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Abstract 
Denna studies syfte är att med hjälp av internationell och svensk forskning 

undersöka vilka undervisningsmetoder lärare kan arbeta utifrån för att främja 

skrivutvecklingen för elever med skrivsvårigheter på lågstadiet. Studien 

belyser även bakomliggande faktorer som kan påverka att elever får 

skrivsvårigheter och lärares didaktiska kompetens att tidigt se tecken på ifall 

en elev är i riskzonen för att utveckla skrivsvårigheter.  De huvudbegrepp som 

behandlas i denna studie är läs- och skrivsvårigheter, fonologisk medvetenhet, 

didaktisk kompetens, undervisningsmetoder och stöttning. Metoden som valts 

till denna studie är systematisk litteratursökning. Denna metod valdes för att 

få tillgång till kvalitativ och kvantitativ forskning inom det valda området. 

Sökningarna har gjorts i den internationella databasen ERIC och den svenska 

databasen SwePub. Efter urvalsprocessen av sökträffarna i databaserna valdes 

sammanlagt nio publikationer varav fem är internationella och fyra är svenska. 

Utifrån det sammanställda resultatet av de nio publikationerna har vi funnit två 

återkommande resultat som i denna studie delas in i två kategorier, lärares 

didaktiska kompetens vid skrivsvårigheter samt undervisningsmetoder vid 

skrivsvårigheter. Slutsatsen av resultatet är att lärares didaktiska kompetens 

att tidigt se tecken på skrivsvårigheter är lika viktig som att lärare använder 

varierande undervisningsmetoder. Resultatet visar även vikten av att lärare har 

kompetens att motivera elever med skrivsvårigheter och främja deras 

skrivutveckling. Några framgångsrika undervisningsmetoder som presenteras 

i resultatet är: processkrivning, stöttning och wittingmetoden.  
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1 Inledning 

Man talar ofta om läs- och skrivundervisning, men inom detta område 

finns betydligt mer forskning och skrivet material kring läsundervisning. 

Även om förmågan att skriva är lika viktigt som förmågan att läsa och 

betonas lika mycket i läroplanen finns tendensen att läsningen oftare 

sätts i fokus än skrivningen (Taube et. al 2015, s.75).  

I citatet ovan nämns det att forskning om läs- och skrivsvårigheter oftast är 

inriktad på läsundervisning.  Vidare nämns det att skrivning är en lika viktig 

del som läsningen i undervisningen. Vi har därför valt att i denna studie dela 

på begreppet och sätta fokus på skrivundervisning och hur lärare kan arbeta 

med skrivutvecklingen för att vägleda elever med skrivsvårigheter på 

lågstadiet samt lärares didaktiska kompetens att se tidiga tecken på 

skrivsvårigheter. 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att elever utvecklar kunskaper i 

och om svenska språket samt att alla elever ska få möjlighet att utveckla sitt 

skriftspråk. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar till att 

utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sina kunskaper och kan 

uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska 

även stimulera elevernas intresse för att skriva. De ska ges olika strategier för 

att utifrån texternas olika uppbyggnad skapa egna texter. Elever med 

skrivsvårigheter ska även på ett tryggt sätt ges möjlighet att våga utmana sitt 

skriftspråk genom varierande arbetsformer samt innehåll som hjälper dem att 

utvecklas (Skolverket 2018, s. 8–9, 257–258; Fouganthine 2012, s.21).  

När eleverna börjar skolan har de olika förutsättningar och bakgrunder vilket 

resulterar i att de har olika behov av hjälp i skolan, som till exempel stöttning 

vid skrivsvårigheter. Detta är en av anvisningarna i läroplanen, alla elever har 

rätt till en anpassad undervisning och skolan har ett särskilt ansvar för att de 
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elever som riskerar att inte uppnå sina mål ska få specialanpassad hjälp för att 

lyckas uppnå dem (Skolverket 2018, s.6).  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att med hjälp av internationell och svensk forskning 

undersöka hur lärare kan främja skrivutvecklingen för lågstadieelever med 

skrivsvårigheter.   

1.2  Frågeställningar   

● Vilka didaktiska kompetenser bör lågstadielärare ha för att främja 

skrivutvecklingen hos elever med skrivsvårigheter? 

● Vilka undervisningsmetoder främjar skrivutvecklingen för elever med 

skrivsvårigheter på lågstadiet?   

2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras studiens begrepp (2.1). Efter presentationen av 

begreppen redogör vi för faktorer som kan påverka elevers skrivutveckling och 

lärares didaktiska medvetenhet att kunna främja skrivutveckling för elever 

med skrivsvårigheter (2.2).  

2.1 Begrepp 

Begreppet läs- och skrivsvårigheter är stort och det betyder att en individ har 

någon form av svårighet i sin individuella läs- och skrivutveckling. Det 

innebär bland annat att en elev kan ha svårigheter med att förstå den 

fonologiska processen, det vill säga att det inte finns någon förståelse för hur 

fonem och grafem hör ihop. Eleven får därför svårigheter med att förstå att ord 

är uppbyggda av fonem. Det innebär att eleven har svårigheter med att avkoda 

och använda lämpliga strategier vid läsning och skrivning. Eleven kan även ha 

morfologiska svårigheter, vilket betyder att hen inte har förståelse för att till 
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exempel ordet glad- are består av två morfem som är uppbyggda av två 

betydelsebärande enheter (Torgesen et al. 1994, s. 276–286).  
 

Fonologisk medvetenhet betyder att ha förståelse för att språket är uppdelat i 

både fonem och morfem. När en elev har denna förståelse har hen knäckt 

läskoden som även främjar skrivutvecklingen. Det har stor betydelse för 

individens egen stavningsförmåga om hen förstår att det talade språket och 

morfem och fonem hör ihop. Elever som har fonologisk medvetenhet har även 

förståelsen för att ord som har få bokstäver kan vara långa objekt och varelser, 

som till exempel att ordet orm är kortare än daggmask trots att en orm är längre 

än en daggmask fysiskt (Swärd et al. 2015, s. 4).  

 

Didaktisk kompetens innebär att ha förmågan att se varje elev och vägleda dem 

i undervisningen utifrån deras individuella kunskapsnivåer. Didaktisk 

kompetens är uppdelat i tre domäner: undervisningsinnehåll som främjar 

elevers kunskapsutveckling, social kompetens vilket innebär att skapa goda 

relationer med eleverna samt ämneskompetens som omfattar lärares kunskap 

om skolans ämnesområden och läroplanens mål (Lindström & Pennlert 2016, 

s.10–12). 

