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Läsning och skrivning har samma ändamål i båda läroplanerna och studierna som 

skrevs när lpo 94 var aktuell anser vi är användbara för denna undersökning.  

 

Studierna utgår från att undersöka olika metoder och arbetssätt som gynnar elever 

med läs- och skrivsvårigheter i den svenska skolan. Studierna vilar på att elever och 

lärare ska ha språklig medvetenhet och vara medvetna om det svenska språkets 

uppbyggnad. Trots att Marilyn Jager Adams bok: Beginning to read: thinking and 

learning about print (1990, s. 123) har ett äldre forskningsperspektiv så är hennes syn 

på språklig medvetenhet aktuell än idag. Hon nämner att språklig medvetenhet är en 

viktig del i elevers språkutveckling eftersom god läs- och skrivförmåga resulterar i 

god språklig medvetenhet. Detta kan i sin tur leda till goda språkförmågor för alla 

elever, inklusive elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 

Här nedanför presenterar vi de olika studiernas syfte, metod och resultat där det även 

framgår varför dessa studier är relevanta för vår undersökning. 

 

1. Nielsen (2005) Mellan fakticitet och projekt: Läs- och skrivsvårigheter och strävan 

att övervinna dem. 

Denna studies syfte är att skapa en ökad förståelse i både skolan och i samhället för 

hur elever med läs- och skrivsvårigheter har det och deras strävan att övervinna dessa 

svårigheter. Lärares arbetssätt och metoder uppmärksammas för att stötta elever till 

att övervinna svårigheter. Studiens urval till forskningen var nio utvalda personer i 

olika åldrar som har någon form av läs- och skrivsvårigheter och går i skolan, 

antingen grundskola eller vuxenutbildning. 

 

Studiens undersökning gjordes utifrån kvalitativa intervjuserier som kallas för 

halvstrukturerad livsvärldsintervju i avhandlingen, dessa intervjuer spelades in och 

sedan transkriberades. Cecilia Nielsen (2005) använde sig av kompletterande 

material, i form av testresultat från läs- och skrivtest som dessa elever hade utfört, 

telefonsamtal från föräldrar och utredningar av elever. Studiens resultat visade att det 

inte finns ett rätt sätt för alla lärare att arbeta med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter då alla elever är unika individer och lär sig olika. Nielsen (2005) 

nämner att elever med läs- och skrivsvårigheter lär sig i sammanhang de anser vara 

meningsfulla. Detta presenteras utifrån tre olika dimensioner som lärare kan arbeta 
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utifrån. Det framgick även att elever med läs- och skrivsvårigheter behöver ha en 

tydlig struktur som är systematisk. 

 

2. Alatalo (2011) Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares möjligheter 

och hinder. 

Denna studies syfte är att undersöka lärares olika tillvägagångssätt till skicklig läs- 

och skrivundervisning för elever som har läs- och skrivsvårigheter i årskurserna 

förskoleklass till trean. Undersökningen vill även ta reda på lärares tillvägagångssätt 

för att hjälpa elever att utveckla en god läsförmåga. Urvalet av respondenter till denna 

studie var lärare som hade olika lärarutbildningar med olika antal års erfarenhet. 

Lärarna skulle ha jobbat på olika stora skolor i mellan Sverige. I undersökningen 

använde Tarja Alatalo (2011) sig av olika undersökningsmetoder för att få brett 

underlag till forskningen. Undersökningen inleddes med en intervjustudie som 

kompletterades med enkäter. Denna enkätstudie bestod även av ett kunskapstest som 

lärare fick utföra.  

 

Resultatet av studien var att ena gruppen av lärare rekommenderar att elever med läs- 

och skrivsvårigheter ska läsa mer då det ökar deras läs- och skrivförmåga. Det var 

vanligt förekommande att lärare använde sig av samma arbetssätt som de gjort i 

många år. Det visade sig att det är lärares bristande språkkunskaper som ligger till 

grund för detta. Utifrån Alatalos (2011) undersökning visade det sig att en del av 

dessa lärare själva inte var insatta i språkets uppbyggnad. Det ledde till att lärare 

själva inte kunde hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter att förstå språkets 

uppbyggnad. Resultatet visade även att lärare var överens om att de vill utveckla 

läsflyt och läsförståelse hos elever med läs- och skrivsvårigheter. Andra gruppen av 

lärare som hade kunskaper om språkets uppbyggnad använde sig av systematiska 

uppgifter i olika former för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. Lärare ansåg 

att detta var ett bra sätt att arbeta på för att dessa elever var yngre (Alatalo, 2011). 

 

3. Tjernberg (2013) Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. En praxisorienterad 

studie med utgångspunkt i skolpraktiken. 

Syftet med denna studie är att undersöka framgångsfaktorer för läs- och skrivinlärning 

med fokus på undervisning av elever som antingen är i- eller riskerar att hamna i läs- 

och skrivsvårigheter. Studien vill även ta reda på lärarens yrkesskicklighet samt hur 

den kan tänkas utvecklas. Studien är en fallstudie där bland annat observationer, 
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intervjuer och samtal användes som undersökningsmetod. Catharina Tjernberg (2013) 

har själv deltagit i skolvardagen och reflekterat tillsammans med lärare som arbetat på 

skolan där studien utfördes. Undersökningarna har gjorts på lärare som arbetar i 

årskurs ett till fem och har elever med läs- och skrivsvårigheter i klassrummet. 

 

Studiens resultat visade att lärare är nyckeln till framgång då lärare bör ha goda 

teoretiska kunskaper om läs- och skrivutveckling för att kunna stötta elever som har 

läs- och skrivsvårigheter. Tjernberg (2013) nämner i studien att läraren bör ha 

kunskap om hur undervisningen ska varieras utifrån elevens individuella behov. Hon 

nämner olika specifika arbetsmetoder som ligger till grund för att utveckla elevers 

kunskaper. Det framkommer även i studiens resultat att det är viktigt med en 

strukturerad undervisning som har systematiska uppgifter då det underlättar för elever 

med läs- och skrivsvårigheter (Tjernberg, 2013). 

 

4. Nielsen (2011) The most important thing: Students with Reading and Writing 

difficulties talk about their experiences of teacher´s treatment and guidance. 

Studiens syfte är att undersöka hur elever upplever att lärare behandlar och vägleder 

dem som har läs- och skrivsvårigheter, samt vilka arbetsmetoder lärare väljer att 

arbeta med och om elever är medvetna om de val lärare gör. Cecilia Nielsen (2011) 

har intervjuat elever som har någon form av läs- och skrivsvårigheter från åldern åtta 

år och upp till vuxen ålder, men vi har fokuserat på de åldrar som är relevant för vår 

avgränsning. Dessa intervjuer har varit återkommande en gång i månaden. 

Undersökningen kompletterades med observationer utifrån läs- och skrivsituationer 

(Nielsen, 2011). 

 

Studiens resultat visar att elever inte kände sig delaktiga i de val av metod som läraren 

tog. De kände inte att läraren såg dem som unika individer med styrkor utan de 

uppfattade att läraren såg dem som en individ med läs- och skrivsvårigheter. Det 

framgick i resultatet att interaktion och en öppen lärandemiljö som är mottagen för 

olikheter kan leda till en mer positiv undervisningsmiljö. Med lärarens professionella 

kunskaper, rätt verktyg och stöd kan elever med läs- och skrivsvårigheter känna sig 

delaktiga i undervisningen. Elever kan då försöka bortse från deras läs- och 

skrivsvårigheter och vågar på så sätt vara delaktiga i undervisningen (Nielsen, 2011). 
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5. Sandberg, Hellblom-Thibblin & Garpelin (2015) Teacher´s perspective on how to 

promote children's learning in reading and writing. 

