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Sammanfattning  
Vid skolstart har varje enskild elev olika förutsättningar, erfarenheter och bakgrund som kan 
påverka elevens läsinlärning. Undervisningen bör anpassas efter varje elev och därför är det 
betydelsefullt att lärare besitter goda kunskaper inom läsundervisning. Syftet med studien är 
att få ta del av kunskap som forskning lyfter fram om hur skolan skapar en framgångsrik 
läsinlärning i svenskundervisning, för alla elever i åldrarna fyra till nio år. I denna studie ska 
följande frågor besvaras; vilka tillvägagångssätt framhålls i forskning som framgångsrika och 
varför och vilka faktorer framhålls i forskning som specifikt gynnsamma och varför? För att 
uppnå studiens syfte och svara på frågeställningarna har det systematiskt sammanställts 
vetenskapliga studier om läsinlärning, lärares kompetens, lärandemiljön och elevers tidigare 
erfarenheter. Resultatet visar att högläsning har en stor betydelse för elevernas läsinlärning. 
Eftersom alla elever kommer till skolan med olika erfarenheter har lärares kompetens en stor 
påverkan för att kunna anpassa läsundervisningen efter varje elev. Efter genomförandet av 
detta arbete har vi kommit i underfund med att det vore intressant att forska vidare på 
skillnaden mellan pojkar och flickors intresse och motivation till läsning och hur det påverkar 
deras läsutveckling. Slutligen är det viktigt för oss att påpeka att en framgångsrik läsinlärning 
ser olika ut för alla elever.  
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Förord  

Under verksamhetsförlagd utbildning har ett stort intresse för läs- och skrivinlärning 
kontinuerligt växt fram. Studien belyser vad tidigare forskning lyfter fram om elevers 
läsinlärning mellan åldern fyra till nio år. Intresset har varit en bidragande faktor till att 
genomföra en kunskapsöversikt inom det här området. Fokus i den här studien är vilka olika 
faktorer som påverkar elevens läsinlärning, det vill säga vilken påverkan exempelvis hemmet 
och lärares kompetens har samt vilka tillvägagångssätt som kan användas vid läsinlärning. 
Något som är viktigt att påpeka är att vi är väl medvetna om att läs- och skrivinlärning går 
“hand i hand” med varandra, eftersom intresset ligger mestadels på läsinlärning valdes 
avgränsning enbart till läsinlärning. Under arbetets gång har området kontinuerligt smalnats 
av. I bakgrunden ges läsaren en god förförståelse för vad läsinlärning innebär, vilka faktorer 
som påverkar och beskrivningar av begrepp som förekommer i arbetet.   
 
För att alltid kunna stötta och hjälpa varandra valde vi att alltid sitta och studera ihop. 
Genomförandet av arbetet skedde gemensamt, det vill säga att arbetet kontinuerligt skrivits 
ihop och inte enskilt samt att inga delar i arbetet har fördelats mellan oss.  
 
Vi vill tacka våra handledare Ingrid Gyllenlager och Ingrid Svetoft för ett gott samarbete och 
stöttning under arbetets gång. Vi vill även tacka våra gruppmedlemmar för en god feedback 
samt värdefulla tips och idéer som har används i arbetet.  
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1.0 Bakgrund  

Att kunna läsa och skriva är ett av de viktigaste verktygen människan har för att klara sig i 
samhället. Det samhälle vi lever i är anpassat för att människan ska kunna klara av vardagliga 
uppgifter på egen hand, och för att det ska kunna ske är det viktigt att kunna läsa och skriva. 
De som inte kan läsa och skriva kan ha svårigheter att utföra sina samhälleliga uppgifter och 
är därför beroende av andra människor (Taube, 2013;80). Skolan och undervisningen ska 
främja elevernas lärande samt ge dem kunskap och förberedelse för att aktivt kunna delta i 
samhällslivet (Skolverket, 2017A;8). Liberg (2006;30) betonar att under de senaste 
decennierna har skolan lagt mer fokus på grammatiken än att inöva läsning och skrivning. 
Trageton (2014;225) belyser att flera forskningresultat från cirka 40 år tillbaka visar att barn 
mellan fem till nio års ålder anser att läsning är svårare än att skriva.  
 
Att sjuåringar har en nära koppling till böcker betyder mycket för eleven i sin tidiga skolgång 
(Taube, 2013;47). För att barn ska ta till sig kunskapen kring läs- och skrivinlärning krävs det 
att barnen kan växla mellan olika aspekter som är; tänka på vad ord betyder och lyssna på hur 
ord låter. För att eleverna ska känna igen olika ord behöver de stöta på orden upprepade 
gånger i flera olika sammanhang (Taube, 2009;66).  
 

Skrivande innebär att språkets ljud kodas till bokstäver, och kombinationer av 
bokstäver kan bli uttalade ord. Läsande innebär att de skrivna ordens bokstäver avkodas 
till ljud som enligt vissa mönster bildar ord. (Stadler, 1998;67) 

 
Enligt citatet ovan är det tydligt att elever måste ha kunskap och förståelse om att varje 
bokstav kodas till ljud och att alla dessa olika kombinationer bildar ord. Stadler (1998;67) 
påpekar också att det kan gynna eleven om läraren börjar med skrivinlärningen innan eller 
samtidigt som läsinlärningen då eleven lättare kan förstå kopplingen mellan läsning och 
skrivning.  

1.1 Barns tidiga möte med sitt modersmål innan skolstarten  

Barns läs- och skrivutveckling börjar redan från födseln, när de börjar bekanta sig med 
språket. Under barns uppväxt får alla olika mycket språkstimulans och det påverkar deras 
framtida skriv- och läsinlärning. Högläsning sägs ha en positiv påverkan på barn, då de får 
tillfälle att ta del av samt bli vana vid det svenska skriftspråket (Andersson, Belfrage & 
Sjölund, 2006;26, 33). Barn som kommer till skolan har alla olika läserfarenheter med sig. 
När barn i förskoleåldern får ta del av högläsning bidrar det till att de får förståelse för vilka 
möjligheter läsningen kan ge. Barnen inser hur de kan ta del av spännande och roliga böcker 
samt att se det som ett nöje (Taube,2013;81).  
 
De barn som har haft TV som nöje istället för högläsning och kontakt med böcker, kan 
uppleva läsningen i skolan som något påfrestande istället för att se det som en god möjlighet 
för sin egna utveckling (Taube, 2013;81). Även Skolverket (2016b) betonar, att barn som haft 
tillgång till böcker och tidiga läsaktiviteter bidrar till en positiv påverkan på deras 
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läsutveckling. Läs- och skrivförmågan är extremt viktig för elevernas fortsatta utveckling 
inom alla skolämnen. Om eleverna inte uppnår det läs- och skrivflytet som förväntas, kan de 
få svårigheter i att uppnå målen i de resterande ämnena i skolan (Andersson et al.,2006;17).  
 
Liberg (2006;30) menar att barn som har tidig kontakt med läsning och skrivning upplevs som 
mer trygga och känner att de klarar av det mesta de stöter på. Kåreland (2013;11) nämner 
också att barn är beroende och påverkade av hur mycket deras anhöriga läser för dem. Det 
första mötet barn har med läsning och skrivning sker i interaktion med vuxna när de läser och 
skriver i barnens omgivning. I sådana situationer där barnet interagerar i en läs- och 
skrivmiljö bidrar det till att barnet får förståelse för hur betydelsefullt läsning och skrivning är 
(Liberg, 2006;151). Kåreland (2013;11) redogör även för att läsningen är sammanhängande 
med den sociala miljö och kultur som barnen vistas i.  

1.2 Faktorer som kan ha betydelse för läsinlärningen  

Läsning kan vara ett mycket komplext system av inlärda kunskaper och färdigheter som ska 
integreras automatiskt. Läsning anses vara en komplicerad process, men teoretiskt sett kan 
den delas upp i två delar, vilket är avkodning och läsförståelse. För att läsningen ska uppnå 
sitt huvudsyfte är det en viktig aspekt att förstå vad orden i texten förmedlar. (Stadler, 
1998;27). Den fonologiska medvetenheten är viktig för barns läsinlärning och dess utveckling 
som innebär att eleven förstår sambandet mellan ljud och bokstav (Lundberg, 2006;26). 
Fonologisk medvetenhet är när läsaren är medveten om sitt talade språk och hur ljud förhåller 
sig till varandra som bildar ord (Taube, 2013;53). Stadler (1998;18-19) hävdar att det kan 
förekomma att barn visuellt kan känna igen och läsa ordbilder utan att ha skapat förståelse för 
den fonologiska konstruktionen, dock kan det inte leda till att barnet lär sig läsa och skriva.  
 
