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Sammanfattning 

Svenskämnet bär ett huvudansvar för elevers läs- och skrivutveckling (Skolverket, 2011). 

Lärare ska kunna använda olika metoder för elever med läs- och skrivsvårigheter som behöver 

extra anpassningar.   

 

I kunskapsöversikten har vi kartlagt nio vetenskapliga artiklar som använder olika metoder för 

elever i grundskolan som har läs- och skrivsvårigheter. Syftet med vår översikt är att öka 

förståelsen för vad forskning säger om lärares metoder som används för elever som har läs- 

och skrivsvårigheter. Med hjälp av olika databaser har vi med sökord fått fram nio artiklar där 

vi har analyserat artiklarnas syfte, frågeställningar, urval, metod och resultat. Detta gjorde vi 

för att få en djupare förståelse för studiernas resultat samt vad som kännetecknar forskningen 

om det område som vi har valt. För att uppfylla vårt syfte använde vi oss av frågeställningen: 

Vad kännetecknar forskningen om metoder för att stärka elever med läs- och skrivsvårigheter 

som behöver extra anpassningar? 

Studiernas resultat visade att olika metoder och visuella hjälpmedel gav positiva effekter i 

undervisningen. Resultat visar även att elever med läs- och skrivsvårigheter behöver 

kontinuerligt stöd och att undervisningen ska bedrivas genom en lärandemiljö som ska skapa 

motivation hos eleverna. 
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FÖRORD 

Vi har arbetat tillsammans under hela kunskapsöversikten. Vi började med litteratursökningar 

för att begränsa vår inriktning och konstruera en forskningsfråga som uppfyllde våra tankar 

med det kunskapsöversikten skulle behandla. Vi testade olika sökstrategier och hittade tretton 

artiklar varav vi tog beslut om att nio skulle ingå i vår översikt. Inledningsvis läste Rafat Aziz 

fem av artiklarna och Fritiofsson läste fyra av artiklarna, vi satt tillsammans och läste för att 

kunna ge och få stöd sinsemellan samt bolla idéer. Vi skapade ett Google Drive dokument 

tillsammans för att påbörja arbetet, vilket vi använt oss utav under hela kunskapsöversiktens 

framväxt. Vi bestämde att sitta tillsammans under hela skrivprocessen, även om vi delade upp 

läsningen av artiklarna. Sammanfattning, inledning, syfte och frågeställning har vi suttit och 

gjort tillsammans för att sedan dela upp oss senare i arbetet. Därefter korrektur läste vi 

varandras texter och diskuterade oss fram till bästa formuleringen. Med denna 

kunskapsöversikt önskar vi uppmärksamma metoder för att stärka elever med läs- och 

skrivsvårigheter som är i behov av extra anpassningar.  

 

Vi vill avsluta med att rikta ett stort tack till Marie Fahlén som har varit vår handledare genom 

arbetet och gett oss stöd och hjälp på vägen.  

Jenny Fritiofsson och Lozan Rafat Aziz 

Högskolan i Borås 2020 
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INLEDNING 

Läs- och skrivkunskaper är viktiga delar i barn och elevers språkutveckling. I grundskolans 

kursplan för svenska redogörs det att man ska använda språkliga strategier, till exempel 

tankekartor och stödord för att underlätta för elevernas lärande (Skolverket, 2011). Villanueva 

& Taylor (2014) lyfter fram i sin forskning att tankekartor som ger stöd för elever med läs- 

och skrivsvårigheter har gett positiva effekter och är användbart i undervisningen. Vidare 

redogörs det för att lärare har ansvar för att kunna anpassa undervisningen så att varje enskild 

elevs läs- och skrivutveckling tillgodoses (Skolverket, 2019). 

 I kunskapsöversikten har vi valt att inrikta oss på begreppet läs- och skrivsvårigheter och 

vilka metoder och anpassningar som lärare använder. Kunskapsöversikten styrs av vårt starka 

intresse där utgångspunkten är vilka metoder och anpassningar som används för elever med 

läs- och skrivsvårigheter som är i behov av extra anpassningar. I vårt sökande granskar vi nio 

vetenskapliga artiklar som belyser läs- och skrivsvårigheter genom aktuella studier. 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) redogör 

för att skolan ska ge förutsättningar att utveckla elevers förmåga att kunna kommunicera i 

både tal och skrift. Hur ska lärare utveckla elevers kunskaper vid läs- och skrivsvårigheter? 

Akyol och Ulu (2016) lyfter fram i sin forskning att lärare som använder en repetitiv metod 

och varierande undervisning bidrar till att elever utvecklar sina läs- och skrivkunskaper 

långsiktigt. Därför är lärares kompetens och kunskap om olika metoder viktig för elevers läs- 

och skrivutveckling. 

 

Hattie (2014) visar i sina studier att det finns en viktig faktor som speglar elevers läs- och 

skrivinlärning och det är en skicklig lärare. Han menar på att en skicklig lärare ska kunna 

individanpassa sin undervisning och kunna ge det stöd som eleven är i behov av. Under en av 

våra VFU-perioder introducerade handledaren ett koncept för deras metodik för elever med 

läs- och skrivsvårigheter, vi ville därefter fördjupa vår förståelse av vad forskning säger samt 

kunna få ny kunskap om verktyg och metoder som används i grundskolan för elever med läs- 

och skrivsvårigheter. 

Under våra år på högskolan har vi genomfört VFU-perioder (verksamhetsförlagd utbildning) 

och vi har då uppmärksammat att det finns många elever som har läs- och skrivsvårigheter i 

skolan. Vi anser att det är ett av de viktigaste uppdragen, men som blivande lärare kan man 

tycka att det är en svår utmaning att kunna anpassa olika metoder i sin undervisning och 

därför anser vi att vi behöver utveckla vår förståelse och kunskaper om olika metoder och 

arbetssätt inom läs- och skrivsvårigheter i de yngre åldrarna. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med kunskapsöversikten är att vinna fördjupade kunskaper om de specifika metoder 

som kan användas för att stärka elever med läs- och skrivsvårigheter som behöver extra 

anpassningar. I kunskapsöversikten har vi valt att fokusera på vilka metoder lärare använder 

för att stärka elever som har läs- och skrivsvårigheter och är i behov av extra anpassningar. 

Översikten behandlar främst elever i förskoleklass upp till årskurs tre men det kan förekomma 

enstaka studier upp till årskurs sex. Vi sammanfattar och fördjupar oss i studiernas innehåll, 

vilka metoder som används och resultat. Syftet för vår kunskapsöversikt kan sammanfattas i 

följande forskningsfråga: 

 Vad kännetecknar forskningen om metoder för att stärka elever med läs- och 

skrivsvårigheter som behöver extra anpassningar? 
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Begrepp i kunskapsöversikten 

I nedanstående text kommer vi att redogöra för begrepp som förekommer i vår 

kunskapsöversikt. Begreppen är centrala för vårt forskningsområde. 

Läs- och skrivsvårigheter - En person som har svårt att känna igen bokstäverna och sätta 

ihop dem till ord. Personen läser ofta fel och har svårt att skriva. (Appelqvist 2018) 

 

Self- Regulated Strategy Development (SRSD) - Självreglerande strategiutveckling är en 

metod som används för modellering och diskussion av skrivprocessen som består av 

planering, utarbetande, revidering och redigering. Syftet är att eleverna ska kunna hantera sitt 

eget skrivande och inlärning under de olika stadierna i skrivprocessen. (Miller & Little 2017) 

Video Self- Modeling (VSM)- En metod där filmandet är i fokus. VSM tillåter elever att se 

sig själva utföra en uppgift som kan vara avancerad än de som de vanligtvis utför. (Miller & 

Little 2017) 

Market data Retrieval (MDR)- Ett register med namn och e-postadresser som slumpmässigt 

väljer ut deltagare. Market Data Retrieval tillhandahåller viktig demografisk information. 

(Troia & Graham 2017) 

Joyof Reading - En metod som syftar till att lyfta elevers läsmotivation. (Tovli 2014) 

Preview- question- read- summarize (PQRS) - Förhandsgranska- fråga- läsa- sammanfatta 

teknik som används vid läsning. (Akyol & Ulu 2016) 

 

Buddy - Är ett program som stödjer elevers läsutveckling där eleven får en tydlig och 

förstorad text på datorskärmen vilket bidrar till en närmare läsning som tillåter eleven gå 

igenom texten snabbare. (DuBois, Volpe & Hemphill 2014) 

 

Multimodalt - Utveckla meningsskapande tänkande kring olika uttrycksformers funktioner. 

(Skolverket, 2019) 
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METOD 

I nedanstående text kommer beskrivningen av hur vi gick tillväga i vår sökning och vilka 

artiklar som inkluderats i denna kunskapsöversikt samt vilka urval som gjorts. För att få en 

bra översikt finns en tabell med inkluderingskriterier, en tabell med information om de 

inkluderade studierna samt var vi hittat dem. Vidare under kartläggning och analys redogörs 

det för studiernas utgångspunkt och deras egenskaper. 

 

Informationssökning och urval 

Vår första process i kunskapsöversikten var att identifiera vårt intresseområde utifrån vårt 

syfte och vår frågeställning. Vi började med informationssökningar på vetenskapliga artiklar 

på sökmotorerna ERIC- (ProQuest) och Primo. Det finns två former av 

informationssökningar, primär information som innebär att man hämtar information utifrån 

och sekundär information som innebär att man samlar in data från olika databaser och arkiv 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2008). Under vårt arbete har vi använd det sistnämnda. 

Forsberg och Wengström (2013) redogör för olika sökstrategier. De beskriver konsten att söka 

och formulera med rätt formuleringar, söka med nya sökord, avgränsningar av publikations år 

och åldersgrupp för att sökningen ska ge relevanta träffar inom vårt område. Vi har även 

använt sökordet ―Peer reviewed‖ i våra sökningar, det innebär att artikeln är vetenskaplig 

granskad av andra forskare inom samma fält som författaren innan publikation.  

