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SAMMANFATTNING 
 

I vår kunskapsöversikt framhävs forskningsresultat kring lärares och lärarstudenters 
kunskaper om läsinlärning hos elever med lässvårigheter i årskurs F-3 samt lärares 
och lärarstudenters betraktade kunskaper inom området. Sammanställningen visar att 
majoriteten av lärare och lärarstudenter betraktar sina kunskaper som bristande. Även 
deras påvisade kunskaper kring läsinlärning hos elever med lässvårigheter betonas 
vara bristfälliga.  

Vi vill med denna kunskapsöversikt belysa vikten av lärarens påverkan för elevers 
läsinlärning, både elever med och utan svårigheter kommer nämnas. Vissa elever har 
fått en diagnos och andra inte, i översikten belyses dyslexi som en diagnos för elever 
med lässvårigheter. Långt ifrån alla elever med svårigheter inom läsning får en 
diagnos, därför är det viktigt att lärare har en gedigen kunskap för att kunna 
uppmärksamma dessa elever tidigt. Statistik klargör att det generellt finns en elev per 
klass som har dyslexi, medan ännu fler elever kämpar med någon variant av 
lässvårighet (Svenska dyslexiföreningen, 2019).  

Genom databaserna ERIC (ProQuest), snöbollsurval och Google Scholar kunde vi 
välja ut nio vetenskapliga artiklar som vi bedömde relevanta. Av denna anledning 
anser vi att vår kunskapsöversikt kan betraktas som pålitlig och skildrar resultat som 
vi har tolkat. Vårt syfte är att analysera och jämföra dessa vetenskapliga artiklar för 
att få fram hur lärare och lärarstudenter betraktar sina kunskaper kring elever med 
lässvårigheter. De belyses även vilka kunskaper lärare och lärarstudenter besitter 
inom läsinlärning.  Varierande metoder har används i de olika artiklarna, men i helhet 
har liknande resultat visats.  

Vår kunskapsöversikt har som mål att uppfylla vårt syfte och besvara våra 
frågeställningar som lyder: Vilka kunskaper om lässvårigheter hos elever i årskurs F-
3 anser lärare och lärarstudenter att de besitter? Samt vilka kunskaper besitter lärare 
och lärarstudenter om läsinlärning hos elever med lässvårigheter i årskurs F-3? 
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FÖRORD   
 

Vi har genom ett mycket gott samarbete skapat denna kunskapsöversikt tillsammans. 
Processen startade med att vi skapade ett gemensamt dokument via Google drive. Till 
följd av att vi skrev arbetet i ett online-dokument kunde vi skriva samtidigt från 
varsitt håll och skrivprocessen blev effektiv. Telefonkontakt har varit mycket 
betydelsefullt för att vi under vår arbetsprocess skulle kunna bolla idéer och hjälpas åt 
när vi arbetat på varsitt håll.  

Vi började gemensamt att söka efter artiklar och valde ut de artiklar som vi ansåg 
relevanta i vår kunskapsöversikt och som stämde överens med vår frågeställning. 
Fortsättningsvis valde vi att undersöka relevant litteratur som vi kunde koppla till vårt 
arbete för att tydliggöra aspekter inom olika delar. När vi bedömde att vi hade 
tillräckligt med material kom vi igång med vårt skrivande och analyserade artiklarna 
utifrån en matris (se bilaga 1). I det fortsatta skrivandet valde vi stundvis att dela upp 
arbetet för att effektivisera skrivprocessen, men vi såg hela tiden till att vi behöll den 
röda tråden och höll en öppen dialog. Vi ansåg det viktigt att kommunicera med 
varandra vid minsta tveksamhet för att vara på den säkra sidan. Diskussionsdelarna 
samt analysdelarna har vi skrivit tillsammans för att kunna nyansera innehållet så 
mycket som möjligt. Även slutsatsen skrevs gemensamt för både säkerställa att alla 
delar fanns med och för att summera kunskapsöversikten.   

	  
Amanda Nodin Holmén & Catrin Skoglund 
	  
Borås 2019 
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INLEDNING 
 

Klassrummet medför en rad pedagogiska utmaningar som kräver en hög 
lärarkompetens, inte minst hos elever med lässvårigheter, menar Andersson, Belfrage 
och Sjölund (2006). Forskning visar att mycket litterära upplevelser som barn får 
uppleva från hemmet, som exempelvis högläsning speglar elevernas läsinlärning på 
ett gynnsamt sätt (Bjar & Liberg, 2010). Lundgren och Ohlis (2003) understryker 
detta, de hävdar att högläsning bidrar till att eleverna får en förståelse för textens 
struktur och kan då på egen hand lättare handskas med en text.   

Lässvårigheter är oftast förknippade med skrivsvårigheter som omfattar 
begränsningar när det gäller att läsa- och skriva. En gemensam omständighet för alla 
elever med läs- och skrivsvårigheter handlar om att tillgodogöra sig en skriftlig text. 
De vanligaste orsakerna till att en elev har svårt med skriftspråket är framförallt 
bristfällig undervisning, syn- eller hörsel problem, koncentrationssvårigheter eller 
dyslexi (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019). 

Dyslexi är en speciell typ av läs- och skrivsvårighet som är ärftligt betingad och har 
inget med elevens intelligens att göra. Vanliga kännetecken vid dyslexi är svårigheter 
att ta sig till en skriven text. Vilket oftast yttrar sig hos eleven genom en framförallt 
långsam och knagglig läsning tillsammans med stavningssvårigheter.  

Lässvårigheter och dyslexi har delvis liknande kännetecken, det som skiljer de åt är 
framförallt att dyslexi är ärftligt betingad. Ju tidigare man upptäcker en elev i 
riskzonen för lässvårigheter och dyslexi, desto bättre. Om läraren väljer att avvakta 
och se hur det artar sig trots tidiga varningssignaler riskeras en snöbollseffekt som 
mynnar ut i att eleven halkar efter i fler skolämnen Andersson, Belfrage och Sjölund 
(2006). 

Lgr11 för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, rev. 2019) beskriver 
i avsnitt 1. skolans värdegrund och uppdrag genom följande: 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 
utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja 
aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö 
(Lgr11, rev. 2019). 

Undervisningen i ämnet svenska ska för elever i årskurs 1-3 syfta till att alla elever 
utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Det är en förutsättning att dessa 
kunskaper förmedlas för att eleverna ska ges möjlighet till att utveckla sina 
läsfärdigheter (Lgr11, rev. 2019).  

Undervisningen i ämnet svenska ska enligt Lgr11 behandla följande punkter. Dessa 
synliggörs under centralt innehåll för elever i årskurs 1-3 i läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, rev. 2019).  
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• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 
textens form och innehåll.  

• Sambandet mellan ljud och bokstav. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR	  	  
	  

 
I denna kunskapsöversikt analyserar vi forskning kring hur lärare och lärarstudenter 
betraktar sina kunskaper kring lässvårigheter hos elever i årskurs F- 3. Vi har även 
undersökt forskning kring vilka kunskaper lärare samt lärarstudenter besitter om 
läsinlärning hos elever med lässvårigheter i årskurs F-3. Vi har valt att inrikta oss på 
årskurs F-3 eftersom det är dessa åldrar vi sedan kommer undervisa i. Ämnet är 
mycket väsentligt då Andersson et al. (2006) menar att lärarens roll har en stor 
betydelse för elevernas läsinlärning. Lärarkompetensen i läsinlärning utgör en viktig 
faktor för en elev med lässvårigheter som skall lära sig läsa. Av den anledning att 
läraren ska kunna ta fram anpassade läsinlärningsmetoder som både har utvärderats 
med vetenskapligt stöd samt metoder som tagits fram genom beprövad erfarenhet från 
tidigare undervisning.  

Vi redovisar resultat från olika studier som undersöker lärares och lärarstudenters 
kunskaper samt deras betraktade kunskaper kring elever med lässvårigheter. I våra 
artiklar undersöks lågstadielärare, både nyexaminerade och erfarna lärare samt 
lärarstudenter som ska undervisa i lågstadiet. Även specialpedagoger och lärare med 
fortbildning inom specialpedagogik kommer nämnas då de förekommit i enstaka 
artiklar, dock har vi valt att inte fokusera på dem. 

För att uppfylla syftet används följande två frågor:  

• Vilka kunskaper om lässvårigheter hos elever i årskurs F-3 anser lärare och 
lärarstudenter att de besitter? 

• Vilka kunskaper besitter lärare och lärarstudenter om läsinlärning hos elever 
med lässvårigheter i årskurs F-3? 

 
Vi har fördjupat oss i artiklarnas innehåll för att klargöra de mest betydelsefulla 
aspekterna som påverkar lärarnas kunskaper och förståelse kring elever med 
lässvårigheter.           
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METOD  
 

Beskrivning av informationssökning  

I vår informationssökning valde vi att använda oss av sökmotorerna ERIC (ProQuest) 
och Google Scholar. Sökmotorn ERIC (ProQuest) är en ämnesdatabas med fokus på 
utbildning, psykologi och pedagogik (Eriksson, Forsberg & Wengström 2013).  

Vi gjorde även en manuell sökning, snöbollsurval där vi gick igenom våra valda 
artiklars referenslistor. I några av artiklarna fanns nyckelbegrepp som stämde överens 
med våra frågeställningar. Vi valde att ta med oss dessa studier för närmare 
granskning. För att få fram artiklarna gjorde vi direktsök i ERIC (ProQuest) och 
kunde samtidigt säkerställa att artiklarna var peer- reviewed, vilket motsvarade att 
artiklarna var referentgranskade.  

Urvalskriterier  

För att kunna välja ut de nio artiklar vi valt att fördjupa oss i läste vi först 
sammanfattningarna, syftet och nyckelorden. Vi delade upp artiklarna för att sedan 
återberätta för varandra. Utifrån vår frågeställning bestämde vi vilka urvalskriterier 
som skulle begränsa vårt informationssökande. Viktiga urvalskriterier för oss var att 
studien skulle vara empirisk. Två artiklar som vi hittade till en början valde vi att ta 
bort då vi insåg att det var litteratursökningar och det blev då svårt att analysera 
artiklarna (se bilaga 2). Vi tog hänsyn till att studien skulle matcha vår åldersgrupp 
som är årskurs F-3. Vi valde artiklar med ett engelskt skriftspråk, vilket var mest 
gynnsamt under vår sökprocess. Genom att söka på engelska ord i sökmotorerna gavs 
flest relevanta och användbara artiklar. Detta resulterade i att åtta av våra artiklar är 
verkställda i olika delstater i USA och en i Turkiet. Vi valde artiklar som hade 
publikationsår mellan 2000 - 2019, för att forskningen skulle vara uppdaterad och 
adekvat då skolan är i ständig utveckling. Artikeln skulle vara peer- reviewed. Det 
innebär att artikeln blivit kritiskt granskad före publicering och det var även viktigt att 
texten skulle finnas tillgänglig i fulltext. Till sist tog vi ställning till om artiklarna 
hade validitet och om nyckelord matchade vårt syfte.   