 Syftet med studien är att öka förståelsen för hur lärare kan arbeta med alla elevers 

utveckling inom läsning och skrivning, inklusive elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Gunilla Sandberg, Tina Hellblom-Thibblin & Anders Garpelin (2015) skriver att det 

skrivna språket inte sker på samma sätt som det talade. De undersökningsmetoder 

forskarna har använt sig av var 18 kvalitativa intervjuer som spelades in och sedan 

transkriberades. Respondenterna i undersökningen var lärare som jobbar med elever i 

årskurserna ett till tre. 

 

Resultatet från studien var att elever som lär sig läsa och skriva bör ha koll på hur 

man avkodar för att det ska ske en språkförståelse. Elever med läs- och 

skrivsvårigheter bör få kvalitativa instruktioner och individuellt anpassade uppgifter 

för att utvecklas så bra som möjligt inom sin egen läs- och skrivförmåga. De nämnde 

även att olika systematiska och strukturerade övningar och aktiviteter var viktiga att 

utföra för elever i denna ålder då det ska utveckla deras läs- och skrivförmåga 

(Sandberg, Hellblom-Thibblin & Garpelin, 2015). 

 

6. Sandström Kjellin (2007) Classroom Niches for Skilled readers and for children 

with Reading and writing difficulties. 

 Syftet med denna studie är att undersöka vilka typiska egenskaper det finns i 

klassrummen med elever som har någon form av läs- och skrivsvårigheter samt att ta 

reda på hur deras läsning och skrivning påverkas av omgivningen. Denna studie är en 

longitudinell studie som är en uppföljning av tidigare fallstudier där forskaren har 

följt elever i årskurs ett, samt i årskurs fyra under en längre tid. Margareta Sandström 

Kjellin (2007) har använt sig av observationer för att ta reda på hur elever med läs- 

och skrivsvårigheter går tillväga vid läsning och skrivning (Sandström Kjellin, 2007). 

 

Utifrån resultatet framkommer det att lärare bör utföra olika aktiviteter med olika 

slags kommunikationsformer för att stärka elever med läs- och skrivsvårigheter i 

språkutvecklingen. Det visade även att det fanns uppnåendemål respektive 

strävansmål, vilket kan leda till att elever har press på sig själva men även från 

omgivningen. Det visade sig vara viktigt i denna studie att lärare bör arbeta emot 

omgivningens förväntningar på elever och försöka balansera undervisningen med 

olika metoder som stöd för att elever ska uppnå målen (Sandström Kjellin, 2007). 
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7. Sandström Kjellin & Wennerström (2006) Classroom activities and engagement for 

children with reading and writing difficulties. 

 Syftet med denna studie är att analysera hur läraren undervisar elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Denna studie utgår från uppnåendemål och strävansmål eftersom 

denna studie gjordes när lpo 94 gällde. Undersökningsmetoder som Margareta 

Sandström Kjellin & Katrin Wennerström (2006) använde sig av var observationer 

där de deltog i en grupp med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Även 

observationer gjordes på en kontrollgrupp där dessa elever inte hade läs- eller 

skrivsvårigheter. Detta gjordes för att forskarna ville jämföra elever med läs- och 

skrivsvårigheter respektive de som inte har någon svårighet (Sandström Kjellin & 

Wennerström, 2006). 

 

Denna studies resultat visade att elever ofta undervisas efter uppnåendemålen, 

eftersom dessa mål ses som mer konkreta och specifika. Det är grundläggande att 

lärarens professionalitet gällande språkförmåga utnyttjas. Läraren bör se till att alla 

elever inklusive de med läs- och skrivsvårigheter deltar i klassrummet. Interaktion 

och samspel i klassrummet anses vara viktigt även för elever med läs- och 

skrivsvårigheter (Sandström Kjellin & Wennerström, 2006). 

5. Undersökning av studier 

I följande avsnitt kommer vi att presentera olika teman som har framtagits ur de 

studier som har undersökts. Studierna ligger till grund för att kunna besvara våra 

frågeställningar till undersökningen.  

5.1 Vilka förkunskaper bör lärare ha i svenska språkets uppbyggnad för att 

arbeta språkutvecklande med elever som har läs- och skrivsvårigheter i 

årskurserna F-6? 

5.1.1 Lärares språkliga och fonologiska kunskaper 

Sandström Kjellin och Wennerström (2006, s. 188) skriver att lärares professionalitet 

är en viktig faktor för att kunna utveckla språkförmågan hos elever med och utan läs- 

och skrivsvårigheter. Utifrån detta kan lärares kompetens och teoretiska kunskaper 

om läs- och skrivutveckling kopplas in, vilket Sandberg m.fl (2015, s. 507) nämner är 

en viktig del i att förebygga svårigheter. Lärare måste ha kunskap om att läs- och 
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skrivprocesser kan vara komplext och för att kunna stötta elever i detta behövs goda 

kunskaper i språkuppbyggnad. I Alatalos (2011, s. 34) studie nämner hon att det 

brister i undervisningen för elever som har läs- och skrivsvårigheter om lärare själva 

har bristande kunskaper om språkets uppbyggnad. Lärare som inte har kunskaper eller 

är insatta i språkets uppbyggnad kan inte hjälpa och ge den stöttning elever med läs- 

och skrivsvårigheter bör få. Det har visat sig att lärares bristande fonologiska 

kunskaper bidrar till misslyckande i elevers läsutveckling. Lärare behöver ha 

språkliga och fonologiska kunskaper för att kunna hjälpa elever som har läs- och 

skrivsvårigheter att utvecklas (Nielsen 2005, s. 93). 

 

Tjernberg (2013, s. 24–25) förklarar att lärares språkliga kunskaper och kompetenser 

är en avgörande aspekt för hur lärare kan utveckla elevers förmågor inom läsning och 

skrivning för lyckad språkutveckling. Hon påpekar vikten av lärarkompetens, vilket 

innebär att lärare ska ha tillräckliga kunskaper om läs- och skrivmetoder för att kunna 

tillfredsställa elevers behov. Lärare anses vara nyckeln till framgång, och för att skapa 

en skicklig skrivundervisning krävs det av lärare att de har teoretiska kunskaper. Det 

krävs även att lärare är medvetna om olika lärandeprocesser gällande läs- och 

skrivutveckling. I Tjernbergs (2013, s. 49) studie tas det upp exempel från andra 

studier där det framgår att klasslärare, specialpedagoger och speciallärare saknar vissa 

fonologiska kunskaper som är grunden för att kunna uppmärksamma och undervisa 

elever med läs- och skrivsvårigheter på ett givande sätt. Bristen av kunskaper berörde 

vilka skillnader det finns mellan skrivet och talat språk, hur språkets strukturer ser ut 

och vilka stavningsregler som finns inom svenska språket. För att kunna ge rätt stöd 

till elever behöver lärare besitta kunskaper om hur talspråk och skriftspråk samverkar 

och de behöver även vara medvetna om hur det i sin tur påverkar elevers läs- och 

skrivinlärning. Dessa kunskaper är grunden till en skicklig läs- och skrivundervisning. 

 

Tjernberg (2013, s. 34–35) skriver i sin avhandling att det ger stor inverkan med 

fonologisk medvetenhetsträning för de elever som har svårigheter med den språkliga 

förmågan. Hon förklarar vidare att den resultatrika läsinlärningen inte kan börja om 

barnet inte kan urskilja enskilda fonem. Det är först när barnen börjat förstå detta som 

det i sin tur kommer ge inverkan på utvecklandet av läsförmågan. Hon fortsätter 

skriva, genom att kombinera läsning och skrivning får barn öva den fonologiska 
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träningen. Det är av vikt att både träna upp ordförrådet och öva på läs- och 

skrivstrategier. Det kommer i sin tur öka den fonologiska kunskapen. 