Avkodning är att läsaren måste förstå att ord kan delas upp i segment eller fonem, det vill 
säga en avläsning av bokstävernas ljud och ord (Lundberg, 2006;16-20). Att knäcka koden är 
en av de processer eleven behöver göra för att utveckla sin läs- och skrivinlärning (Taube, 
2009;66). Wengelin (2013;44) menar också att avkodning är när det sker igenkänning av 
skrivna ord. Avkodning bidrar inte till förståelse om läsaren inte förstår ordets innebörd. För 
att lättare skapa förståelse måste orden som finns med i den skrivna texten finnas med i 
läsarens ordförråd (ibid 2013). Avkodningen i skolan tar eleverna del av genom pedagogiska 
planerade övningar (Stadler, 1998;29-30). Lundberg (2006;20) anser att det bör läggas stor 
vikt på undervisning i avkodning, samt att de barn som redan knäckt koden ska få 
vidareutvecklas och befästa den färdigheten. Stadler (1998;29) menar att det är viktigt att 
eleven har handledning och stöttning för att uppnå goda läsinlärningsresultat, eftersom 
läsinlärning kan ses som utmanande.  
  
Lundberg (2006;46) redogör för att ordförrådet hos barn har en betydelse för läsförståelsen, 
det vill säga att texterna som barn kommer i kontakt med bör inte innehålla många nya ord. 
De elever som inte har förståelse för texten de läser har lättare att tappa intresset för läsningen 
(Stadler, 1998;31-33). Däremot belyser läroplanen (Skolverket, 2017b;254) att 
undervisningen ska stimulera elevernas intresse att läsa. För att förtydliga det Skolverket 
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(2017b;254) påpekar, är det viktigt att skapa en undervisning där eleverna finner intresse för 
läsning.  
 
När en läsare övar in avkodningsfärdigheten övergår läsningen av olika ord till en mer 
automatiserad läsning, det vill säga att läsningen sker automatiskt endast med hjälp av 
bokstavsinformationen (Lundberg 2006;33). Automatisering är när något som tidigare behövt 
träning men som sedan blivit automatiserad, det vill säga att det numera “sitter i ryggmärgen”. 
I det här stadiet behöver läsaren inte längre vara fokuserad, utan nu sker det mer automatiskt 
(Taube, 2013;61). Läsinlärningen kräver mycket övning innan den blir automatiserad 
(Skolverket, 2016a). Att lära sig läsa och skriva är svårt, men när det längre fram blir 
automatiserat blir det istället enkelt. I en lärprocess är avkodningen den delen som kan 
automatiseras, men läsförståelsen kan däremot inte fungera automatiskt (Stadler, 1998;34). 
För att uppnå en läsupplevelse där läsningen känns lätt och naturlig behöver nybörjaren ta sig 
igenom en lång väg. Det är viktigt att i första skedet skapa en grundläggande kunskap om 
bokstavens ljud och form, samt att öva in associationer mellan dessa. Läsinlärningsprocessen 
är beroende av både individuella egenskaper samt att olika miljöer har en påverkan på 
läsinlärningen, t.ex. läsundervisningen (ibid 1998;37).  
 
Det finns olika nivåer i elevernas läsutveckling och Stadler (1998;38-39) nämner några av 
dem. Den ena nivån är låtsasläsning som är när barn låtsas läsa ur en bok. Då “läser” barnet 
utifrån minnet med samma tonfall som den vuxna. Det gör barnen på grund av att de fått ta 
del av högläsning (ibid;38-39). Lundberg (2006;40) nämner också att högläsningen är något 
som bidrar till att barn utvecklar sitt ordförråd. En annan nivå Stadler (1998;40-41) nämner är 
den alfabetiska läsningen som står för kopplingen mellan bokstaven och ljudet. För att kunna 
läsa och skriva alfabetiskt krävs det både kognitiv utveckling och fonologisk medvetenhet. 
För att kunna ta del av den alfabetiska läsningen måste läsaren uppfatta skillnaden mellan ljud 
i det talade språket, känna igen bokstäverna, koppla rätt ljud till rätt bokstav, komma ihåg alla 
i ordets ingående ljud, komma ihåg ljudens inbördes ordningsföljd, läsa ihop ljuden enligt 
fonologiska regler och associera en betydelse till det lästa ordet (ibid;40-41).  
 
Trageton (2014) införde metoden att skriva sig till läsning, även kallad för ASL. Det är en 
metod som går ut på att skriva sig till läsning med hjälp av dator eller iPad som ett 
skrivverktyg. Digitala verktyg kan användas i undervisningen för att stötta elevernas 
språkutveckling (Skolverket, 2017a). Läraren ska även ge möjlighet till eleverna att använda 
sig av digitala verktyg för deras kunskapsutveckling (Skolverket, 2017b;15).  
 
Tjernberg (2013;46-47) lägger mycket vikt vid att det krävs en skicklig lärare för att möta alla 
olika elever i klassrummet och att anpassa alla metoder och arbetssätt för eleven. En bra 
skriv- och läsundervisning kräver att lärare har en stor teoretisk kompetens både om 
ämnesinnehållet och sin egen elevgrupp. De skickliga lärarna börjar tidigt arbeta 
förebyggande för de elever som är i riskzonen och kan även lyfta fram elevens styrkor, 
problemområden och därefter anpassa sin undervisning. Skolverket (2016b) lyfter fram att 
miljön i klassrummet bör vara kreativt för att eleverna ska utveckla sin läsning. En kreativ 
miljö kan ses som ett klassrum där böcker finns tillgängligt, läraren kan läsa högt för eleverna 
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men också att de ska stimulera eleverna till goda läsaktiviteter (ibid;2016). 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2017) definierar lärmiljö som både i det sociala 
samspelet med andra men också i den skolmiljön som personen befinner sig i. Boström 
(2009;16) beskriver också lärmiljön som någonting som måste skapas och utformas med hjälp 
av att lärare stöttar, möter och utmanar alla elev er. Boström (2009;16) beskriver att olika 
faktorer kan skapa goda förutsättningar för elever och dessa faktorer kan exempelvis vara 
olika arbetssätt, bemötande och attityder. Vi definierar även faktorer som orsaker till varför 
elever lär sig på ett visst sätt, erfarenheter, förutsättningar, miljö och omständigheter.  
 
Nierstheimer (2010;365-368) beskriver i sin artikel att en bra lärare kan identifiera vilka 
kännetecken som gör en text svår att läsa. De motiverade en elev med hjälp av att spela in när 
han läste en text. Läraren gav och visade strategier för att eleven ska lyckas läsa texten och 
påpekar att det är viktigt att eleven får känna sig delaktig. Frost (2009;28-30) betonar även att 
skickliga lärare har en aktiv lärmiljö, ett gott samarbete med både kollegor och föräldrar men 
även att deras erfarenhet tycks ha en stor betydelse för läsundervisningen som sker i skolan. 
Maltén (1995;14) beskriver att en teoretiskt kompetent lärare besitter olika sorters kunskaper 
som exempelvis, både god och djup ämneskunskap men också kunskap om skolans struktur. 
En kompetent lärare besitter även kunskap om olika undervisning- och inlärningsprocesser, 
praktisk kunskap samt att läraren kan reflektera och analysera sin egen undervisning 
(ibid;1995). Några av de mål som elever ska uppnå är bland annat att de ska kunna läsa med 
hjälp av någon eller några strategier, utveckla sin läsförståelse samt ställa sig kritiska och 
reflekterande till det lästa (Skolverket, 2017b;252-258).  

1.4 Problemområde 

Alla elever kommer till skolan med olika erfarenheter och kunskaper. Elever har fått olika 
mycket språkstimulans som barn och det påverkar hur långt de har kommit i sin individuella 
språkutveckling (Körling, 2003;12; Andersson et al.,2006;10-17). Läroplanen (Skolverket, 
2017b;8,14) belyser att undervisningen ska anpassas efter varje enskild individ, och 
undervisningen ska bedrivas efter elevernas egna erfarenheter och intressen. Tjernberg 
(2013;46-47) betonar att det krävs en kompetent lärare för att möta alla elever med deras 
olikheter och att anpassa metoder för varje elev. Läsinlärningsprocessen är både beroende och 
påverkad av olika faktorer (Stadler, 1998;37).  
 