 

I föreliggande studie presenteras det teoretiska begreppet stöttning (4.2.5), 

vilket innebär att en individ som har mer kunskap inom ett ämnesområde som 

till exempel skrivning, blir en vägledare för en individ med mindre kunskaper 

inom det valda ämnesområdet. Med hjälp av vägledningen skapas det 

successivt mer kunskaper hos den individ som är i behov av stöd, vilket i sin 

tur leder till att eleven klarar uppgiften på egen hand (Säljö 2017, s.260–261).  
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2.2 Faktorer som kan påverka elevers skrivutveckling  

Detta avsnitt avser att ge förkunskaper om bakomliggande faktorer till att 

elever utvecklar skrivsvårigheter. De bakomliggande faktorerna kan ha 

inverkan på lärares sätt att arbeta för att främja skrivutvecklingen hos elever 

med skrivsvårigheter. Avsnittet är tematiserat i form av bakomliggande 

orsaker till att elever får skrivsvårigheter (2.2.1) och skriftspråkets betydelse 

i skolan (2.2.2). 
 

2.2.1  Bakomliggande orsaker till att elever får skrivsvårigheter  

Skrivsvårigheter kan ha flera bakomliggande orsaker som till exempel 

hemmiljön, undervisningsmetoden och motoriken. Studier visar att lärare 

upplever att de elever som till exempel har utsatts för traumatiska upplevelser, 

kriminalitet i familjen eller av andra orsaker har ett dysfunktionellt 

hemförhållande visar sämre skrivutvecklingsresultat än de elever som har en 

trygg hemmiljö (Nielsen 2005, s.10–11). Opassande undervisningsmetoder 

kan vara en orsak till att elever hamnar i riskzonen för att utveckla 

skrivsvårigheter. Lärares kompetens och förmåga att anpassa sina 

undervisningsmetoder så att de främjar elever som riskerar att utveckla 

skrivsvårigheter är därför av stor vikt (Asp- Onsjö 2017, s.400; Gustafsson & 

Myrberg 2002, s.134–135). I andra studier har det även framkommit att 

skrivsvårigheter kan bero på att motoriken inte har utvecklats än (Nielsen 

2005, s.205).  

2.2.2 Skriftspråkets betydelse i skolan  
Andersson (1986) nämner att elevers väg in i skriftspråket sker redan tidigt i 

livet genom varierade aktiviteter som inkluderar text och skrift. Han nämner 

även att introduktionen till elevers individuella skriftspråk skapar grunden 

inför skolstarten. Redan under 1950-talet lades fokus på att låta lärare vägleda 

elever att utveckla och aktivt arbeta med sina enskilda studietekniker inom 

skrivning (Andersson 1986 s.219–225).  
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Liberg och Säljö (2017) menar att ju tidigare elever knäcker skriftkoden desto 

lättare blir deras fortsatta skrivutveckling. En stor del av elevers skrivförmåga 

handlar om att få kunskaper om grafemens namn och ljud (Liberg & Säljö 

2017, s.393). Därför är det viktigt att i undervisningen låta eleverna få öva på 

den fonologiska medvetenheten och få förståelse för skriftspråkets 

kommunikativa funktion redan i tidiga skolår, eftersom det leder till att de får 

större chans till en fortsatt bättre stavning även i de senare skolåren (Taube et 

al. 2015, s.27–28, 68). En stor del av elevers skriftspråk handlar om att tidigt 

få kunskaper om hur olika fonem känns när de talar och hur grafem formas när 

de skriver, vilket de lär sig genom att arbeta med sin fonologiska medvetenhet. 

De elever som har den fonologiska medvetenheten har förmågan att stava ord 

rätt, vilket bidrar till att de inte riskerar att få skrivsvårigheter (Swärd et al. 

2015, s. 4–6).  

3 Metod och material 

I detta avsnitt beskrivs den metod (3.1) som använts i denna studie samt hur vi 

har tagit del av Vetenskapsrådets (2011) forskningsprinciper och 

användningen av sökschemat (se bilaga C). Underrubrikerna (3.1.1 och 3.1.2) 

presenterar de två databaserna ERIC och SwePub.  Därefter kommer avsnittet 

som kallas material (3.2). I det avsnittet presenteras kortfattat innehållet i det 

valda forskningsunderlaget. Materialet är uppdelat i två olika kategorier: 

lärares didaktiska kompetens vid skrivsvårigheter (se bilaga A) och 

undervisningsmetoder vid skrivsvårigheter (se bilaga B). Sist presenteras 

studiens analysmetod (3.3). 
 

3.1 Metod 

Metoden som valts är systematisk litteratursökning. Vid användandet av denna 

metod kan man på ett enkelt sätt ta del av alla tillgängliga publikationer inom 

det valda området (Eriksson Barajas et al. 2013, s.28). Denna metod valdes för 
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att kunna ta del av ett flertal empiriska studier och andra typer av 

publikationer. Genom att ta del av alla tillgängliga publikationer fick vi en 

mångsidig syn på hur stor roll lärares didaktiska kompetens har i samband med 

användandet av anpassade undervisningsmetoder för skrivutvecklingen hos 

elever med skrivsvårigheter.		

	

För att få ett bredare perspektiv på lärares sätt att arbeta med skrivsvårigheter 

i klassrummet valdes publikationer som har använt sig av både kvalitativa och 

kvantitativa data, då det ger en bredare syn på lärares arbete både individuellt 

och generellt (Denscombe 2018, s.23–25, 57–58). Genom att göra ett 

sökschema (se bilaga C) där vi efter urvalet dokumenterat det valda materialet 

med datum, databas, sökord, avgränsningar, sökträffar, referenser och 

publikationstyp, ges en överblick över det valda materialet. 

 

Vid en systematisk litteratursökning är det viktigt att säkerställa att urvalet av 

artiklar följer forskningsprinciperna. I denna studie har vi tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets (2011) forskningsprinciper. En av principerna är 

individskyddskravet som innebär att respondenterna i studien inte får utsättas 

för kränkning eller någon form av fysisk eller psykisk skada. Eftersom studien 

är en systematisk litteraturstudie så har ingen blivit kränkt eller utsatt när 

studien skrevs och när sökningarna gjordes i databaserna så användes peer-

review som visar att publikationerna är av god kvalitet (Vetenskapsrådet 2011, 

s.5). 