5.1.2 Den ortografiska kunskapen lärare bör besitta för att arbeta språkstödjande 

Nielsen (2005, s. 63) nämner att läsning och skrivning är en egen form av 

kommunikation. Elever som börjar skolan i förskoleklass kan ligga på olika nivåer av 

färdighet inom läsning och skrivning. Eftersom att de ligger på olika språkliga nivåer 

av färdighet är det viktigt att de, oavsett hur långt de kommit i utvecklingen, bör 

förstå hur bokstäver fungerar som hörbara pusselbitar med lärarens hjälp. Detta för att 

uppnå en god språkbehärskning. Lärare ska veta hur bokstäverna sammanfogas och 

avlyssnas till ett innehåll så bokstäverna blir meningsfulla tillsammans.  

 

Lärare bör på ett pedagogiskt sätt hjälpa elever att förstå detta för att utveckla sin läs- 

och skrivförmåga, detta gäller även elever med läs- och skrivsvårigheter. När elever 

har förstått bokstävernas betydelse ska de lära sig motoriken. För att det ska bli 

logiskt för elever bör de kunna höra ljuden för varje bokstav för att därefter veta hur 

bokstaven ska formas och tecknas. Lärare vill att elevers skrivning ska bli en 

förlängning av kroppen. Elever ska kunna skriva det de tänker. För att elevers läsning 

och skrivning ska ske med automatik krävs av lärare att ha kunskap om den motoriska 

uppbyggnaden i det svenska språket. Centralt är att lärare måste ha förkunskaper om 

den ortografiska betydelsen och vilka strategier som kommer stödja eleverna att 

kombinera ihop bokstäver till ett ord på rätt sätt (Nielsen 2005, s. 64- 65). Nielsen 

(2011, s. 563) nämner att för att kunna läsa och skriva i olika åldrar och på olika 

nivåer måste lärare ha kunskaper om flera metoder och arbetssätt för att utveckla 

elever inom läsning och skrivning. Det handlar då om att lärare bör möta elever på 

deras nivå för att skapa en förståelse för vilket stöd som behövs och på vilka sätt 

lärare kan vägleda dem i lärandet. I och med detta kan det behövas både en fysisk och 

tillmötesgående miljö där syftet är att det ska ske ett lärande för elever. Lärares 

ortografiska kunskaper samt förkunskaper om inlärningsstrategier blir viktiga och 

centrala för språkstödjandet (Nielsen 2005, s.63-64). 

5.1.3 Lärares kunskaper om de didaktiska frågorna  

Tjernberg (2013, s. 48) nämner i sin studie att lärare behöver ha ett medvetet synsätt 

för att lärande i undervisningen ska utvecklas. De didaktiska frågeställningarna ligger 

till grund för en lyckad språkutveckling, inte minst viktigare hos elever med läs- och 
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skrivsvårigheter. Samtal, läsning och skrivning är nära kopplade till varandra och läs- 

och skrivundervisningen är grundstenarna för elevers språkutveckling. 

Språkkunskaper framkommer genom kunskap av språkets uppbyggnad och 

förståelsen av språkets användning. För att elever med läs- och skrivsvårigheter ska 

uppnå språkutveckling bör lärare utgå från de didaktiska frågeställningarna i 

klassrummet. Lärare ska vara medvetna om vad som ska göras, hur det ska göras, 

varför det ska göras och vem det är som ska lära sig. Det är även viktigt att lärare 

informerar elever om de val som görs. När elever skriver olika texter skapas det ett 

sammanhang för dem, genom skrivning utvecklas deras ordförråd, vilket kan leda till 

språkutveckling. När lärare utför sådana uppgifter bör hen ha de didaktiska 

frågeställningarna i åtanke för att effektivt lärande ska ske. 

 

Tjernberg (2013, s. 55) nämner även att det är vanligt förekommande att lärare 

fokuserar på ämnesinnehållet och tar innehållet för givet. De didaktiska frågorna kan 

glömmas bort och knyts inte till innehållet. Effekten av det kan bli att ämnesinnehållet 

inte kopplas till elevers tidigare kunskaper och förmågor. Eleven med läs- och 

skrivsvårigheter individualiseras inte då utan de får samma förutsättningar som elever 

utan dessa svårigheter. Det är vanligt att elever då kan ge upp vilket leder till att de 

inte utvecklas. I studien förekommer det fler utvecklade didaktiska frågor som anses 

vara viktiga som lärare bör ta hänsyn till. Dessa är vilket ämnesinnehåll som väljs och 

till vilket ändamål ämnet är till för, vilka förkunskaper elever har och var kunskaper 

leder på lång sikt. 

 

Även Alatalo (2011, s. 187–188) nämner i sin studie vikten av att lärare bör ha 

kunskap om de didaktiska frågorna. Hon nämner att lärare bland annat måste ha 

didaktiska kunskaper för att det ska kunna leda till en effektiv och framgångsrik 

undervisning för alla elever, inklusive de med läs- och skrivsvårigheter. Lärares 

undervisning är den viktigaste faktorn för att elever ska uppnå lärande. För att en 

lyckad undervisning ska ske för elever med läs- och skrivsvårigheter bör lärare ha 

pedagogiska och didaktiska kunskaper. Med detta menas att lärare ska bemöta och 

stödja varje elev för den unika individ de är och identifiera deras individuella 

svårigheter. Lärare bör även ha tillräckliga ämneskunskaper för att kunna lära ut inom 

det ämnet och skapa ett lärande hos elever. Ännu en viktig aspekt Tjernberg (2013, s. 

195) nämner är tryggheten mellan kollegor. En fördel är att det finns en trygghet i 
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arbetslaget där lärare stöttar varandra i arbetet och i de didaktiska valen samt det 

arbetssätt som de väljer att arbeta med. Med idéer och hjälp från kollegorna kan det 

bidra till att nya strategier tas fram för elever med läs- och skrivsvårigheter, vilket i 

sin tur kan bidra till att undervisningen utvecklas rörande språkutvecklingen.   

 

5.2 Vilka metoder och arbetssätt kan lärare använda för att arbeta 

språkutvecklande med elever som har läs- och skrivsvårigheter i årskurserna F-

6? 

5.2.1 Individanpassad, systematisk och strukturerad undervisning för elever 

I undersökningsmaterialet framgår att det sker ett gott lärande där undervisningen är 

strukturerad och har systematiska uppgifter som är individanpassade. Detta är främst 

för elever med läs- och skrivsvårigheter. I Tjernbergs (2013, s. 50–51) studie som 

förespråkas av många forskare nämns det att läsförståelse är en lång systematisk och 

strukturerad undervisningsprocess som är beroende av många olika faktorer. De 

faktorer som nämns är kännedom om olika texter, språkutveckling, 

ordförrådsutveckling, läsflyt och läsförståelsestrategier. Många forskare förespråkar 

att undervisning som är strukturerad och innehåller uppgifter som är systematiska 

underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter. Elever utmanas på ett sätt som är 

anpassat för denna specifika elev. För att lärare ska lyckas med detta krävs det att 

lärare har kännedom om elevers styrkor och svagheter. Lärare kan då göra rätt 

anpassningar och systematiskt lägga upp uppgifter för just denne elev. För att läs- och 

skrivutveckling ska kunna ske för elever med läs- och skrivsvårigheter behöver lärare 

förstå meningen och syftet med de metoder och arbetssätt som valts för att kunna 

bidra till en fortsatt utveckling för elever. 