 I kunskapsöversikten har vi inkluderingskriterier för att avgränsa oss. Vi hade årtal mellan 

2014-2019 för att begränsa oss till de senaste metoder och anpassningar inom ämnet, artikeln 

skulle vara kostnadsfri för att den som är intresserad av att läsa artikeln ska ha möjlighet utan 

att behöva betala, den skulle vara i fulltext för lätt tillgänglighet, vetenskapligt granskad, 

bevarar vårt syfte samt att den skulle vara utförda i grundskolan. Vi höll oss till våra kriterier 

och samtliga artiklar valdes för närmare granskning. Inkluderingskriterier anges i tabellen 

nedan.    

  

 

                                           Tabell 1. Våra inkluderingskriterier 

          Inkluderingskriterier 

 

Årtal mellan 2014-2019 

Engelska eller svenska 

Kostnadsfri (Open access) 

Fulltext 

Vetenskaplig artikel 

Besvarar kunskapsöversiktens 

syfte 

Utförd i grundskolan år F-3 
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I det första steget använde vi databasen ERIC- (ProQuest) gjorde sökningar med sökorden 

Reading difficulties OR writingdifficulties + Peer reviewed AND efforts OR methods OR 

interventions. Vi använde booleska operatorerna AND och OR i sökningen. Forsberg och 

Wengström (2013, s.79) lyfter fram vikten av att använda ord kombinationerna, AND som 

innehåller både A och B (A AND B) och används för att begränsa en sökning vilket resulterar 

i ett smalare resultat. Ordkombinationen OR innehåller A eller B och utvidgar en sökning som 

resulterar i ett bredare resultat. Den sökningen gav 304 vetenskapliga artiklar, vilket var 

alltför många artiklar att läsa, vår tidsbegränsning tillät inte oss att läsa samtliga artiklar. Vi 

fortsatte därför våra sökningar med en ny metod. I nästa sökning använde vi fortfarande de 

booleska operatorerna AND och OR. Utöver booleska operatorer använde vi trunkering vid 

sökorden vilket innebär att man söker på alla böjningar av ordet. Vi använde nu 

sökorden”Reading difficulties” OR”Writing difficulties” AND efforts OR methods OR 

interventions + Peer reviewed + publikations år 2011-2019 + grade 1-3. Sökningen gav 72 

antal artiklar. Vi läste rubrikerna på utvalda artiklar men insåg att det fortfarande var alltför 

många artiklar för att kunna välja ut ett lämpligt antal artiklar för närmare granskning. 

I det andra steget fortsatte vår sökning på databasen ERIC- (ProQuest) och ändrade våra 

sökord för att få fram ett antal artiklar som vi kunde granska närmare. Vid sökningen tog vi 

bort trunkering men använde booleska operatorer. Vi använde Preventing reading OR 

writingdisabilities AND efforts OR methods OR interventions + Peer reviewed + publikations 

år 2014-2019 + grade 1-3 + ABSTRACT + ABSRACT. Sökningen gav tretton träffar och vi 

valde att läsa sammanfattningen på samtliga artiklar.  Sammanlagt valdes åtta artiklar för 

närmare granskning och fem föll bort. En studie föll bort på grund av att inriktningen var på 

matematikundervisningen, och några sållades bort på grund av att det var fel åldersgrupp samt 

att studierna inte var kostnadsfria.  

Vi fortsatte en sista gång med ett nytt sökord på databasen ERIC- (ProQuest). Vi gjorde 

sökningar utan trunkering men med boolesk operator. Vi sökte på Children Having Reading 

Difficulties AND Cognitive Processes + Peer reviewed + publikations år 2017. Vi fick fram 

en artikel med den sökningen och läste sammanfattningen. Artikelns sammanfattning lästes 

och vi valde att behålla den. 

Vi gick vidare med vår sökning till sökmotorn Primo. I sökningen användes Writing 

difficulties AND efforts OR methods + Peer reviewed + publikations år 2014-2019. 

Sökningen gav alldeles för många träffar. Det var 80 353 artiklar. Vi använde trunkering på 

nästa sökning ‖Writing difficulties‖ OR ‖reading difficulties‖ AND methods OR inventions + 

Peer reviewed + publikations år 2015-2019. Sökningen gav fortfarande alltför många träffar, 

3900 stycken. 
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Vi valde att nöja oss med de nio artiklar som hade valts ut från ERIC- (ProQuest) då de 

överensstämde med vårt syfte och vår frågeställning. 

 

 Tabell 2. En översikt av de nio publikationer som ingår i kunskapsöversikten. 

Titel Författare Publiceringsdata Databas 

The Impact of Self-

Regulated Strategy  

Development on the 

Writing Performance 

of English Learnes 

 

 

 

Cuenca-Carliono, 

Yjanna; Gozur, 

Marielena; Jozwik, 

Sara; Krissinger, 

Emma 

Philadelphia Vol. 

34, ss. 248-262. 

ERIC 

 

(ProQuest) 

 

 

 

A Randomized Trial 

of a Computer-

Assisted Tutoring 

Program Targeting 

Letter Sound-

Expression 

DuBois, Matthew R; 

Volpe, Robert J & 

Hemphill, Elizabeth 

M 

 

School Psychology 

Review Vol. lss. 2,  

(2014): 210-221 

ERIC 

 

(ProQuest) 

 

 

 

The Effects of 

Repetitive Reading 

and PQRS Strategy 

in the 

Developmentent of 

Reading Skill 

 

Hacer, Ulu; Hayati, 

Akyol 

Eurasian Journal of 

Educational 

Research, Iss. 63, 

2016, 225-242 

ERIC 

 

(ProQuest) 

 

 

 

The Effect of an 

Enrichment Reading 

Program on the 

Cognitive Processes 

and Neural 

Structures of 

Children Having 

Reading Difficulties 

Hayriye Gül Kuruyer   

Hayati AKYOL    

Kader Karli Oğuz  

Arzu Ceylan Has    

Received: 15 

February2016 / 

Revised: 16 May 

2017 / Accepted: 19 

June 2017 

 

ERIC 

 

(ProQuest) 

 

 

 

Examining the 

Effects of SRSD in 

Combination with 

Video Self-Modeling 

on Writing by Third 

Grade Students with 

Learning disabilities 

 

Miller, Katie M, 

Little, Mary E. 

 

A special Education  

 

Journal 

Vol.26, 2018- Iss. 2 

Published online: 

01Mar 2017 

 

ERIC 

 

(ProQuest) 

 

 

 

 

 

Is Earlier Better? 

Mastery of Reading 

Fluency in Early 

Schooling 

 

 

Park, Yonghan 

Chaparro, Erin A; 

Preciado, Jorge; 

Cummings, Kelli D 

 

 

Journal of Education 

and Training Studies 

Vol 2, lss. 4, (Oct 

2014): 69-84 

 

 

ERIC 

 

(ProQuest) 
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The Power of 

Multimodal 

Representations 

 

Taylor, Jonte; 

Villanueva, Mary 

Grace 

Science and 

Children Vol. 51, lss. 

5, (Jan 2014): 60-65 

ERIC 

 

(ProQuest) 

― The Joy of 

reading‖—An 

Intervention 

Program to Increase 

Learning Disabilities 

 

Tovli, Esther 

 

Journal of Education 

and Training Studies 

Vol 2, lss. 4, (Oct 

2014): 69-84 

ERIC 

 

(ProQuest) 

 

Use and 

Acceptability of 

Writing Adaptions 

for Students with 

Disabilities: Survey 

of Grade 3-8 

teachers 

 

 

Troia, Gary A, 

Graham, Steve 

 

 

First published  20 

April 2017 

Wiley online Libery 

ERIC 

 

(ProQuest) 
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Kartläggning och analys 

När vi var klara med litteratursökningar och urvalsprocessen bestämde vi oss för att analysera 

och kartlägga nio vetenskapliga artiklar (se tabell 2 ovan). Först lästes artiklarna ytligt för att 

därefter gå in och djupläsa. Följden blev att vi bedömde studierna som relevanta utifrån vårt 

syfte och vår frågeställning. I en tabell som ligger i Bilaga1. presenterar vi kortfattat för 

studiernas egenskaper för att få en övergripande bild på vilka komponenter som finns med i 

varje artikel. Tabellen strukturerade vi utifrån syfte, frågeställningar, urval/metod samt 

artiklarnas resultat. Vi gjorde tabellen för att analysera olika styrkor och svagheter i våra 

artiklar. När vetenskapligt material ska analyseras görs det för det mesta genom att det bryts 

ned i mindre delar för att sedan studera det separat. Därefter tar syntesen vid, vilket innebär 

att man sätter ihop delarna och bildar en ny helhet (Forsberg & Wengström, 2013). Vidare i 

kartläggningsprocessen har vi även valt att kartlägga studiernas geografiska område, vilket 

visar att fem studier är publicerade i USA, en studie är publicerad i Israel och två studier är 

publicerade i Turkiet (Se bilaga 2). 

Vi började med att kartlägga studiernas syfte för att ta reda på om deras syfte stämde överens 

med vårt syfte. Vi granskade också vilken typ av studier som forskaren använt sig av och hur 

datainsamling har gått till. Vi har valt att redogöra för likheter och skillnader följt av en 

övergripande beskrivning av artiklarna och deras studie. När vi kartlade metod delen valde vi 

att granska studiernas urval för att säkerhetsställa att studierna var utförda i grundskolan för 

att det skulle stämma överens med vårt forskningsområde. Översikten behandlar främst elever 

i förskoleklass upp till årskurs tre men det kan förekomma enstaka studier upp till årskurs sex.  

 

I kartläggningsprocessen granskar vi utförandet vid datainsamling. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2008) betonar vikten av en systematisk, öppet och tydligt 

tillvägagångssätt vid datainsamling. De redogör för att läsaren ska kunna tolka kvaliteten på 

datainsamlingen. Utförandet vid datainsamlingen visade att majoriteten av studierna hade valt 

en kvasiexperimentell design och enstaka hade experimentell design, vilket Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2008) förklarar att det är då en studie undersöks på empiriskt material.  
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RESULTAT 

I nedanstående text kommer det att presenteras en övergripande beskrivning som framkommit 

genom kartläggning av studierna. Vi kommer att synliggöra artiklarnas syfte och hur vi 

kopplar det till vårt syfte, men även resultat och likheter och skillnader som framkommit från 

kartläggningen. Därefter under framträdande metoder och urval i studierna, gör vi en 

sammanställning av studiernas olika metoder och deras urval de gjort. 