Christofferssen och Johannessen (2015) förtydligar begreppsvaliditet genom att 
beskriva det som ett mätningsfenomen. Med hjälp av denna mätning kan man ta 
ställning till om det generella fenomenet som ska undersökas och mätningen 
överensstämmer. Detta behövde vi ta hänsyn till under hela vår sökprocess. Varje 
artikel behövde alltså bidra med något till vår översikt. Artiklarna behövde vara 
valida. För att undersöka om träffarna verkade relevanta läste vi först titeln för att 
avgöra om vi skulle öppna artikeln för mer information. Innan vår 
informationssökning var vi tvungna att klargöra vilka begrepp som vi fann relevanta 
utifrån vår frågeställning och vårt syfte. Christofferssen och Johannessen (2015) 
menar att nyckelbegrepp bör definieras och preciseras för att det inte ska bli några 
oklarheter om vad det handlar om. De sökord vi valt skulle därför stämma överens 
med våra nyckelbegrepp. Vilka sökord vi använt påverkade hur relevanta artiklar vi 
fick fram i vår sökprocess.  
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Urvalsprocessen i sökmotorn, ERIC ProQuest (två artiklar)  

Nyckelorden utformade vi utefter vår frågeställning och de är ämnesspecifika. För att 
få fram de mest relevanta träffarna fick vi successivt addera nyckelord som minskade 
antalet träffar i ERIC (ProQuest).  

Vi började med att kryssa i Peer reviewed only och sökte på reading disabilities vilket 
gav oss 6039 träffar (se modell 1). Vi lade till begreppet elementary education för att 
istället få 863 träffar (se modell 1). För att minimera träffarna ytterligare lade vi 
slutligen till teacher methods och fick då 144 träffar (se modell 1).  

 

 

 

 

 

  

 

Modell	  1.	  Tillvägagångssätt	  i	  urvalsprocessen	  av	  vetenskapligt	  granskade	  artiklar	  via	  Eric	  (ProQuest)	  
med	  sökord	  +	  avgränsningar.	  n	  =	  antal	  artiklar.	  	      
                            

Urvalsprocessen i sökmotorn, Google Scholar (fyra artiklar) 

I vår sökprocess i Google Scholar har vi ett brett sökfält. Anledningen till detta var 
bristen på träffar som matchades i ERIC (ProQuest). Vi fick därför forska i nya 
nyckelord som i sin tur resulterade i nya träffar med relevanta artiklar. Vi valde ut de 
artiklar där artikelns titel verkade stämma överens med vårt syfte och våra 
frågeställningar.  

Under vår sökprocess i Google Scholar använde vi oss först av sökorden Phonemic 
Awareness som gav oss 74 500 träffar. Vi lade till elementary school + teacher vilket 
gav oss 52 500 träffar (se modell 2). Sökorden utformades utifrån vår frågeställning 
och gav oss en artikel som var relevant till vår kunskapsöversikt. I vår andra sökning 
användes sökorden elementary students + struggling readers vilket gav oss 261 000 
träffar (se modell 3) och utav dessa fann vi en relevant artikel. Slutligen sökte vi med 
sökorden struggling readers + teacher knowledge och fick 390 000 träffar (se modell 
4). Av dessa fann vi två artiklar som dels stämde överens med vår åldersgrupp och 
dels matchade vårt syfte. Flera artiklar valdes bort på grund av att de inte uppfyllde 
våra inkluderingskriterier (se modell, 2, 3 och 4 nedan).  

	  

	  

reading 
disabilities 
+ peer 
reviewed + 
fulltext 

	  

 

n= 6039 

 

 
reading 
disabilities, 
elementary 
education 
+peer 
reviewed 
only + 
fulltext 
 

n= 863 

	  

reading 
disabilities 
+ elementary 
education + 
teacher 
methods + 
peer reviewed 
only + fulltext 

n= 144 
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Modell	  2.	  Tillvägagångssätt	  i	  urvalsprocessen	  av	  vetenskapligt	  granskade	  artiklar	  via	  Google	  Scholar	  
med	  sökord	  +	  avgränsningar.	  n	  =	  antal	  artiklar	   

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

Modell	  3.	  Tillvägagångssätt	  i	  urvalsprocessen	  av	  vetenskapligt	  granskade	  artiklar	  via	  Google	  Scholar	  
med	  sökord	  +	  avgränsningar.	  n	  =	  antal	  artiklar.	   

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Modell	  4.	  Tillvägagångssätt	  i	  urvalsprocessen	  av	  vetenskapligt	  granskade	  artiklar	  via	  Google	  Scholar	  
med	  sökord	  +	  avgränsningar.	  n	  =	  antal	  artiklar	   

Snöbollsurval (tre artiklar) 

Vi valde att ta med ytterligare tre artiklar som vi påträffade via ett snöbollsurval i 
några av våra valda artiklar. Eriksson-Barajas et al. (2013) redogör för detta 
tillvägagångssätt och belyser att det är en mycket effektiv och framgångsrik metod. 
Vårt tillvägagångssätt var att gå igenom våra redan valda artiklars referenslistor, för 
att hitta eventuella artiklar till kunskapsöversikten. När vi hittat en titel som kunde 
passa till vår frågeställning gjorde vi en direktsökning på titeln i databasen ERIC 
(ProQuest).    

 

Phonemic 
Awareness 
	  

	  

n= ca. 74 500  	  

 

Phonemic 
Awareness + 
elementary 
school + teacher 
	  

n= ca. 52 500  	  

	  

elementary 
students + 
struggling 
readers 

	  
n= ca. 261 000	  

	  

struggling 
readers + 
teacher 
knowledge 

	  
n= ca. 390 000	  

	  



6	  
	  

  

Samtliga artiklar sammanställda i en matris (se nedan).   

Artikelns titel Artikelns författare Publiceringsdata Databas 

Novice Teachers’ Knowledge 
of Reading-related 
Disabilities and Dyslexia. 

Erin K. Washburn 
Candace A. Mulcahy 
Gail Musante. 

Learning Disabilities: A 
Contemporary Journal 15(2). 
Ss. 169-191. 2017 

ERIC 
(ProQuest) 

Views of Classroom Teachers 
Concerning Students with 
Reading Difficulties.  

Zehra Esra Ketenoglu 
Kayabasi.  

International Journal of 
Progressive Education, 
Volume 13 Number 3. Ss. 50-
60. 2017   

ERIC 
(ProQuest) 

First-Year Teacher 
Knowledge of Phonemic 
Awareness and Its 
Instruction. 

Elaine A. Cheesman, 
Joan M. McGuire, 
Donald Shankweiler, 
Michael Coyne. 

Teacher Education and 
Special Education Volume 32 
Number 3.  Ss. 271- 289.  Aug 
2009 

Google 
Scholar  

Teacher Knowledge Matters 
in Supporting Young Readers. 

Linda Fitzharris, Mary 
Blake Jones, Allison 
Crawford.  

The Reading Teacher, 61(5). 
Ss. 384–394. 2008 

Snöbollsurval.   
ERIC 
(ProQuest) 

Learning to teach struggling 
(and non‐struggling) 
elementary school readers: 
An analysis of preservice 
teachers’ knowledges. 

Ann M. Duffy & Terry 
S. Atkinson. 
  
   
  

Reading Research and 
Instruction. Fall 2001, 41 (1). 
Ss. 83-102 
  

Google 
Scholar  

Teacher knowledge of basic 
language concepts and 
dyslexia.  

Erin K. Washburn1, ︎  R. 
Malatesha Joshi and 
Emily S. Binks-Cantrell.  

DYSLEXIA 17: Ss. 165–183 
Wiley Online Library. 
Februari 2011 
 

Google 
Scholar  

Disciplinary Knowledge of K-
3 Teachers and' their 
Knowledge Calibration in the 
Domain of Early Literacy. 

Anne E. Cunningham,  
Kathnyn E. Perry, 
Keith E. Stanovich 
Paula, J. Stanovich. 

Annals of Dyslexia, Vol. 54, 
No.1. Ss. 165-183 2004 
   

Snöbollsurval. 
ERIC 
(ProQuest) 

Are preservice teachers 
prepared to teach struggling 
readers? 

Erin K. Washburn & R. 
Malatesha Joshi & Emily 
Binks Cantrell.  

Annals of Dyslexia (2011) 61. 
Ss. 21–43. 2010 

Google Scholar 

Why Elementary Teachers 
Might Be Inadequately 
Prepared to Teach Reading.  

R. Malatesha Joshi, 
Emily Binks, Martha 
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Matris	  1.	  Översikt	  av	  samtliga	  artiklar	  som	  ingår	  i	  kunskapsöversikten.	      

Metod för kartläggning      

Kartläggningen av våra nio artiklar beskrivs övergripande i löpande text samt i två 
olika matriser (se bilaga 1 och 3). I den löpande texten kommer artiklarna 
sammanfattas och kristalliseras utifrån ett granskande perspektiv, där vi belyser 
studiens resultat utifrån vårt syfte med kartläggningen. 

I matrisen (se bilaga 1) framställs artiklarnas syfte/frågeställning, urval, metod, 
resultat samt diskussion/analys. I matrisen beskrivs artiklarna i en enklare form för att 
sedan analyseras i en djupare analys av artiklarna. I analysen kommer vi jämföra och 
analysera artiklarnas metoder och resultat utifrån kartläggningen.  I den andra 
matrisen (se bilaga 3) presenterar vi kortfattat artiklarnas egenskaper genom att 
undersöka om det finns tydliga frågeställningar och om de blir besvarade, om 
metoden är kvalitativ eller kvantitativ och hur många metoder som används. Slutligen 
redogörs vilka deltagare som medverkat i studien samt år för publicering av artikeln. 
Matrisen (se bilaga 3) har som syfte att hjälpa oss i kommande analys kring styrkor 
och svagheter i artiklarna.  

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV ARTIKLARNA
 

Utifrån nio vetenskapliga artiklar har en övergripande beskrivning i form av en matris 
skapats (se bilaga 2). Den innehåller sju huvudkategorier som förtydligar innehållet 
i artiklarna. I följande text beskrivs kortfattat kategorierna som finns i bilaga 2. 
Artiklarnas fullständiga titel skrivs ut som en kategori, om forskaren använder tydliga 
frågeställningar samt om de blir besvarade. Fler kategorier är om metoderna är 
kvalitativa, kvantitativa eller mixade, hur många metoder som använts samt om det är 
lärare eller lärarstudenter som deltar i studien. Slutligen redogörs även vilket år 
artikeln blivit publicerad. 	  
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VAL AV METODER  
 

Kvalitativa metoder  
	  
Eriksson-Barajas et al. (2013) förklarar att kvalitativa metoder har som gemensam 
faktor att beskriva eller tolka ett fenomen och egenskaper noggrant. Fenomenet, 
erfarenheten och upplevelsen ska förstås genom den kvalitativa metoden som ofta 
innefattar en specifik miljö samt en mindre undersökningsgrupp. 
	  
Ketenoglu-Kayabasi (2017) genomförde sin studie ur ett kvalitativt perspektiv i form 
av inspelade intervjuer av fem klasslärare från olika skolor i Turkiet. Studiens syfte 
var att försöka förstå åsikter och attityder hos klasslärare beträffande elever med 
lässvårigheter. Fitzharris, Blake-Jones och Crawford (2008) studie genomfördes 
också kvalitativt genom observationer och intervjuer. Syftet av genomförandet var 
personalutveckling inom läsutveckling på en lågstadieskola nära Charleston i South 
Carolina. Deltagarna i studien var grundlärare i årskurs 1- 3 (två från varje årskurs). 
Duffy och Atkinson (2010) hade i sin studie använt kvalitativa metoder. Syftet med 
denna studie var att beskriva lärarstudenters övertygelser, förståelser samt 
undervisningsförmåga för elever med och utan lässvårigheter. Deltagarna i studien var 
22 lärarstudenter som skulle undervisa elever i årskurs F-3. Två läsutbildningskurser 
genomfördes under ett år. I första delkursen låg fokus på praktik och teori relaterad 
till undervisning i klassrummet. I den andra delkursen skulle lärarna utföra 
observationer av elever med lässvårigheter. De skulle även i delkurs två genomföra 
två lektionstillfällen för eleverna. 
  