 

Även Nielsen (2005, s. 10-11, 93) nämner att en god undervisning för elever med läs- 

och skrivsvårigheter bygger på att undervisningen har tydlig struktur. Undervisningen 

ska även vara systematiskt upplagd för att elever ska finna det begripligt. För elever 

med läs- och skrivsvårigheter är det angeläget att lärare arbetar systematiskt och 

parallellt med talet, läsningen och skrivningen för att elever ska utvecklas. Det nämns 

även att lärare bör bemöta elever med läs- och skrivsvårigheter som unika, enskilda 

individer. Alla elever har olika förutsättningar och styrkor, lärare ska då möta elever 

vid en nivå där de känner sig bekväma. Lärare bör ge elever anpassade uppgifter 
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utifrån deras egna förmåga och kapacitet, men elever bör ändå utmanas så att en 

utveckling kan ske. 

 

Elevgrupper med elever som har läs- och skrivsvårigheter lärde sig läsa snabbare och 

säkrare än andra grupper. Detta berodde på att lärare arbetade systematiskt och 

strukturerat. De använde sig av olika systematiska språklekar och lärare hade 

skräddarsytt elevers uppgifter efter deras individuella behov (Alatalo 2011, s. 31). 

Elever med läs- och skrivsvårigheter får bättre förutsättningar i sin språkutveckling 

om läs- och skrivprocessen är strukturerad. Elever i yngre åldrar kan arbeta med 

strukturerade aktiviteter i form av bland annat språkspel, vilket anses vara en bra 

grund för språkutvecklingen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Även dessa 

forskare skriver att det är av vikt att ge dessa elever individuella uppgifter och 

individuellt stöd för att de ska kunna utveckla en god läs- och skrivförmåga (Sandberg 

m.fl 2015, s. 507- 510).  

5.2.2 Det meningsfulla lärandet för att uppnå språkutveckling 

I studierna vi har undersökt förekommer begreppen interaktion med elever i 

undervisningen. I Nielsens (2005, s. 31–33) studie nämner hon att vi lever i en social 

värld där människor behöver varandra för att integrera och lära sig av den andre. I 

sammanhanget nämns även begreppet intersubjektivitet, vilket innebär att i 

interaktionen mellan människor förekommer det kommunikation. Kommunikation 

sker inte endast verbalt utan även i skrift. Eftersom kommunikation kan ske i 

interaktion med andra är det av vikt att lärare skapar en välkomnande miljö i 

klassrummet. Elever ska känna att det finns en öppenhet och allas svårigheter och 

olikheter är välkomna. Interaktion med andra är i många sammanhang grunden för att 

lärande ska ske. Tjernberg (2013, s. 48) skriver att viktiga komponenter i lärares 

arbete är att skapa en god lärandemiljö där alla elever är deltagande, inklusive elever 

med läs- och skrivsvårigheter. Det är i undervisningssituationen i interaktion med 

bland annat andra elever lärande skapas. Även i Sandström Kjellin och Wennerströms 

studie (2006, s. 189) nämns det att interaktion mellan elev-elev eller elever-lärare 

skapar en god klassrumsmiljö. Vilket leder till att både elevers och lärares röster blir 

hörda i klassrummet. Detta gynnar språkutvecklingen för elever med läs- och 

skrivsvårigheter.   
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Nielsen (2005, s. 270–272) nämner även att lärande kan ske hos elever i sammanhang 

de själva finner meningsfulla. Dessa meningsfulla situationer delas upp i tre olika 

dimensioner. Första dimensionen är intersubjektiviteten, där lärandet i olika former 

sker i interaktion med andra där även de finner situationen meningsfull. Andra 

dimensionen är personliga dimensionen där elever lär sig olika saker på olika sätt. För 

många elever är läsning och skrivning en självklar del av det de har lärt sig i skolan. 

Men för vissa elever med läs- och skrivsvårigheter kan det ske ett lärande med andra 

verktyg, till exempel med dator. Den tredje dimensionen är lärandets innehåll där 

vikten ligger i vad man läser och skriver, innehållet i texten bör vara tydlig. Elever har 

olika intressen och väljer därför att försöka läsa en text som de själva finner 

intressant. Lärare bör därför anpassa elevers arbetsmaterial efter intresse och 

svårighetsnivå. 

 

Sandberg m.fl. (2015, s. 513–515) nämner i studien att det enligt forskningen finns 

fördelar med att elever med läs- och skrivsvårigheter får delta i olika 

kommunikationsövningar. Det är rekommenderat eftersom det blir en social 

gemenskap i undervisningen vilket är en viktig aspekt av interaktion för att lärande 

ska ske. Sandström Kjellin (2007, s. 75–76, 554) nämner att alla elever måste få chans 

att uppnå skolans mål. För att det ska bli möjligt bör lärare se till att elever trots läs- 

och skrivsvårigheter får möta olika typer av dialoger och kommunikationsaktiviteter i 

undervisningen. Lärare har stort ansvar för att se till att alla elever är deltagande och 

inte hamnar i skymundan på grund av någon läs- eller skrivsvårighet. Detta främjar i 

sin tur interaktionen men det ställer enligt Tjernberg (2013, s. 47–50) krav på varierad 

undervisning, kommunikationsaktiviteter och att lärare har koll på inlärningsstrategier 

som bidrar till detta.  

5.2.3 Vägen till ett gott läsflyt för elever med läs- och skrivsvårigheter 

Inom detta tema kommer avkodning, läsflyt och läsförståelsens betydelse att belysas, 

även vikten av att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter till att få så gott läsflyt 

som möjligt.  Sandberg m.fl. (2015, s. 505–506) nämner att kunna läsa innebär att 

kunna avkoda och ha en läsförståelse. Det innebär att kunna omvandla fonem till 

grafem vilket är en grundläggande aspekt i läsutvecklingen. Lärare har bland annat 

som uppgift att kunna hjälpa elever att förstå avkodning, alltså hur man ljuder ihop 

bokstavsljud. I Alatalos (2011, s. 82) studie nämner hon att den mest effektiva 
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läsundervisningen för elever med eller utan läs- och skrivsvårigheter skapas i 

undervisning som har avkodningsinriktad pedagogik. Tillsammans med lärare bör 

elever finna att texterna de läser ska vara meningsfulla och av intresse. Det nämns att 

avkodningsinriktad läspedagogik hjälper elever att förstå läsningen och att det gynnar 

deras läsinlärning. En uppmärksammad arbetsmetod lärare kan använda sig av i 

läsundervisningen är systematiska program för elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Ett begrepp som förekom i Alatalos (2011, s. 37) studie var the simple view of 

reading. Detta är ett sätt att beskriva läsinlärningen och ett sätt lärare kan arbeta på 

med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Första steget är avkodning. Läraren ska 

hjälpa elever att lära sig att göra om fonem till grafem. Därefter kommer språklig 

förståelse. Elevers läsresultat är beroende av avkodningen och språkförståelsen. Utan 

avkodning eller språkförståelsen uppnår inte elever ett tillfredsställande läsflyt. 

Avkodning och språkförståelsen är beroende av varandra för ett gott läsflyt och god 

läsförmåga. I studien gjord av Sandberg m.fl (2015, s. 506) framgår det att det är 

viktigt att börja med språkövningar redan i förskoleklass eftersom avkodning och 

läsförståelse påverkar den fortsatta inlärningen. Det är en fördel för elever med läs- 

och svårigheter att få delta i olika kommunikationsövningar där de möter fonologiska 

aktiviteter. Detta kan bidra till ökad läs- och skrivförståelse för dessa elever. 