Innan vi går in på kartläggning av studierna kommer en tabell att introduceras nedanför där vi 

visar en jämförelse mellan studiernas geografiska område. Samtliga publikationer är Peer 

reviewed. 

Tabell 3. Översikt över artiklarnas geografiska område. 

Titel Författare Land 

The Impact of Self-

Regulated Strategy  

Development on the 

Writing Performance 

of English Learners 

 

 

 

Cuenca-Carliono, 

Yjanna; Gozur, 

Marielena; Jozwik, 

Sara & Krissinger, 

Emma 

 

USA 

A Randomized Trial 

of a Computer-

Assisted Tutoring 

Program Targeting 

Letter Sound-

Expression 

DuBois, Matthew R; 

Volpe, Robert J & 

Hemphill, Elizabeth 

M 

 

 

USA 

The Effects of 

Repetitive Reading 

and PQRS Strategy 

in the 

Developmentent of 

Reading Skill 

 

 

Hacer, Ulu & 

Hayati, Akyol 

 

Turkiet 

The Effect of an 

Enrichment Reading 

Hayriye Gül 

Kuruyer, Hayati 

Akyol, Kader Karli 

Turkiet 
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Program on the 

Cognitive Processes 

and Neural 

Structures of 

Children Having 

Reading Difficulties 

Oğuz & Arzu Ceylan 

Has    

Examining the 

Effects of SRSD in 

Combination with 

Video Self-Modeling 

on Writing by Third 

Grade Students with 

Learning disabilities 

Miller, Katie. M & 

Little, Mary. E. 

 

 

USA 

Is Earlier Better? 

Mastery of Reading 

Fluency in Early 
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Kartläggning av studierna 

Två av studierna (Gozur et al. 2018; Miller & Little 2018) syftar till att hjälpa elever som har 

läs- och skrivsvårigheter som är i behov av extra anpassningar med metoden Self- Regulated 

Strategy Development (SRSD) som är utvecklad av Harris och Graham (1989). Metoden 

involverar modellering av skrivprocess som används i klassrummet. Skrivprocessen består av 

planering och gör det möjligt för elever att hantera sitt eget skrivande under de olika stadierna 

i skrivprocessen. En studie (Troia & Graham 2017) syftar till att uppmuntra lärare till att 

lägga fokus på klassrums anpassningar för elever som är i behov av det. I en studie (Akyol & 

Ulu 2016) är syftet att undersöka repetitiv läsning, det innebär att man upprepar liknande 

arbetssätt och fokusen är på att identifiera läs- och förståelseproblem. I studien som är 

genomförd i Israel (Tovli, Esther 2014) är syftet att öka läs motivationen för elever med 

inlärningssvårigheter så att de förstår vikten av läsning. Chaparro et al. (2015) undersökte 

vikten av att avkoda i de yngre åldrarna.  En annan studie (DuBois, Volpe & Hemphill 2014) 

syftar till att ta fram ett program som underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter. Den 

sista studien (Akyol et al. 2017) syftar till en vägledning av elever med lässvårigheter. 

Gozur et al. (2018) har använt sig av tre frågeställningar där av vi var nyfikna på två av dem. 

Den första frågan var att ta reda på om SRSD modellen ökar skrift förmågan hos eleverna 

som är i behov av extra anpassningar. Andra frågan syftar till att ta reda på hur eleverna 

uppfattar SRSD metoden och om användandet ger effekt. Med hänsyn till Gozur, Jozwik och 

Krissinger (2018) och studien Miller och Little (2018) så skiljer inte studierna åt mycket. Vi 

ser en likhet mellan syftet och frågeställningarna. Miller och Little (2018) undersökte likt 

ovanstående i vilken utsträckning SRSD metoden ger effekt i kombination till video self-

modeling (VSM). Det som skiljer studierna åt är att Miller och Little (2018) använder video 

self-modeling (VSM) i klassrummet där eleverna blir observerade med en kamera när de 

undervisas.  

 Chaparro et al. (2015) undersökte hur lång tid det skulle ta att skapa läs flyt hos elever som är 

i behov av extra anpassningar vid läsinlärningen och vilka metoder som används vid 

avkodning. I liknelse med Chaparro et al. (2015) genomförde Akyol och Ulu (2016) en studie 

i syfte att undersöka effekterna av repetitiv läsning. Studien tar upp elevers svårigheter med 

avkodning och tolkning samt att de vill identifiera läshinder. Den förstnämnda studien 

baserades på två forskningsfrågor. Den första frågan är vilka egenskaper som skiljer elever 

som är framåt i sin läsutveckling gentemot de elever som ligger bakåt i läsutvecklingen. 

Avslutningsvis syftar den andra frågan till om läsförmågan påverkas av när eleverna lär sig att 

läsa flytande även efter att bidrag från demografiska egenskaper och initiala läsförmågor har 

kontrollerats. 

Till skillnad från övriga studier undersökte Troia och Graham (2017) hur lärare förhåller sig 

till klassrums anpassningar. Studien baserades på fyra forskningsfrågor och den första är hur 

ofta lärare använder olika anpassningsmetoder för elever med skrivsvårigheter. Den andra och 

https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Akyol,+Hayati/$N?accountid=9670
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tredje forskningsfrågan syftar till att ta reda på hur lärare ser på användandet av extra 

anpassningar i sitt klassrum samt acceptans på klassrumsmiljö vid extra anpassningar. 

Studiens sista forskningsfråga lyfter fram om det finns skillnad mellan lärare i grundskolan 

när det gäller att anpassa sin undervisning vid behov och lärare i de högre åldrarna. 

Vi kan se likheter mellan tre studier, Tovli, Esther (2014); Taylor och Villanueva (2014) och 

DuBois, Volpe och Hemphill (2014) eftersom studierna belyser digitala metoder vid extra 

anpassningar för elever med läs- och skrivsvårigheter samt multimodalt lärande. I Tovli, 

Esther (2014) var syftet att undersöka effekten av en intensiv läsmetod på läs motivationen. 

Studien tar upp användandet av ett program ―Joy of Reading‖ som är till för att underlätta för 

elever med inlärningssvårigheter samt att verktyget ska uppmuntra till att delta i olika läs- och 

skrivaktiviteter för att främja läsglädje för elever som är i behov av det. Taylor och 

Villanueva (2014) belyser vikten av att använda multimodal undervisning och multimodalt 

lärande där syftet är att kunna kommunicera med hjälp av gester, ljud, bilder och blickar. I 

DuBois, Volpe och Hemphill (2014) är syftet att ta fram ett program som gynnar elevers 

läskunskap. I studien framgår det ett program (Buddy) som använts för elever som har 

lässvårigheter. ―Buddy‖ är ett program som stödjer elevers läsutveckling där eleven får en 

tydlig och förstorad text på datorskärmen vilket bidrar till en närmare läsning som tillåter 

eleven gå igenom texten snabbare.  

Den sista studien som vi har granskat av Akyol et al. (2017) är syftet en vägledning för elever 

med lässvårigheter med en metod som inte finns i ovanstående studier. Studien tar upp 

användandet av hjärnavbildning och kognitiva processer. Hjärnbildning omfattar hjärnans 

struktur och funktion för att lättare förstå elever med lässvårigheter. 

Sammanfattningsvis kan vi se en röd tråd i studierna som vi har valt att granska. Studierna 

undersöker vilka effekter olika metoder har för elever med läs- och skrivsvårigheter som 

behöver extra anpassningar. Vidare undersöks det även hur lärare förhåller sig till extra 

anpassningar i klassrummet.  
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Framträdande metoder och urval i studierna 

I nedanstående text gör vi en sammanställning av artiklarnas val av metod och urval. Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013) redogör att syftet med metoden och urvalsdelen är 

att sammanställa de olika delarna i forskningen. Vår kunskapsöversikt består av tre studier 

med experimentell design varav en har inslag av icke-experimentell studie. Två studier är av 

kvasiexperimentell design, en studie är aktionsforskning samt fallstudie och en studie som har 

genomfört en interventionsstudie. Slutligen har vi en studie som innehåller kohortstudie.  

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver experimentell design där ingen 

slumpmässig fördelning av deltagarna i undersökningen kan göras. Det redogörs för en 

interventionsgrupp och en kontrollgrupp där jämförelser görs mellan olika 

undervisningsmetoder. Skillnaden mellan experimentell design och kvasiexperimentell design 

är att det inte kan göras en randomisering av deltagarna i en kvasiexperimentell design, men 

däremot följer man upp för utvärdering av effekterna. Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013) fortsätter med ett exempel på en kvasiexperimentell design, 

―kvasiexperimentell design är när man undersöker vilka effekter ett lässtödjandeprojekt kan 

ha för elever med läs- och skrivsvårigheter‖. (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013). 

 

En studie är experimentell design där det förekommer inslag av en icke-experimentell studie. 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) redogör för icke-experimentell design som 

kännetecknas av att man undersöker skillnader mellan grupper eller samband samt att det inte 

finns interventioner i studien vilket påpekar på att forskaren inte manipulerar variablerna. 

Vi har valt att namnge sju av studierna som kvasiexperimentella eftersom urvalet inte 

slumpmässigt valdes ut, två studier som icke-experimentell för att deltagarna valdes ut 

slumpmässigt utifrån ett register. 

Gozur et al. (2017) utförde en kohortstudie med en kvasiexperimentell design. Forsberg och 

Wengström (2016) redogör för att en kvasiexperimentell design liknar i viss mån en 

experimentell design men att den innefattar intervention men däremot förekommer det inte 

randomisering av deltagarna. Studien är gjord på en grundskola i mellanvästern i USA med 

ungefär femhundra elever. Studien inkluderade sex pojkar och tre flickor i årskurs två och tre. 

Deltagarna delades in efter etnisk tillhörighet och behov av extra anpassningar vid 

skrivsvårigheter. Därefter tilldelades material som används vid studien baserat på tidigare 

forskning med Self-regulated strategy development (SRSD) metoden. Metoden involverar 

elever med skrivsvårigheter att bakgrundskunskap och är till hjälp för eleverna att få en bättre 

förståelse för sin skrivprocess.   