Kvantitativa metoder  

Cunningham, Perry, Stanovich och Stanovich (2004) har undersökt lärares kunskaper 
samt egen uppskattning av kunskaper inom läsutveckling. Deltagare i studien var 722 
lärare från årskurs F-3 på 48 grundskolor i Norra Kalifornien. Metoderna var 
kvantitativa, då lärarna fick genomgå ett titeligenkännings-test för barnlitteratur, 
bedömningar med poäng inom fonologisk medvetenhet samt fonik där lärarna fick 
identifiera ord med regelbundna och oregelbundna stavningar. Fonologisk 
medvetenhet och fonik var båda forskningsbaserade förmågor och hade visat sig vara 
viktiga vid läsinlärning. Dessa kunskapsdomäner var särskilt viktiga för elever med 
svårigheter. Studien innefattade även intervjuer om lärares uppfattade kunskaper inom 
barnlitteratur, fonologisk medvetenhet och fonik, med olika valbara svar.  

Washburn, Joshi och Brinks-Cantrell (2010) studie genomfördes kvantitativt i form av 
enkäter med förvalda svar. Deltagarna i studien var 91 lärarstudenter från ett 
universitet med lärar-förberedelseprogram i sydvästra USA. Lärarstudenterna hade 
behörighet för årskurs F-5. Syftet var att undersöka lärarstudenters kunskaper om 
grundläggande språkkonstruktioner samt deras uppfattade kunskaper om dyslexi. De 
fick även bedöma sin upplevda undervisningsförmåga för relaterade konstruktioner. 
Ytterligare en studie som genomfördes ur ett kvantitativt perspektiv var Washburn, 
Joshi och Brinks-Cantrell (2011). Där urvalet bestod av 185 lärare för årskurs F-5 
inom olika skoldistrikt i sydvästra USA samt i en Midwest-stat i USA. Syftet med 
studien var att undersöka grundskolelärarnas kunskaper om grundläggande 
språkbegrepp samt deras kunskaper och uppfattningar om dyslexi. I studien framgick 
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även hur lärarna upplevde sin undervisningsförmåga kring dessa begrepp. Metoderna 
som användes i denna undersökning var frågeformulär samt enkäter. 	  
	  
Cheesman, McGuire, Shankweiler och Coyne (2009) studie var också en kvantitativ 
undersökning där syftet var att jämföra kunskaperna inom fonologisk medvetenhet 
hos förstaårslärare. I studien deltog 223 slumpmässigt utvalda förstaårslärare från 102 
olika skoldistrikt i en delstat i nordöstra USA. Deltagarna i undersökningen 
representerades av kandidater från lärarutbildningsprogram och 46 % av kandidaterna 
hade en magisterexamen. Deltagarna fick via mejl fylla i en enkät anonymt med tre 
möjliga svarsalternativ samt ett alternativ om man inte var säker (detta för att inte 
uppmuntra gissningar).  
	  
Kvalitativa och kvantitativa metoder 
	  
För att få fram mer information om ett fenomen använde forskaren ibland båda 
forskningsansatserna, d.v.s. både kvalitativa och kvantitativa metoder. Genom att 
analysera studier ur olika synvinklar kommer mer innehållsrik information fram, 
hävdade Eriksson-Barajas et al. (2013). 	  
	  
Washburn et al. (2017) hade som syfte att genom mixade metoder besvara båda 
forskningsfrågorna; vad vet lärare om lässvårigheter och dyslexi? och finns det 
mönster som rör lärares förståelse och missförstånd om lässvårigheter och dyslexi? 
271 nyexaminerade låg- och mellanstadielärare, allmän- lärare samt specialpedagoger 
deltog i studien från åtta olika högskole- eller universitetslärarutbildningar från fem 
stater i USA. Majoriteten av lärarna undervisade i årskurs F-3. I den kvalitativa 
undersökningen intervjuades deltagarna med öppna frågor om lässvårigheter och 
dyslexi. Kvantitativt undersöktes deltagarna genom att besvara på ja/nej frågor. 	  
	  
Ytterligare en studie som utfördes kvalitativt och kvantitativt var Joshi et al. (2009). 
Studien var indelad i två delar och syftet var att undersöka hur förberedda 
universitetslärare var att stötta lärarstudenter för årskurs F-3 i att undervisa tidig 
läsinlärning. I studien bedömdes universitetslärarna i språkliga kunskaper, 
inlärningsmetoder, deras undervisningsförmåga samt deras egenuppfattade kunskaper 
kring hur väl förberedda de var att lära ut läsning till elever med och utan 
lässvårigheter. Dessa 78 universitetslärare hade tidigare erfarenheter i att undervisa i 
lågstadiet. I studien använde forskarna två olika metoder. Metoderna var både enkäter 
och intervjuer med egenskrivna svar som bedömdes som rätt eller fel. Till sist 
redovisades svaren kvantitativt i en poängsammanställning. Forskarna ansåg att 
många universitetslärare hade bristande kunskaper i att förbereda framtida 
grundskollärare i att undervisa läsinlärning. Universitetslärare hade främst bristande 
språkliga kunskaper.  
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RESULTAT 
	  

	  
Den kvalitativa och kvantitativa studien av Washburn et al. (2017) presenterade, i sina 
resultat, fem kategorier kring nyexaminerade lärares kunskaper kring lässvårigheter 
samt dyslexi. Kategorierna kring lärarnas kunskaper var språk/läskunnighet, beteende, 
kognition, missuppfattningar och övriga egenskaper. Resultaten analyserades både 
kvalitativt och kvantitativt. När de granskade uppgifterna efter mönster fann de att 
majoriteten hade svar i kategorin språk/läskunnighet och där allmänlärare och 
specialpedagoger hade liknande procentandelar av svar i denna kategori. 73 % (198 
st.) av alla deltagande (271 st.) svarade att de trodde att kännetecken för lässvårigheter 
var egenskaper som språk och läskunnighet. Endast 4 % noterade svårigheter med 
fonologisk medvetenhet som kännetecknar dyslexi. 53 % (145 st.) svarade med minst 
en missuppfattning kring diagnosen dyslexi. Dock hade lågstadielärare mindre 
missförstånd än mellanstadielärare. Resultaten visade även att lågstadielärare lägger 
större vikt vid avkodning än mellanstadielärare.  
	  
Joshi et al. (2009) forskningsresultat av två studier som gjorts på lärare som 
undervisade lärarstudenter genomfördes kvalitativt och kvantitativt genom enkäter 
och intervjufrågor. Resultaten presenterades kvantitativt i poäng och procent. Lärarna 
presterade bra (90-100 %) i att redogöra för stavelser, morfem och om ord började 
med samma ljud. Lärarnas svagheter låg i att känna igen ord med två stavelser nära 
varandra, känna igen ord med öppen stavelse, veta definitionen av fonologisk 
medvetenhet, fonemisk medvetenhet, räkna språkljud och förklara definitionen av ett 
morfem. Enligt deltagarnas svar i studie två var de tre vanligaste faktorerna till 
lässvårigheter sociokulturell status (69 %), familjebakgrund (60 %) och att man hade 
ett annat modersmål (55 %). Studien visade även på att en viktig anledning till att 
elever misslyckades i att lära sig läsa, var dålig kvalité på undervisning i lågstadiet. 	  
	  
Ketenoglu-Kayabasi (2017) studie samlade in resultat genom en kvalitativ 
semistrukturerad intervjuteknik. Under lärarnas intervjuer ställdes fem olika frågor 
som rörde elever med lässvårigheter. Intervjusvaren sammanställdes och bedömdes i 
fem tabeller: bestämning av lässvårigheter, orsaker till elevernas lässvårigheter, 
lärarnas syn på effekterna av lässvårigheter, metoder som användes av läraren för att 
hantera lässvårigheter samt förväntningar på hjälp för elever med lässvårigheter. Som 
slutsats kunde det konstateras att samtliga lärare var mycket eniga och hade liknande 
resultat. Genom analys av intervjusvaren framkom att lärarna menade att de avgjorde 
elevernas lässvårigheter med hjälp av sina egna erfarenheter. De hänvisade även till 
relationen de hade till elevernas föräldrar. De var överens om att de tyckte att skälen 
till elevernas lässvårigheter främst berodde på familjeproblem och mentala faktorer. 
De resonerade kring att de ansåg att de främst såg eleverna med lässvårigheter som 
introverta och att det tyvärr även förekom mobbning från deras klasskamrater. Alla 
fem lärare uppgav att de gav eleverna extra läxor samt att de ställde stora 
förväntningar på att eleverna fick stöttning och hjälp hemifrån. 	  
	  
Cheesman et al. (2009) presenterade sina resultat i en tabell som sammanställde 
enkätsvaren kvantitativt. Resultaten indikerade att ett stort antal lärare som 
genomförde sin utbildning i special- och allmänundervisning i denna studie verkade 
vara och uppleva sig otillräckligt förberedda i att undervisa kring fonologisk 
medvetenhet. Den visade på att de hade begränsade kunskaper, förväxlade fonologisk 
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medvetenhet med fonetik och hade svårt att välja väl anpassade metoder för eleverna. 
Specialpedagoger hade inte mer kunskaper än de andra lärarna. Dessa resultat visade 
på att lärarutbildningsprogram på universitet inte gav framtida lärare tillräckligt med 
kunskaper och färdigheter.  	  
	  
Fitzharris et al. (2008) resultat presenterades kvantitativt i tabeller genom en 
dataanalys av lärarnas resultat på testet. De bedömdes i tre steg, lätt 95-100 %, 
instruerande 90-94 % och svår 50-89 %. Lärarnas erfarenheter skiljde sig mellan 7- 
20 år. De lärarna med högst utbildning, fortbildningar och utbildningar inom 
specialpedagogik visade ha störst ansvar i att lära elever att läsa. Dessa lärare 
upplevdes av forskarna ha bredast kunskaper inom området. Alltså vägde detta tyngre 
än antal år inom yrket. Analysen visade att samtliga lärare hade fått samma stöd men 
ändå visade de olika kunskapsnivåer kring ämnet. Därför menade forskaren att lärarna 
borde fått en vidareutbildning som var baserad utifrån deras egna kunskapsnivå och 
att mångfald inom läraryrket borde läggas ett större fokus på. Lärare behövde få hjälp 
med att identifiera sina kunskaper och färdigheter för att kunna avgöra hur de skulle 
ta sig vidare i sin yrkesutveckling. 	  
	  
Duffy och Atkinson (2001) presenterade sina resultat med hjälp av att data 
analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat visade att 
lärarstudenternas kunskaper hade ökat kring hur de i framtiden skulle ta sig an och 
undervisa elever med lässvårigheter, både med och utan diagnoser i sin klass. 
Kunskaper om hur de skulle gå tillväga utvecklades, de minskade sina missförstånd 
kring hur de skulle lära ut, kring principer, praxis och terminologi. Washburn et al. 
(2011) forskning undersökte lärarnas uppfattning om deras undervisningsförmåga. 
Resultaten redovisades kvantitativt och forskarna kombinerade båda grupperna av 
deltagare i analysen för att öka den statistiska kraften. I alla fem kategorier (“vanligt 
utvecklade” läsare, elever med lässvårigheter, fonemisk medvetenhet, fonik och 
ordförråd) bedömde mer än 50 % av lärarna sin upplevda undervisningsförmåga som 
mycket bra:” vanligt utvecklade läsare” (66 %), elever med lässvårigheter (56 %), 
fonemisk medvetenhet (58 %), fonetik (53 %) och ordförråd (70 %). I alla fem 
kategorier bedömde 5–16 % av lärarna sig själva som ”experter”, medan endast 2–7 
% bedömde sin undervisningsförmåga som ”minimal”. Studien visade dock att många 
lärare tvivlade på sin förmåga att lära ut läsning, speciellt när det kom till elever med 
lässvårigheter. Dock ökade upplevelsen av förmåga hos lärarna när antal år inom 
yrket ökade.  
	  