För att elever ska kunna ta del av all ämneskunskap som förmedlas i skolan behöver eleverna 
besitta goda läs-och skrivkunskaper (Taube, 2013;47). Det centrala innehållet i svenska 
betonar att eleven ska använda sig av “Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att 
anpassa läsningen efter textens form och innehåll” (Skolverket, 2017b;253). På grund av detta 
vill vi fortsätta undersöka forskning inom elevers läsinlärning, det är viktigt att alla elever lär 
sig läsa dock bör det uppmärksammas att de tar till sig läsning på olika sätt, samt att olika 
faktorer påverkar deras läsinlärning.  
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1.5 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att få ta del av kunskap som forskning lyfter fram om hur skolan skapar 
en framgångsrik läsinlärning i svenskundervisning, för alla elever i åldrarna fyra till nio år 
  
Syftet har utformats till följande frågeställningar:  

•! Vilka tillvägagångssätt framhålls i forskning som framgångsrika och varför?  
•! Vilka faktorer framhålls i forskning som specifikt gynnsamma och varför?  

2.0 Metod  

I följande avsnitt presenteras våra sökningar, sökord, urval samt analys som till slut utmynnar 
i ett resultat. De sökningar som har utförts har varit i grund till kunskapsöversikten. I 
metoddiskussionen diskuteras bearbetningen av sökord och den insamlade datan.  

2.1 Systematisk sökning  

De systematiska sökningarna genomfördes på databaserna SwePub och ERIC (Education 
Resources Information Center). På databasen ERIC avgränsades sökningen med hjälp av 
“peer review”, “full text” och “academic journals”, den här avgränsningen gjordes på grund 
av att enbart få vetenskapliga artiklar och studier. Ingen tidsavgränsning utfördes för att vi 
anser att all forskning inom läsinlärning var relevanta för oss. Syftet med studien är att få ta 
del av kunskap som forskning lyfter fram om hur skolan skapar en framgångsrik läsinlärning i 
svenskundervisning, för alla elever i åldrarna fyra till nio år. Till en början var studiens fokus 
problem som kan uppstå för elever vid läsinlärning, därför var den första sökningen reading 
AND problems. Den här sökningen resulterade i flertal artiklar som var inriktade på bland 
annat elever med svårigheter och dyslexi och var därför tvungen att avgränsas. För att 
undvika att få träffar som handlar om exempelvis dyslexi och specialpedagogik skrevs 
söktråden istället med NOT “special education” och NOT “diagnoses”. Därefter lades 
“primary school” för att avgränsa sökningen till de årskurser som omfattar vår studie. 
Slutliga söksträngen blev reading AND problems, NOT ”special education” AND NOT 
”diagnoses” AND ”primary school”.  
 
Vår andra söksträng började med sökorden “learn* to read”. Learn på svenska betyder att 
lära sig och därför tycker vi det var relevant för studien att söka ”att lära sig läsa” fast på 
engelska. Anledningen till att använda trunkering (learn*) var för att få olika böjningar på 
ordet learn som exempelvis både learn, learning eller learned. Det var meningen att 
sökningen skulle ge träffar på exempelvis både de som har lärt sig läsa eller de som är i 
pågående process. Därefter lades problem till i sökningen vilket gav 69 träffar och 12 stycken 
valdes att läsa vidare på. Sista söktråden som gjordes på ERIC var “learn* to read” AND 
teaching methods OR teaching strategies AND grade 1. Syftet med söktråden var att få 
träffar som handlar om metoder eller strategier inom lärande, samt att vårt fokus till en början 
var årskurs 1 och vi ville undvika att få träffar på både högre åldrar och årskurser. Sökningen 
gjordes även med bara methods OR techniques OR strategies AND primary education OR 
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elementary school. Söktråden gjordes på grund av att det fanns behov att få mer träffar 
gällande strategier och metoder inom läsinlärning. Att välja primary education or elementary 
school var för att fokus riktar sig mot lågstadiet och det inkluderar både det brittiska och 
amerikanska skolsystemet. Slutgiltiga söksträngarna blev ”learn* to read” AND teaching 
methods OR teaching strategies AND grade 1och AND methods OR techniques OR 
strategies AND primary education OR elementary school. 
 
Den andra databasen som sökningarna genomfördes på var SwePub som bygger både på 
internationell och nationell forskning. Söktråden började med svenska ord, läsinlärning och 
högläsning. Högläsning valdes på grund av att våra tidigare erfarenheter och litteratur har 
påpekat att högläsning påverkar elevernas läsinlärningsförmåga och syftet var att få träffar 
inom det. Tyvärr gav det inte tillräckligt med träffar och därför utfördes sökningen på 
SwePub även med den engelska söktråden “learning to read methods”. Här gjordes alla 
sökningar både på refereegranskat och övrigt vetenskapligt. Sökorden inkluderade både 
“learning to read” och därefter “ learn to read” på grund av att få träffar på båda 
söksträngarna. Via systematiska sökningar har det framkommit elva artiklar som har använts i 
den här studien, se bilaga B.  

2.2 Manuella sökningar  

Det har utförts manuella sökningar med hjälp av referenslistor från tidigare arbeten, 
vetenskapliga artiklar och forskning. Via personlig kommunikation på högskolan har det 
framkommit tips om forskare och författare som utfört studier om läs- och skrivinlärning (J. 
Bengtsson, personlig kommunikation, 16 april 2018). Under arbetets gång har det gjorts 
manuella sökningar på de områden som det har saknats tillräckligt med forskning om. Det har 
varit områden som har handlat om elevens lärandemiljö, strategier som används vid 
läsinlärning samt digitala verktyg som ett hjälpmedel vid läsinlärning. Antalet artiklar som är 
genomförda med manuella sökningar i den här studien är fyra stycken.  

2.3 Metoddiskussion  

SwePub och ERIC är de två databaserna som använts för att samla in både internationella och 
nationella studier. Vid bearbetning av de insamlade artiklarna var vi kritiska för att se till att 
artiklarna som valdes ut var vetenskapliga. Vi anser att de artiklar som har inledning, metod, 
analys, resultat, diskussion och slutsats är trovärdiga. En av våra studier som har samlats in 
fanns bara tillgänglig på ERIC och i formatet HTML (Hyper Text Markup Language), vilket 
resulterade i att vi inte kunde ta del av vilka sidor resultaten och metoden stod på. Däremot 
hade studien de kriterier vi var ute efter för att det skulle vara vetenskapligt och trovärdigt. 
Vår insamlade empiri väcker intresse och nyfikenhet på hur olika länder undervisar i 
läsinlärning, samt att vi kan se skillnader och likheter i deras olika studiers resultat. Grade 1 
valdes för att avgränsa sökningen till årskurs 1, eftersom vår uppfattning till en början ansåg 
att det var i årskurs 1 som läsinlärningen startade. Sökträffen skulle inte få träffar med elever 
som gick i högre årskurser. Nu i efterhand kom vi till underfund med att denna avgränsning 
bara hade en liten betydelse, då elevers läsinlärning kan börja redan i tidigare åldrar. 
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Sökningen med Grade 1 resulterade i en utvald artikel. Vi har fått förståelse för att barn lär 
sig läsa i olika åldrar samt att landets skolsystem skiljer sig från den svenska skolan, då de 
kan börja med läsinlärningen tidigare än vad vi gör i Sverige.   
 
Methods or techniques or strategies har enligt vår uppfattning olika definitioner och kan 
tolkas olika, men dock kan det även ha samma betydelse i dessa sammanhang. Vi hade 
förståelse för att begreppet techniques användes i sammanhang där diskussioner kring 
strategier och metoder förekom. Sökorden methods, techniques or strategies förväntade vi oss 
träffar som innehöll strategier om bland annat om avkodning, det här är någonting som 
förvånade oss då avkodning som strategi inte förekom. Nu i efterhand inser vi att söksträngen 
skulle använts med ordet decoding för att få mer forskning och resultat om avkodning som 
strategi.  
 
På SwePub upplevde vi att det var utmanande att avgränsa sig på samma vis som på ERIC. 
Söksträngarna som genomfördes på ERIC fick minskas på SwePub. Istället för att skriva 
“learn* to read” fick det utföras två sökningar med “learning to read” och “learn to read”. 
Sökningarna på SwePub gav oss mycket relevanta nationella studier och forskning om 
elevernas läsinlärning för att de berörde de olika faktorer som kan påverka elevernas 
läsinlärning exempelvis, miljön, erfarenheter, lärares kunskap.  
 