Miller och Little (2017) utförde en experimentell design med inslag av icke-experimentell 

studie som genomförts på en grundskola i USA med totalt 175 elever, från förskoleklass upp 

till årskurs tre. Studiens urval var endast tre deltagare som undersöktes i årskurs tre. 
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Deltagarna deltog i en undersökning med en metod likt Gozur et al. (2017), SRSD metoden 

men med själv modellering av video (VSM) för att synliggöra deltagarnas svagheter i 

skriftspråket. Resultatet av studien sammanställdes genom att deltagarna genomförde ett 

frågeformulär om undersökningen och hur de upplevde det metod som användes.  

Troia och Graham (2017) utförde en icke-experimentell design som genomfört en 

observationsstudie i alla stater i USA förutom Alaska, Indiana, Nebraska, Oklahoma, Texas 

och Virginia. Studien skiljer sig från resterande på grund av att studien riktas till lärare i 

årskurs tre till åtta med utgångspunkt på hur arbetet kring extra anpassningar utfördes. 

Lärarnas namn och e-postadresser valdes från ett register sammanställt av Market Data 

Retrieval (MDR) som innehöll ett slumpmässigt urval av deltagare. Resultatet blev 4500 

deltagare men endast 141 deltagare slutförde undersökningen. Resultatet av deltagarnas svar 

analyserades och jämfördes i en tabell.  

Akyol och Ulu (2016) har utfört en aktionsforskning med inslag av fallstudie. 

Undersökningen är genomförd på en grundskola i Turkiet med elever som går i årskurs tre, 

dock framgår det inte hur många det är som har deltagit i studien. Syftet med studien är att 

undersöka elevers svårigheter i att koda och tolka texter. Studien höll på under tio veckor och 

huvudfokus låg på repetitiv läsning vilket innebär upprepade texter. Resultatet presenterade 

deltagarnas läshinder i en tabell och därefter valdes lämpliga metoder och strategier för att 

förbättra deltagarnas läsförståelse.   

Ett exempel på experimentell design är Tovli (2014) som genomfört en randomiserad 

kontrollstudie. Forsberg och Wengström (2016) redogör för betydelsen av experimentell 

design, de menar på att studien är prospektiv vilket innebär att data samlas in framåt i tiden 

och följs upp. Studien genomfördes i småstäder intill en stor stad i norra Israel. Deltagarna 

valdes ut som en helklass, men sedan slumpmässigt delades in i interventions- och 

kontrollgrupper. I studien deltog etthundraåtta elever varav sjuttiofyra pojkar och trettiofyra 

flickor. Eleverna kom från sex klasser där alla hade olika svårigheter. Alla elever i dessa 

klasser hade någon form av diagnos. De hade även samma socioekonomiska 

bakgrund.  Avsikten med studien är att studera hur en intensiv läsintervention påverkar läs 

motivationen. Intervention programmet skapades med hjälp av inlärnings principer som visat 

sig vara effektiva bland barn med inlärningssvårigheter, inklusive dagliga strukturerade 

läsaktiviteter, elevernas deltagande i olika läs- och skrivaktiviteter uppmuntrades. Det tillkom 

olika diskussioner, sociala värderingar och språklig berikning genom andra aktiviteter. I slutet 

av skolåret utvärderades både kontrollgruppen och interventionsgruppen med hjälp av tre 

faktorer, bok preferens, läsning kvalitet och läsmängd. Resultatet påvisar en stor skillnad 

mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen i alla tre faktorerna. Resultatet bekräftar 

hypotesen att intensiv, systematisk och strukturerad exponering för läsning hjälper elever med 

inlärningssvårigheter att skapa läsvanor och faktisk uppskatta att läsa. Eleverna i 

interventionsgruppen har skapat en aktivare läs rutin vilket ökar förutsättningarna för att 

förbättra sin förmåga att rekonstruera berättelser, kunna analysera vad de läser samt att 
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rekommendera det för sina klasskompisar. Interventionsprogrammet genomfördes fem dagar i 

veckan, 45 minuter varje dag under ett helt skolår. Aktiviteterna var systematiska, varje 

lektion hade färdiga delar, till exempel tjugofem minuters fri läsning och sedan ska man 

skriva och återberätta om det. I varje klassrum skapades ett bibliotek som bestod av 

barntidningar, serier och skämt, olika böcker, inklusive poesi, berättelser, sagor, 

aktivitetsböcker, till exempel matlagning, uppslagsverk och bibelhistorier.  

DuBois, Volpe och Hemphill (2014) gjorde experimentell studie. En experimentell design 

kännetecknas av att studien innehåller någon slags intervention. Studien genomfördes i 

nordöstra USA, på en skola med cirka femhundra elever. Det var trettio elever som valdes ut, 

tolv elever från förskolan och arton elever från första klass. Lärarna uppmanades att välja ut 

de elever som var i störst behov av en intervention som behandlar bokstavsljud. Eleverna 

delades in i två grupper, en vänte list- kontrollgrupp och en forskningsgrupp. Indelningen till 

dessa två grupper utfördes slumpmässigt. Forskningsgruppen fick under två veckors tid 

datorstödd handledning. Ingen av deltagarna fick någon extra hjälp före eller efter 

interventionen. Interventionsprogrammet kallas för ―Buddy‖ och tilldelades skolan som ett 

hjälpmedel till de elever som var i störst behov av det. En 17 tums dator användes i studien. 

Interventionen innehöll tre olika delar. Interventionen riktar sig till elever som är i behov av 

extra stöd gällande bokstavsljud. Effekterna av studien undersöktes genom flernivå 

modellering under fyra bedömningsperioder, förbehandling, 1 veckas intervention och en 

veckas uppföljning. Resultatet visade en märkbar skillnad mellan forskningsgruppen och 

kontrollgruppen. Det datoriserade stödet visade sig vara till stor hjälp för elever med 

svårigheter i att avkoda och kännedom om bokstavsljuden. 

 Chapparo et al. (2015) är en interventionsstudie samt en flernivåanalys. Urvalet till studien 

bestod av fyrtiotvå grundskolor i Stillahavsområdet. Eleverna i urvalet var 51,3 % kvinnor, 

53,2% var andra etniska minoriteter än vita (31,3% latinamerikanska, svarta 7,6 %, asiatiska/ 

stillahavsöarna 7,4 %, andra 6,9 %). 26,4% pratade begränsad engelska, och 71,1% upplevdes 

som ekonomiskt missgynnade. Eleverna hade begränsade kunskaper i engelska baserat på ett 

hemspråks undersökning och deras resultat. Studenternas ekonomiska status avgjordes genom 

om de var berättigade till fri eller reducerat pris på skollunchen. Eleverna som kom fram 

följdes upp från förskolan till årskurs tre. Studien använde sig av en fler nivå variansanalys 

som den huvudsakliga analytiska metoden. Skolorna deltog i det federalt finansierade 

programmet ―Reading First under No Child Left behind Act‖ från 2001. Reading First 

genomfördes i de skolorna med lägsta läs resultat och den största andelen elever med hög 

fattigdom. Målet med programmet var att alla elever i på de deltagande skolorna skulle 

uppfylla målet för lönegrad tre.   

Villanueva och Taylor (2014) har genomfört en kohortstudie och studien är genomförd i 

USA. Det är sedan tidigare känt att elever med läs- och skrivsvårigheter samt andra 

inlärningsproblem får hjälp med olika visuella stöd. Mrs. Sanchez införde detta i sin klass, 

eftersom hon tyckte att alla skulle ha samma förutsättningar att lyckas inom det arbetsområdet 
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de jobbade med, forskning var det i artikeln. Mrs. Sanchez hittade enkla lösningar och 

modifieringar för att hjälpa alla elever att lyckas med att skriva en text. Hon använde sig av 

forskning samt beprövad erfarenhet. 

Aykol et al. (2017) är en kvasiexperimentell design som har genomfört en prospektiv studie 

på en grundskola i Turkiet. Urvalet bestod av åtta deltagare, dock förekommer det inte i 

vilken årskurs de går i. Deltagarna valdes inte slumpmässigt utan det fanns krav på 

deltagarna. Studien är avsedd för vägledning av elever med lässvårigheter under fyra veckor 

och två dagar med fyrtio minuter varje lektion. Studien är indelat i två delar där det ena är 

hjärnavbildning och det andra att undersöka kognitiva processer. Hjärnbildningen görs på 

deltagarna med krav på att, inte ha neurologiska sjukdomar eller andra avvikelser, inte lider 

av klaustrofobi, inte ha syn- och ljud problem, inte använda läkemedel som kan påverka 

nervsystemet samt inte vara vänsterhänt. Syftet med ovanstående metod är för att pedagoger 

lätt skulle kunna sätta sig in i hur det är att vara i behov av extra anpassningar vid 

lässvårigheter och kunna ge stöd utefter det.  

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns likheter och skillnader mellan studiernas metoder. 

Vi kan även se ett mönster i urvalet samt att flertalet studier är genomförda i USA. Studierna 

har använt olika metoder men syftet i de flesta är detsamma. Vår fokus med översikten har 

varit att ta del av studier som lyfter olika metoder som används för elever som har läs- och 

skrivsvårigheter samt om studierna visar en positiv resultat vid användandet av metoderna. 

Flertalet av studierna har deltagarna blivit indelade i interventions- och kontrollgrupper men 

det finns även inslag av att metodiken har använts för hela urvalsgruppen. Det vi kan se som 

skiljer studierna åt är att urvalsprocessen ser olika ut för samtliga studier. 
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FÖRDJUPAD ANALYS OCH RESULTAT 

I nedanstående text har vi valt att presentera en fördjupad analys av studiernas metod. Vi 

undersöker metod delen för att lyfta fram styrkor och svagheter som lyftes fram i forskningen. 

I vår kunskapsöversikt har samtliga studier synliggjort olika metoder och arbetssätt med 

elever som har läs- och skrivsvårigheter. Samtliga studier redogör för positiva resultat för 

respektive metod och tillvägagångssätt som undersökts.  