Cunningham et al. (2004) hade analyserat kring två undersökningar, 1) nivån på 
kunskap kring barnlitteratur, fonologisk medvetenhet och fonik, 2) relationen mellan 
lärares uppfattning kring deras kunskap och deras kalibrerade kunskap. Resultaten för 
lärarnas svar redogörs kvantitativt i tabeller. De visade sig att av alla deltagare (722 
st.) hade 455 lärare goda kunskaper inom barnlitteratur och 199 lärare hade bristande 
kunskaper. Inom fonologisk medvetenhet hade 464 lärare goda kunskaper och 277 
bristande kunskaper. Foniken undersöktes både i explicit och implicit kunskap. I 
explicit fonik presterade 490 lärare med goda kunskaper, 207 med bristande 
kunskaper och i implicit kunskap hade 540 lärare goda kunskaper medan 155 hade 
bristande kunskaper. Bedömningen av uppskattade kunskaper visade att de flesta 
lärare kunde kalibrera sina kunskaper bra, även inom fonik medan de inom fonologisk 
medvetenhet visade signifikanta skillnader. En hypotes är att de som kan kalibrera 
sina kunskaper väl är mer benägna att söka ny kunskap.  
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Washburn et al. (2010) gjorde en undersökning av lärarstudenternas upplevda 
förmåga att undervisa läsning till elever med lässvårigheter. Svaren sammanställdes i 
åtta olika tabeller och resultaten redogjordes kvantitativt. Majoriteten av 
lärarstudenterna indikerade “måttligt” som sin upplevda undervisningsförmåga inom 
fyra av fem områden, 71 % (elever med lässvårigheter), 66 % (fonemisk 
medvetenhet) och 62 % (fonetik). Ordförråd var en upplevd styrka för 
lärarstudenterna där 50 % indikerade “måttligt” medan 44 % indikerade “mycket bra” 
samt en lärarstudent som upplevde sin undervisningsförmåga som “expert”. Resultat 
visade att lärarstudenter generellt saknar kunskaper om flera viktiga faktorer, som 
bland annat deras undervisningsförmåga i både fonemisk medvetenhet och fonik. 
Dessa faktorer är betydelsefulla när man undervisar elever med lässvårigheter. 
Dessutom verkade det finnas missuppfattningar gällande dyslexi. Med tanke på 
förekomsten av både dyslexi samt elever med olika varianter av lässvårigheter hade 
dock resultaten från denna studie stor påverkan i att förbereda framtida lärare. 
	  
Styrkor och svagheter med forskningen 
	  
Sex artiklar saknar tydliga frågeställningar (Cheesman et al. 2009, Fitzharris et al. 
2008, Duffy och Atkinson 2001, Cunningham et al. 2004, Washburn et al. 2011, Joshi 
et al. 2009), vilket kan uppfattas som en svaghet då det är svårare att direkt få en 
uppfattning om vad forskningen vill finna svar på. Därför kan läsaren behöva sätta sig 
in i deras syfte lite extra för att få en gedigen klarhet i studiens avsikt. I Ketenoglu-
Kayabasi (2017) är urvalet tunt, enbart fem lärare deltar i studien. Det är något som 
behöver tas hänsyn till när resultaten tolkas. De andra artiklarna har ett större urval 
och belyser därför en större grupp representerade lärare eller lärarstudenter.  
	  
I samtliga artiklar bortsett från en artikel (Duffy & Atkinson, 2001) finns statistik 
tillgänglig i form av tabeller. Det kan underlätta när resultat ska tolkas och statistik 
ska jämföras mellan de olika artiklarna. Statistik kan ses som ett bra komplement till 
den flödande texten för att få en djupare förståelse över resultaten. Dock finner vi 
statistiken i Cunningham et al. (2004) svårtolkad, det tog lång tid för oss att förstå 
tabellerna och det var en stor studie i två delar med mycket statistik.  
	  
Tre av artiklarna (Washburn et al. 2011, Washburn et al. 2010 och Duffy & Atkinson, 
2001) har underrubriken Limitations, i dessa artiklar redovisar forskarna kritiskt vilka 
begränsningar och svagheter deras forskning har. Det kan anses vara en svaghet att få 
av de artiklar som analyserats valt att ha begränsningar som underrubrik. Dock har 
studierna genomförts kvalitativt, kvantitativt och med kombinerade metoder, dvs. 
både kvalitativa och kvantitativa. Att alla tre metoder representeras kan ses vara 
fördelaktigt, eftersom forskningen då belyser olika metoder och resultat som både är 
kvalitativa och kvantitativa. Tre artiklar är kvalitativa (Ketenoglu-Kayabasi 2017, 
Fitzharris et al. 2008 och Duffy & Atkinson, 2001). Fyra artiklar är kvantitativa 
(Cunningham et al. 2004, Washburn et al. 2010, Washburn et al. 2011 och Cheesman 
et al. 2009). Resterande två artiklar har genomförts med både kvalitativa och 
kvantitativa metoder (Washburn et al. 2017 och Joshi et al. 2009). När en studie har 
genomförts med kombinerade metoder, märks att fler resultat presenteras i studien, 
vilket är givande i den aktuella forskningen. Dock behöver inte likadana resultat 
påvisas då kvalitativa och kvantitativa metoder har olika flexibilitet. En deltagare i en 
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kvalitativ studie kan få mer utrymme för egna svar och reflektioner i jämförelse med 
en kvantitativ metod, där oftast flervalsfrågor används.  
	  
Samtliga artiklar, förutom en studie (Ketenoglu-Kayabasi, 2017) skildrar forskning i 
USA. Det kan upplevas vara både en styrka och en svaghet. Det är lättare att jämföra 
resultaten då skolorna ligger i samma land, dock är det svårare att applicera 
forskningen på skolor runt om i världen som inte har samma förutsättningar. 
Sammanställningen av forskningen blir alltså inte lika bred som den kunnat vara om 
flera olika länder deltagit. En relevant faktor som även bör nämnas är att 
urvalskriteriet “årtal för publicering” bidrar till att forskningen ska vara uppdaterad 
och mer användbar än äldre forskning. Artiklarna i kunskapsöversikten har ett spann 
mellan år 2001-2017, dock var urvalskriteriet mellan år 2000-2019.  	  
	  
FÖRDJUPAD ANALYS –  LÄRARES/ LÄRARSTUDENTERS 
BRISTANDE KUNSKAPER OM DEN TIDIGA LÄSNINGEN 

	  
	  
I flera artiklar visar forskningsresultat att lärare samt lärarstudenter upplever sina 
kunskaper om att undervisa elever med lässvårigheter som bristande.  
 
Washburn et al. (2010) studie visade att majoriteten av lärarstudenter generellt 
saknade kunskaper om flera viktiga förhållanden som är betydelsefulla när man 
undervisade elever med lässvårigheter, de nämnde bland annat undervisning i 
fonologisk medvetenhet. Resultaten från Cheesman et al. (2009) studie indikerade 
också på att lärarna upplevde bristande kunskaper i fonologisk medvetenhet och 
förknippade lätt ihop det med fonetik. Andersson et al. (2006) belyste fonologisk 
medvetenhet som en av de primära metoderna i den tidiga läsutvecklingen.  En elev 
som var fonologisk medveten uppmärksammade olika språkljud, genom exempelvis 
ordet “mat”, eleven hörde att bokstaven “a” fanns med. Enligt författaren hade flera 
studier inom fonologisk medvetenhet studerats och resultat visade att det fanns en 
stark koppling mellan barns fonologiska medvetenhet i förskoleåren och den första 
läs- och skrivinlärningen i skolan. 	  
	  
Resultat från Ketenoglu-Kayabasi (2017) visade att flera lärare indikerade elevernas 
svårigheter kopplade till elevernas familjesituationer och ställde stora förväntningar 
på att eleverna fick stöttning från hemmet.  Liknande mönster kunde hittas i Joshi et 
al. (2009) som i sin artikel skrev att 75 % av de elever som hoppade av skolan led av 
lässvårigheter. Deras studie visade att en viktig anledning till att elever idag 
misslyckades i att lära sig läsa är att lärarens kvalité på läsundervisningen är 
bristfällig. Lärarna beskrev de vanligaste faktorerna till lässvårigheter som 
sociokulturell status, familjebakgrund och att man hade ett annat modersmål. I detta 
lade alltså lärarna “skulden” på eleven samt elevens familjesituation istället för att 
rikta ansvaret till sig själva. Självklart kan dessa faktorer spela in men det yttersta 
ansvaret skall läraren bära oavsett yttre påverkan. Eftersom en så stor procentandel av 
de elever som avslutade sina studier hade lässvårigheter bar läraren ett ofantligt stort 
ansvar för dessa elevers framtid. Lärarna skall både ha kunskaperna men även 
rannsaka sig själva i första hand. 	  
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I samtliga studier, Washburn et al. (2010), Joshi et al. (2011) och Cheesman et al. 
(2009) påvisades från forskningsresultat att lärare och lärarstudenter tvivlade på sin 
förmåga att lära ut till elever med lässvårigheter, inte minst viktiga faktorer som att 
välja anpassade läsinlärningsmetoder för eleverna. Förutom att träning i fonologisk 
medvetenhet var en adekvat metod, var också högläsning och övningar i olika 
strategier för läsförståelse två nämnvärda läsinlärningsmetoder. En intressant teori 
belystes i Cunningham et al. (2004). De menade att lärare som kunde kalibrera sina 
kunskaper väl var mer benägna att söka ny kunskap.  
	  
Duffy och Atkinson (2001) studie redovisade resultat för kunskaper i att undervisa 
elever med lässvårigheter och belyste att kunskaperna hade ökat. Även Joshi et al. 
(2011) beskrev att lärares kunskaper ökat inom detta område. De ansåg att detta kan 
bero på att många skolor lade en stor vikt vid fortbildning för lärare inom 
läsutveckling och lässvårigheter. Flera artiklar belyste dock att det verkade finnas 
missuppfattningar bland lärare och lärarstudenters kunskaper kring dyslexi. Washburn 
et al. (2017) studie visade att lärare hade goda kunskaper inom lässvårigheter men 
missuppfattningar kring dyslexi. Deras studie exponerade kunskaperna hos 
nyexaminerade lärare, de menade på att resultatet förmodligen sett mycket annorlunda 
ut om det varit erfarna lärare. Forskarna ville med deras studie belysa att det fanns 
många myter kring lässvårigheter och dyslexi.	  
	  