Tjernberg (2013, s. 52–53) nämner att en skicklig lärare undervisar 

läsförståelsestrategier genom ordavkodning, ordkunskap och skrivning. För att elever 

ska uppnå ordavkodning och läsflyt kräver det att lärare arbetar med varierad 

undervisning och anpassar uppgifterna till elevers nivå. 

 

Sandström Kjellin och Wennerström (2006, s. 187–188) nämner att tyngdpunkten i 

det svenska språket är att alla elever oavsett svårighet ska kunna läsa med flyt i både 

hög- och tyst läsning och att elever ska ha en god läsförståelse. Alatalo (2011, s. 18) 

skriver att om en elev har problem och svårighet med läsflyt så kan det innebära att 

hen har svårt att avkoda ett ord rätt, hen kan ha svårt att läsa med bra intonation och 

med en förståelse för vad det står i texten. Sandström Kjellin och Wennerström (2006, 

s. 197–198) nämner att det kräver att elever har goda kunskaper om ordavkodning för 

att kunna ha ett gott läsflyt. Det är lärares uppgift att stötta och vägled de elever som 

har läs- och skrivsvårigheter för att kunna utveckla elevers läsförmåga.  
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5.2.4 Lärarens olika metodval för att stödja språkutvecklingen  

Nielsen (2011, s. 562–563) för fram i sin studie att läraren besitter professionella 

kunskaper som kan vara till hjälp för att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Lärare bör även ha kunskap om att använda rätt verktyg som är anpassade för dessa 

elever. Lärares yrkesskicklighet är en förmåga att utnyttja för att stötta elever som har 

någon form av läs- och skrivsvårighet. Hon nämner att ett metodval för att utveckla 

elevers fortsatta inlärning är att lärare använder rätt verktyg i undervisningen. Dessa 

verktyg kan vara social stöttning, mental stöttning och en kontextuell stöttning. Ett 

exempel bland många verktyg lärare kan använda sig av kan vara böcker med 

intressant innehåll som har en lagom språklig anpassad nivå. Detta för att elever ska 

känna att de kan hantera innehållet, men som ändå är tillräckligt utmanande. 

Ytterligare ett metodval är att lärare kan använda olika skrivverktyg efter vilka behov 

elever har och föredrar. Det är viktigt att lärare nämner för elever vilka möjligheter de 

har och ger dem hopp och tillit till sin framtid. Lärare ska vara en stöttepelare för 

elever med denna typ av svårighet. 

Ett annat metodval lärare kan använda sig av i undervisningen som Nielsen (2005, s. 

59–60) nämner är olika hjälpmedel som elever med läs- och skrivsvårigheter med 

fördel kan använda i undervisningen. Hon nämner att datorer som har program med 

talsynteser och ikoner kan vara ett bra komplement till den skrivna texten. Hon 

nämner att datorsamhället har expanderat och att det antingen kan vara komplext eller 

ett hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. För elever som inte har 

handskats med datorer eller liknande elektroniska hjälpmedel kan det istället då vara 

ett hinder i vissa situationer. Det kan vara komplext för elever vid 

informationssökning eller vid skrivning. Idag är datorer som ett hjälpmedel mer till 

nytta än tvärtom för elever med läs- och skrivsvårigheter. Skrivning på tangentbord 

underlättar en hel del då det finns rättstavningsprogram, även vid läsning hjälper det 

då elever kan lyssna samtidigt som de läser en text. Detta har visat sig vara ett 

effektivt metodval.  

 

Tjernberg (2013, s. 177–178, 47–62) nämner att ett metodval lärare kan använda sig 

av i undervisningen kan vara genom grupparbeten. Lärare kan då dela ut olika 

ansvarsområden för att på så vis utnyttja alla deltagares styrkor. Det kan exempelvis 

handla om att några elever har ansvar för läsningen medan andra har hand om 
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skrivdelen. På så sätt är alla elever med i samtal om arbetet och bidrar med tankar och 

åsikter till slutsatsen. Hon betonar även vikten av att olika gruppaktiviteter och 

gruppsammansättningar kan vara en fördel i undervisningen då elever med läs- och 

skrivsvårigheter kan lyftas in i ett socialt sammanhang. Istället för att dra sig undan på 

grund av deras olika egenskaper gällande läs- och skrivsvårigheter eftersom att elever 

med läs- och skrivsvårigheter kan känna ett utanförskap på grund av detta. Ett 

metodval kan vara att utmana elever oberoende vilken nivå de ligger på men viktigt är 

att uppgifterna är formade så att elever klarar av att lösa dessa med rätt stöd och 

verktyg. Stödet kan vara att lära sig av varandra i exempelvis grupparbeten. Nielsen 

(2011, s. 555) skriver att lärare bör ställa frågor till elever som i sin tur kan öppna upp 

för nya perspektiv. Detta kan ge elever utmaningar i utvecklandet av läsförmågan. 

Samtidigt måste lärare vara öppna för elevers svårigheter och lyssna på elever när de 

lägger ihop delarna för att skapa en mening. Under tiden som elever får frågor om 

deras idéer kommer en diskussion att kunna skapas vilket kan öppna upp nya 

möjligheter för elevers läsning. 

 

Ett annat metodval som är vanligt förekommande i studierna, främst i de yngre 

åldrarna är att öva på bokstäver och sätta ihop dessa till ljud genom bokstavsscheman. 

Elever får i bokstavsscheman öva på att skriva en bokstav på olika sätt och i olika 

storlekar. Oftast arbetar lärare och elever med en bokstav per vecka för att få struktur 

och tydlighet. Det framkommer att bokstavsscheman ses som ett viktigt verktyg 

eftersom många lärare använder dessa i början av läsundervisningen för att 

introducera elever för läsning och skrivning (Alatalo 2011, s. 94). Att arbeta med en 

bokstav i veckan ger struktur och det blir tydligt för elever hur fonem och grafem 

hänger ihop (Sandberg m.fl 2015, s. 509). Det är även viktigt att elever tidigt i läs- 

och skrivinlärningen arbetar med språkljud på ett systematiskt sätt. Detta kan göras 

genom att kombinera undervisningen med att arbeta med språkljud, läsning och 

skrivning. För elevers skull är det viktigt att detta görs i sammanhang där det finns en 

mening och ett syfte. Lärare kan då låta elever arbeta med bokstavsprogram samt att 

elever får lyssna efter ljud för att sedan skriva ner ett ord. Med övningar som nämnts i 

detta stycke blir undervisningen mer systematisk (Tjernberg 2013, s. 48-49). 
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5.2.5 De olika skolmålen och Matthew-effekten 

Sandström Kjellin (2007, s. 63–64) tar i sin studie upp att lärare inom vissa områden 

saknar kunskap om läs- och skrivprocesser. Hon nämner att enligt Skolverket ska 

undervisningen arbeta mot en omgivning i skolan där alla elever deltar. När studien 

genomfördes gällde lpo 94 fortfarande och skolan jobbade mot två mål, 

uppnåendemålen och strävansmålen. Sandström Kjellin och Wennerström (2006, s. 

187–190) förklarar att uppnåendemålen innehåller grundläggande kunskaper och 

värderingar som elever ska ha uppnått i årskurs 5. Strävansmålen i kursplanen för 

svenska innebär att elever kan använda språket för att föra fram sina tankar och 

åsikter på en högre nivå. Uppnåendemålen i kursplanen för svenska ses som 

grundläggande kunskaper som elever ska ta till sig när det gäller läs- och 

skrivförmågan. Sandström Kjellin (2007, s. 64) skriver att elever med läs-och 

skrivsvårigheter kan ha mer problem att nå uppnåendemålen eftersom det kräver en 

mer personlig läsförmåga. Omgivningens motivation och stöttning kan påverka elever 

med läs- och skrivsvårigheters inlärning. De elever som får mindre stöttning från 

skola och hem, riskerar att hamna i en ond cirkel där läsningen och skrivningen endast 

ses som jobbig. Detta kallas för Matthew-effekten. För att undvika den onda spiralen 

är lärares professionalitet gällande att utveckla språkförmågan viktig. Förväntningar 

från lärarens håll på elever är viktigt, då elever ska utmanas i sin läsning och 

skrivning men på en lämplig nivå.  