Två av studierna, Gozur et al. (2018) och Miller och Little (2018) som undersökte 

användandet av SRSD modellen visade att metoden bidrog med en positiv effekt till elevernas 

skrivförmåga och planering av skrivprocessen. Resultaten av studierna är att fördelarna med 

SRSD modellen och studenternas skrivprestanda synliggörs och förbättringar av elevernas 

förmåga att skriva blev tydligt i studien. SRSD modellen används för att förbättra elevernas 

skrivprestanda, kunskap, strategiskt beteende, motivation och själveffektivitet i 

skrivprocessen. Modellen kan användas på olika nivåer, dels för elever med skrivsvårigheter 

men även elever som vill utveckla sina kunskaper inom skrivandet. Inom ramen av SRSD 

modellen inkluderar det, aktivt engagemang och samarbete, individanpassat material, 

kriteriebaserad instruktion, autentiska skrivuppgifter, en stödjande miljö och konstruktiv 

feedback. Lärarna kunde dra slutsatsen att även de ansåg att metoden vara användbar och 

därför kunna föra över användandet av modellen till sina kollegor. Till skillnad från Gozur et 

al. (2018) undersökte Miller och Little (2018) SRSD metoden med hjälp av Video Self-

Modeling (VSM) vilket också gav en positiv effekt. Modellen används för inspelning av 

eleven för att de ska kunna se sig själva i videon som modell för ett nytt arbetssätt och för att 

kunna förbättra sina skrivfärdigheter.  

Vidare undersökte Akyol och Ulu (2016) om det fanns positiva effekter av repetitiv läsning i 

samband med en förhandsgranska- fråga- läsa- sammanfatta (PQRS) teknik. Tekniken visade 

en positiv inverkan för elevernas kodning och läsförståelse. Eftersom studien genomfördes i 

Turkiet var det en betydelsefull studie eftersom läshinder emellertid inte har undersökts 

tillräckligt och problemet får inte tillräcklig uppmärksamhet i landet. Resultatet påvisade en 

procentuell förbättring i kodning och i att tolka texter som bidrog till att eleverna fick fler 

antal rätt vid förståelse av ord och uttal av ljud. Vidare kunde vi se en likhet mellan 

ovanstående och Aykol et al. (2017) studier eftersom att båda är genomförda i Turkiet och 

syftet låg på elevernas läs relaterade kognitiva utveckling. I Aykol et al. (2017) undersöks 

elevers fonetiska medvetenhet, förståelse och prosodisk läsning. Till skillnad från Akyol och 

Ulu (2016) har Akyol et al. (2017) även använt neuro-avbildning för att identifiera elevers 

läshinder och därefter kunna vägleda en lämplig strategi för lässvårigheter. I studien användes 

ett läsprogram under fem veckor där det ingick, identifiering av ord, läsförståelse, prosodisk 

läsning och utvärdering. Resultatet av läsprogrammet påvisade en positiv inverkan på 

elevernas läsförståelse. Det som gav positiva effekter av läsprogrammet var att fokus låg på 

kontinuerlig uppmärksamhet för att kunna ta itu med elevernas läsproblem. Användningen av 

neuro-avbildning gav nya perspektiv på elever med lässvårigheter, däremot tycker man att det 
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ska vara deltagare från olika åldersgrupper och större provtagningar för ett tydligare resultat 

för lärare och forskare.  

Chaparro et al. (2015) undersökte läsförmåga hos elever från förskolan upp till årskurs tre. I 

studien var fokus på bedömning, instruktion och läs resultat i de yngre åldrarna. Två typer av 

läs mätningar användes, läs flyt och läs resultat. Resultatet beskriver att det är viktigt att 

lärarna vet om och när eleverna behärskar flytande avkodning samt att det ger ytterligare 

bevis för vikten av en tidig läsutveckling. Elevernas läsfärdigheter är starkt kopplade till vilka 

betyg de får i läsfärdigheter senare. I likhet med Chaparro et al. (2015) undersökte DuBois, 

Volpe & Hemphill (2014) en metod för att kunna se om det ger positiva effekter till elever 

som är i behov av extra stöd för avkodning. Metoden kallas för ―Buddy‖ och tilldelades 

skolan som ett hjälpmedel för att öka effektiviteten på tre olika sätt. Först genom att väcka 

intresset för en datorskärm, programmet ger eleven kontinuerliga bokstäver vilket medför en 

närmare läsning och gör att eleven rör sig igenom texten snabbare och även mer utmanande 

texter. Elevernas resultat vid användandet av ―Buddy‖ gav bevis på att interventionen kan 

användas för att förbättra avkodningsförmågan. 

Taylor och Villanueva (2014) undersöker hur elever med läs- och skrivsvårigheter samt andra 

inlärningssvårigheter påverkas positivt av olika visuella hjälpmedel. Studien startades för att 

klassläraren Mrs. Sanchez vill ge alla sina elever samma förutsättningar oavsett svårigheter. 

Hon använde sig av idéer från tidigare forskning samt egen beprövad erfarenhet. Tankekartor 

kan vara användbara för elever med olika inlärningssvårigheter eftersom de kan visa på 

relationer mellan olika saker och fenomen. Med hjälp av en konceptkarta kunde Mrs. Sanchez 

kartlägga breda begrepp, stödjande detaljer och sedan koppla samman ord som hjälper 

eleverna att följa lektionen. Konceptet kartläggning har gjort det möjligt för eleverna att själva 

fokusera på sina intressen och idéer som de vill använda. En konceptkarta kan även vara 

användbar för lärare till lektionsplanering. Genom att lägga till multimodala representationer i 

undervisningen underlättar man för elever med läs- och skrivsvårigheter samt andra 

inlärningssvårigheter. Mrs. Sanchez använder sig även av olika mallar för att underlätta för 

sina elever. 

Det finns en del likheter med DuBois, Volpe och Hemphill (2014) studie som också använder 

sig av multimodala hjälpmedel i form av datorer när interventionen utfördes under två veckors 

tid. Resultatet visade på en stor skillnad mellan forskningsgruppen som fått datorstödd 

handledning och kontrollgruppen.  

 

Vi kan inte hitta någon likhet från ovanstående studier med Troia och Graham (2017) för 

urvalet, deltagarna är lärare och inte elever som undersökts. Vi ser en likhet i syftet att 

undersöka användandet av metoder för elever med läs- och skrivsvårigheter. Syftet med 

undersökningen var att ta reda på hur ofta lärarna använde extra anpassningar. Resultatet var 

att det inte fanns några anpassningar regelbundet utan den vanligaste anpassningen var att ge 

extra tid till eleverna till att slutföra sitt arbete.  
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Sammanfattningsvis tar vi ställning till att det finns en styrka i alla metoder som presenteras i 

den fördjupade analysen. Den stora styrkan i metoden som Gozur et al., (2018) och Miller och 

Little (2018) använder visar att SRSD metoden har visat att elevernas skrivförmåga har 

förbättrats. Studien visar tydligt att metoden bör användas kontinuerligt hos elever som har 

läs- och skrivsvårigheter. Vidare kan vi även se en styrka i Akyol et al. (2017) studie som 

använder ett läsprogram under en tid där fokus låg på kontinuerlig uppmärksamhet för att 

kunna ta itu med elevernas läsproblem. Däremot ser vi en svaghet i studien där neuro-bildning 

har använts för att ge nya perspektiv på elever med lässvårigheter. Studien visar att 

användning av neuro-bildning bör ha ett större urval för ett tydligare resultat.  
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DISKUSSION 

I detta kapitel presenterar vi vår metoddiskussion samt att vi redovisar en resultatdiskussion 

för de vetenskapliga artiklar som ligger till grund för kunskapsöversikten. Vår forskningsfråga 

besvaras av de olika studiernas resultat som presenteras längre ned i texten.  

Metoddiskussion  

En styrka som vi båda ser med kunskapsöversikten är att vi beslutade oss för att vi ville skriva 

om ämnet svenska tidigt i processen samt att båda fann ett stort intresse för 

forskningsområdet. Det vi upptäckte i början av processen var att det fanns en stor mängd 

artiklar inom området läs- och skrivsvårigheter vilket tog mycket tid genom sökprocessen.  

Därför fick vi göra begränsningar vilket kan ses som en svaghet i vår översikt. 

Vidare har vi undersökt om våra studier går att generalisera eller inte. Vår slutsats är att 

studierna är generaliserbara eftersom de har baserats på en specifik egenskap och trots olika 

länders skolsystem har samtliga studier fått liknande resultat. Å andra sidan anser vi att det 

kan vara problematiskt när ländernas skolsystem ska överföras till det svenska skolsystemet. 

Därför är det viktigt att vara försiktig med att överföra arbetssätt och metoder till det svenska 

skolsystemet, däremot anser vi att forskningsmetoderna, förhandsgranska-fråga-läsa-

sammanfatta tekniken och självreglerande strategiutvecklingen kan överföras till den svenska 

skolan med vissa anpassningar. 

Vi valde att kartlägga studiernas egenskaper, geografiskt område och där det kan utläsas 

likheter och skillnader. Vi kunde gjort annorlunda men på grund av tidspress fanns det inte 

möjlighet att gå in och analysera artiklarna ytterligare. Val som vi gjorde under sökprocessen 

kunde ha gjorts annorlunda nu när vi är klara med kunskapsöversikten. Vi kunde ha använt 

oss av fler sökord eftersom ämnet vi valt är så brett. Vi kunde därför fått fram fler och 

troligtvis bättre studier att kartlägga och analysera 

En annan sak som vi har tänkt på under arbetets gång är att vi kunde ha använt oss av fler 

databaser än det som vi har använt. I vår kunskapsöversikt användes ERIC- (ProQuest) och 

samtliga artiklar är ur den databasen. För att få fram fler studier som innefattar läs- och 

skrivsvårigheter för elever som är i behov av extra anpassningar kunde vi använt databasen 

Primo mer och även Google Scholar för att få ett djupare perspektiv på vårt intresseområde. 

Vi upplevde det svårt från början, dels för att vi var nybörjare med att hitta relevanta artiklar 

till vårt intresseområde men också svårt att hitta studier som matchade vårt syfte. Bortsett från 

att det har varit svårt att skriva en kunskapsöversikt har vi haft styrkan i vårt intresse för läs- 

och skrivsvårigheter för elever med extra anpassningar. 