Det kan nu konstateras att lärarens kunskaper har en viktig roll i att undervisa elever 
med lässvårigheter. Andersson et al. (2006) belyser i sin litteratur att ju tidigare man 
upptäcker en elev med lässvårigheter, desto bättre, ur flera synvinklar. Författaren 
menar att om det går så långt att eleverna tappar tron på sig själva, har läraren ett 
svårare utgångsläge att få tillbaka elevens motivation till läsning. Författaren belyser 
att lärarkompetensen är den mest betydelsefulla faktorn när det gäller elever med 
lässvårigheter. Dessa elever är i behov av stöd som har en gedigen utbildning och som 
har goda kunskaper mellan sambandet tal- och skrift. Författaren menar att det är 
lärarens uppdrag att ta fram effektiva strategier som leder till framgång för eleverna. 
Hon belyser också att en kompetent lärare är väl bekant med flera olika metoder och 
material samt har förutsättningen att kunna anpassa efter varje elevs behov och 
förutsättningar.	  
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DISKUSSION     
 

Metoddiskussion  
	  
Christoffersen och Johannessen (2012) påtalar vikten av att den data man samlar in 
ska återspegla den verklighet som undersöks. De menar att forskarens uppgift är att 
samla in relevant och tillförlitlig data utifrån problemställningarna. Till en början 
upplevde vi det som ett hinder. Vi var angelägna om att vår frågeställning och vårt 
syfte skulle passa ihop med alla artiklar. Vi läste många artiklar som vi trodde skulle 
vara användbara men efter att ha läst noggrannare fick vi exkludera dessa från 
kartläggningen på grund av att de inte var tillräckligt relevanta. Vi valde även att 
ändra vår frågeställning efter vi hittat sex artiklar för att de skulle passa bättre till de 
artiklar vi valt. Bristen på erfarenheter inom metoden, alltså litteratursökning som 
forskningsprocess, gjorde att vi hade svårigheter att veta hur vi skulle gå tillväga. Vi 
började därför att läsa tidigare studenters kunskapsöversikter samt olika litteraturer 
som vi även hänvisar till i vår översikt. För att hitta underlaget fick vi sätta oss in i att 
söka artiklar via databaserna ERIC (ProQuest) och Google Scholar. Vi bekantade oss 
även med “snöbollsurval” som var en ny metod för oss båda. Alla våra artiklar blev 
på engelska eftersom vi då fick flest träffar, det gjorde att det tog längre tid att läsa 
och förstå innehållet än om de varit på svenska. 	  
	  
För att underlätta bearbetningen och förtydliga innehållet gjorde vi tre olika 
kartläggande matriser (se bilaga 1, 2 och 3) samt en matris med artikelns titel, 
författare, publiceringsdata och databas som ligger i den löpande texten. Den främsta 
anledningen till att vi ville ha med matriser var för att konkretisera både artiklarna 
men även vår informationssökning då vi upplevde att det underlättade för oss när vi 
sedan skulle fördjupa oss i artiklarna. I den löpande texten har vi även använt oss av 
fyra modeller för att förtydliga urvalsprocessen i sökmotorerna. Då vi använt olika 
tillvägagångssätt i urvalsprocessen blev dessa modeller ett tydligt sätt att dokumentera 
våra sökningar. 
	  
Resultatdiskussion 
	  
Genom att sammanställa olika resultat från nio artiklar inom samma ämne lyckades vi 
generalisera fram slutsatser som kan hjälpa oss i vårt kommande yrke. Syftet med vår 
litteratursökning var att få fram resultat på hur lärare och lärarstudenter bedömer sina 
kunskaper om lässvårigheter i årskurs F-3. När vi reflekterade kring resultaten av 
artiklarna var vi överens om att dessa resultat främst skildrar forskning för lärare i 
USA. Åtta artiklar är från olika delstater i USA och en är från Turkiet. Vi tycker trots 
detta att det går att dra lärdom från dessa studier både inom lärarutbildningen och för 
oss i vårt kommande yrkesliv.  
 
Majoriteten av artiklarna kom fram till att lärare kände sig otillräckligt förberedda i att 
undervisa elever med lässvårigheter. Diskussioner kring vad det kunde bero på 
görs.  Det rådde missuppfattningar kring dyslexi på grund av brist på fortbildning för 
verksamma lärare och att lärarutbildningen inte gav tillräckligt med innehåll och 
praxis. Två artiklar (Ketenoglu-Kayabasi, 2017 och Joshi et al. 2009) nämnde även att 
hemmet hade en inverkan på barns läsutveckling. Beroende på hur mycket litterära 
upplevelser barn fått hemifrån påverkade deras läsinlärning, vilket även Bjar & 
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Liberg (2010) underströk. Det gemensamma läsandet var en viktig aspekt för barnets 
fortsatta läsutveckling på egen hand.	  
	  
Samtliga artiklar menade att lärare som undervisade läsning i åk F-3 hade en stor 
påverkan på elevers vidareutveckling inom läsning. Dessa lärare lade en grund. 
Beroende på lärarens tilltro till sin förmåga att undervisa elever som hade svårigheter 
kunde resultatet av läsinlärningen bli olika. Flera artiklar lade en stor vikt vid lärarnas 
och lärarstudenternas brist på kunskap inom fonologisk medvetenhet som Skolverket 
redogör för.	  
	  

Det är alltså väl känt att fonologisk medvetenhet är en viktig förutsättning för att 
utveckla den tidiga läsningen. Men vad är då fonologisk medvetenhet? I grunden 
skulle man kunna säga att det handlar om att ha förmågan att bortse från betydelsen 
av det talade språket, och i stället iaktta formen av språket (Skolverket, 2017).	  

	  
I Washburn et al. (2011) studie som undersöktes lärares kunskaper och upplevda 
kunskaper om grundläggande språkbegrepp och dyslexi. Det framgick att lärarna 
bedömde sin förmåga att undervisa ordförråd som hög. Ännu en viktig faktor i denna 
artikel var att lärares upplevelse av egen förmåga att undervisa elever med 
lässvårigheter ökade när antal år inom yrket ökade. Alltså bidrog erfarenhet med 
kompetens och självförtroende. Det fick oss att reflektera över de artiklar som 
undersökte lärarstudenter. Det kan vara så att de på grund av brist på erfarenhet 
bedömde sin förmåga inom lässvårigheter som bristande. På skolor genomfördes ofta 
samma fortbildning för alla lärare, forskningen förespråkade att lärarna borde fått 
vidareutbildning utefter deras nivå. Begreppet mångfald inom läraryrket borde läggas 
ett större fokus på. Därför behövde lärare fått hjälp med att identifiera sina kunskaper 
och färdigheter för att veta hur de skulle ta sig vidare i sin yrkesutveckling. 
 
Implikationer på yrket och framtida forskning 
 
Flera artiklar påpekar vikten vid att lärare lägger ett stort fokus på att vidareutveckla 
sin kompetens inom läsinlärning för att kunna stötta elever med lässvårigheter. 
Fitzharris et al. (2008) menar att professionell utveckling för lärare behöver 
individanpassas och knytas till elever i klassrummet i olika åldrar. Forskarna påpekar 
även att lärare bör utvärdera sina framsteg oftare och sätta tydliga mål som de gör 
med sina elever. Även kollegor kan stötta varandra genom att exempelvis erbjuda 
feedback på observerad undervisning, analysera varandras elevarbeten samt planera 
och genomföra konferenser.   
 
Duffy och Atkinson (2001) förespråkar vikten vid att lärarstudenter får den stöttning 
de behöver från universitetslärare. Fokus bör ligga på att uppträda professionellt och 
ge konstruktiv kritik. Praktik för lärarstudenter behöver undersökas med fokus på att 
utveckla kunskaper inom läsinlärning hos elever med lässvårigheter i de yngre 
åldrarna. Studien visar att majoriteten av lärarstudenterna känner sig oförberedda och 
osäkra i att lära dessa elever läsa. Med tanke på förekomsten av dyslexi och olika 
varianter av lässvårigheter i skolverksamheten idag, som Svenska dyslexiföreningen 
(2019) belyser, är det viktigt att lärare och lärarstudenter har tillräckliga kunskaper 
inom området. Därav kan de utveckla alla elever inom läsinlärning och ta fram 
anpassade inlärningsmetoder.	  
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Slutsats  
	  
Majoritet av forskningen har visat att lärare och lärarstudenter behöver mer stöttning i 
att undervisa elever med lässvårigheter. De behöver utöka sin kompetens och sin 
tilltro till sin egen förmåga. Detta tycker vi hänger ihop, då en gedigen kompetens 
leder till en större tilltro till sin förmåga att lyckas lära ut trots lässvårigheter. Vår 
sammanställda forskning bekräftar att det behövs mer förberedelse och 
yrkesutveckling för lärare och lärarstudenter inom lässvårigheter. Vi ställde oss 
frågorna hur lärare betraktar sina kunskaper inom lässvårigheter hos elever i årskurs 
F-3 samt vilka kunskaper lärare och lärarstudenter besitter inom detta område. Vi har 
även fått lära oss om litteratursökning som forskningsprocess vilket var ett nytt 
område för oss båda. Med hjälp av denna metod har vi kunnat sammanställa forskning 
och blivit berikade med kunskap inför vårt kommande yrkesliv. 	  
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BILAGA 1.  
Artike
l 

Syfte 
Frågeställn
ing 

Urval Metod Resultat Diskussion/ analys 

Novice 
Teache
rs’ 
Knowle
dge of 
Readin
g-
related 
Disabili
ties and 
Dyslexi
a 

Studies syfte 
är att ta reda 
på vilka 
kunskaper 
nyexaminera
de lärare har 
kring 
lässvårigheter 
och dyslexi 
eftersom 
lärare har en 
avgörande 
roll i elevers 
läsutveckling
. 
	  
Frågeställnin
gar:  
Vad vet 
lärare om 
lässvårigheter 
och dyslexi?  
Och efter en 
kvalitativ 
analys av 
uppgifterna, 
finns det ett 
mönster som 
rör lärares 
förståelse och 
missförstånd 
om 
lässvårigheter 
och dyslexi? 
  
 

271 
nyexaminerade 
lärare från åtta 
högskole- eller 
universitet- 
lärarutbildninga
r från fem 
stater i USA. 
	  
Allmän 
utbildade lärare 
(148 st.),  
Specialpedagog
er (123 st.), 
Lågstadielärare 
(189 st.) och 
mellanstadielär
are (88 st.).  

Kvalitativ och 
kvantitativ 
metod.  
	  
Undersökninge
n utgår från en 
tidigare studie 
(Washburn et 
al., 2011a; 
Washburn et al., 
2011b). 
Undersökninge
n reviderades 
för att inkludera 
fler begrepp 
som läsflyt, 
ordstudier, 
ordförråd och 
läsförståelse.  
	  
Intervju med 
öppna frågor 
om 
lässvårigheter 
och dyslexi 
samt ja och nej 
frågor. Fokus i 
analysen låg på 
frågorna: 
a) Vad 
kännetecknar 
lässvårigheter?  
b) Vad 
kännetecknar 
dyslexi? 

Fem 
kategorier: 
Språk/ 
läskunnighet, 
Beteende, 
kognition, 
missuppfattni
ngar och  
övriga 
egenskaper. 
 
Majoriteten 
av 
deltagarnas 
svar 
kategoriseras 
under 
språk/läskunn
ighet.  
	  
Svaren 
redogörs i 
fyra tabeller 
som är 
kategoriserad
e efter 
lärarnas 
utbildning.  

Kvalitativ och 
kvantitativ analys av 
lärarnas svar 
avslöjade att 
majoriteten av lärarna 
i studien (73 %): hade 
svar med minst en 
eller flera språk- och 
läskunnighets 
relaterade egenskaper 
när de frågades 
“Vilka är 
kännetecknen för 
lässvårigheter?”. 
	  
Undersökningen 
visade att 
lågstadielärare lägger 
mest fokus på 
avkodning medan 
mellanstadielärare 
lägger mer fokus på 
att de ska förstå vad 
de läser.  
	  
Endast 4 % noterade 
svårigheter med 
fonologisk 
medvetenhet som 
kännetecknar dyslexi. 
53 % av alla lärare 
visade en eller flera 
missuppfattningar 
gällande dyslexi.  

Views 
of 
Classro
om 
Teache
rs 
Concer
ning 
Student
s with 
Readin
g 
Difficul
ties  
	  

Studien 
syftar till att 
försöka förstå 
åsikter och 
attityder hos 
klasslärare 
beträffande 
elever med 
lässvårigheter
. 
	  