3.1.1  Databasen ERIC 

I den internationella databasen ERIC som är en förkortning av Education 

Resources Information Center, användes ett flertal sökord som relaterar till 

studiens frågeställningar. De sökord som användes var till exempel Methods 

Teachers, Methods Courses, Methods, writing instruction, Writingdisabilities 

och Writing teachers. När funktionerna OR och AND valdes i databasen blev 
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det en mer avgränsad forskningsöversikt som senare kunde avgränsas 

ytterligare med hjälp av peer-review funktionen som innebär att sökträffarna 

är godkända av olika lektörer som ser om manuskriptet uppnår de 

vetenskapliga kriterierna (Allwood & Erikson 2017, s.42–43). Genom att 

publikationerna avgränsades till årtalen 2010–2019 minskades sökträffarna 

ytterligare och avgränsades till forskning som berör elementary education och 

early childhood education, vilket motsvarar de svenska årskurserna 

förskoleklass upp till årskurs 3. Efter avgränsningarna dokumenterades 

sökträffarna i sökschemat (se bilaga C). När urvalet gjorts av sökträffarna 

valdes fem referenser som relaterar till denna studie.  

3.1.2 Databasen SwePub  

I den svenska databasen SwePub användes endast ett sökord, läs- och 

skrivsvårigheter vid varje sökning eftersom det gav många sökträffar. För att 

avgränsa utbudet valdes funktionen avhandlingar, vilket gav ett tiotal träffar. 

Jämfört med avgränsningarna i ERIC (3.1.1) fanns det inga alternativa 

avgränsningar i SwePub. De sökträffar som visades när denna avgränsning 

användes var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Därför valde vi 

att inte söka vidare med andra avgränsningar. Genom att läsa sökträffarnas 

abstract i databasen skapades en överskådlig inblick i varje 

publikationsinnehåll. Fyra av publikationerna valdes till denna studie och de 

dokumenterades sedan i sökschemat (se bilaga C).  

3.2  Material  

Det material som slutligen framtogs efter urvalet består av totalt en 

vetenskaplig artikel och åtta avhandlingar, varav fem är internationella och de 

resterande fyra svenska. Det material som valts och som är relevant för 

studiens syfte och frågeställningar har delats upp i två kategorier: lärares 

didaktiska kompetens vid skrivsvårigheter (se bilaga A) och 

undervisningsmetoder vid skrivsvårigheter (se bilaga B), vilket gör att samma 

publikation kan förekomma i mer än en kategori. 
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3.3 Analysmetod 

Nedan följer en presentation av hur det insamlade materialet analyserades och 

hur studiens olika kategorier skapades.  

Analysmetoden som använts i denna studie är en innehållsanalys. Vid 

användandet av denna metod klassificeras materialet på ett systematiskt sätt 

för att finna olika kategorier (Eriksson Barajas et al. 2013, s.147). Vi startade 

med att dela upp det insamlade materialet. En läste två svenska och tre 

internationella publikationer och en läste två svenska och två internationella 

publikationer. Det första som gjordes var att starta upp ett delat dokument. I 

dokumentet sammanfattades det mest relevanta innehållet av publikationerna 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. När alla publikationer var lästa 

inleddes nästa steg, där sammanfattningarna utifrån gemensamma nämnare 

färgmarkerades systematiskt. För att lättare kunna följa studiens syfte och 

frågeställningar skapades två huvudkategorier: betydelsen av lärares 

didaktiska kompetens (4.1) och undervisningsmetoder vid skrivsvårigheter 

(4.2). Lärares didaktiska kompetens vid skrivsvårigheter delades in i två 

underkategorier: betydelsen av att se tidiga tecken på skrivsvårigheter (4.1.1) 

och extra resurser (4.1.2). Undervisningsmetoder vid skrivsvårigheter delades 

in i sex underkategorier: lära genom lek (4.2.1), nivåanpassade grupper och 

klassmiljö (4.2.2), hjälpmedel i undervisningen (4.2.3), processkrivning 

(4.2.4), stöttning (4.2.5) och wittingmetoden (4.2.6).  

4 Resultat  

I detta avsnitt presenteras det sammanställda resultatet från det valda 

materialet (3.2). Utifrån kategorierna: lärares didaktiska kompetens vid 

skrivsvårigheter (4.1) och undervisningsmetoder vid skrivsvårigheter (4.2) har 

en analys gjorts av det samlade materialet.  
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4.1 Betydelsen av lärares didaktiska kompetens  

I detta avsnitt presenteras resultatet som besvarar studiens första 

frågeställning: Vilka didaktiska kompetenser bör lågstadielärare ha för att 

främja språkutvecklingen hos elever med skrivsvårigheter? Rubrikerna i detta 

avsnitt är: betydelsen av att se tidiga tecken på skrivsvårigheter (4.1.1) samt 

extra resurser (4.1 2). 

4.1.1 Betydelsen av att se tidiga tecken på skrivsvårigheter 

 Lärares kompetens att tidigt se tecken på skrivsvårigheter och snabbt ändra 

undervisningsmetoder för att förebygga svårigheter har en stor betydelse för 

den fortsatta skrivutvecklingen för elever med skrivsvårigheter (Gündogmus 

2018, s.334). Några av de tecken lärare bör vara uppmärksamma på är brist på 

metakognitiva och kognitiva strategier som elever använder när de arbetar med 

skrivuppgifter (Kataoka et al. 2004, s.162–164; Pop & Ciascai 2013 s.12–13). 

Alatalo (2011) poängterar att det är av stor vikt att lärare har kompetensen att 

se tecken på ifall elevens ord är felstavat på grund av skrivsvårigheter, eller 

om det beror på att eleven inte hör alla grafem i ordet och därför stavar fel. 

Lärarens lyhördhet och bedömning av vad felstavningen kan bero på är en 

viktig del av elevens fortsatta skrivutveckling. Det är viktigt eftersom läraren 

då vet vilka undervisningsmetoder hen bör arbeta efter för att främja dessa 

elevers skrivutveckling (Alatalo 2011, s.134, 150). 

Lärares didaktiska kompetens att se och arbeta efter elevers individuella behov 

samt att skapa stimulans och väcka intresse genom att låta eleverna skriva om 

ämnen de finner intressanta, är en stor del av utvecklingen av deras skriftspråk. 