De artiklar som valts bort under bearbetningen av datamaterialet hade syfte på hur politiken 
och ekonomin i varje enskilt land generellt påverkade skolmiljön och elevernas läsinlärning. 
Dessa artiklar och studier var sådana som inte var relevanta för vår studie på grund av att 
politik och ekonomi inte var betydelsefulla faktorer för oss. Det förekom även artiklar som 
hade studerat andra årskurser, åldrar och inom ämnet matematik, därför valdes även dessa 
bort. Bearbetningen av materialet var viktigt att göra tillsammans för det bidrog till bättre 
förståelse över vilka resultat vår studie resulterade i. Om bearbetningen hade skett enskilt 
hade vi kunnat gå miste om eller feltolkat resultaten. Eftersom vi har tagit oss an och skapat 
förståelse för resultaten tillsammans, anser vi att den här strategin visat en positiv påverkan på 
vår studie.   
 
Den insamlade datan utfördes i olika metoder, det vill säga att det var studier som omfattade 
observationer och intervjuer, alltifrån en lärare till 25 000 elever. Vi vill poängtera att det är 
både en fördel och en nackdel när forskningens studier är både stora och små. En fördel kan 
vara att studiens resultat oavsett hur stor eller liten den är kan komma fram till samma resultat 
som en annan studie. Vi bedömer att de stora studiernas resultat styrker de små studiernas 
resultat, det vill säga att de kommit fram till samma sak. Majoriteten av artiklarna handlade 
om både läs- och skrivinlärning och fokus var mestadels på resultaten som berörde läsning.  
 
Efter att ha bearbetat resultaten behövde det utföras ytterligare sökningar som antingen var i 
likhet med de resultat vi hade, eller som hade fått ett motsvarande resultat. Vissa av resultaten 
visade att miljön hade en stor betydelse för elevernas läsinlärning, därför utfördes ytterligare 
en sökning med begreppet environment. Utifrån den personliga kommunikationen som har 
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skett framkom tips på forskare som är kända inom läs-och skrivundervisning, bland annat 
Tarja Alatalo.  

2.4 Bearbetnings- och analysmetod   

Vid bearbetning av de insamlade resultaten gjordes en artikelöversikt för att få en tydlig 
struktur över artiklarnas syfte, genomförande och resultat, se bilaga A. Vid bearbetningen av 
forskningsresultaten, sammanställdes resultaten för att skapa en tydlig överblick över den 
insamlade datan och dess resultat. Slutligen valde vi att sammanställa dem i teman, lärares 
kompetens om läsinlärning och läsundervisning, elevernas tidigare erfarenheter och 
bakgrund till läsning, strategier och metoder vid läsinlärning och övrigt. För att resonera 
kring dessa teman används begreppen miljöpåverkan, personpåverkan och strategier och 
metoder.  
  
Under temat lärares kompetens om läsinlärning och läsundervisning valdes material och 
resultat som är både ur ett lärarperspektiv men även studier som har intervjuat och observerat 
lärare i läs- undervisningssituationer. Här diskuteras betydelsen av ett kollegialt samarbete där 
olika lärare kan lära av varandra och ta del av varandras teoretiska kompetens. En lärare som 
besitter lång erfarenhet av läsundervisning kan forma och utveckla sin undervisning efter sina 
elevers olika behov men också att i det kollegiala samarbetet kan läraren förmedla vidare sina 
erfarenheter. Vi vill lyfta fram att precis som elever har lärare olika bakgrunder och 
erfarenheter med sig in i arbetslivet, som kan påverka deras teoretiska kompetens. Här ser vi 
tydligt att personpåverkan har en betydelse för läsundervisningen.  
 
Under temat elevernas tidigare erfarenheter och bakgrund till läsning valdes resultat som 
visade att elever påverkas av bland annat deras hemförhållanden, hur mycket deras föräldrar 
engagerar sig i deras lärande och läsning, samt att alla elever kommer till skolan med olika 
erfarenheter och hur det påverkar deras läsinlärning i skolan. Eftersom alla barn har olika 
erfarenheter med sig från sin hemkultur är det viktigt att lärare bemöter alla barn utefter deras 
behov. Barn kan ha föräldrar som antingen besitter eller inte besitter goda kunskaper i det 
svenska språket och får därför olika mycket språkstimulans och stöttning i hemmet. 
Föräldrars förväntningar på sina barn kan ha både en negativ och positiv påverkan. Barn som 
har ett intresse för läsning, men som inte har föräldrar som har förväntningar på dem kan det 
hämma deras motivation, men även att föräldrar som har för höga förväntningar på sina barn, 
kan det hämma deras motivation och intresse då barnet känner allt för mycket press på sig 
själv. Elevernas tidigare erfarenheter och bakgrund påverkas av både miljön och personer i 
deras omgivning.  
  
Nästa tema var strategier och metoder där resultat om vilka strategier som finns som eleverna 
tillämpar samt vilka metoder som har använts i studien. Det som sker i både klassrumsmiljön 
och läsundervisningen är i någon form av strategi eller metod. Elever använder sig av 
strategier som dem själva besitter goda kunskaper om. När lärare introducerar nya strategier 
inom läsning kan det skapa mer intresse, som exempelvis att eleverna intresserar sig för att 
läsa mer men också att läsa för varandra. Samarbetet mellan eleverna i läsundervisningen 
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anser vi gynnar elevernas läsutveckling. De får då ta del av det sociala samspelet men också 
lära sig att respektera varandra när någon annan läser. ASL kan även väcka elevernas intresse 
och utöka deras motivation för att lära sig läsa och utveckla sin läsning då det sker i 
gemenskap även där. Med hjälp av ASL ser vi många möjligheter eftersom eleverna kan få 
det lästa materialet högt samt att de tillsammans med varandra kan konstruera ihop en text.  
 
Teman som gjordes till en början har efterhand utvecklats till kategorier utifrån 
frågeställningarna. Under arbetets gång och under skrivandet av resultatet har kategorierna 
ändrats. Våra slutgiltiga kategorier som också ligger i grund för våra rubriker i resultatdelen 
är, Elevernas bakgrund, lärares teoretiska kompetens och tillvägagångssätt vid läsinlärning.  

3.0 Resultat 

Vår analys har resulterat i tre rubriker som presenteras nedanför. Den insamlade empirin 
presenteras och diskuteras i följande avsnitt. Studiernas olika resultat ställs även mot varandra 
för att finna likheter och skillnader i respektive studies resultat. Varje kategori avslutas med 
en sammanfattning för att belysa de resultat som vi anser är mest relevanta och betydelsefulla 
för den här studien.  

3.1 Elevernas bakgrund 

Cuckle (1996) har genomfört en kvalitativ studie där syftet var att se hur föräldrar kan stötta 
sina barn inför kommande läsinlärning i skolan. Det empiriska materialet samlades in med 
hjälp av observationer och intervjuer med fem lärare, föräldrar och elva barn som var mellan 
4-6 år gamla. Observationerna utfördes i samband med att föräldrar och barn läste för 
varandra. Resultatet i studien visar att högläsning i hemmet är en viktig början och del i barns 
läsinlärningprocess. Dock poängterade föräldrarna att högläsningen inte i sig ledde till att 
barnen lär sig läsa, utan att de är i behov av att få kunskap av en lärare om någon lässtrategi. 
Enligt föräldrarna påverkade högläsningen minst en mental process som hade en inverkan på 
läsinlärningen som bland annat var, koppla bokstav till ljud, sätta samman olika bokstavsljud 
till ord samt att memorera ord (ibid;1996).  
 
McGeowna, Johnston, Walkerc, Howastonc, Stockburnc och Duftonc (2015) och Ivarsson 
(2008) har också studerat vilken påverkan elevens tidigare erfarenheter och bakgrund har på 
deras läsinlärning. Ivarsson (2008;107) synliggör i sitt resultat att läsarnas hemmiljö har en 
stor påverkan på hur barnet utvecklas i sin läsning. Hennes syfte var att undersöka vilka 
positiva faktorer som påverkar barn som kan läsa redan innan skolstart, både inom hemmiljön 
och skolmiljön, samt hur det påverkade barnens läsutveckling. Ivarssons (2008;46) empiriska 
material samlades in med hjälp av intervjuer, observationer, lästest samt enkäter med 23 
elever i årskurs 1-3, lärare och föräldrar.  
 