Frågeställnin
gar:  
Vad kan vara 
orsakerna till 

Fem klasslärare 
från skolor i 
Turkiet deltog i 
studien.  
Urvalet valdes 
under 
förutsättning att 
lärarna hade 
minst en elev 
med 
lässvårigheter i 
sina klassrum. 
	  

Kvalitativ 
metod.  
	  
Inspelade 
intervjuer med 
5 frågor. 
Följande 
frågor:  
Har du en elev 
med 
lässvårigheter? 
Hur bestämde 
du detta?  
Vad tror du är 
orsakerna till 

Svaren 
bedömdes 
och samlades 
in under fem 
rubriker:  
Bestämning 
av 
lässvårighete
r, skäl till 
lässvårighete
r, effekt av 
lässvårighete
r, metoder 
som används 
av lärare för 

Datainsamling och en 
analysprocess. Till 
sist en jämförande 
analys.  
	  
Med tanke på 
resultaten från denna 
studie kan man se att 
samtliga lärare var 
överens gällande 
många 
intervjufrågor.  
	  
Alla fem lärare 
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lässvårigheter
? Hur 
hanterar 
lärare 
svårigheter 
med läsning? 
Hur påverkar 
lässvårigheter 
ett barns liv? 
 

 dessa 
svårigheter?  
Hur påverkar 
svårigheterna 
barnen? 
Vad gör du med 
elever med 
lässvårigheter? 
Vad annat kan 
göras för att ta 
bort detta 
problem som 
eleverna 
upplever? 

att hantera 
lässvårighete
r, 
förväntningar 
på hjälp. 
 
Lärarna 
menar att de 
avgör 
elevernas 
lässvårigheter 
med hjälp av 
sina egna 
erfarenheter 
och baserar 
även till 
relationen 
som de har 
till elevernas 
föräldrar.  
	  
De var 
överens om 
att skälen till 
elevernas 
lässvårigheter 
beror främst 
av 
familjeproble
m och 
mentala 
faktorer, de 
var även 
överens om 
att de såg 
elever med 
lässvårigheter 
som 
introverta och 
att mobbning 
tyvärr 
förekommer 
mot dessa 
elever. 

uppgav att de ger 
eleverna extra läxor 
samt att de ställer 
stora förväntar på att 
eleverna får stöttning 
och hjälp hemifrån.  
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First-
Year 
Teache
r 
Knowle
dge of 
Phone
mic 
Awaren
ess and 
Its 
Instruct
ion 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 

Studien syfte 
är att jämföra 
kunskaperna 
inom 
fonologisk 
medvetenhet 
hos förstaårs-
lärare. 
	  
Frågeställnin
gar:  
Inga 
frågeställning
ar framgår i 
studien.  
	  
 
  
  
  
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 

223 
slumpmässigt 
utvalda 
förstaårs-lärare 
från 102 
skoldistrikt i en 
nordöstra 
delstat deltog i 
denna studie. 
eleverna i detta 
prov 
representerade 
kandidater från 
lärarutbildnings
program i 15 
olika stater. 46 
% har en 
magisterexame
n.  

Kvantitativ 
metod.  
	  
Deltagarna bads 
via mejl 
anonymt fylla i 
en blankett. 
Undersökninge
n rörde 
fonemisk 
medvetenhet, 
kunskap och 
färdighet.  
För varje artikel 
finns tre 
möjliga val och 
ett fjärde 
alternativ, “jag 
är inte säker” 
(för att inte 
uppmuntra 
gissningar). 
	  
Undersökninge
n inkuderade 9 
artiklar.  

En rad 
analyser 
genomfördes 
för att 
undersöka: 
(a) kunskapsn
ivån om PA- 
och PA-
färdigheter 
(fonemisk 
medvetenhet). 
(b) förmågan 
att skilja 
mellan PA 
och ljudning.  
(c) skillnader 
i kunskap och 
färdigheter 
bland 
specialpedago
ger och 
grundlärare 
för lågstadie 
och tidig 
barndomsutbi
ldning.  
	  
Svaren 
sammanställs 
i en tabell. 

Resultaten indikerar 
att ett stort antal 
lärare som började 
special- och allmän 
undervisning i detta 
prov verkar vara 
otillräckligt 
förberedda med 
avseende på att 
undervisa fonemisk 
medvetenhet. De har 
begränsad kunskap 
om ämnet, förväxlar 
det med fonetik och 
kan vanligtvis inte 
välja uppgifter som är 
lämpliga för elever 
som saknar färdighet 
i att analysera 
skriftliga ord till 
fonem. 
Specialpedagoger 
hade inte mer 
kunskap eller 
färdigheter än sina 
allmänna 
utbildningsmedlemm
ar.  
	  
Dessa resultat tyder 
på att 
universitetslärarutbild
ningsprogram kanske 
inte ger framtida 
lärare tillräckligt med 
innehåll eller praxis. 

Teache
r 
Knowle
dge 
Matters 
in 
Support
ing 
Young 
Readers
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 

Studiens 
syfte var att 
genomföra en 
personalutvec
kling på en 
skola nära 
Charleston 
inom 
läsutveckling
. Fokus låg 
på att lärarna 
skulle vara 
konsekvent i 
terminologin, 
strategierna 
och 
bedömningar
na. 
Genom 
studien ville 
man påvisa 
att hög 

Studien 
genomförs på 
en 
lågstadieskola 
nära Charleston 
i South 
Carolina. 6 
grundlärare i 
årskurs 1, 2 och 
3 (2 från varje 
årskurs).  
	  
Deras 
erfarenheter 
skiljer sig från 
sju till 20 år. 4 
av lärarna har 
magisterexame
n, 2 har 30h 
över 
magisterexame
n, 3 har 

Kvalitativ 
metod.  
	  
Studien 
genomfördes 
genom 
observationer 
och intervjuer.   
	  
Analys av 
bedömning för 
att samla data 
av de 6 lärarna 
på skolan.  
	  
Data analyseras 
i tabeller. 

Analyserna 
och de 4 
fallstudierna 
visade olika 
utvecklingsst
eg hos 
lärarna. Trots 
att alla lärare 
hade fått 
samma stöd 
av skolan 
påverkades 
deras 
kunskapsinta
g av 
utbildningsba
kgrund och 
erfarenhet. 
	  
De lärarna 
med högst 
utbildning 

6 lärare som fått 
samma stöd visade 
fyra olika 
kunskapsnivåer. På 
skolor genomförs ofta 
samma fortbildning 
för alla lärare, 
forskaren menar på 
att lärarna bör få 
vidareutbildning 
utefter deras nivå. 
Begreppet mångfald 
inom lärare bör 
läggas ett större fokus 
på. Därför behöver 
lärare få hjälp att 
identifiera sina 
kunskaper och 
färdigheter för att 
veta hur de ska ta sig 
vidare i sin 
yrkesutveckling.   
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utbildning 
hos lärare 
inom 
läsutveckling 
leder till 
bättre resultat 
hos eleverna. 

utbildning 
inom 
specialpedagog
ik och alla 
lärare har 
medverkat i 
fortbildning. 

(magisterexa
men + 30 h), 
fortbildning, 
utbildning 
inom 
specialpedago
gik och störst 
ansvar i att 
lära elever att 
läsa (årskurs 
1) hade störst 
kunskap om 
avläsnings-
systemet och 
mest 
noggrannhet i 
analyserna. 
Alltså vägde 
detta tyngre 
än antal år 
inom yrket. 

Differentierad 
personalutveckling är 
viktig för att stödja 
professionell tillväxt. 

Learnin
g to 
teach 
struggli
ng (and 
non‐

struggli
ng) 
element
ary 
school 
readers
: An 
analysis 
of 
preservi
ce 
teacher
s’ 
knowle
dges  

Syfte med 
denna studie 
var att 
beskriva 
lärarstudenter
nas 
övertygelser, 
förståelser 
och 
instruktioner 
  
för elever 
med 
lässvårigheter 
och elever 
med icke-
lässvårigheter
. 
	  
Frågeställnin
gar:  
Några 
frågeställning
ar framgår 
inte i 
studien.   

22 
lärarstudenter 
för årskurs F-3. 
7 
afroamerikansk
a och 15 
europeiska 
amerikaner. 
Endast en man 
deltar i studien. 

Kvalitativ 
metod. 
	  
Studien 
genomfördes i 
två 
utbildningar. 
Den första 
kursen 
fokuserade på 
forskning om 
teori och 
praktik relaterad 
till 
undervisningsfö
rmågan i 
klassrummet.  E
xempelvis som 
att välja- och 
använda texter, 
förståelse- och 
ordförråds- 
instruktioner. 
Även 
ordidentifiering 
samt att utforma 
en balanserad 
läskunnighet.  
	  
Dessutom en 
veckas praktik i 
ett klassrum 
med uppdrag att 
observera och 
ge 
instruktioner.  
	  

Resultaten av 
denna 
forskning 
visar tydligt 
att 
lärarstudenter
nas kunskaper 
ökade kring 
hur de i 
framtiden kan 
informera och 
undervisa 
elever med 
lässvårigheter 
i sitt 
klassrum.  
	  
Lärarstudente
rna uttalade 
sig om att 
deras 
kunskaper 
gällande 
läsinstruktion
er ökade.  
De minskade 
sina 
missförstånd 
kring 
läsinstruktion 
principer, 
praxis och 
terminologi. 
Deras 
förmåga att 
undersöka 
läsinstruktion

Data analyserades 
genom en kvalitativ 
innehållsanalys. 
	  
Sju kategorier 
presenteras efter att 
all data har samlats in 
och delats in i olika 
kategorier. De första 
fem kategorierna 
beskriver 
lärarprocessens 
lärandeprocesser och 
beskriver deras 
övertygelser, 
förståelser och 
instruktioner kring 
elever som kämpar 
med sin läsning och 
elever som har det 
lättare. De två sista 
kategorierna 
beskriver lärarnas 
erfarenheter och 
redogör de väsentliga 
i sina kurser och i 
sina erfarenheter. 
	  
Under den första 
kursen inkluderar 
datakällor elevernas 
inledande uppsatser 
som beskrev sina 
tankar om hur läsning 
ska undervisas. Under 
den andra kursens 
datakällor från en 
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Den andra 
kursen 
fokuserade på 
bedömning av 
olika elever 
främst de med 
lässvårigheter. 
En fyra veckors 
praktik där 
lärarna skulle 
handleda en 
elev med 
lässvårigheter, 
samt genomföra 
två läs- 
lektioner för en 
liten grupp/eller 
helklass.  

er kritiskt i 
förhållande 
till forskning 
och teorier 
ökade. Deras 
sätt att 
undervisa 
elever med 
lässvårigheter 
ökade, både 
elever med 
och utan 
diagnoser.  
De värderade 
sina 
erfarenheter 
för att lära 
elever med 
lässvårigheter 
och tar med 
sig dessa i 
framtiden.  

reflektion över att 
handleda en elev med 
lässvårigheter.  

Teache
r 
Knowle
dge of 
Basic 
Langua
ge 
Concep
ts and 
Dyslexi

a  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 

Studiens 
syfte är att 
undersöka 
grundskolelär
arnas 
kunskaper 
om 
grundläggand
e 
språkbegrepp 
och deras 
kunskaper 
och 
uppfattningar 
om dyslexi. 
Samt deras 
upplevda 
undervisning
s- förmåga 
för dessa 
begrepp. 
	  
Frågeställnin
gar: 
Hur uppfattar 
lärarna deras 
förmåga att 
undervisa i 
fonemisk 
medvetenhet, 
alfabetisk 
princip och 
ordförråd för 
att utveckla 
elever med 
lässvårigheter

185 lärare 
delades in i 2 
grupper.  
	  