Det kan vara ansträngande för elever med skrivsvårigheter att skriva en text 

när de inte finner något intresse för eller motivation till uppgiften (Sandberg 

2012, s.143).  
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4.1.2 Extra resurser  

I arbetet med att hjälpa elever med skrivsvårigheter är det viktigt att både 

lärare, specialpedagoger och vårdnadshavare är involverade i elevens 

individuella läroplan. Specialpedagogens uppgift är att vägleda lärare till att 

skapa ett anpassat arbetssätt och anpassade undervisningsmetoder för elever 

med skrivsvårigheter. Dock kallas specialpedagoger in för sent. 

Specialpedagogiken ska istället ses som en hjälp i förebyggande syfte vilket 

stärker vikten av att i ett tidigt stadium se tecken på skrivsvårigheter (Swärd 

2008, s.23–24). 

4.2 Undervisningsmetoder vid skrivsvårigheter  

Studiens andra frågeställning är: vilka undervisningsmetoder främjar 

skrivutvecklingen för elever med skrivsvårigheter på lågstadiet. I detta avsnitt 

presenteras det sammanställda resultatet som besvarar frågan om vilka 

undervisningsmetoder som främjar skrivutvecklingen för elever med 

skrivsvårigheter. Resultatet är uppdelat i sex underrubriker: lära genom lek 

(4.2.1), nivåanpassade grupper (4.2.2), hjälpmedel i undervisningen (4.2.3), 

processkrivning (4.2.4), stöttning (4.2.5) samt wittingmetoden (4.2.6).  

 

4.2.1 Lära genom lek  

För att förebygga skrivsvårigheter och hjälpa elever att komma vidare i sin 

skrivprocess kan lärare tidigt i undervisningen arbeta med stavningsregler och 

språkets struktur. För att uppnå detta mål kan de skapa tillfällen där alla elever 

får möjlighet att utveckla sin språkliga medvetenhet och väcka en nyfikenhet 

hos dem. Det kan göras i form av språklekar och varierande och kreativa 

undervisningsmetoder där eleverna får leka och möta skriftspråket 

tillsammans med andra (Tjernberg 2013, s.54; Sandberg 2012, s.120–

133,143). Tjernberg (2013) och Sandberg (2012) påpekar även vikten av att 

när lärare skapar en god klassrumsmiljö med strukturerade rutiner och en 

gemenskap bidrar det till att elever som riskerat att utveckla någon form av 
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skrivsvårighet känner sig trygga i arbetsprocessen och de får mer 

självförtroende i sitt lärande (Tjernberg 2013, s.54; Sandberg 2012, s.120–

133,143). 

En modell lärare kan använda när de arbetar med lekar i undervisningen är 

Karlstadmodellen. När lärare arbetar efter denna modell stödjer de elever med 

skrivsvårigheter genom att skapa visuellt material som eleverna kan inkludera 

i sin lek. Materialet kan vara till exempel bokstavsfigurer och teckenspråkets 

alfabet. De visuella materialen är till för att stödja eleverna i deras skrivprocess 

och i början får de ta del av enklare material som sedan successivt ökar i 

svårighetsgrad (Swärd et al. 2015, s. 7–8). 

 

4.2.2 Nivåanpassade grupper och klassrumsmiljön  

En undervisningsmetod kan vara att elever får arbeta i nivåanpassade grupper, 

utifrån sina individuella förutsättningar tillsammans med andra som ligger på 

en liknande kunskapsnivå. Riskerna med denna typ av indelning kan vara att 

klassen blir grupperad och sammanhållningen hos eleverna uteblir (Tjernberg 

2013, s.54; Sandberg 2012, s.120–133,143). Andra studier visar att lärare ofta 

väljer metoden att placera elever med skrivsvårigheter avskilt från de övriga 

eleverna i klassen. Studierna visar att dessa elever lättare hamnar efter sina 

jämnåriga kamrater på grund av att de missar skrivundervisningen i helklass 

där lärandet sker mer i det stora hela (Jacobs och Fu 2014, s.103–104).  

4.2.3 Hjälpmedel i undervisningen 

Lärare kan även arbeta med undervisningsmetoder som vägleder elever med 

skrivsvårigheter och som skapar en positiv effekt av skrivundervisningen. 

Exempel på undervisningsmetoder som skapar en positiv miljö är att använda 

visuellt material som till exempel digitala verktyg (Taube et al. 2015, s.6). 

Även skrivmallar kan vara ett hjälpmedel för elever med skrivsvårigheter. Ett 

exempel på en skrivmall kan vara att läraren vägleder eleven genom att skriva 
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vad de olika delarna i till exempel en faktatext om djur ska innehålla. Läraren 

kan ställa vägledande frågor både skriftligt och muntligt. Exempel på frågor 

kan vara om till exempel djurets utseende: Har djuret päls? Har djuret vingar? 

och så vidare. När elever med skrivsvårigheter undervisas med hjälp av 

skrivmallar gör det att de lättare finner inspiration att skapa egna texter (Jacobs 

& Fu 2014, s.103–104; Taylor & Villanueva 2014, s.63–64). 

4.2.4 Processkrivning 

Skrivning handlar om att använda sina kognitiva och sociala förmågor, vilket 

gör att elever med inlärningssvårigheter har svårt att hitta strategier i skapandet 

av text. Lärare som arbetar med väl strukturerade minilektioner där elever får 

lära sig att planera sitt skrivande har visat goda resultat i elevers individuella 

textskapande. En väl strukturerad minilektion kan lärare genomföra genom att 

modellera uppgiften, vilket betyder att de synliggör skrivprocessen. Processen 

vägleder och utvecklar eleverna till att finna en hållbar strategi i sitt 

textskapande (Jacobs & Fu 2014, s.104). 

 

Tjernberg (2013) beskriver en metod som kallas processkrivning vilket är en 

undervisningsmetod som främjar skriftspråket genom att låta elever 

tillsammans med lärare och klasskamrater bearbeta och utveckla egenskrivna 

texter. Egenskrivna texter betyder inte alltid att en elev ska skriva en lång 

berättelse, utan det kan vara att hen använder sig av bildspråk. Speciellt för 

elever med skrivsvårigheter så kan bildspråket vara en god början till en 

utveckling av skriftspråket. Det är till fördel att introducera denna 

undervisningsmetod tidigt då den får igång elevernas tankar för användandet 

av olika strategier (Tjernberg 2013, s.55). 

 

En viktig del i textskapandet är att ge elever tid till individuell skrivning.  