McGeowna et al. (2015;394-396) visar i sitt resultat, att överlag är barnens egna inställning 
och självförtroende till läsning något som påverkar hur skickliga läsare de är. Resultatet visar 
även att flickor visade ett större intresse till läsning än vad pojkar gjorde. Det empiriska 
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materialet samlades in via ett frågeformulär som 206 barn i första klass svarade på. Deras 
syfte var att skapa en förståelse för hur barns attityd och inställning är inför läsning. För att 
barn ska kunna glädjas åt både läsinlärning och läsutveckling har attityd och självförtroende 
en stor påverkan.  
 
Ivarsson (2008;46) redogör i sitt resultat för att barnets intresse och de vuxna som finns i 
barnets omgivning bidrar till en god läsutveckling eftersom de hjälper till och stöttar barnet i 
sin läsprocess. Å ena sidan är det viktigt att ta hänsyn till att barnets intresse kan vara olika 
från barn till barn. Barnets motivation och intresse för att lära sig läsa kan ta sin början i 
treårsåldern och därefter variera upp till nio år, därför kan det vara viktigt att barn får lära sig 
läsa när de i själva verket är intresserade och motiverade (ibid;46). Å andra sidan visar 
Cuckles (1996) forskning att det är viktigt att föräldrarna visar ett intresse för att läsa böcker, 
vilket påverkar barnens motivation till att vilja lära sig läsa samt att det kan utveckla barnens 
läskunskaper.  
 
Cobb (2014;87-90) har observerat och intervjuat 44 elever på en förskola som är tidiga läsare. 
Cobb (2014;80) beskriver att tidiga läsare är de barn som kan läsa och skriva bättre än vad 
som förväntas för den årskursen. Intervjuerna omfattade frågor som besvarade om hur och när 
de lärde sig att läsa. Syftet med studien var att undersöka elevernas tidiga läsning samt deras 
uppfattning och inställning till läsandet. Elevernas svar visar att hemmiljön har en stor 
betydelse och påverkan för deras läsinlärning och läsutveckling. Majoriteten av eleverna i 
studien svarade att en närstående lärde dem att läsa, samtidigt visade en liten del av svaren att 
läraren var den som lärde dem läsa. Eleverna i studien betonar att de tycker att det är 
betydelsefullt att en närstående lär dem läsa.  
 
Ozturk, Hill och Yates (2016;498-500) poängterar i sitt resultat att föräldrars förväntningar på 
deras barn har en betydelsefull inverkan på barnens inställning till läsning. Resultatet har 
samlats in via ett frågeformulär som föräldrar svarade på och deras syfte var att undersöka 
barnens attityd till läsning (ibid;492). Frågeformuläret omfattade frågor som handlade om hur 
föräldrar tillsammans med barnen tar sig an läsning. Studiens resultat lyfter även fram att 
barnens inställning till läsning inte är påverkat av föräldrarnas läskunskap. (ibid;494-500). 
Däremot belyser Ivarsson (2008;106) att de genetiska förutsättningarna spelar in, det påverkar 
barnet om deras föräldrar eller syskon är tidiga läsare.   
 
Sammanfattning och analys  
Sammanfattningsvis visar resultaten att hemmiljön och vuxna i barns omgivning har en 
påverkan på barnens läsinlärning och läsutveckling. Barns inställning till läsning påverkas av 
deras intresse och motivation, men också att föräldrarna har en betydande roll i det här 
sammanhanget. Det är viktigt att barn får ta del av högläsning eftersom det påverkar deras 
läsinlärningsprocess och språkstimulans. Om föräldrar varken har tid eller intresse för 
högläsningen kan det hämma både barns språkutveckling men också deras intresse och 
motivation för läsning. Om barn inte har en stimulerande läsmiljö i hemmet kan det hämma 
barns läsutveckling och de kan brista i förståelsen för läsandets innebörd och vilka fördelar 
läsningen kan bidra till.  
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3.2 Lärares teoretiska kompetens  

Damber (2010; 54-56) lyfter fram i ett av sina resultat att högpresterande klasser beror på att 
läraren besitter mer erfarenheter och kunskap i undervisningssituationer. Syftet med studien 
var att jämföra låg och högpresterande klasser samt vilka bakgrundsfaktorer som påverkar det 
här. Datainsamlingen genomfördes i Stockholm med hjälp av lästester samt enkäter som 
utfördes med både lärare och elever. Det var 25 552 elever i 1092 klasser i årskurs 3 (ibid 
2010; 51-53).  
 
Tyrén (2013), Alatalo (2011) och Tjernberg (2013) har gjort studier som utgått ifrån att bland 
annat intervjua och identifiera lärarnas kunskap i läs- och skrivinlärning. Syftet med Alatalos 
(2011;17) studie var att undersöka lärarens möjligheter och svårigheter i skicklig läs- och 
skrivundervisning. Alatalo (2011;188) visar i ett av sina resultat att lärare som inte har 
tillräckligt med kunskap kan lära sig av sina kollegor. Däremot drabbas de skolor i studien 
som inte har de kollegiala samarbetet eftersom lärarna inte delar sina kunskaper med 
varandra. Det här bidrar till att de inte utvecklar sin på samma vis som lärare som har det 
kollegiala samarbetet. På vissa skolor går det kollegiala samarbetet ut på att lärarna endast tar 
över sina kollegors metoder eller strategier, men är ingenting de samtalar eller reflekterar om. 
Alatalo (2011;53) gjorde bland annat ett kunskapstest på lärare för att få information om 
vilken kunskap lärare hade i läs- och skrivinlärning, dessa test var om bland annat 
stavningsregler och dubbelteckning. Det empiriska materialet samlades in via intervjuer av 67 
lärare i årskurs 1-3 och intervjuerna varade i 40-60 minuter (ibid;59).   
 
Däremot visar det skillnad i ett av Tjernbergs (2013;229) resultat som tyder på att olika 
arbetssätt gynnar både eleven och lärarens egna lärande. Dessa arbetssätt kan variera alltifrån, 
att läraren arbetar ensam, i par eller undervisar i andra klasser än sin egen klass. Tjernberg 
(2013;13) gjorde kvalitativa intervjuer på lärare, analys av läs- och skrivutredningar samt 
pedagogisk dokumentation i årskurs 1-5. Syftet med studien var också att klarlägga lärarnas 
yrkesskicklighet, vilka förutsättningar den pedagogiska miljön ger samt analysera 
framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande (ibid;31). Lärarna i Tjernbergs (2013;229) studie 
påpekar att när de arbetar med elever i andra klasser än deras egen klass, skapar det en 
trygghet för eleverna, samt att läraren får värdefull kunskap för att kunna utvecklas vidare.  
 
Tyrén (2013;75) använde sig av fokussamtal, observationer, kvällsmöten, intervjuer samt 
dagboksskrivande för att samla in sitt empiriska material. Lärarna som deltog i studien 
undervisade i förskoleklass till årskurs 3. Syftet var att studera ett utvecklingsarbete om hur 
lärarna introducerade datorn i början av elevernas läsning och skrivning i åldrarna 6-9 år 
(ibid;11). Intervjuer utfördes på sex klasslärare samt resurspedagoger. I likhet med Alatalos 
(2011;188) resultat som visade på att lärarna kan lära sig av varandra, visade även Tyréns 
(2013;166) studie på. Resultatet av intervjuerna med lärarna redogör att det är betydelsefullt 
att ha en gemenskap med sina kollegor där de kan prata om problem och frågor som kan 
uppstå. När lärarna i studien samtalade med sina kollegor lärde de sig av varandras 
erfarenheter, men även att de reflekterade över exempelvis undervisningssituationer som har 
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uppstått. Via reflektion utökar lärarna hur de ser på sitt eget arbetssätt, samt att dessa 
reflektioner leder till nya synvinklar angående elevernas läsinlärning (Tyrén, 2013;166).  
 
Ett annat av Alatalos (2011;191) resultat visar att lärarna som kunde räkna antal ord i fonem 
fick även högre poäng på kunskapstestet. Dessa teoretiska kunskaper lärarna visade i testet är 
viktiga för att lärarna ska få större förståelse för inlärningsprocessen och att läsundervisningen 
i skolan blir så bra som möjligt. Därför är det viktigt att i lärarnas högskoleutbildning får 
förståelse för de inlärningsprocesser som eleverna går igenom, eftersom det är ytterst viktigt 
för läsundervisningen (ibid;191). Däremot poängterar Tjernberg (2013;229) i ett annat resultat 
att fortbildningar inom läsundervisning inte har påverkat lärarnas teoretiska kompetens.  
 