Vi granskade och analyserade våra vetenskapliga artiklar utifrån den kartläggning vi gjort (se 

bilaga 1). Denna kartläggning kunde gjorts annorlunda då det blev mycket text och svårt att 

läsa. Samtidigt anser vi att informationen är viktig. 
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Resultatdiskussion 

I kunskapsöversikten handlar vår frågeställning om vilka olika metoder som används för att 

stärka elever med läs- och skrivsvårigheter som är i behov av extra anpassningar. Våra 

utvalda forskningsartiklar fokuserar främst på metoder som används för elever som har läs- 

och skrivsvårigheter men också på hur lärare förhåller sig till extra anpassningar. I merparten 

av våra studier framkommer det att upprepade systematiska övningar har en positiv inverkan 

på elever med läs- och skrivsvårigheter samt olika tillvägagångssätt och metoder. De studier 

som vi kartlagt använde sig av olika metoder och samtliga påvisar positiva effekter. Genom 

kunskapsöversikten kan vi dra slutsatsen om att det alltid finns en metod som man kan 

tillämpa för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Som lärare kommer man alltid att komma 

i kontakt med elever som är i behov av extra anpassningar, vi anser därför att det är viktigt att 

känna igen olika metoder och kunna tillämpa det i sitt klassrum men framförallt metoder som 

forskning har påvisat en positiv inverkan på. 

 

Som tidigare nämnt använde Gozur et al. (2018) och Miller och Little (2018) Self-Regulated 

Strategy Development (SRSD) modellen och resultatet visar en förbättring hos eleverna. 

Dock har Miller och Little (2018) använt ett annat tillvägagångssätt än Gozur, Jozwik och 

Krissinger (2018) då video self-modeling (VSM) använts, vilket gav styrkor i en 

självreglerande utveckling. Skrivprestanda synliggörs och förbättringar av elevernas 

skrivförmåga, kunskap, strategiskt beteende, motivation och själveffektivitet i skrivprocessen. 

Modellen kan användas på olika nivåer, både för elever med skrivsvårigheter men även för 

elever som önskar utveckla sina språkkunskaper. Användandet av VSM ska bidra till att 

eleverna blir medvetna om sina färdigheter som i sin tur ska resultera i förbättrande 

skrivförmågor. Dock ställer vi oss till att metoden även kan ge negativa effekter då elever kan 

känna sig otrygga med en kamera som filmar under undervisningen, vilket leder till att 

eleverna kan underprestera istället. Däremot anser vi att det är positivt att två studier påvisar 

en positiv effekt vid användandet av metoden, däremot tycker vi att Miller och Little (2018) 

har för få deltagare för att kunna dra slutsatsen om att resultatet är trovärdig, därför anser vi 

att den inte är generaliserbar. För att få ett mer trovärdig resultat ställer vi oss till att de borde 

ha haft större urval. Utöver det tycker vi att SRSD modellen är en genomförbar metod i 

undervisningen med elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

Preview- question- read- summarize (PQRS) är en strategi som framgår i Akyol och Ulu 

(2016) studie. Metoden stödjer repetitiv läsning och användes för att upptäcka positiva 

effekter av repetitiv läsning och resultatet påvisade en förbättring i kodning och elevernas 

färdigheter ökade när de kunde granska en text eller bok vilket bidrog till att elevernas 

motivation stärktes. Genom att öka elevernas motivation, ökar samtidigt deras kognitiva och 

emotionella intresse. Enligt den svenska läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) ska undervisningen stimulera elevernas intresse för att 
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läsa och skriva. Vi ser styrkan i att kunna använda en metod som bidrar till elevers motivation 

och anser därför att den kan vara användbar med vissa anpassningar i den svenska skolan. 

En annan metod som presenteras och som har haft positiva effekter är studien där Villanueva 

och Taylor (2014) redogör för användandet av olika visuella hjälpmedel. Det som har använts 

i studien är datorer och läs- och lär platta. Dessutom använder läraren konceptkartor för att 

hjälpa eleverna att planera sin egen undervisning, den lämpar sig även för alla elever oavsett 

behov. Tekniken utvecklas ständigt och som Villanueva och Taylor (2014) påvisar i studien är 

det viktigt att vi lyfter digitala verktyg i undervisningen. Läraren lyfter fram att digitala 

verktyg skapar motivation hos alla elever oavsett om man är i behov av extra anpassningar 

eller inte. En fördel vi ser med denna studie är att alla elever får vara delaktiga, oavsett om de 

har läs- och skrivsvårigheter eller är presterande elever vilket betyder att det gynnar alla 

elever. 

Tovli (2014) har använt en metod för att undersöka hur en intensiv läsintervention påverkar 

läs motivationen. Resultatet visar att eleverna har skapat en aktivare läs rutin vilket ökar 

förutsättningarna för att förbättra förmågan att kunna analysera vad de läser. Ett annat resultat 

som påvisas är att intensiv, systematisk och strukturerad exponering för läsning skapar 

läsvanor och eleverna uppskattar att läsa som i sin tur bidrar till att det ökar intresset och 

läsmotivationen. Vi anser att det är ett positivt resultat eftersom läsning ligger till grund för så 

mycket runt omkring oss. Positiva erfarenheter av läsning så tidigt som möjligt är viktigt då 

de får en grund de kan bygga vidare på. 

Troia och Graham (2017) har undersökt hur lärare i årskurs tre till åtta arbetar med extra 

anpassningar i klassrummet. Resultatet var att lärarna som deltog i undersökningen inte hade 

regelbundna anpassningar till elever som är i behov av det. En anledning till detta var brist på 

tid som samtliga lärare i studien hade gemensamt. Vi anser att det inte är en anledning till att 

inte tillämpa extra anpassningar till de elever som är i behov av det. Lärare har en viktig roll i 

sitt yrke och bör därför se elevers individuella behov och därtill kunna använda en 

kontinuerlig metod för elever som har läs- och skrivsvårigheter. Vi vill även belysa att extra 

anpassningar hör inte enbart till klassrummet och undervisningen, utan kan även vara kopplat 

till andra situationer.  

Syftet med kunskapsöversikten var att få en förståelse kring metoder som används för elever 

som har läs- och skrivsvårigheter. Vår frågeställning var; Vad kännetecknar forskningen om 

metoder för att stärka elever med läs- och skrivsvårigheter som behöver extra anpassningar? 

Efter avslutat arbete anser vi att vi har fått svar på det som var syftet med vår översikt, dock 

önskar vi ta del av fler metoder som kan överföras till det svenska skolsystemet. Det som vi 

tar med oss efter arbetet med kunskapsöversikten är att läsning och skrivning berör alla elever 

i skolan och därför ska man lägga stor vikt i att arbeta med olika metoder som kan utveckla 

elevers läs- och skrivkunskaper. Vi anser att det är viktigt att tillämpa metoderna och kunna 

anpassa det till alla elever. 
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Styrkor och svagheter i forskningsområdet 

Under arbetets gång med kunskapsöversikten har vi påträffat styrkor och svagheter inom 

forskningsområdet. En styrka som blev tydligt för oss var att samtliga artiklar är utgivna 

under de senaste sex åren vilket vi anser är aktuella. Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013) redogör att forskningsresultat blir snabbt historia då verksamheter 

förändras övertid. Vår kunskapsöversikt behandlar olika metoder och anpassningar för främst 

lässvårigheter. Metoder för anpassningar och modeller används, som exempel multimodala 

hjälpmedel och tankekartor. En styrka i forskningsområdet är att även presterande elever utan 

läs- och skrivsvårigheter blir bekanta med modeller, metoder och anpassningar vilket bidrar 

till att ingen behöver känna sig exkluderad. Något som vi uppmärksammade var att forskning 

i de nio valda studierna tar upp olika metoder och anpassningar, främst för lässvårigheter 

vilket tyder på att forskningen lägger mer vikt på lässårigheter än skrivsvårigheter. Vi anser 

därför att det finns en svaghet inom forskningsfältet vad gäller skrivsvårigheter. Vi 

uppmärksammade även att studierna är genomförda i medelklassområden eller fattigare 

områden vilket kan anses vara en svaghet då resultatet kunde skilt sig om urvalet varit mer 

heterogent.  

 

Sammanfattningsvis vill vi redogöra för att kunskapsöversikten omfattar ett stort åldersspann, 

elever i årskurs 1-3, en studie upp till årskurs 6 samt lärare. Alla studier har fått liknande 

resultat och påvisar en positiv effekt även om de använt olika metoder och tillvägagångssätt 

och även att skolsystemen ser olika ut i de länder studierna har genomförts i, vilket vi ser som 

styrkor.  

 

Didaktiska konsekvenser  

När vi har fördjupat oss i de olika studierna har vi kommit fram till hur viktigt det är att 

använda sig av olika metoder som finns, egentligen relativt enkla arbetssätt som ger resultat. 

Under arbetets gång med kunskapsöversikten har vi kommit fram till att lärare behöver känna 

till olika metoder vid läs- och skrivsvårigheter i sin undervisning. I Troia och Graham (2017) 

studie visade resultatet att regelbundna anpassningar till elever som är i behov av stöd inte 

tillämpades. En anledning var brist på tid vilket visar på en svaghet. Av tidigare erfarenheter 

har vi sett att det finns en brist i kommunikationen mellan lärare och specialpedagog på grund 

av för hög belastning på skolorna vilket vi anser är en konsekvens i yrkesutövningen. Vi kan 

hålla med om att det finns en tidsbrist för kommunikation men det är viktigt att samarbeta 

med specialpedagog för att komma fram till individanpassade metoder och strategier. Finns 

det inte tid till att ge extra stödinsatser i klassrummet är det därför ännu viktigare att 

samarbeta med specialpedagog för att hitta lösningar.  