Genom att kombinera deras individuella skrivning med att skapa möjligheter 

där de får dela med sig av sina texter, så som att ge varandra feedback främjar 
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det textskapandet hos elever med skrivsvårigheter. Eleverna får därigenom 

möjlighet att förklara sina tankar om texten med hjälp av det verbala språket 

eller bildspråk (Jacobs & Fu 2014, s.103–104).  

 

Tanken med processkrivning är att få igång samtalen mellan lärare-elev och 

elev-elev, för att utveckla skrivandet. Dessa samtal handlar om att läraren kan 

ställa frågor om elevernas texter som till exempel: hur ser en katt ut? eller 

vilken färg har barnen på kläderna? Även de elever som börjar med att rita en 

serie och använder sig av bildspråk får möjlighet att förklara sina tankar, vilket 

leder till att de kan utveckla korta meningar. Lärarens roll vid denna 

undervisningsmetod är att interagera med eleven på så sätt att hen i sin tur lär 

sig att interagera med sina texter (Tjernberg 2013, s.55–56). 

4.2.5 Stöttning 

Lärare kan erbjuda elev-elev eller elev-lärare undervisning. Tjernberg (2013) 

beskriver denna undervisningsmetod som stöttning. Metoden handlar om att 

en individ som har mer kunskap inom ett visst område stöttar en annan individ 

som har mindre kunskaper inom samma område som till exempel 

skrivsvårigheter. Målet med metoden är att elever som är i behov av stöd 

successivt ska klara sig på egen hand utan stöttning av lärare eller 

klasskamrater. Under processens gång kan eleven som är i behov av stöd 

hamna i olika faser. När eleven får smärre utmaningar och mycket stöd 

befinner sig hen i bekvämlighetszonen där hen inte behöver anstränga sig så 

mycket. När eleven däremot befinner sig i den aktiva inlärningszonen är hen i 

full gång med inlärningen eftersom hen i denna zon har både mycket stöd och 

stora utmaningar. Om eleven får för svåra utmaningar och för lite stöd hamnar 

hen i frustrationszonen, där eleven lätt kan tappa fokus och ge upp. Den sista 

zonen kallas uttråkningszonen och där hamnar eleven om hen får för lågt stöd 

och för låga utmaningar (se bilaga D). Som hjälp i undervisningen kan lärare 
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använda stöttning, genom att låta elever som har goda skrivkunskaper få arbeta 

tillsammans med elever som har skrivsvårigheter (Tjernberg 2013, s.57–58).  

4.2.6 Wittingmetoden 

Swärd (2008) beskriver en strukturerad och systematisk undervisningsmetod 

som lärare kan arbeta efter för att främja elever med skrivsvårigheters 

kreativitet, metoden heter: wittingmetoden. Wittingmetoden är uppkallad efter 

Maja Witting som startade utvecklingen av den på 1940-talet. Nyinlärning och 

ominlärning är två användningsområden inom denna metod. Nyinlärning 

gäller den första vanliga undervisningen där elever först kommer i kontakt med 

att lära sig skriva, medan ominlärning riktar in sig till de elever som av olika 

individuella orsaker har misslyckats med sin skrivutveckling (Swärd 2008, 

s.36).  
 

En del i wittingmetoden är att låta elever lyssna på ljudsagor där de 

introduceras till en ny bokstav eller ljud. Vid användandet av ljudsagor får 

elever med skrivsvårigheter använda flera sinnen så som hörsel och syn, vilket 

kan vara en fördel i deras skrivutveckling. Ljudsagorna bidrar också till att de 

blir medvetna om språkets struktur och får en förståelse för hur enkla ord kan 

stavas på ett strukturerat sätt. Metoden är effektiv att använda i ett tidigt 

stadium då elever med skrivsvårigheter ofta fastnar i en negativ spiral när de 

känner att de inte lyckas från början. Denna typ av skrivande fortsätter till dess 

att den individuella eleven har automatiserat alla fonem-grafemsamband och 

känner sig helt säker på dem. Genom att lärarna dokumenterar elevernas 

utveckling kontinuerligt får de en bra översikt över hur långt eleverna har 

kommit i sin utveckling och Swärd (2008) menar att elever som får ta del av 

denna undervisningsmetod känner sig trygga och avslappnade eftersom de vet 

vad de ska göra (Swärd 2008, s.36). 
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5 Diskussion 

Under avsnittet diskussion presenteras slutsatser om studiens metod (5.1) samt 

en diskussion om studiens resultat och analys (5.2). 

5.1 Metoddiskussion 

Nedan följer en diskussion om användandet av databaserna ERIC (3.1.1) och 

SwePub (3.1.2) samt analysmetoden som använts i denna studie (3.3).  

Innan den systematiska litteratursökningen startade så bestämdes det att vi 

skulle ta del av cirka tio publikationer. I början var det svårt att veta vilka 

publikationer som var mest relevanta för studiens syfte och frågeställningar 

eftersom det endast togs del av abstracten. Beslutet som togs var att leta efter 

nyckelord som till exempel skrivsvårigheter i abstracten. Detta beslut togs för 

att försöka välja bort publikationer som fokuserade mer på lässvårigheter. Å 

ena sidan kan det ha varit till studiens fördel, eftersom det kunde läggas mer 

tid och fokus på att finna innehåll som relaterar till det valda temat. Men å 

andra sidan kan det ha varit till studiens nackdel eftersom publikationer med 

relevant innehåll kan ha valts bort.  

I studien har det endast tagits del av en artikel, vilket delvis beror på att vi 

medvetet valde att avgränsa oss till avhandlingar i den svenska databasen 

SwePub. Vid senare eftertanke kan det ha varit en nackdel för studien eftersom 

artiklar kan ha minst lika relevant innehåll som avhandlingar. En anledning till 

att det i den svenska databasen SwePub manuellt avgränsades till avhandlingar 

var okunskap om att artiklar med största sannolikhet innehåller minst lika 

viktig information som avhandlingar inom det valda området. Denna kunskap 

tar vi med oss till senare arbeten. I databasen ERIC framkom det flest 

avhandlingar vid varje sökning, vilket resulterade i att just avhandlingar till 

största del valdes från den databasen.   
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När det söktes i SwePub användes begreppet läs- och skrivsvårigheter. I denna 

databas gick det inte att dela på begreppet vilket ledde till att sökträffarna 

berörde både lässvårigheter och skrivsvårigheter. Vid senare eftertanke hade 

det kanske varit till fördel att prova en annan svensk databas för att se om det 

gick att dela på begreppet läs- och skrivsvårigheter i den databasen för att på 

ett smidigare sätt hitta de publikationer som belyser endast skrivsvårigheter.  