 

Sandström Kjellin och Wennerströms (2006, s. 197–198) resultat visar att det fanns 

tre olika elevgrupper i studien. Ena elevgruppen var elever med olika läs- och 

skrivsvårigheter, andra gruppen var elever med dyslexi och tredje gruppen var en 

kontrollgrupp. Dessa grupper hade olika svårigheter med att uppnå strävansmålen och 

uppnåendemålen. En bidragande orsak till att elever hade svårt att uppnå vissa mål 

var för att elever saknade engagemang vilket i sin tur berodde på elevers läs- och 

skrivsvårigheter. För att elever med läs- och skrivsvårigheter inte ska tappa intresset 

för läsning och skrivning behöver de få rätt stöttning från omgivningen.  

 

Sandström Kjellin (2007, s. 64, 74–76) skriver att om en lärare endast skulle arbeta 

efter att elever ska nå uppnåendemålen kan det riskera att elever får försöka förstå på 

egen hand vad läsning och skrivning innebär. De målen ställer till vissa problem för 

lärare då det framgår att det kan bli en hierarkisk ordning på dessa. I vissa fall anses 
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det att uppnåendemålen är de grundläggande kunskaperna för betyget godkänt. Medan 

strävansmålen anses kunna ge betygen väl godkänt och mycket väl godkänt. Detta kan 

i sin tur ställa till problem för elever med läs- och skrivsvårigheter. Dessa elever 

behöver möta aktiviteter som berör båda målen för att med större möjlighet fortsätta 

utvecklingen inom läsning och skrivning och få en bredare kunskapsbas.  

5.2.6 Lärarens stöttning till kunskapsutmaning 

I Tjernbergs (2013, s. 156) studie är ett tydligt drag att lärare utmanar elever med eller 

utan läs- och skrivsvårigheter i undervisningen. Lärare skapar medvetet uppgifter som 

ligger på gränsen över elevers kunskapsnivå. Detta för att lärare anser att elever inte 

utvecklas om de inte får utmaning i sitt lärande. Tjernberg (2013, s. 28, 156) nämner 

Vygotsky som ett exempel på detta. En central metod i Vygotskys teorier är den 

proximala utvecklingszonen. Enligt Vygotskys teori sker lärandet i samspel mellan 

människor där dialoger är en central aspekt. Med den proximala utvecklingszonen kan 

lärare utgå från elevers utvecklingsnivå och med stöd från omgivningen hjälpa elever 

vidare till nästa kunskapsnivå. Hon fortsätter med att förtydliga detta då elever kan 

hantera en uppgift på en viss svårighetsgrad på egen hand men med lite hjälp från 

omgivningen kan elever ta sig an andra uppgifter på en annan svårighetsgrad. Även 

begreppet “scaffolding” är centralt inom denna punkt, då det menas att elever ska 

utmanas i sina uppgifter men ska få stöttning och handledning av lärare under tidens 

gång. Det nämns att lärare anser att alla elever behöver utmanas, oavsett hur långt de 

har kommit i sin läs- och skrivutveckling. Detta gäller då både elever med och utan 

läs- och skrivsvårigheter.  

 

Nielsen (2011, s. 557–559) påpekar vikten av lärares tillvägagångssätt vid vägledning 

för elever med läs- och skrivsvårigheter genom de utmanande uppgifter de blir 

tilldelade. Det är viktigt att lärare ser elever som en hel individ och inte endast som en 

individ med läs- och skrivsvårighet. Lärare bör då stötta och vägleda elever så de inte 

tappar fokus och intresse för att kunna uppnå språkutveckling. I Nielsen (2005, s. 

280–281) andra studie nämns det att lärare har utmanat elever med läs- och 

skrivsvårigheter, men anpassat stöttningen efter elevers förutsättningar och behov. 

Lärare använde olika verktyg för att underlätta för elever, men även stöttat genom ord 

och fått elever att tro på sig själva. Detta resulterade i att elever lärde sig och klarade 

den utmanande uppgiften de blivit tilldelade. Även Alatalo (2011, s. 180–184) 

poängterat vikten av att utmana elever för att de ska få den optimala 



   28 

språkutvecklingen. Ett exempel hon nämner är att elever som har läs- och 

skrivsvårigheter bör försöka läsa ut en bok som de finner intressant men som ändå är 

tillräckligt utmanande. Detta för att elever med läs- och skrivsvårigheter ska 

utvecklas. 

6. Diskussion av undersökningen 

Det har framkommit i undersökningen att det är viktigt att lärare har goda 

förkunskaper när det kommer till språkets uppbyggnad. Sandberg m.fl (2015, s. 507) 

skriver att det kan finnas en del svårigheter för elever med läs- och skrivsvårigheter 

att lära sig om läs- och skrivprocesser eftersom det kan vara en problematisk process. 

De nämner att lärare i och med detta behöver ha förkunskaper om läs- och 

skrivprocesser. Till detta kan det Alatalo (2011, s. 34) nämner kopplas in. Enligt 

henne kan lärares brister i språkets uppbyggnad påverka undervisningen vilken i sin 

tur kan påverka språkutvecklingen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Även 

Tjernberg (2013, s. 24) nämner att lärares kunskaper och kompetenser är en viktig 

aspekt för hur det går att utveckla elevers språkliga kunskaper. Hon skriver att 

lärarkompetensen är viktig då det krävs goda kunskaper om läs- och skrivmetoder för 

att bemöta elevers behov. En nackdel med lärarens bristande kunskaper i språkets 

uppbyggnad är att det kan påverka elevers inlärningsprocess. Lärare bör alltså ha 

förståelse för fonologisk, ortografisk och syntaktisk kunskap för att elever ska uppnå 

god språkutveckling. Mats Myrberg (2009, s. 326) nämner att lärare ska ha goda 

fonologiska kunskaper för att kunna se när elever har någon svårighet och kan 

ingripa. Detta för att elever ska få rätt hjälp och stöttning i god tid. 

 

För att uppnå betyget E i årskurs sex står det i lgr 11 (2011, s. 233) under 

kunskapskraven att elever ska utveckla kunskaper om olika texter, hur de skrivs med 

ett begripligt innehåll, struktur samt kunna använda en viss språklig variation. Många 

av de studier som används i denna undersökning är skrivna under tiden som lpo 94 

var verksam. I och med det behöver även den läroplanen lyftas in i detta 

sammanhang. Där står det i uppnåendemålen i ämnet svenska att elever i årskurs fem 

ska ha kunskaper om de vanligaste regler som finns för skriftspråket och 

stavningsreglerna. I strävansmålen är några av målen att elever ska utveckla 

kunskaper inom skriftspråkets normer gällande stavning, meningsuppbyggnaden och 

svenska språkets uppbyggnad (1994, s. 47–49)). Kunskapskravet i lgr 11 och de två 
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målen i lpo 94 är liknande vilket kan styrka att lärare behöver lika goda kunskaper om 

språkuppbyggnad idag som under tiden för lpo 94. Detta för att kunna ge rätt stöd till 

elever med läs- och skrivsvårigheter så att de kan utvecklas inom läsning och 

skrivning för att nå målen.  