 

Vi anser att lärarstudenter inte får tillräckligt med kunskaper kring arbetet med läs- och 

skrivsvårigheter på högskolan och får därför tillämpa sig kunskaper på egen hand. Det kan 
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vara under våra VFU- perioder (verksamhetsförlagd utbildning) eller att söka den kunskapen 

själv. Vi har även kommit fram till att vi tycker det är svårt att föreslå de metoder som 

används i de studier som vi har granskat, men vi kan se styrkan i att de flesta metoder går att 

använda med en viss anpassning. Som tidigare nämnt använde Taylor och Villanueva (2014) 

tankekartor för att kartlägga undervisningen, vilket vi tycker är en bra början för att hitta rätt 

metod för hela gruppen. Det är viktigt att tillgodose alla som skall undervisas, vilket vi anser 

är en utmaning eftersom det finns elever som har läs- och skrivsvårigheter men är 

tillbakadragna vilket bidrar till att de lätt blir bortglömda. En styrka vi ser med att använda 

tankekarta är att alla elever ges möjlighet att utveckla sina kunskaper, fokus ligger inte bara 

på elever som har läs- och skrivsvårigheter. Vi anser att tankekarta blir en gemensam metod 

för hela gruppen där svagheter och styrkor synliggörs. 

 

Det som vi har märkt i studierna är att lärares engagemang och förkunskaper har haft stor 

betydelse för elever som har läs- och skrivsvårigheter. Med tanke på det resultat vi fått fram 

om lärare som tillämpar olika metoder och arbetssätt som i sin tur har legat till grund för de 

positiva resultaten av studierna, så anser vi det är viktigt att lärare ska ges utrymme till att 

utveckla sina kunskaper om olika metoder för elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

 

Efter den här kunskapsöversikten tycker vi att det är viktigt att vi i vår kommande yrkesroll 

kan använda olika relevanta metoder för att tillgodose alla elevers behov. Vi har kommit fram 

till att tidigt ta in stödinsatser för elevers framtida utveckling. I Tovli (2014) studie redogörs 

det för vikten av att utveckla elevers läsmotivation och därför har vi kommit fram till att 

lärare ska kunna ge möjlighet till att öka elevers motivation i undervisningen. Lärare har 

uppdrag att utveckla elevers kunskaper men även hjälpa de vid svårigheter. Vi håller med 

Tjernberg (2013) där hon redogör i sin forskning om att ett tydligt ledarskap, många olika 

metoder samt att ha en kontinuerlig uppföljning av läs- och skrivutvecklingen är nyckeln till 

en framgångsrik läs- och skrivpedagogik. 
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Framtida forskning 

Vad det gäller tidigare forskning kan vi inte läsa oss till att tidigare forskning har genomförts i 

alla studier. Vi kan läsa till oss att Gozur et al. (2018) och Miller och Little (2018) har använt 

tidigare forskning för att få djupare förståelse kring Self-regulated Strategy Development 

(SRSD) modellen. Akyol et al. (2016) uttrycker behov av ytterligare forskning av neuro-

avbildning vad gäller hjärnans strukturer. I studien redogörs det för att behov finns för 

framtida forskning för att kunna dra en slutsats om att forskningen är trovärdig. Vi ser det 

positivt att studien nämner att det behövs ytterligare forskning för att kunna dra generella 

slutsatser.  

Efter avslutat arbete har vi reflekterat över forskningen och vad som framtida forskning skulle 

kunna belysa. Vi anser att det inte finns många studier och undersökningar i svenska skolor 

inom det aktuella området. I internationella forskningar går det naturligtvis att omsätta på 

svenska skolförhållanden men vi finner en styrka i att det också finns svensk forskning inom 

vårt intresseområde. Vi tror att det kan vara intressant att undersöka elever i Sverige med läs- 

och skrivsvårigheter. Å andra sidan funderar vi över om vi hade fått fram svensk forskning 

inom området om vi hade valt andra sökord. I eventuell framtida forskning skulle det vara 

intressant att undersöka jämförelse mellan metoder i den svenska skolan och metoder utanför 

Sveriges gränser för att kunna få möjlighet att få till sig kunskap om arbetet med elever som 

har läs- och skrivsvårigheter, både internationellt och i svensk skola. Vidare menar vi på att 

eftersom det har påvisats positiva resultat av metoderna, vore det intressant att se om de 

metoder som använts i studierna ger samma effekt i Sverige då skolsystemet i Sverige och 

andra länder skiljer sig.  

 

 De valda vetenskapliga artiklar som ligger till grund för vår kunskapsöversikt har visat en 

positiv inverkan för undervisningsmetoder med elever som har läs- och skrivsvårigheter vore 

det intressant att undersöka hur lärare i Sverige arbetar med metoder för elever som har läs- 

och skrivsvårigheter. En idé är att göra en jämförande analys om metoder som lärare använder 

med elever som har läs- och skrivsvårigheter i olika delar av Sverige.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Författare och 

titel 

Frågeställning Urval/ metod Resultat Syfte 

Cuenca-Carlino, 

Yojanna; 

Gozur, 

Marielena; 

Jozwik, Sara; 

Krissinger, 

Emma 

The Impact of 

Self-Regulated 

Strategy 

Development 

on the Writing 

Performance of 

English Learnes 

 

1. Är elever med extra 

anpassningar hjälpta av 

SRSD- metoden i sin 

skriftförmåga? 

2. Hur uppfattar eleverna 

SRSD- metoden och om 

användandet ger effekt? 

 

Kohortstudie med 

inslag av 

kvasiexperimentell 

design. 

 

Urval: 

Studien genomfördes på 

en grundskola med 

cirka 500 elever i 

mellanvästern i USA. 

Skolpopulationen var: 

45 % vita, 8 % svarta, 

30 % spansktalande, 5,2 

% asiatiska, 2 % 

amerikanska indier och 

8,2 % av två eller flera 

raser. 

Eleverna som deltog i 

interventionen deltog i 

ett övergripande 

tvåspråkigt program. 

Alla studenter utom en 

var tvåspråkiga, de har 

lärt sig både spanska 

och engelska sedan 

födseln. 

Eleverna blev bättre 

på att skriva, 

uppsatsernas längd 

ökade. Kvalitén på 

skrivandet ökade 

markant. 

 

Self- Regulated 

Strategy. Att 

hjälpa elever 

som har läs- 

och 

skrivsvårigheter 

som är i behov 

av extra 

anpassningar 

med metoden 

Self-Regulated 

Strategy 

Development 

(SRSD) 

Matthew R. 

DuBois, Robert 

J. Volpe, and 

Elizabeth M. 

Hemphill 

 

A Randomized 

Trial of a 

Computer-

Assisted 

Tutoring 

Program 

Targeting Letter 

Sound-

Expression 

 

Frågeställning saknas En experimentell 

studie. 

Urval: Tolv elever från 

förskolan och arton 

elever från första klass 

från en allmän skola 

med cirka femhundra 

elever. Studien är utförd 

i USA. 89 % av 

eleverna i skolan var 

berättigade till gratis 

lunch. Eleverna delades 

slumpmässigt in i en 

forskningsgrupp och en 

kontrollgrupp. Ingen av 

eleverna fick extra stöd 

innan studien. Studien 

genomfördes till stor 

del av studenter som 

studerade psykologi, 

dessa fick gå en kurs 

först. 

Resultatet visade en 

märkbar skillnad 

mellan 

forskningsgruppen 

och kontrollgruppen. 

Det datoriserade 

stödet visade sig vara 

till stor hjälp för 

elever med svårigheter 

i att avkoda och 

kännedom om 

bokstavsljuden. 

 

 

Undersöka om 

elever som har 

problem med 

avkodningen är 

hjälpta av 

‖Buddy‖, ett 

datoriserat 

hjälpmedel 
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Hacer, Ulu; 

Hayati, Akyol. 

 

The Effects of 

Repetitive 

Reading and 

PQRS Strategy 

in the 

Developmentent 

of Reading Skill 

 

Vilka effekter finns det 

för repetitiv läsning med 

PQRS metoden? 

Aktionsforskning med 

inslag av fallstudie. 

Urval: 

Studien är utförd i 

Turkiet. 

De deltagande eleverna 

går i årskurs tre, hur 

många som deltog 

framgår inte. De 

deltagande eleverna 

hade lässvårigheter. 

Studien höll på i tio 

veckor och fokuserade 

på repetitivläsning. 

 

Resultatet visade på 

en procentuell 

förbättring i kodning 

samt att tolka texter 

som bidrog till att 

eleverna fick fler  

antal rätt vid 

förståelse av ord och 

uttal av ljud 

Syftet med 

studien är att 

eliminera 

lässvårigheter 

med hjälp av 

repetitiv 

läsning. 

 

Hayriye Gül 

Kuruyer, Hayati 

Akyol, Kader 

Karli Oguz & 

Arzu Ceylan 

Has  

 

The Effect of an 

Enrichment 

Reading 

Program on the 

Cognitive 

Processes and 

Neural 

Structures of 

Children 

Having Reading 

Difficulties 

 

 

Frågeställningar saknas 

kvasiexperimentell 

design som har 

genomfört en 

prospektiv studie 

 

Urval: 

Åtta deltagare, dock 

förekommer det inte i 

vilken årskurs de går i. 

Deltagarna valdes inte 

slumpmässigt utan det 

fanns krav på 

deltagarna. Studien är 

avsedd för vägledning 

av elever med 

lässvårigheter under 

fyra veckor och två 

dagar med fyrtio 

minuter varje lektion. 

Studien är indelat i två 

delar där det ena är 

hjärnavbildning och det 

andra att undersöka 

kognitiva processer. 

Läsprogrammet 

påvisade en positiv 

inverkan på elevernas 

läsförståelse. Studien 

har även använt neuro-

avbildning för att 

identifiera elevers 

läshinder och därefter 

kunna vägleda en 

lämplig strategi för 

lässvårigheter. 

Hjärnbildningen görs på 

deltagarna med krav på 

att inte ha neurologiska 

sjukdomar eller andra 

avvikelser, inte lider av 

klaustrofobi, inte ha 

syn- och ljud problem, 

inte använda läkemedel 

som kan påverka 

nervsystemet samt inte 

Läsprogrammet 

påvisade en positiv 

inverkan på elevernas 

läsförståelse.  Det som 

gav positiva effekter 

av läsprogrammet var 

att fokus låg på 

kontinuerlig 

uppmärksamhet för att 

kunna ta itu med 

elevernas läsproblem 

Studien har även 

använt neuro-

avbildning för att 

identifiera elevers 

läshinder och därefter 

kunna vägleda en 

lämplig strategi för 

lässvårigheter. 