När det valda materialet skulle läsas valde vi att dela upp publikationerna. En 

nackdel med att de delades upp var att inte båda fick ta del av allt innehåll i 

respektive publikation.  Däremot var det en fördel eftersom det var en effektiv 

metod som resulterade i att en hel del relevant innehåll samlades på kort tid.  

5.2 Resultatdiskussion  

Nedan följer en diskussion av tidigare forskning och studiens sammanställda 

resultat.   

I det sammanställda resultatet finns en gemensam nämnare med denna 

forskning, vilket är att olika faktorer som till exempel, hemmiljön och lärares 

didaktiska kompetens spelar stor roll för elevers skrivutveckling. I de lästa 

publikationerna framkom det att å ena sidan visar studier att skrivsvårigheter 

kan bero på hemmiljön men å andra sidan visar andra studier att det kan bero 

på elevens motorik (Tjernberg 2011, s. 24; Gündogmus 2018, s.336; Sandberg 

2012, s.160–162; Swärd 2008, s.63–64). Efter det sammanställda resultatet 

kan det summeras att en elevs skrivsvårigheter kan ha en särskild 

bakomliggande faktor medan en annan elevs skrivsvårigheter kan ha andra 

bakomliggande faktorer. Slutsatsen som kan dras är att det är viktigt att som 

lärare vara medveten om de individuella bakomliggande faktorerna hos elever 

med skrivsvårigheter.   

Redan på 1950-talet lades mycket tid på att utveckla och arbeta med elevers 

individuella studietekniker inom skrivning. Även senare studier visar att lärare 
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fortfarande lägger fokus på att individanpassa undervisningen efter varje elevs 

behov, eftersom det lägger grunden för deras framtida lärande (Alatalo 2011, 

s. 31; Andersson 1986, s.219–225; Gündogmus 2018, s.334). Således kan det 

antas att lärares didaktiska kompetens och dess tre domäner: 

undervisningsinnehåll, social kompetens och ämneskompetens gynnar elever 

med skrivsvårigheters skrivutveckling, eftersom forskningen visar samma 

resultat sedan 60 år tillbaka. 

Studier som utförts visar att en viktig del i elevers skrivutveckling är lärares 

didaktiska kompetens att tidigt se tecken på skrivsvårigheter och de 

bakomliggande faktorerna till svårigheterna (Nielsen 2005, s.10–11). 

Resultatet visar även att de tre domänerna inom didaktisk kompetens behövs 

för att kunna främja elever med skrivsvårigheters skrivutveckling. Det är 

viktigt att skapa en relation till eleverna eftersom det bidrar till att läraren tidigt 

kan upptäcka tecken på skrivsvårigheter. När läraren vet var hens elever 

befinner sig kunskapsmässigt kan hen anpassa sina undervisningsmetoder så 

de främjar skrivutvecklingen. Till exempel om en elev är kreativ och gillar att 

måla så kan läraren använda processkrivning som undervisningsmetod. När 

man arbetar med denna undervisningsmetod är det främst elevers skriftspråk 

som behandlas men flera resultat visar att även bildspråk kan utveckla ett 

skriftspråk. Dock kan en nackdel vara att dessa elever lägger fokus på fel saker 

som till exempel, vilken färg de ska ha på pennan eller vad de ska måla. 

Resultatet visar även att det är viktigt att lärare varierar sina 

undervisningsmetoder och hittar en balans mellan stöttning och utmaning för 

att motverka att elever med skrivsvårigheter hamnar i uttråkningszonen eller 

frustationszonen (Tjernberg 2013, s.57–58). Vi drar slutsatsen att å ena sidan 

är det en nackdel om elever med skrivsvårigheter ofta befinner sig i 

frustationszonen eftersom det kan leda till att de ger upp. Men å andra sidan är 

det en fördel om dessa elever någon gång befinner sig i uttråkningszonen 

eftersom det ofta handlar om repetition och lite stöd i denna zon.  
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Fördelen med Wittingmetoden är att när eleverna använder flera sinnen får de 

lättare en förståelse för hur enkla ord stavas. Däremot kan en nackdel vara att 

elever med skrivsvårigheter blir uttråkade under processen innan de har 

automatiserat fonem- gramfemsamband, eftersom det är en upprepande 

process. En annan nackdel kan vara att dessa elever känner att de måste kämpa 

extra mycket under processens gång, vilket kan leda till att de hamnar i 

frustrationszonen. 

6 Avslutning 

Nedan följer en sammanfattande avslutning och exempel på vidare forskning. 

Avslutningsvis kan det konstateras att en stor nackdel är att det 

i lärarutbildningen inte ges någon kunskap om kompetensen att se tidiga 

tecken på skrivsvårigheter hos elever eller tips på undervisningsmetoder som 

främjar dessa elevers skrivutveckling. Det är en nackdel eftersom resultaten i 

denna studie visar hur stor roll denna kompetens har i dessa elevers 

skrivutveckling. Därför hade det varit intressant att under en längre tid följa en 

lärare som har kunskapen om att se tidiga tecken på skrivsvårigheter hos elever 

och som använder undervisningsmetoder som främjar dessa elevers 

skrivutveckling. Det hade också varit intressant att göra en empirisk studie där 

en elev med skrivsvårigheter intervjuas både före och efter användandet av 

undervisningsmetoderna för att se vilka resultat de har givit.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga A 

I tabell 1 presenteras det material som innehåller forskning som berör lärares 

didaktiska kompetens vid skrivsvårigheter. Tabellen visar två internationella 

avhandlingar, en internationell vetenskaplig artikel samt fyra svenska 

avhandlingar. 

Tabell 1 Lärares didaktiska kompetens vid skrivsvårigheter  

Internationell
/Svensk 

Författare Titel Innehåll Publikations
typ 

Svensk Alatalo, 
Tarja  

“skicklig läs- 
och skriv- 
undervisning
”  
 

Denna 
avhandling 
belyser hur 
viktigt det är 
att lärare 
tidigt ser 
tecken på 
skriv- 
svårigheter 
för att lättare 
kunna hjälpa 
dessa elever 
med sina 
svårigheter. 