Den första 
gruppen bestod 
av 99 lärare 
från åk. F- 5. 
Från 10 olika 
skoldistrikt i en 
Midwest-stat i 
USA. 
	  
Den andra 
gruppen bestod 
av 86 lärare 
från åk. F-5. 
Från ett stort 
skoldistrikt i 
sydvästra USA. 
	  
I urvalet fanns 
det fem 
specialpedagog
er och sex läs- 
specialister. 
Dessa 
inkluderades i 
det större 
urvalet 
eftersom en 
serie statistiska 
analyser 
avslöjade inga 
statistiskt 
signifikanta 

Kvantitativ 
metod.  
	  
Frågeformulär 
och enkäter.  
	  
En 
undersökning 
utformad för att 
utvärdera 
kunskap om 
grundläggande 
språkbegrepp 
användes. 
Undersökninge
n baseras på 
enkäter och 
frågeformulär 
som använts av 
andra forskare 
inom området 
(Bos et al., 
2001; Moats, 
1994).  
	  
51 artiklar som 
användes 
inkluderade: 5 
artiklar som 
bedömde 
upplevd 
undervisningsfö
rmåga i att 
utveckla läsare, 
elever med 
lässvårigheter, 

Lärarnas 
uppfattning 
om deras 
undervisnings
förmåga 
undersöks. 
	  
I alla fem 
kategorier 
bedömde mer 
än 50% av 
lärarna sin 
upplevda 
undervisnings
förmåga som 
"mycket bra”. 
 Vanligt 
utvecklande 
läsare (66 
%).  
Lässvårighete
r (56 %). 
Fonemisk 
medvetenhet 
(58 %). 
Fonetik (53 
%) och 
ordförråd (70 
%).  
I alla fem 
kategorier 
bedömde 5–
16 % av 
lärarna sig 
själva som 
”experter”, 

Kvantitativ analys.  
	  
Lärarnas kunskaper 
om grundläggande 
språkbegrepp 
varierade. Lärarnas 
styrkor låg i de 
uppgifter som krävde 
grundläggande 
kunskap och 
färdigheter som 
exempelvis 
stavningskalkyl.  
	  
Studien menar att 
många lärare tvivlar 
på sin förmåga att 
lära ut läsning, 
speciellt när det 
kommer till elever 
med lässvårigheter. 
Dock ökar 
upplevelsen av 
förmåga hos lärarna 
när antal år inom 
yrket ökar. 
Erfarenheten ger 
självförtroende. 
	  
Majoriteten av lärarna 
bedömde deras 
förmåga att undervisa 
ordförråd som hög. 
	  
Lärarna tycker att de 
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? Vad vet 
lärare om 
fonologisk 
medvetenhet, 
fonemisk 
medvetenhet, 
alfabetisk 
princip, 
morfologi 
och dyslexi?  
Påverkar 
erfarenheter i 
klassrummet 
lärarnas 
poäng på 
kunskap och 
färdigheter i 
undersökning
en? Är 
lärarkunskap 
relaterad till 
upplevd 
förmåga att 
undervisa 
sådana 
begrepp? 

skillnader 
mellan 
allmänpedagog
er, 
specialpedagog
er och 
läspecialister i 
den totala 
undersökningen 
eller någon av 
undergrupperna
.  

fonemisk 
medvetenhet, 
fonik och 
ordförråd (med 
avseende på 
morfologi). 
	  
46 artiklar 
utvärderade 
kunskap om och 
färdigheter i 
olika 
grundläggande 
språkbegrepp 
för fonologisk 
medvetenhet, 
fonemisk 
medvetenhet, 
fonik och 
morfologi. 

medan endast 
2–7 % 
bedömde sin 
undervisnings
förmåga som 
”minimal”.  

får för lite utbildning 
i att undervisa elever 
med dyslexi.  
	  
Forskarna 
kombinerade båda 
grupperna av 
deltagare i analysen 
för att öka den 
statistiska kraften. 

Discipli
nary 
Knowled
ge of K-
3 
Teacher
s and 
their 
Knowled
ge 
Calibrati
on in the 
Domain 
of early 
Literacy

  
  

Studiens 
syfte är att 
undersöka 
lärares 
kunskaper 
inom 
barnlitteratur, 
fonologisk 
medvetenhet 
och fonem. 
Samt deras 
uppfattning 
om sina 
kunskaper. 
Studien 
gjordes 
eftersom 
läraren anses 
vara 
avgörande 
för barns 
läskunnighet. 
Särskilt för 
barn med läs- 
och 
språksvårighe
ter. 
 
Frågeställnin
gar: Inga 
frågeställning
ar framgår till 

722 lärare från 
åk F-3 (561 
kvinnor, 89 
män, 72 
orapporterade) 
från 48 
grundskolor i 
norra 
Kalifornien.    

Kvantitativ 
metod.  
	  
Lärarna inbjöds 
att delta i en 
serie 
professionella 
utvecklingsinsti
tut för läs- och 
skrivinstruktion
er under 
sommaren. 
	  
Bedömning av 
lärares 
kunskaper om 
barnlitteratur 
med hjälp av 
Titel 
igenkänningstes
t (TRT).  
Samt intervjuer 
med en grupp 
(över 25 K-3-
lärare) som inte 
ingick i 
studieprovet. 
	  
Fonologisk 
medvetenhet 
bedömdes 
genom att 

Resultaten 
redogörs 
kvantitativt i 
tabeller. 
	  
En serie 
analyser 
genomfördes 
för att 
undersöka:   
1. nivåer av 
lärarkunskap 
inom 
områdena för 
barnlitteratur, 
fonologisk 
medvetenhet 
och fonik.  
2. 
Förhållanden
a mellan 
lärares 
uppfattning 
om sin 
kunskap och 
deras faktiska 
kunskap- 
kant 
(kunskapskali
brering) i vart 
och ett av 
dessa tre 

Kvantitativ analys.  
	  
Denna studie 
fokuserade på tre 
distinkta domäner i 
lärarnas läsrelaterade 
innehållskunskaper 
som anses vara 
avgörande i början av 
läsläsningen: 
barnlitteratur, 
fonologisk 
medvetenhet och 
fonik.  
Även om det finns ett 
ökat intresse för den 
disciplinära kunskap 
som lärare har i 
området 
av läskunnighet 
förblir området 
relativt 
underutforskat. 
	  
Det finns starka 
teoretiska skäl att 
misstänka kopplingar 
mellan lärarkunskap 
och förmåga att lära 
effektiv läsning (t.ex. 
att kunna lära 
eleverna fonemisk 
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studiens 
syfte.  

 
 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

 
  

	  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 

lärarna skulle 
ange antalet 
fonem eller ljud 
i 11 olika ord. 
De skulle sedan 
svara på sju 
flervalsfrågor. 
	  
För att bedöma 
lärarnas 
uppfattningar 
om sina 
kunskaper/ 
färdigheter i 
barns litteratur, 
svarade de på 
följande frågor:  
"Hur skulle du 
beskriva din 
nuvarande 
kompetensnivå, 
baserad på 
tidigare 
framgångar, i 
din kunskap om 
barnlitteratur? 
"Lärarna 
ombads att göra 
ett av fyra val: 
1. ingen 
erfarenhet.  
2. minimala 
färdigheter.  
3. kunniga 
4. expert.  
 

domäner. 
	  
Barnlitteratur
: 
455 goda 
kunskaper 
199 bristande 
kunskaper. 
	  
Fonologisk 
medvetenhet: 
464 goda 
kunskaper  
227 bristande 
kunskaper. 
	  
Fonik expicit 
kunskap: 
490 goda 
kunskaper 
207 bristande 
kunskaper 
Fonik implicit 
kunskap: 
540 goda 
kunskaper 
155 bristande 
kunskaper. 
	  
Uppskattade 
kunskaper 
kunde de 
flesta lärare 
kalibrera sina 
kunskaper 
bra, även 
inom fonik 
medan 
fonologisk 
medvetenhet 
visa 
signifikanta 
skillnader.  

medvetenhet och 
välja god litteratur). 
På motsvarande sätt 
behövs en starkare 
empirisk bas för att 
fastställa policy och 
utveckla läroplaner 
för professionell 
utveckling. 
	  
De lärare som kan 
kalibrera sina 
kunskaper bra är mer 
benägna att söka ny 
kunskap. 

Are 
preservi
ce 
teacher
s 
prepare
d to 
teach 
struggli
ng 
readers
? 

Studiens 
syfte var att 
undersöka 
lärarstudenter
s kunskaper 
om 
grundläggand
e 
språkkonstru
ktioner och 
deras 
uppfattningar 
och kunskap 
om dyslexi.  

91 
lärarstudenter 
från ett 
universitetsbase
rat 
lärarförberedels
eprogram i 
Sydvästra 
USA. Alla 
utom en av 
deltagarna var 
kvinnliga och 
åldrarna 
varierade 

Kvantitativ 
metod. 
	  
Alla deltagare 
var tvungna att 
ta fyra läs- 
kunskapsrelater
ade kurser 
under 
förberedelse- 
programmets 
varaktighet. 
 1. en översikt 
över 

Undersökning
en av 
lärarstudenter
nas upplevda 
förmåga att 
undervisa 
läsning till 
läsare och 
elever med 
lässvårigheter 
redogjordes i 
åtta olika 
tabeller. 
	  

Kunskap och 
färdigheter i 
grundläggande 
språkkonstruktioner 
som de som är 
relaterade till 
fonologisk 
medvetenhet, 
fonologi och 
morfologi har 
identifierats som 
väsentliga för lärare 
som arbetar lär elever 
med lässvårigheter att 
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Studien 
undersökte 
även deras 
upplevda 
undervisning
sförmåga för 
relaterade 
konstruktione
r. 
 
Frågeställnin
gar: Inga 
frågeställning
ar framgår till 
studiens 
syfte.  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 

mellan 20 och 
28 år. De var 
behöriga för åk 
F-5. 

läsprocessen. 
2. barnlitteratur. 
3. 
läsbedömning 
och problem. 
4. läsning och 
språk. 
	  
Undersökningar 
och enkäter 
med 39 artiklar 
som 
konstruerades 
för att mäta 
lärarnas 
kunskaper och 
färdigheter om 
fonologisk 
medvetenhet, 
fonemisk 
medvetenhet, 
fonik/ alfabetisk 
princip, 
morfologi, 
dyslexi och 
förståelse.  
	  
Forskaren 
delade in 
studenterna i tre 
olika 
kursgrupperinga
r. Varje objekt i 
enkäten fick 
antingen rätt 
eller fel och det 
totala antalet 
korrekta objekt 
användes för 
analys 
tillsammans 
med det totala 
antalet korrekta 
objekt för de 
fyra 
undergrupperna
: fonologiska 
medvetenhets 
objekt, 
fonemiska 
medvetenhetsob
jekt, fonik-
objekt och 
morfologiska 
föremål. Svar 
på 
dyslexiobjekt 
kodades en till 
fyra från och 

Majoriteten 
av 
lärarstudenter
na indikerade 
”måttligt” 
som sin 
upplevda 
undervisnings
förmåga för 
fyra av de 
fem 
områdena: 
vanligtvis 
utvecklande 
(71 %), elever 
med 
lässvårigheter
 (66 %), 
fonemisk 
medvetenhet 
(63 %) och 
fonetik (62 
%). Men 
ordförråd var 
en upplevd 
styrka för 
studenterna 
eftersom (50 
%) indikerade 
"måttligt" och 
(44 %) 
indikerade 
"mycket bra". 
Ordförråd var 
också det 
enda området 
där en student 
utsåg 
”expert” som 
upplevd 
undervisnings
förmåga. 

läsa. 
	  