 

Det har nämnts i tidigare stycke att lärare besitter olika kunskaper om språkets 

uppbyggnad och för att läraren ska kunna lära ut till elever som har läs- och 

skrivsvårigheter behöver de veta hur de ska gå tillväga. Det är därför viktigt att 

läraren har kunskap om bland annat de didaktiska frågeställningarna då de ger 

förutsättning till lyckad språkutveckling. Tjernberg (2013, s. 63-65) nämner att elever 

har olika styrkor och svagheter när det kommer till läsning och skrivning. Detta ställer 

i sin tur krav på lärare eftersom lärare har kunskaper om språkets uppbyggnad. Med 

stöd i de didaktiska frågeställningarna ska lärare skapa undervisning där elever får det 

stöd som krävs och behövs för att utveckla elevers språkliga förmåga vid både läsning 

och skrivning. Det nämns i (lgr 2011, s.8) att: “Undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov [...] ”. 

 

De centrala aspekterna som nämnts i undersökningen sammanfogas och går in i 

varandra. Vi anser att dessa olika delar bör finnas med i undervisningen för att elever 

med läs- och skrivsvårigheter ska uppnå språkutveckling. För att lära sig läsa och 

skriva innebär det att elever ska kunna avkoda text och ha en läsförståelse och det är 

lärarens uppgift i undervisningen att utveckla detta hos elever (Sandberg m.fl. 2015, s. 

505- 506). Det finns olika hinder inom läs- och skrivsvårigheter, men enligt 

Häggström (2010, s. 245) finns det en gemensam faktor där det brister i läs- och 

skrivutvecklingen. Det är att elever som har läs- och skrivsvårigheter har svårt att 

koppla ihop fonemen med grafem och se sambandet mellan dem. Elever har alltså 

svårigheter med att förstå den alfabetiska principen. Det är viktigt att läraren stöttar 

och hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter att förstå avkodning för att de ska 

kunna utveckla ett gott läsflyt. Ett arbetssätt som nämns i undersökningen som lärare 

kan använda vid läsinlärning är the simple view of reading, (Alatalo 2011, s. 37).  

 

Det finns många olika arbetssätt lärare kan använda sig av för att utveckla elevers 

språkförmåga, som har nämnts i undersökningen. Ett sätt kan vara att lärare anpassar 

uppgifterna efter elevers förmågor och kunskaper då det sker ett gott lärande där 



   30 

elever med läs- och skrivsvårigheter arbetar med uppgifter som är individanpassade 

samt systematiskt strukturerade.  Elever med läs- och skrivsvårigheter har andra 

behov och andra förutsättningar i jämförelse med elever utan dessa svårigheter. Det är 

viktigt att lärare då känner till elevers styrkor och svagheter för att kunna anpassa 

uppgifter efter elevers behov (Tjernberg 2013, s. 50-51). Det är även viktigt att lärare 

har de didaktiska frågeställningarna i åtanken när hen utformar uppgifter utifrån 

elevers förutsättningar. Det finns både fördelar och nackdelar med att lärare utformar 

individanpassade uppgifter. Fördelarna är att elever med läs- och skrivsvårigheter får 

anpassade uppgifter som elever känner att de klarar av att utföra. Dessa uppgifter är 

anpassade efter elevers behov och kunskaper. En nackdel med att arbeta med anpassat 

material med elever som har läs- och skrivsvårigheter kan vara att elever känner att de 

blir specialbehandlade. De har inte lika avancerade uppgifter som resterande elever i 

klassen. Elever kan då känna att de inte har samma kunskaper och inte ligger på 

samma kunskapsnivå som resterande elever i klassen, vilket kan leda till försämrad 

självkänsla. Däremot förklaras det i lgr 11 (2011, s. 8) att skolan har ett ansvar för att 

alla elever med någon form av svårighet ska ha möjlighet att nå målen i skolan, och 

därför kan inte undervisningen utformas på samma sätt för alla. Den måste formas 

efter elevers förutsättningar och behov. Caroline Liberg (2006, s. 147) nämner att den 

drivande faktorn för elevers lärande består av att undervisningen anpassas till elevers 

enskilda behov och förutsättningar. Därför är det viktigt att individanpassa 

undervisningen och uppgifterna efter elevers behov.  

 

Andra aspekter som kan ha inverkan för elever att uppnå språkutveckling är en 

bekväm klassrumsmiljö och ett meningsfullt lärande. Det är lärares ansvar att se till 

att det är en bekväm klassrumsmiljö och att elever upplever att lärandet är 

meningsfullt. Det är viktigt att lärare utformar meningsfulla uppgifter för elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Läraren kan utforma uppgifter efter elevers förmåga och 

intresse. Nielsen (2005, s. 270–272) nämner att om elever finner uppgiften intressant 

skapas det en nyfikenhet och ökad lust till att vilja lära sig mer. Swalander (2009, s. 

189) hävdar att för att kunna utveckla elever till goda och effektiva läsare behöver 

elever, bortsett från kunskapsförmågan, även ha viljan till att läsa. Motivation och 

engagemang är bidragande faktorer till en god och effektiv läsförmåga. De nackdelar 

som kan finnas med att utföra uppgifter efter elevers intresse är att det är tidskrävande 

och det kan ta upp tid från andra uppgifter som lärare ska utföra. Det gäller även att 
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lärare känner sina elever för att kunna anpassa uppgiften både kunskaps- och 

intressemässigt. Det är viktigt att de uppgifter som utförs har samma ändamål relaterat 

till resterande klasskamrater och att de uppfyller samma kunskapskrav.  

 

I undersökningen nämns en viktig aspekt som skapar ett meningsfullt lärande. Det är 

att elever med läs- och skrivsvårigheter integrerar med andra elever i klassrummet 

(Nielsen, 2005, s. 270- 272). Sandberg m.fl. (2015, s. 513–515) nämner att lärare kan 

utföra olika kommunikationsövningar, det skapas då en social gemenskap i 

klassrummet. Detta kan vara en bidragande faktor till att ett meningsfullt lärande kan 

ske för elever med läs- och skrivsvårigheter. Även i Gisela Håkansson (2014, s. 25) 

nämns det att interaktion är en viktig roll i språkutveckling. Det skapas en social 

gemenskap där språket upptäcks, vilket gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Det finns även nackdelar med detta. Elever kan under interaktion med andra 

kommunicera om annat än vad lektionen hade till syfte. Det kan då vara svårt för 

lärare att veta om det har skett ett lärande. Därför är det viktigt att lärare gör någon 

form av återkoppling efter lektionen. Bortsett från detta anses det vara en bra och 

användbar arbetsmetod att använda sig av i undervisningen. När elever interageras 

med varandra tvingas dem att utmanas inom sin proximala utvecklingszon. Tjernberg 

(2013, s. 156) hävdar att elever utvecklas i sitt lärande om de får utmanas. Även i 

detta sammanhang är det viktigt att lärare känner sina elever för att veta vem som 

ligger nära den andre elevens utvecklingszon så att det därmed kan ske ett lärande. 

Annars kan risken vara att elever inte får ut något av att interageras med denne elev, 

det skapas då inget lärande.  