Avhandling 

Internationell Pop, Cristina 
Florina,  
Ciascai, 
Liliana 

“WHAT DO 
ROMANIAN 
TEACHERS 
KNOW 
ABOUT 
LEARNING 
DIFFICULTI
ES” 

Innehållet i 
avhandlingen 
handlar till 
stora delar 
om hur 
viktigt det är 
att lärarna 
identifierar 
och hjälper 
elever med 
inlärnings- 
svårigheter. 

Avhandling 

Internationell Kataoka, 
Mika, 
Kraayenoord 
van Christina 
E, and 
Elkins, John 

“Principal´s 
and teacher´s 
perceptions 
of learning 
disabilities: a 
study from 
nara 

I denna 
studie nämns 
lärares 
kompetens 
att se och 
hjälpa elever 
med skriv-

Avhandling  



 

II 
 

prefecture, 
JAPAN” 

svårigheter i 
det tidiga 
stadiet.  

Svensk  Swärd, Ann-
Karin  

“Att 
säkerställa 
skrift-
språklighet  
genom 
medveten 
arrangering- 
Wittingmetod
ens 
tillämpning i 
några olika 
lärandemiljö
er”  

Swärd 
belyser 
betydelsen av 
att lärare har 
en god 
didaktisk 
kompetens 
för att hjälpa 
elever med 
skriv-
svårigheter 
samt 
vägledningen 
lärare kan få 
av special- 
pedagoger.  

Avhandling  

Svensk  Tjernberg,  
Catharina 

Framgångs-
rik läs- och 
skriv- 
undervisning  

Av-
handlingen 
handlar om 
hur lärare 
kan 
förebygga 
skriv-
svårigheter 
hos sina 
elever samt 
vikten av att 
skapa 
relationer 
med eleverna 
och deras 
vårdnads-
havare.  

Avhandling  

Internationell Gündogmus, 
Hatice 
Degirmenci 

“The 
Difficulties 
Experienced 
by Teachers 
in the 
Process of 
Primary 
Reading and 
Writing 
Instruction 
and Their 
Solution 
Offers for 
Eliminating 

I denna 
veten-
skapliga 
artikel har 
studier visat 
vikten av att 
lärare tidigt 
använder 
under-
visnings-
metoder som 
är av hög 
kvalité för att 

Vetenskaplig 
artikel 



 

III 
 

These 
Difficulties” 

förebygga 
skriv- 
svårigheter. 

Svensk  Sandberg, 
Gunilla 

“På väg in i 
skolan Om 
villkor för 
olika barns 
delaktighet 
och 
skriftspråkslä
rande”.  
 

Av-
handlingen 
nämner att 
det är viktigt 
att elever får 
möjlighet att 
öva på sin 
fonologiska 
medvetenhet 
och att det 
betyder att 
lärare måste 
arbeta med 
det redan i de 
tidiga 
skolåren.  

Avhandling  

 

  



 

IV 
 

8.2 Bilaga B 
I tabell 2 framställs det material som handlar om undervisningsmetoder vid 

skrivsvårigheter. Tabellen visar två internationella avhandlingar, en internationell 

vetenskaplig artikel samt fem svenska avhandlingar. 

Tabell 2 Undervisningsmetoder vid skrivsvårigheter 

Internationell
/svensk 

Författare Titel Innehåll Publikations 
Typ 

Svensk Swärd,  
Ann- Karin  

“Att 
säkerställa 
skriftspråkli
ghet genom 
medveten 
arrangering
”  
 

I denna 
doktors- 
avhandling 
tar vi del av 
forskning 
som 
fokuserar på 
lärares roll i 
klassrummet 
samt tips på 
under-
visnings- 
metoder de 
kan jobba 
efter med 
elever med 
skriv-
svårigheter. 

Avhandling 

Internationell Jacobs, P. & 
Fu, D.  

"Students 
with 
Learning 
Disabilities 
in an 
Inclusive 
Writing 
Classroom".  
 

Texten 
handlar om 
elevers 
skriv- 
processer, 
produkter 
och 
beteende, 
samt hur 
lärare kan 
förändra sina 
under-
visnings- 
metoder för 
att bidra till 
en god 
lärmiljö och 
samtidigt 
motivera 
eleverna. 

Avhandling 



 

V 
 

Internationell Taylor, J. & 
Villanueva, 
M.G. 

 "The Power 
of 
Multimodal 
Representati
ons", 
Science and 
Children” 
 

Denna studie 
handlar om 
hur och med 
vilka olika 
under-
visnings-
metoder 
lärare kan 
arbeta efter i 
sin skriv- 
undervisning 
för att 
inkludera 
alla 
individer.  

Avhandling 

Svensk Sandberg, 
Gunilla 

“På väg in i 
skolan Om 
villkor för 
olika barns 
delaktighet 
och skrift-
språks-
lärande”.  
 

Av-
handlingens 
fokus är 
skriv- 
undervisning 
samt elevers 
delaktighet 
och egna 
lärande i 
skolan. Det 
redovisas 
även olika 
under-
visnings-
metoder för 
skrivlärande 
tillsammans 
med en 
special- 
pedagogs 
insikt.  

Avhandling 

Svensk Taube, 
Karin., 
Fredriksson 
Ulf., 
Olofsson 
Åke 

“Kunskaps- 
översikt om 
läs- och 
skriv- 
undervisning 
för yngre 
elever”  

I denna 
avhandling 
nämns 
lärares 
metodval 
och roll för 
ett aktivt 
lärande-
klimat samt 
för att nå 
önskade 
resultat.  

Avhandling 

Svensk Tjernberg, 
Catharina 

Framgångs-
rik läs- och 

Tjernberg 
nämner 

Avhandling  



 

VI 
 

skriv- 
undervisning
: en bro 
mellan teori 
och praktik. 

under-
visnings- 
metoder 
lärare kan 
arbeta efter 
med elever 
som har 
skriv- 
svårigheter.  

Svensk Alatalo, 
Tarja 

“skicklig 
läs- och 
skriv- 
undervisning
”  

I denna 
avhandling 
påpekar 
Alatalo att 
elever 
behöver 
arbeta med 
stavning och 
språkets 
struktur för 
att komma 
vidare i sin 
skrivprocess.  

Avhandling 

Internationell Gündogmus, 
Hatice 
Degirmenci 

“The 
Difficulties 
Experienced 
by Teachers 
in the 
Process of 
Primary 
Reading and 
Writing 
Instruction 
and Their 
Solution 
Offers for 
Eliminating 
These 
Difficulties” 

Gündogmus 
beskriver att 
varierade 
under-
visnings-
metoder kan 
väcka 
elevernas 
kreativa 
sida, vilket 
skapar goda 
effekter. 