Resultat visade att 
lärarstudenter 
generellt saknar 
kunskap om flera 
viktiga faktorer som 
behövs när man 
arbetar med elever 
med lässvårigheter. 
De uppfattade sin 
förmåga att utveckla 
läsare, elever med 
lässvårigheter, 
fonemisk 
medvetenhet och 
fonik som måttlig. 
Det som studenterna 
upplever som sin 
styrka var att utveckla 
elevers ordförråd.  
	  
Dessutom verkade det 
finnas 
missuppfattningar 
gällande dyslexi. 
	  
Med tanke på 
förekomsten av 
dyslexi och 
läsrelaterade 
svårigheter har dock 
resultaten från denna 
studie starka 
konsekvenser för att 
förbereda framtida 
lärare för att 
undervisa barn som 
har lässvårigheter.  
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med "definitivt 
falskt" till 
"definitivt 
sant".  

Why 
Elemen
tary 
Teache
rs 
Might 
Be 
Inadeq
uately 
Prepare
d to 
Teach 
Readin
g  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
	  

 
  

Syftet var att 
undersöka 
hur 
förberedda 
universitetslä
rare var att 
stötta 
lärarstudenter 
för årskurs F-
3 i att 
undervisa 
tidig 
läsinlärning. I 
studien 
bedömdes 
universitetslä
rarna i 
språkliga 
kunskaper, 
inlärningsmet
oder, deras 
undervisning
sförmåga 
samt deras 
egenuppfatta
de kunskaper 
kring hur väl 
förberedda de 
var att lära ut 
läsning till 
elever med 
och utan 
lässvårigehet
er. 
	  
Författarna 
ansåg att en 
av orsakerna 
till denna 
situation är 
att många 
universitetslä
rare har 
bristfälliga 
kunskaper i 
att utbilda 
framtida 
grundlärare. 

Studie 1: 78 
collage- och 
universitets- 
lärare som var 
ansvariga för 
att undervisa 
läsutbildnings-
kurser till 
blivande lärare 
inom 
grundskola. 68 
hade 
doktorsexamen 
och 10 arbetade 
på sina 
doktorsexamen. 
Alla hade 
tidigare 
undervisat i 
grundskolor. 
	  
30 olika 
universitet från 
sydvästra USA. 
Instruktörerna 
representerade 
olika 
avdelningar, 
inklusive 
utbildningspsyk
ologi, läroplan 
och 
undervisning, 
specialundervis
ning, engelska 
som 
andraspråk, 
tvåspråkig 
utbildning, 
läsning, 
utbildningsadm
inistration och 
utbildningsleda
re.  
	  
Instruktörernas  
undervisningser
farenhet 
sträckte sig från 
1 till 20 år.  
	  
Det var 42 
kvinnor och 26 

Kvantitativ och 
kvalitativ 
metod. 
	  
Studie 1: En 
mätning av 
språklig 
kunskap hos 
universitetslärar
e i form av 
enkät, 
undersökningen 
av 
språkkonstrukti
oner bestående 
av 68 
frågor.  Frågorn
a i 
undersökningen 
inkluderade 
frågor om hur 
väl 
universitetslärar
e kände sig 
beredda att lära 
ut läsning till 
medelgoda 
läsare samt 
elever med 
lässvårigheter. 
	  
I de olika 
testerna 
bedömdes 
lärarnas 
kunskap om 
begrepp som 
ordförråd, 
metoder som 
semantisk 
kartläggning 
och barns 
självutvärdering
sförmåga. 
	  
Studie 2: För 
att replikera 
studien gjordes 
ett försök att 
kontakta lärare 
som undervisar 
läskurser på 
universitetsnivå 

Medel och 
standardavvik
elser för 
poängen för 
varje fråga 
presenteras i 
tabell 1. 
Medelpoänge
n och 
standardavvik
elserna för 
var och en av 
de åtta måtten 
för 
självuppfattni
ng 
presenteras 
också i tabell 
1. 
Medelprocent
en av 
korrekta svar 
tillsammans 
med 
standardavvik
elserna i varje 
kategori av 
undersökning
en presenteras 
i tabell 2. 
	  
 Resultaten 
från studien 
jämförs med 
resultaten 
från liknande 
studier och 
visas i tabell 
3. 
	  
I tabell 4 
redogörs 
procentandela
r av 
lärarutbildare 
som korrekt 
identifierar 
antalet 
stavelser och 
morfem i 
givna ord. 
Lärarna 
presterade bra 

Läsning är en mycket 
viktig färdighet och 
elever i tidiga klasser 
som upplever 
svårigheter att lära sig 
läsa fortsätter att 
kämpa i skolan och i 
livet. Evidensbaserad 
läspraxis finns 
tillgänglig, men 
många klasslärare har 
inte fått tillräcklig 
eller aktuell 
professionell 
utveckling för att 
tillämpa denna 
kunskap, och som 
resultaten av denna 
studie indikerar, 
kanske lärare vid 
många 
lärarutbildningsinstitu
tioner inte har 
kunskap om det 
grundläggande 
språkkonstruktioner 
som behövs för 
utveckling av 
läskunnighet. 
	  
Genom uppgifterna i 
tabell 3 kan följande 
generaliseringar 
göras. -Deltagarna i 
de flesta tidigare 
studier har presterat 
bättre på föremål 
relaterade till 
lärandekunskaper än 
på föremål relaterade 
till fonemisk 
kunskap. Bland lärare 
i tjänst och 
tjänstgöring fungerar 
de lärare som har 
specialpedagogisk 
bakgrund bättre på 
både fonemisk 
kunskap och 
kursplan. En studie av 
Cunningham et al. 
(2004) fann att de 
lärare som uppfattade 
sig själva som inte 
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män. 
	  
Studie 2: 40 
lärare från 12 
universitet i en 
västlig delstat i 
USA deltog i 
studien. Alla 
deltagare hade 
doktorsexamen 
och hade 
tidigare 
undervisat i 
grundskolor 
och trodde att 
de var 
akademiskt väl 
förberedda för 
att lära ut 
läsning. Antalet 
år med 
lärarerfarenhet 
på 
universitetsnivå 
sedan de fick 
sina doktorer 
varierade från 1 
till 26. 
	  
Provet bestod 
av 35 kvinnor 
och 5 män. 

i en annan stat i 
USA. Lärarna 
föredrog att ha 
undersökningen 
i förväg snarare 
än att 
genomföra den 
som en del av 
en grupp. För 
att uppfylla 
denna begäran, 
en annan 
undersökning 
med 12 frågor 
som rör 
orsakerna till 
lässvårigheter, 
allmän filosofi 
för läsning av 
läsning och 
bästa praxis för 
att undervisa 
fem 
komponenter 
som 
identifierats av 
NRP 
(fonologisk 
medvetenhet, 
klang, flyt, 
ordförråd och 
textförståelse) 
skickades till 
lärarna. 

(90-100 %) i 
att redogöra 
för stavelser, 
morfem och 
om ord börjar 
med samma 
ljud. Lärarnas 
svagheter låg 
i att känna 
igen ord med 
två stavelser 
nära 
varandra, 
känna igen 
ord med 
öppen 
stavelse, veta 
definitionen 
av fonologisk 
medvetenhet, 
fonemisk 
medvetenhet, 
räkna 
språkljud och 
förklara 
definitionen 
av ett 
morfem. 
	  
Enligt 
deltagarnas 
svar i studie 2 
är de tre 
vanligaste 
faktorerna till 
lässvårigheter 
sociokulturell 
status (69 %), 
familjebakgru
nd (60 %) och 
att man har 
ett annat 
modersmål 
(55 %). 
Studien visar 
även på att en 
viktig 
anledning till 
att elever 
misslyckas i 
att lära sig 
läsa är dålig 
kvalité på 
undervisning 
i lågstadiet. 

särskilt kunniga 
presterade bättre än 
de som upplevde sig 
själva som mycket 
kunniga på 
kursplaner.  
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BILAGA 2.  
Datum Databas Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

30.10.2019 
ERIC (ProQuest) reading disabilities + elementary 

education + teacher methods 
peer reviewed 
only 

fulltext 

(144) 1   

30.10.2019 
ERIC (ProQuest)  reading disabilities + elementary 

education + teacher methods 
peer reviewed 
only 

fulltext 

(144) 1 

17.11.2019 Google Scholar  Phonemic Awareness + elementary 
school + teacher peer reviewed 

(52 500) 
1  

17.11.2019 Snöbollsurval 
Direkt-sökning 
ERIC (ProQuest) 

hittad i referenser via artikeln: 
“Literacy Courses and the Prevention 
of Reading Difficulties” 

peer reviewed 

 

17.11.2019 Google Scholar  elementary students + struggling 
readers peer reviewed 

(261 
000) 1 

19.11.2019 Google Scholar 
struggling readers + teacher 
knowledge 

peer reviewed 
(390 
000) 1 

19.11.2019 Snöbollsurval. 
ERIC (ProQuest) 

Hittad via referenser i artikeln: “First- 
Year Teacher Knowledge of Phonemic 
Awarness and Its Instruction” peer reviewed. 

 

19.11.2019 Google Scholar  
struggling readers + teacher 
knowledge 

peer reviewed. (390 
000) 1  

20.11.2019 Snöbollsurval. 
ERIC (ProQuest) 

hittad via referenser i artikeln: “Are 
preservice teachers prepared to teach 
struggling readers?” 

peer reviewed. 
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BILAGA	  3.	  	  
Artikel Finns 

tydliga 
frågeställni
ng-ar? 

Blir 
frågeställn
ingarna 
besvarade
? 

Kvalitativ 
eller 
kvantitativ 
metod? 

Antal 
metoder 
i artikeln 

Deltagare i 
studien 

Publicerings
år 

Novice 
Teachers’ 
Knowledg
e of 
Reading-
related 
Disabilitie
s and 
Dyslexia 

Ja Ja Kvalitativ 
och 
kvantitativ 

1 Nyexaminerad
e lärare 

År 2017  

Views of 
Classroom 
Teachers 
Concernin
g Students 
with 
Reading 
Difficulties
  

Ja Ja Kvalitativ 1 Klasslärare År 2017 

First-Year 
Teacher 
Knowledg
e of 
Phonemic 
Awareness 
and Its 
Instruction 
 

Nej - Kvantitativ 1 Förstaårs- 
lärare 

År 2009 

Teacher 
Knowledg
e Matters 
in 
Supporting 
Young 
Readers  
 

Nej - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 

Kvalitativ 3 Lärare År 2008 

Learning 
to teach 
struggling 
(and non‐
struggling) 
elementary 
school 
readers: 
An 
analysis of 

Nej - Kvalitativ 2 Lärarstudenter År 2001 
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preservice 
teachers’ 
knowledge
s 

Teacher 
Knowledg
e of Basic 
Language 
Concepts 
and 
Dyslexia. 

  

Ja Ja Kvantitativ 
H2 
 
 
 
 

2 Lärare År 2011 

Disciplina
ry 
Knowledg
e of K-3 
Teachers 
and their 
Knowledg
e 
Calibratio
n in the 
Domain of 
early 
Literacy.  

Nej 
-- Kvantitativ 2 Lärare År 2004 

Are 
preservice 
teachers 
prepared 
to teach 
struggling 
readers? 

Nej - Kvantitativt 2 Lärarstudenter År 2010 

Why 
Elementar
y Teachers 
Might Be 
Inadequat
ely 
Prepared 
to Teach 
Reading.  

Nej - Kvantitativ 
och 
kvalitativ 

2 Universitetslär
are som 
undervisar 
lärarstudenter 

År 2009 
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