Avslutningsvis visar Tjernbergs (2013;229) resultat att det är viktigt att lärarna ska kunna se 
vilket stadie eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. För att kunna genomföra det är 
det viktigt att lärarna har en god teoretisk förankring. Därefter varieras undervisningen och 
situationerna utefter elevernas egna förmågor för att alla elever ska få möjlighet att utvecklas 
(ibid, 2013;230). Ivarsson (2008;107-108) påpekar också i ett av sina resultat att när lärare 
inte anpassar sin undervisning efter elevernas tidigare bakgrund, erfarenheter och intresse 
lever eleverna inte upp till läroplanens mål. 
 
Sammanfattning & analys 
Resultatet visar att det är betydelsefullt att lärare har god teoretisk kompetens för att både 
kunna se var elever befinner sig kunskapsmässigt men också ha förståelse för 
läsinlärningsprocessen som elever går igenom. När lärare skapar förståelse för 
inlärningsprocessen kan de stötta och handleda elever i undervisningen, som vidare ska leda 
till att eleverna uppnår de uppsatta målen. Det är viktigt att lärare både delar kunskap och 
erfarenheter med varandra för att kunna utveckla sin teoretiska kompetens. Skolor bör lägga 
stor vikt på att kollegialt samarbete gynnar arbetslaget, skolan och eleverna. Lärares kunskap 
är en faktor som påverkar elevers läsinlärning. När lärare är i interaktion med både sina 
kollegor och elever kan det skapas en god miljö för alla medverkande, då miljön kan bli trygg, 
respektfull och ett lärande sker i samspel med varandra.   

3.3 Tillvägagångssätt vid läsinlärning  

Lapp och Flood (1997;696) har observerat en klasslärare och dennes elever om hur och vilka 
strategier som används vid läsinlärning. Läraren i studien tillämpar strategier efter varje elevs 
tidigare erfarenheter och behov. I ett av resultaten framgår det att det finns olika strategier vid 
elevernas läsinlärning. Den ena strategin kallas “word-attack” som går ut på att eleverna i 
studien kan använda sig av olika moment när de inte kan läsa ett ord. Eleverna kan börja med 
att försöka ljuda bokstäverna i ordet. Titta efter ledtrådar i texten, läsa hela meningen för att 
skapa förståelse för vad ordet kan betyda. Eleverna tillämpar sin tidigare kunskap för att 
skapa förståelse för det nya ordet (ibid;698).  
 
När elever redan kan läsa ordet använder de sig av en strategi kallad för “word identification” 
eller “word recognition” (Lapp & Flood, 1997;698). Alatalos (2011;195) resultat visar att det 
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är viktigt att elever får öva på grunderna i läsinlärningsstrategier och inte bara läsa texter som 
är intressanta för dem. Dock visar studien vikten av att läsa texter som är intressanta, vilket 
skapar mer motivation för eleverna. Tjernberg (2013;230) betonar i sitt resultat att lärarna i 
studien tillämpar olika metoder och arbetssätt för att möta varje enskild individ utefter dennes 
förutsättningar. Lärarna använder sig av de olika metoderna för att inkludera alla elever i sin 
undervisning (ibid;230).  
 
Hultin och Westman (2013;1096) har genomfört en studie där syftet är att skapa förståelse för 
hur digitalisering i läs-och skrivundervisning skapar förutsättningar för läsinlärningen. 
Studien har genomförts på 30 grundskolor i årskurs 1 i Sverige där insamlingen av data 
utfördes med hjälp av observationer, intervjuer och filminspelning. De har ytterligare samlat 
in data av 12 elevers olika texter. Tidigare hade skolorna i studien börjat 
läsinlärningprocessen med att arbeta med varje enskild bokstav genom att börja ljuda och 
bilda ord. Istället började skolorna införa digitaliseringen och låta eleverna lära sig läsa med 
hjälp av att skriva texter på datorn eller andra digitala verktyg. Studiens resultat visar att 
lärarna använder sig av olika sätt att arbeta med digitalisering.  
 
För att fokusera på läsinlärningen valde flera lärare att bedriva läs-och skrivundervisningen 
genom att skriva på dator som var kopplad till projektorn. I den här situationen var lärarna 
sekreterare och eleverna uttalade sig om vad texten skulle innehålla. Därefter läste läraren 
texten högt och eleverna fick kommentera om något i texten behövdes ändras (Hultin & 
Westman, 2013;1098-1100). Al-Mansour och Al-Shorman (2011;69) har också undersökt hur 
lärarens högläsning kan påverka elevernas läsförståelse. Deras resultat visar att högläsning har 
en positiv effekt på elevernas prestation gällande läsförmåga och läsförståelse (ibid;74-75). 
Al-Mansour och Al-Shorman (2011;69) empiriska material samlades in via ett för- och 
eftertest på 40 slumpmässigt utvalda elever. Undersökningen bestod av en kontrollgrupp och 
en testgrupp, där testgruppen exponerades oftare för högläsning än kontrollgruppen. Hultin 
och Westman (2013;1098-1100) påpekar att elevernas läsförmåga utvecklades när de fick 
delta i diskussion om vad som skulle skrivas, och att de fick se texten växa mening för 
mening, detta kan vara en positiv undervisningsmiljö.  
 
Utifrån observationer och tester som pågick under ett år, har Genlott och Grönlund (2013; 
100) utfört en studie för att studera elevernas kunskapsförmågor i läsning och skrivning. 
Studien bestod av två testgrupper och två kontrollgrupper med 87 elever i första klass. 
Testgruppen använde sig av iWTR-method (integrated, Write To Learn), det vill säga ASL (att 
skriva sig till läsning). Kontrollgrupperna deltog i den “traditionella undervisningen”, att både 
lära sig läsa och skriva samtidigt. Syftet med studien var att utveckla metoder som bidrar till 
elevernas läs- och skrivinlärning. Testet genomfördes på datorn och räknade hur många ord 
eleverna kunde läsa på en minut. Det ena resultatet visade att läsförmågan förbättrades i 
testgruppen jämfört med kontrollgruppen, det vill säga att eleverna i testgruppen visade sig 
vara bättre läsare.  
 
Spaai, Ellermann och Reitsma (1991;204) genomförde en kvantitativ undersökning på 60 
elever i årskurs 1. Syftet var att eleverna i studien fick arbeta med intensivträning på datorn 
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för att utveckla läsinlärningsprocesssen och deras läsflyt, samt undersöka hur eleverna 
påverkades av feedbacken de fick från datorn. Formen av feedback de fick var antingen 
helords feedback, att datorn sa hela ordet, eller feedback när datorn ljudade ordet. Eleverna 
genomförde ett förtest, därefter tränade de på de olika orden och slutligen gjordes ett eftertest 
(ibid;204). Studien visar att eleverna gjorde färre läsfel på eftertestet men det fanns ingen 
tydlig koppling om det berodde på vilken slags feedback som gavs. Det fanns heller ingen 
koppling mellan hur många gånger de fick feedback gentemot hur många gånger de tränade 
på orden (ibid;207). Att elever får feedback är även något som Genlott och Grönlund 
(2013;103) påpekar är positivt för elevens fortsatta lärande samt för att öka dess 
självförtroende. När eleverna i studien läste högt för varandra, läste varandras texter samt 
kommenterade dessa, förbättrades inte bara texterna utan det bidrog till mycket mer skrivning 
och läsning, vilket resulterade till en mer allmän kompetensförbättring.  
 
I likhet med Spaai et al. (1991;204) syfte visar Nyströms (2002;205) resultat, att det är viktigt 
att elever som har en dålig läsförmåga bör få intensivträning. Utifrån observationer och 
intervjuer med vuxna och elever ser Nyström (2002;188) att miljön har en stor påverkan på 
elevers lärande. Syftet med studien är att se hur lärandemiljön påverkar elevernas 
lärandeprocesser i läs- och skrivaktiviteter (ibid;21). Nyström (2002;43) genomförde en 
kvalitativ studie där hon observerade 12 elever under tre år, från årskurs 1 till när de gick i 
årskurs 3. Studiens resultat visar att elever behöver olika typer av miljöstimulans. 
Lärandemiljön gynnar eleverna på olika sätt, något som passar en elev behöver inte passa en 
annan elev. Detta är på grund av att alla förhåller sig till miljön på olika sätt, vissa behöver 
byta miljö, andra behöver en strukturerad miljö medan vissa behöver ett friare arbetssätt 
(ibid;185). Ivarsson (2008;106) redogör för att den miljön barnet vistas i påverkar barnets 
utveckling i samspel med andra.  
 