Vetenskaplig  
artikel  
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8.3 Bilaga C 
 Sökschema                                                                    

Databas & 
datum 

 
Sökord/Sökfråga 

 
Avgränsningar 

 
Sök- 
träffar 

 
Utvalda 
referenser 

 
Publikationstyp 

ERIC  
25/9–19 
 

noft("teachers' 
abilities") AND 
(MAINSUBJE
CT.EXACT("L
earning 
Disabilities") 
OR 
MAINSUBJEC
T.EXACT("Dys
lexia")) 
 

Peer 
reviewed 
Education 
level: 
Elementary 
education, 
Early 
Childhood 
Education 
Publication 
date: 
2004–2019 

 2 Kataoka, M., 
van 
Kraayenoord, 
C.E. & 
Elkins, J. 
2004, 
"Principals' 
and Teachers' 
Perceptions 
of Learning 
Disabilities: 
A Study from 
Nara 
Prefecture, 
Japan", 
Learning 
Disability 
Quarterly, 
vol. 27, no. 3, 
pp. 15–161. 

Avhandling 
 

ERIC 
25/9–19 
  

(MAINSUBJE
CT.EXACT("L
earning 
Disabilities") 
OR 
MAINSUBJEC
T.EXACT("Dys
lexia") OR 
MAINSUBJEC
T.EXACT("Co
gnitive 
Processes") OR 
MAINSUBJEC
T.EXACT("Em
otional 
Problems") OR 

 Peer 
reviewed 
Education 
level: 
Elementary 
education, 
primary 
education, 
Early 
Childhood 
Education 
Publication 
date: 
2010–2019 

58 Jacobs, P. & 
Fu, D. 2014, 
"Students 
with Learning 
Disabilities in 
an Inclusive 
Writing 
Classroom", 
Journal of 
Language 
and Literacy 
Education, 
vol. 10, no. 1, 
pp. 100–113. 

Avhandling 



 

VIII 
 

MAINSUBJEC
T.EXACT("Wri
ting 
Difficulties") 
OR 
MAINSUBJEC
T.EXACT("Lea
rning 
Problems") OR 
MAINSUBJEC
T.EXACT("Ne
urological 
Impairments")) 
AND 
noft(teachers ) 

ERIC 
25/9–19 
  
  

MAINSUBJEC
T.EXACT("Tea
ching 
Methods") 

Peer 
reviewed 
Education 
level: Primary 
education 
Publication 
date: 
2010–2019 

29 Taylor, J. & 
Villanueva, 
M.G. 2014, 
"The Power 
of 
Multimodal 
Representatio
ns", Science 
and Children, 
vol. 51, no. 5, 
pp. 60-
65./FULLTE
XT01.pdfTill
gänglig på 
Internet: 
http://su.diva-
portal.org/sm
ash/get/diva2:
546887 

Avhandling 

SwePub 
25/9–19 
 
  

Läs- och 
skrivsvårigheter  

Doktors- 
avhandling  

16 Alatalo, T. 
(2011) 
Skicklig läs- 
och 
skrivundervis
ning i åk 1–3. 
Om lärares 
möjligheter 

Avhandling  



 

IX 
 

och hinder. 
Göteborgs 
universitet. 

ERIC 
25/9–19 
  
  

(MAINSUBJE
CT.EXACT("L
earning 
Disabilities") 
OR 
MAINSUBJEC
T.EXACT("Dys
lexia") OR 
MAINSUBJEC
T.EXACT("Co
gnitive 
Processes") OR 
MAINSUBJEC
T.EXACT("Em
otional 
Problems") OR 
MAINSUBJEC
T.EXACT("Wri
ting 
Difficulties") 
OR 
MAINSUBJEC
T.EXACT("Lea
rning 
Problems") OR 
MAINSUBJEC
T.EXACT("Ne
urological 
Impairments")) 
AND 
noft(teachers ) 

Peer 
reviewed 
Education 
level: 
Elementary 
education, 
primary 
education, 
Early 
Childhood 
Education 
Publication 
date: 
2010–2019 

74 Pop, C.F. & 
Ciascai, L. 
2013, "What 
Do Romanian 
Teachers 
Know about 
Learning 
Difficulties", 
Acta 
Didactica 
Napocensia, 
vol. 6, no. 3, 
pp. 11–18.  

Avhandling 

SwePub 
19/11-19 

Läs- och 
skrivsvårigheter  

 16 Swärd Anna- 
Karin. Att 
säkerställa 
skriftspråklig
het genom 
medveten 
arrangering 
(2008) 

Avhandling 



 

X 
 

Stockholm: 
Specialpedag
ogiska 
institutionen, 
Stockholms 
universitet 

ERIC 
20/11–19 
  
  

noft(hand-
writing) AND 
noft(writing 
difficulties) 

Peer 
reviewed 
Education 
level: 
Elementary 
education 
Publication 
date: 
2010–2019 

21 Gündogmus, 
H. D. (2018). 
The 
difficulties 
experienced 
by teachers in 
the process of 
primary 
reading and 
writing 
instruction 
and their 
solution 
offers for 
eliminating 
these 
difficulties. 
Universal 
Journal of 
Educational 
Research, 
6(2), 333–
339. 
Retrieved 
from 
http://proxy.l
nu.se/login?u
rl=https://sear
ch.proquest.c
om/docview/
2024000065?
accountid=14
827 

Vetenskaplig 
artikel  



 

XI 
 

SwePub  
20/11–19 
  
  

Skrivundervisni
ng  

 117 Sandberg, G. 
(2012). På 
väg in i 
skolan. Om 
villkor för 
olika barns 
delaktighet 
och 
skriftspråkslä
rande. 
(Akademisk 
avhandling). 
Uppsala: 
Acta 
Universitatis 
Upsaliensis.  

Avhandling  

SwePub 
20/11–19 

Lärares 
yrkesskicklighet 

 4 Taube, Karin, 
1945-. - 
Kunskapsöve
rsikt om läs- 
och 
skrivundervis
ning för 
yngre elever 
Delrapport 
från SKOL-
FORSK-
projektet. - 
2015. - ISBN: 
978-91-7307-
267-0 

Avhandling 
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8.4  Bilaga D 
 Scaffolding 

                     (Tjernberg 2013, s.58) 

 
 