 

  Att pedagoger 

lättare ska 

kunna sätta sig 

in i hur det är 

att vara i behov 

av extra 

anpassningar 

vid 

lässvårigheter 

och kunna ge 

rätt stöd utefter 

det. 
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vara vänsterhänt. 

Miller, Katie, M 

& Little, Mary, 

E. 

Effects of  

SRSD in 

Combination 

with Video 

Self-Modeling 

on Writing by 

Third Grade 

Students with 

Learning 

disabilities 

1. I vilken utsträckning 

ökar implementeringen av 

SRSD metoden för att 

undervisa i 

uppsatsskrivnings-

strategin i kombination 

med VSM? 

 

2. I vilken utsträckning 

ökar implementeringen av 

SRSD metoden för att 

undervisa i 

uppsatsskrivningsstrategin 

i kombination med 

självmodellering av 

video, den övergripande 

kvaliteten på 

åsiktsuppsatser för elever 

med 

inlärningssvårigheter, 

mätt med en helhet inom 

experimentell design? 

En experimentell design 

med inslag av icke-

experimentell studie. 

 

Urval: 

Studien genomfördes på 

en grundskola i USA 

med totalt 175 elever i 

årskurs F till tre. 

Studiens urval var 

endast tre deltagare som 

undersöktes i årskurs 

tre. Deltagarna deltog i 

en undersökning med 

en metod, SRSD. 

Studien använde sig av 

video för att synliggöra 

deltagarnas svagheter i 

skriftspråket. 

 

Resultatet av studien 

sammanställdes 

genom att deltagarna 

genomförde ett 

frågeformulär om 

undersökningen och 

hur de upplevde det 

metod som användes.  

Resultatet visar att 

alla elever som deltog 

i studien hade 

förbättrat sina 

kunskaper i 

uppsatsskrivning. 

Användningen av 

video hade positiv 

utgång. 

 

Hjälpa elever 

som har läs- 

och 

skrivsvårigheter 

som är i behov 

av extra 

anpassningar 

med metoden 

Self-

RegulatedStrate

gyDevelopment 

(SRSD) 

Syftet var även 

att se om SRSD 

metoden gav 

positiv 

inverkan. 

 

Park, Yonghan; 

Chaparro, Erin  

Park, Yonghan; 

Chaparro, Erin 

A.; Preciado, 

Jorge & 

Cummings, 

Kelli D  

 

Is Earlier 

Better? Mastery 

of Reading 

Fluency in 

Early School 

 

1. Vilka egenskaper 

skiljer elever som är 

framåt i sin läsutveckling 

gentemot de elever som 

ligger bakåt i 

läsutvecklingen? 

 

2. Påverkas läsförmågan 

av när eleverna lär sig att 

läsa flytande även efter att 

bidrag från demografiska 

egenskaper och initiala 

läsförmågor har 

kontrollerats? 

 

En intervention studie 

samt flernivåanalys.  

Urval: 

Fyrtiotvå grundskolor i 

Stillahavsområdet. 

Eleverna i urvalet var 

51,3 % kvinnor, 53,2% 

var andra etniska 

minoriteter än vita 

(31,3% 

latinamerikanska, svarta 

7,6 %, asiatiska/ stilla 

havsöar 7,4 %, andra 

6,9 %). 26,4% pratade 

begränsad engelska, 

och 71,1% upplevdes 

som ekonomiskt 

missgynnade. Eleverna 

hade begränsade 

kunskaper i engelska 

baserat på en 

hemspråksundersökning 

och deras resultat. 

Studenternas 

ekonomiska status 

avgjordes genom om de 

var berättigade till fri 

eller reducerat pris på 

skollunchen. Eleverna 

som kom fram följdes 

från förskolan till 

tredjeklass. 

Resultatet visar att 

tidpunkten för att läsa 

flytande är relaterad 

till elevens 

demografiska 

egenskaper, skillnad 

mellan engelska 

elever och de med 

fattigdomsstatus 

förekom.  

 

 

Syftet med 

studien är att ta 

reda på hur stor 

inverkan 

tidpunkten för 

att knäcka läs 

koden har på 

framtida 

resultat. 

Samt vilka 

egenskaper de 

elever har som 

lär sig läsa 

tidigare än sina 

kamrater. 

 

 

Jonte’ Taylor & 

Mary Grace 

Villanueva 

 

 

Frågeställningar saknas 

Kohortstudie 

 

Urval 

Studien är gjord i USA, 

eleverna som deltar i 

Alla elever är hjälpta 

av visuella 

hjälpmedel, oavsett 

läs- och 

skrivsvårigheter eller 

Syftet med 

studien var att 

alla elever 

skulle lyckas 

oavsett läs- och 
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Examining the 

Power of 

multimodal 

representations. 

studien går i årskurs tre inte.  Det visade sig 

att konceptkartor var 

användbara. Läraren 

använde det också för 

att strukturera upp 

lektionerna. 

 

skrivsvårigheter 

eller inte. 

Studien handlar 

om när 

forskning är på 

schemat. 

Tovli, Esther. 

 

 The Joy of 

reading‖—An 

Intervention 

Program to 

Increase 

Learning 

Disabilities 

 

 

1. Bidrar The Joy of 

Reading till läsglädje? 

En randomiserad 

kontrollstudie med 

experimentell design. 

Urval: 

Studien är gjord i Israel 

 

Resultaten av studien 

återspeglar det faktum 

att elever som deltagit 

i ‖ The Joyof 

Reading.‖ visade en 

tydlig förbättring av 

läskvalité, läsmängd 

och föredrog läsning 

framför andra 

fritidsaktiviteter i 

jämförelse med elever 

som inte deltagit i 

programmet. 

Detta bekräftar 

tidigare resultat om att 

det finns ett samband 

mellan riklig läsning 

och läsmotivation. 

Att öka läs -

motivationen 

för elever med 

inlärningssvårig

heter så att de 

förstår vikten av 

läsning 

 

Troia, Gary A. 

& Graham, 

Steve 

 

Use and   

Acceptability of 

Writing 

Adaptions for 

Students with 

Disabilities: 

Survey of Grade 

3-8 teachers 

 

 

 

1. Hur ofta använder 

lärare olika 

anpassningsmetoder för 

elever med 

skrivsvårigheter. 

 

2. Hur ser lärare på 

användandet av extra 

anpassningar i sitt 

klassrum? 

 

3.Hur ser acceptansen på 

klassrumsmiljö vid extra 

anpassningar? 

 

4. Finns det skillnad 

mellan lärare i 

grundskolan när det gäller 

att anpassa sin 

undervisning vid behov 

och lärare i de högre 

åldrarna? 

Icke-experimentell 

design som genomfört 

en observationsstudie 

Urval: 

 Alla stater i USA 

förutom Alaska, 

Indiana, Nebraska, 

Oklahoma, Texas och 

Virginia. Studien är 

riktad till lärare i 

årskurs tre till åtta med 

utgångspunkt på hur 

arbetet kring extra 

anpassningar utfördes. 

Lärarnas namn och e-

postadresser valdes från 

ett register 

sammanställt av Market 

Data Retrieval (MDR) 

som innehöll ett 

slumpmässigt urval. 

Resultatet blev 4500 

deltagare men endast 

141 deltagare slutförde 

 

Resultatet av 

deltagarnas svar 

analyserades och 

jämfördes i en 

tabell. Cirka sextio 

procent av de 

deltagande lärarna 

svarade att de hade 

regelbunden 

skrivundervisning, i 

genomsnitt tre 

lektioner i veckan, en 

lektion var i 

genomsnitt trettioåtta 

minuter. 

Anpassningar av 

klassrumsinstruktioner 

och bedömningspraxis 

kännetecknar en 

lyhörd undervisning 

och någonting som 

både lärare och elever 

strävar efter. 

 

Syftet med 

studien var att 

ta reda på hur 

lärare i årskurs 

tre till åtta 

arbetar med 

extra 

anpassningar. 

 

 



33 
 

BILAGA 2 

Titel Författare Land 
The Impact of Self-

Regulated Strategy  

Development on the 

Writing Performance of 

English Learnes 

 

 

 

Cuenca-Carliono, 

Yjanna; Gozur, 

Marielena; Jozwik, Sara; 

Krissinger, Emma 

 

USA 

A Randomized Trial of a 

Computer-Assisted 

Tutoring Program 

Targeting Letter Sound-

Expression 

Matthew R. DuBois, 

Robert J. Volpe, and 

Elizabeth M. Hemphill 

 
 

USA 

The Effects of Repetitive 

Reading and PQRS 

Strategy in the 

Developmentent of 

Reading Skill 

 

 

Hacer, Ulu & Hayati, 

Akyol 

 

Turkiet 

The Effect of an 

Enrichment Reading 

Program on the 

Cognitive Processes and 

Neural Structures of 

Children Having Reading 

Difficulties 

Hayriye Gül Kuruyer, 

Hayati Akyol, Kader 

Karli Oguz & Arzu 

Ceylan Has 

Turkiet 

Examining the Effects of 

SRSD in Combination 

with Video Self-

Modeling on Writing by 

Third Grade Students 

with Learning disabilities 

 

 

Miller, Katie. M, & 

Little, Mary. E. 

 

 

USA 

 

Is Earlier Better? 

Mastery of Reading 

Fluency in Early 

Schooling 

 

 

Park, Yonghan; 

Chaparro, Erin A.; 

Preciado, Jorge & 

Cummings, Kelli D  
 

 

 

USA 

Examining the Power of 

Multimodal 

Representations 

 

Jonte’ Taylor & Mary 

Grace Villanueva  

 

USA 

The Joy of reading‖—An 

Intervention Program to 

Increase Learning 

Disabilities 

 

Tovli, Esther Israel 

Use and   Acceptability 

of Writing Adaptions for 

Students with 

Disabilities: Survey of 

Grade 3-8 teachers 

 

 

Troia, Graham. A. & 

Graham, Steve 

 

 

USA 
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