Det andra resultatet av Genlott och Grönlunds (2013;103) studie var att elever som arbetat 
efter ASL skapade bättre samspel och goda sociala interaktioner. Det sociala samspelet blev 
bättre på grund av bland annat att eleverna skrev gemensamt och återkopplade på varandras 
texter. Sociala interaktioner har under studien visat kunskapsförbättringar inom läsning och 
skrivning. Damber (2010; 54-56) redogör i sitt andra resultat för att i högpresterande klassrum 
är klimatet mer positivt. Både eleverna och lärarna lägger vikt på att arbetsklimatet och det 
sociala samspelet har en betydande roll samt att resultatet belyser hur klassrumsklimatet är en 
viktig påverkan till god läsutveckling (ibid;2010;51-56).  
 
Sammanfattning  
Digitaliseringen omfattar flera olika strategier och metoder som elever och lärare kan använda 
sig av i läsinlärningsprocessen. Lärandemiljön med hjälp av digitaliseringen kan göra att 
elever kan ta del av olika strategier med hjälp av exempelvis en iPad eller en dator. Läraren 
kan använda sig av projektorn för att förmedla kunskap där alla i klassrummet integrerar och 
samspelar med varandra, det här kan även bidra till att alla elever känner sig delaktiga under 
läsundervisningen. Lärandemiljö i klassrummet sker hela tiden, exempelvis när eleverna 
integrerar och samspelar med varandra i undervisningssituationer. Ett lärande sker också 
mellan elev och lärare då de interagerar och lär av varandra. Miljön i klassrummet påverkas 
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när elever har ett gott samarbete men också visar hänsyn till varandra. Barnets läsutveckling 
påverkas av miljön som de vistas i. Därför är det betydelsefullt att miljön i klassrummet är 
positivt och tryggt.    

4.0 Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras vår studies styrkor och svagheter samt diskuteras studiernas 
resultat i förhållande till vårt syfte och frågeställningar. Vi lyfter och reflekterar de resultat 
som tydligt framkommit både i metoddiskussion och resultatdiskussion. Här besvarar vi våra 
frågeställningar, vilka tillvägagångssätt framhålls i forskning som framgångsrika och varför 
och vilka faktorer framhålls i forskning som specifikt gynnsamma och varför? 

4.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av den utförda studien visar att högläsning är betydelsefullt och har en positiv 
påverkan för barns läsinlärning och läsutveckling (Cuckle 1996; Al Mansor & Al Shorman 
2011). Andersson et al. (2006) betonar också att högläsningen har en positiv inverkan för 
barns bekantskap med sitt modersmål. Skolverket (2016b) styrker att högläsning och tidiga 
läsaktiviteter har en gynnsam effekt på barn läsutveckling. Utifrån de samlade resultaten 
synliggörs det att högläsningen och tidiga läsaktiviteter har en stor betydelse för barnens 
första kontakt med läsningen. Det vi vill påpeka är att högläsningen ger goda förutsättningar 
för att barn kan utveckla en positiv start på deras framtida skolgång. Utifrån egna erfarenheter 
på högskolan och den verksamhetsförlagda utbildningen talar bland annat lärare om 
högläsningens betydelse. Till viss del förvånar det här resultatet inte oss eftersom vi fått ta del 
av reflektioner av högläsningens betydelse. Däremot har den här studien givit oss mer 
kunskap om hur bland annat högläsning i hemmet har en stor betydelse för barns läsinlärning 
samt språkutveckling.   
 
Det har visat sig att läsutvecklingen samt intresset hos barnen påverkas av föräldrarnas 
inställning och de förväntningar föräldrarna har på barnen (Ozturk et al.; Cuckle 1996). 
McGeowna m.fl. (2015) redogör att barnens skicklighet i läsning är påverkat av deras 
inställning och intresse. När elever tar sig an en text är det viktigt att de kan skapa förståelse 
för vad som står skrivet, om eleverna inte gör det kan det hämma motivationen och intresset 
för läsningen (Stadler 1998). En av våra slutsatser är att forskningsresultaten visar att barnen 
påverkas av de vuxnas attityder till olika läsaktiviteter, därför är det viktigt att vuxna i barns 
närhet har både en positiv inställning samt intresse till alla läsaktiviteter som barnen tar del 
av. Vi vill lyfta fram att lärare ska skapa förutsättningar för alla elevers fortsatta intresse och 
motivation i all undervisning. Problematiken med att lärare inte skapar intresse och 
motivation hos eleverna kan resultera i att de får en svag start på sin läsinlärning vilket kan 
påverka att deras läsutveckling brister och eleven hamnar efter.  
 
Ett annat resultat i vår litteraturstudie visar också att lärarnas teoretiska kompetens och 
förståelse för elevernas inlärningsprocess har en inverkan på hur eleverna tar sig an kunskap 
om läsundervisning. Tjernberg (2013) antyder att en skicklig lärare kan möta alla olika elever 
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och individanpassa undervisningen efter behoven. Både Alatalo (2011) och Tjernberg 
(2013) framhåller att en god läsundervisning gynnas av teoretiskt kompetenta lärare. Studier 
har även visat hur ett kollegialt samarbete har en inverkan på lärares kompetens då de kan lära 
av varandra och utvecklas tillsammans. Resultaten visar att lärares kompetens har stor 
påverkan på elevers läsutveckling och läsundervisning, det här resultatet har gjort oss 
fundersamma på vilken skillnad det blir för de elever som har en lärare med stor kompetens 
eller inte.  
 
Nackdelen med att inte ha ett kollegialt samarbete är att lärarna inte kan ta hjälp av varandra, 
det vi vill komma fram till är att lärares kompetens kan hämmas om arbetslaget inte har det 
positiva kollegiala samarbetet. Vi vill lyfta fram att lärares kompetens och samarbetet gynnar 
både lärare och elevers egna lärande. Högpresterande klassrum kan bero på lärarares långa 
erfarenheter och därför lägger vi återigen stor vikt på den stora betydelsen av ett gott 
samarbete. Det vill säga att lärare som har en lång erfarenhet kan stötta och hjälpa bland annat 
de nyexaminerade lärarna att uppnå en lyckad läsundervisning för alla elever. Problematiken 
med lärare som inte har lika god kunskap som andra lärare kan vara att de inte ser de elever 
som kan behöva mer stöttning med sin läsning och att konsekvensen av det här kan bli att de 
eleverna inte uppnår målen.  
 
Innan genomförandet av den här studien var vår uppfattning att det fanns olika 
tillvägagångssätt för att lära sig att läsa. Lärandemiljön som finns i skolan omfattar all 
undervisning, dock är vårt fokus endast på hur läsinlärningen påverkas av miljön. Däremot 
har den här studien uppmärksammat oss att det finns många faktorer som påverkar hur elever 
lär sig läsa, exempelvis miljön och lärarnas teoretiska kompetens. Både Ivarsson (2008), 
Nyström (2002) och Stadler (1998) visar i sina resultat att den lärandemiljön eleverna vistas i 
påverkar deras lärande och utveckling. Även Skolverket (2016b) poängterar att om eleverna 
ska utveckla sin läsning bör miljön i klassrummet vara kreativ.  
 
Vi tolkar även att lärandemiljön kan höra ihop med klassrumsklimatet. Med det är det viktigt 
poängtera att ett positivt klassrumsklimat kan gynna lärandemiljön för alla elever. Som 
tidigare nämnt är det viktigt att läraren anpassar undervisningen och miljön efter varje enskild 
individ. Efter våra egna erfarenheter från bland annat den verksamhetsförlagda utbildningen 
har det förekommit att elever som behöver anpassning vid tystläsning, exempelvis har fått 
hörselkåpor eller avskärmning vid bänken. Något som vi har reflekterat över är hur det skulle 
fungera i praktiken för de elever som oftare än andra elever behöver variera och byta miljö, 
eftersom Nyström (2002) påpekar att vissa elever kan behöva byta miljö samt få tillgång till 
ett friare arbetssätt. Det här dilemmat kan vi se som utmanande om alla lärare inte har 
tillräckligt god kompetens att se elevens behov och anpassa undervisningen och miljön 
därefter.  
 
Genlott och Grönlund (2013), Hultin och Westman (2013) och Spaai et al. (1991) har i sina 
studier studerat digitaliseringens effekt på elevernas läsinlärning. Resultaten visar att när 
lärarna arbetade med digitalisering förbättrade det elevernas läsförmåga samt det sociala 
samspelet mellan eleverna, vilket också har en inverkan på elevernas kunskapsutveckling 
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inom läsning. Som tidigare nämnt i den här kunskapsöversikten har digitaliseringen i 
undervisningen varit en tillgång där det skapat goda förutsättningar för alla elever.  
 