 

Nielsen (2011, s. 557–559, 562–563) nämner att det är viktigt att elever känner 

stöttning och vägledning av läraren för att våga utmanas och utvecklas. Annars är det 

lätt att elever tappar fokus och intresse för att utvecklas och uppnår då inte 

språkutveckling. Lärare kan utmana och stötta elever med läs- och skrivsvårigheter 

med olika anpassade verktyg utifrån elevers förutsättningar. Olika verktyg som nämns 

och kan användas för att uppnå språkutveckling är meningsfulla böcker med lagom 

utmanande språklig nivå. Nielsen (2005, s. 50-60) nämner även att elektroniska 

resurser i form av talsynteser och olika program på datorn kan användas som 

kompensatoriska hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta kan 

hjälpa elever att utveckla sin språkliga förmåga. I dagens samhälle är datorer och 
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elektroniska material vanligare än någonsin. Många elever kan handskas med 

elektroniska apparater, dock är det även vanligt att många inte föredrar elektroniska 

hjälpmedel. Elever med läs- och skrivsvårigheter kanske föredrar att skriva för hand 

istället för att skriva på dator. En nackdel med detta är att elever inte får tillgång till 

bland annat de rättstavningsprogram som finns på datorn.  

 

Som tidigare nämnts är det som lärare viktigt att se till elever som en enskild individ 

som tidigare nämnts. Elever lär sig olika eftersom alla har olika förutsättningar och 

behov. Det finns olika arbetssätt och metoder lärare kan tillämpa för att jobba 

språkutvecklande med elever som har läs- och skrivsvårigheter som tidigare nämnts. 

Alatalo (2011, s. 82) nämner att elever med läs- och skrivsvårigheter lär sig läsa och 

skriva på ett mer effektivt sätt om undervisningen är avkodningsinriktad samt att det 

elever lär sig ska vara av intresse, vilket skapar ett meningsfullt och intressant 

lärande. I undersökningen har det presenterats olika centrala aspekter för att elever 

som har läs- och skrivsvårigheter ska uppnå språkutveckling. Dessa centrala aspekter 

går som tidigare nämnts in i varandra eftersom det att de går runt i en sluten cirkel. 

Detta för att elever med läs- och skrivsvårigheter ska uppnå språkutveckling.  

 

Svenska skolan ska främja “alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust 

att lära (lgr 11, s. 7) “. Med hjälp av lärares stöttning och vägledning ska elever med 

läs- och skrivsvårigheter kunna uppnå detta. Barbro Bruce (2010, s. 269) nämner att 

det är av vikt att kunna uttrycka sig i dagens samhälle samt att kunna läsa, skriva och 

kunna kommunicera. Elevers språkliga förmåga kan ses som ett verktyg för ett fortsatt 

lärande och för att kunna inhämta andra kunskaper. Elever med läs- och 

skrivsvårigheter behöver ha språkligt självförtroende för att sociala relationer ska 

fungera. Det är av vikt att lärare skapar meningsfullt lärande för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Genom det meningsfulla lärandet skapas möjligheter till att elever 

känner lust till fortsatt lärande och deras språkliga självförtroende stärks. 

7. Slutsats 

För att återkoppla och ge svar till våra frågeställningar har det framgått av 

undersökningen att lärare bör ha vissa förkunskaper om svenska språkets 

uppbyggnad. Detta för att läraren ska kunna undervisa elever som har läs- och 

skrivsvårigheter i det svenska ämnet. I undersökningen framgick det att lärare bör ha 
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fonologiska, ortografiska och språkliga kunskaper samt ha kunskap om de didaktiska 

frågeställningarna. Detta för att lärare ska kunna hjälpa elever som har läs- och 

skrivsvårigheter att utveckla deras läs- och skrivförmåga. Lärare som har kunskap om 

språkets uppbyggnad kan ge elever med läs- och skrivsvårigheter rätt stöd och 

verktyg i undervisningen. Tjernberg (2013, s. 24–25) nämner att lärare bör ha 

kunskap om olika läs- och skrivmetoder då lärare anses vara nyckeln till framgång.  

 

Det framgick i undersökningen att lärare använder olika metoder och arbetssätt för att 

arbeta språkutvecklande med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Många lärare 

arbetade med systematisk och strukturerad undervisning. De hade individanpassade 

uppgifter och såg till att skapa ett meningsfullt lärande för elever. I flera av 

undersökningarna arbetade lärare med interaktion i klassrummet vilket Sandström 

Kjellin och Wennerström (2006, s. 189) nämner skapar en god klassrumsmiljö. Det 

gynnar språkutvecklingen för elever med läs- och skrivsvårigheter eftersom alla 

elevers röster får komma till tals. I undersökningen var det tydligt att hantering av 

avkodning och gott läsflyt var bidragande faktorer till god språkutveckling. Det 

framgick även att lärare använde sig av stöttning, scaffolding samt olika elektroniska 

hjälpmedel i undervisningen för att elever ska utveckla sin läs- och språkliga förmåga.  

8. Kritisk metoddiskussion  

Alan Bryman (2008, s. 50) nämner att ett viktigt forskningskriterium är validitet. 

Validitet handlar i stort om hur de slutsatser som gjorts utifrån resultat från 

undersökningar samverkar eller inte. Det finns olika inriktningar inom validiteten. I 

detta sammanhang har vi valt att benämna det som endast validitet. Eftersom vår 

undersökning bygger på vetenskapligt granskade studier kan det sägas att validiteten 

är stärkande i vår undersökning. Vi har undersökt det som var syftet med denna 

undersökning och utifrån det fått svar på våra frågeställningar. Studierna vi har använt 

oss av är framtagna genom vetenskapliga metoder och teorier där forskarna i 

studierna har undersökt områden inom läs- och skrivsvårigheter. Därför stärks 

validiteten i vår undersökning.  

 

I vår undersökning har vi använt tre vetenskapliga avhandlingar och fyra 

vetenskapliga artiklar vilket bidrar till att vi inte gör någon generalisering. Vi kan inte 

göra någon generalisering av vårt resultat på grund av tidsramen och omfånget för 
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undersökningen. Syftet med vår undersökning var att ta reda på vilka metoder och 

arbetssätt lärare kan använda sig av för att arbeta språkutvecklande med elever med 

läs- och skrivsvårigheter samt vilka förkunskaper lärare bör ha för att arbeta 

språkutvecklande med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Vi ville även 

undersöka vilka förkunskaper lärare behöver ha inom språkuppbyggnad för att kunna 

ge stöd till elever. Våra avgränsningar gjordes endast för att få fram material inom 

detta avgränsade område vilket i sin tur påverkar generaliseringen. Vårt resultat blir 

endast inom den svenska skolan för elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurserna 

F-6. Därför kan vi inte säga att dessa arbetssätt och metoder gäller för alla lärare.  

9. Förslag till vidare forskning  

När empirin till den systematiska litteraturstudien skulle samlas in upptäckte vi att 

mycket av forskningen rörande läs- och skrivsvårigheter är internationell 

forskning.  Detta gav med sig en del problem för vår insamling eftersom en av de 

avgränsningar vi valde skulle vara inom den svenska skolan. Det gjordes flera 

sökningar tills vi fann relevanta studier att undersöka. Eftersom många av studierna vi 

använt oss av är framtagna under tiden lpo 94 var aktuell anser vi att detta är ett 

område som det bör finnas forskning inom. Det finns utrymme att bedriva forskning 

som är anpassad och utformad efter den svenska nuvarande läroplanen då det är en 

stor andel elever som har läs- och skrivsvårigheter idag. Ett konkret exempel på 

vidare forskning skulle kunna vara att forska om olika arbetssätt som elever anser att 

lärare bör arbeta med. Detta för att språkutveckling ska ske för elever med läs- och 

skrivsvårigheter i den svenska skolan. Ett annat exempel på vidare forskning kan vara 

vilka arbetsmetoder som anses vara mest effektiva och givande för lärare att arbeta 

språkutvecklande med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Det är viktigt i dagens 

samhälle att kunna uttrycka sig i både skrift och tal, därför borde alla elever få 

förutsättningar för att få utveckla sin egen språkliga och skriftliga förmåga på bästa 

sätt.  
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