Som tidigare nämnt hör läs-och skrivinlärningen samman men i vår studie har fokus endast 
varit på läsinlärningen. Användning av digitalisering är ett tillvägagångssätt som bidrar till att 
inkludera alla i undervisningen samt att alla elever kan vara delaktiga och ta del av 
läsinlärning med hjälp av olika läs- och skrivprogram. En metod som används i en av 
studierna är ASL som går ut på att eleverna börjar skriva texter på datorn och därefter 
fortsätter de sin läsutveckling (Hultin & Westman 2013). Att arbeta efter den här metoden 
visas i forskningsresultaten vara någonting positivt, eftersom eleverna kan höra bokstavsljudet 
när de trycker på bokstäverna på tangentbordet. Vi är förvånade över att inte har fått mer 
resultat angående strategier och metoder samt avkodning. Det här kan dock bero på att vår 
söksträng aktivt inte handlade om avkodning eller hade avkodning som ett sökord.  
 
De olika studiernas insamlade empiri skedde bland annat via intervjuer med både elever och 
föräldrar, frågeformulär, samt observation av lärare. Genom dessa utförande och 
trovärdigheten i resultaten ser vi både för och nackdelar för hur den insamlade empirin i 
studierna påverkade resultaten. Via observation kan det vara lättare att se helheten där både 
miljön i klassrummet och lärares och elevers påverkan i det sociala samspelet. Via intervjuer 
är det viktigt att ha överseende över hur frågorna framförs och att relationen bör upplevas 
trygg och bekväm mellan intervjuaren och respondenten, annars kan respondentens svar 
påverkas. 

4.2 Slutsats och implikation 

Här sammanfattas vad vi anser är kunskapsöversiktens viktigaste resultat, vi lyfter även ett 
förslag för framtida forskning.  
 
En framgångsrik läsinlärning för alla elever påverkas av olika faktorer. En slutsats som kan 
dras är att hemmiljön och de anhöriga har en påverkan på barnets inställning och intresse för 
läsning samt vikten av högläsning. Elever kommer till skolan med olika erfarenheter och 
bakgrund vilket bidrar till olika kunskaper inom läsning. Därför har lärandemiljön både i 
hemmet och i skolan en stor betydelse för elevers läsinlärning. Problematiken med att 
hemmiljön har en stor påverkan på barns läsinlärning är om de anhöriga inte har tillräckligt 
med kunskap, intresse eller motivation till att stötta och hjälpa sitt barn till en god 
läsutveckling. Däremot kan vi inte förvänta oss att hemmen har de förutsättningar som kan 
behövas för att kunna stötta och hjälpa sina barn.  
 
Vår slutsats pekar också på hur betydelsefull lärares teoretiska kompetens är inom 
läsinlärning och deras läsundervisning. Vi anser att det är av stor betydelse att ha ett gott 
samarbete med sina kollegor men också att en stor kompetens och längre erfarenhet bidrar till 
att lärarna har en bättre förståelse för elevernas läsinlärningsprocess. Alla elever lär sig på 
olika sätt och det är viktigt att lärarna anpassar sin läsundervisning, strategier och metoder 
efter varje enskild individ. En framgångsrik läsinlärningsmetod som har diskuterats i vårt 
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resultat är ASL. Något som kan bli problematiskt i vår framtida yrkesroll är om det kollegiala 
samarbetet mellan kollegor inte existerar, vilket kan bidra till att vi inte kan lära av varandra 
och utveckla våra kunskaper. Det är även viktigt att påpeka att en framgångsrik läsinlärning 
kan se olika ut för alla elever. Det beror på bland annat vilka förutsättningar eleven har och 
vilka behov som behövs. Processen dit är individuell och kan ske på olika sätt för alla elever.  
 
Genus har varit förekommande under våra sökningar, dock var inget som vi valde att 
undersöka i denna studie. Däremot visade McGeowna et al. (2015) i deras studies resultat att 
flickor visade ett större intresse för läsning än pojkar. Vi är kritiska och ser det som 
problematiskt då resultatet är från år 2015 och vi har fortfarande svårt att förstå varför flickor 
visar större intresse för läsning än pojkar. Digitala verktyg och böcker utvecklas kontinuerligt 
och det bör finnas någonting som väcker allas intresse, oavsett kön, ålder eller etnicitet. Det 
här har gjort att det skapat nyfikenhet och intresse för oss att studera pojkar och flickors 
attityder och intressen för läsning samt hur det påverkar deras läsutveckling.  
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6.0 Bilagor  

6.1 Bilaga A, artikelöversikt  
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Alatalo, 2011 
Undersöka lärares möjligheter och svårigheter i skicklig läs 
och skrivundervisning   300 8     67   X       

Åk 1-
3  

Al-Mansour och Al-
Shorman, 2011 

Vilken påverkan har lärares högläsning på eleves 
läsförståelse?           X 40            

Cobb, 2014 
Undersöka hur elevernas tidigare läsning, uppfattning 
och inställning till läsning         X   44         FSK  

Cuckle,1996 
Hur föräldrar kan stötta och påverk sina barn inför 
läsinläring i skolan.      X   X   11 5     11 FSK  

Damber, 2010 
Jämföra låg och högpresterande klasser, vilka 
bakgrundsfaktorer som påverkar?   X       X 25 552 X       

Åk 1-
3  

Genlott och Grönlund, 
2012 

Utveckla metoder som bidrar till elevers läs-och 
skrivinlärning.         X X 87         Åk 1  

Hultin och Westman, 2013  
Skapa en förståelse för hur digitalisering skapr 
förutsättningar för elevers läsinlärning. X   X   X   X         Åk 1  

Ivarsson, 2008 
Att belysa, beskriva, analysera och diskutera 
läsutvckling och lärandemiljö från 13 tidigaläsare.    X X   X X 23 X     X 

Åk 1-
3  
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Lapp och Flood, 1997 
Undersöka hur och vilka strategier som används vid 
läsinlärning.         X     1          

Nyström, 2002 
Hur påverkar lärandemiljö elevers lärandeproceser i 
läs- och skrivaktiviteter     X   X   12 X          

McGeown, Johnston, 
Walker, Howatson, 
Stockburn och Dufton, 
2015 

Skapa en förståelse för hur barns attityd och 
inställning till läsning är    X         206         Åk 1  

Ozturk, Hill och Yates, 
2016 Undersöka barns attityd gentemot deras läskunnighet    X                 94    
Spaai, Ellermann och 
reitsma, 1991  

Hur intensivträning på datorn kan utveckla 
läsinlärningen och läsflytet.           X 60         Åk 1  

Tjernberg, 2013 

Klarlägga lärares yrkessicklighet, analysera 
framgångfaktorer samt förutsättningar i den 
pedagogiska miljön.      X         X       

Åk 1-
5  

Tyrén, 2013 

Studera utvecklingsarbetet gällande hur lärare 
introducerade datorn i början av eleverns läsning och 
skrivning .      X X X   X X X X   

Åk 1-
3  
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6.2 Bilaga B, söktabell  

Databas  Söksträng sökträffar Utvalda artiklar för 
bearbetning   

Utvalda artiklar efter 
bearbetning som används 
i vår litteraturstudie  

ERIC  reading AND problems  
academic journals  

3066 
 

 

ERIC  Reading AND problems NOT 
special education  
academic journals  

2899 
 

 

ERIC Reading AND problems NOT 
special education NOT diagnoses  
academic journals  

2811  
 

 

ERIC  Reading AND problems NOT 
special education NOT diagnoses  
AND primary school  
academic journals  

86 12  0  

 
Subject; elementary education  

  
 

ERIC  “learn* to read”  862  
 

 

ERIC  “learn* to read” AND  
problem  

69  12 0  

swepub  learning to read  
övr. vetsk. doktorsavh. 

55  5  4  

swepub  learn to read swedish 
doktorsavh. 

10  0   

swepub  läsinlärning högläsning 1  1  0  

swepub  läsinlärning  2  1  0  

eric  “learn* to read” AND teaching 
methods OR teaching strategies 
AND grade 1  

24  4  1  

eric  "Learn* to read" AND methods or 
techniques or strategies AND 
primary education or elementary 
school 

90 17    
3  

Eric  ”learn* to read” AND environment  68  2 2  

swepub  reading learning  environment  38 3 1  
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