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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur olika arbetssätt och verktyg motiverar eleverna att 

utveckla läs- och skrivkunskaper. De arbetssätt och verktyg som vi vill belysa i tidigare 

forskning är socialt samspel, IKT och läsförståelsestrategier. I kunskapsöversikten analyseras 

8st studier innefattande både kvalitativa och kombinerade kvalitativa och kvantitativa 

ansatser. Utifrån artiklarna har vi uppmärksammat att IKT, läsförståelsestrategier och det 

sociala samspelet är stöttning för eleverna. Stöttningen krävs för att motivera eleverna att 

klara av de alltför svåra uppgifterna som de annars känt olust inför. Vi kan genom studien 

konstatera att stöttning kan bli den länk mellan den nya svåra kunskapen och den kunskap 

som eleven redan har. Stöttningen i form av IKT, socialt samspel och läsförståelsestrategier 

leder till att motivera eleverna att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Resultatet av studien bör 

få en positiv inverkan på lärare ute på fältet, men även en bra grund för lärarstudenter ute för 

att göra de mer medvetna om olika arbetssätt och verktyg som motiverar eleverna att utveckla 

läs- och skrivförmågan. Under arbetets gång kring denna kunskapsöversikt har det 

synliggjorts hur IKT och läsförståelsestrategier var för sig påverkar och motiverar elevers 

utveckling av sin läs- och skrivförmåga. En framtida forskning kring hur varierande 

lärmiljöer, t.ex. flippat klassrum motiverar eleverna i deras utveckling av läs- och 

skrivförmåga vore av stort värde.  
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1. Inledning 
Förmågan att läsa och skriva är ett av det viktigaste verktyget för att klara sig i samhället. Skolan 

har i uppdrag att förbereda eleverna att leva och verka i samhället (Skolverket, 2011, s. 9). Vi vill 

med denna studie bidra till den pedagogiska diskussionen om vilka framgångsfaktorer som 

stimulerar elevers utveckling av läs- och skrivkunskaper. Därav har vår nyfikenhet frambringats 

kring vad som motiverar eleverna att utveckla läs- och skrivkunskaper. Vi vill inom vår 

kommande profession inspirera, entusiasmera och skapa förutsättningar för eleverna att utveckla 

förmågorna läsning och skrivning, vilket även är en del som pågår under hela livet och inom alla 

ämnesområden i skolan. I lgr 11 (Skolverket, 2011) står det på olika sätt formulerat att förmågan 

att läsa och skriva skall utvecklas för att öka förståelsen för det specifika ämnet. Vi bedömer att 

mer läsning och skrivning under hela livet ger oss ett ökat ordförråd, djupare läsförståelse och en 

bredare kompetens, vilket gör elevernas motivation och förståelse till läsning och skrivning 

betydelsefull. Den kunskap vi har idag kring läs- och skrivutveckling vill vi fördjupa inför vår 

kommande profession. Under vår utbildning har vi berört vikten av socialt samspel och den 

proximala utvecklingszonen vid utveckling av läs- och skrivförmågan. Vi har även under 

utbildningen behandlat verktygen information och kommunikations teknik (benämns i 

fortsättning som IKT) och läsförståelsestrategier med utveckling av läs- och skrivförmågan. 

Verktygen IKT och läsförståelsestrategier i samband med interaktion går starkt att koppla ihop 

med det sociokulturella perspektivet. Denna studie baseras på av sakkunnig kritiskt granskad 

litteratur, peer review, (Agélii Genlott och Grönlund 2013, Alatalo 2011, Bobbitt Nolen 2007, 

Hultin och Westman 2013, Liberg 2008, Tjernberg 2013, Trageton 2012 och Westlund 2013) för 

att synliggöra och analysera med kritiska ögon hur olika arbetssätt och verktyg kan motivera 

eleverna att fortsätta utveckla sin läs- och skrivförmåga. Oberoende av de perspektiv som våra 

analyserade texter har, väljer vi att analysera resultatet utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
eftersom skolans uppdrag i Lgr 11 (2011, s. 10), är att skapa utrymme och förutsättningar för 

lärande utifrån erfarenheter och i den sociala och kulturella värld som skolan utgör. 

2. Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras våra utgångspunkter i litteratur om läs- och skrivförmågan, följt av 

begreppen IKT, läsförståelsestrategier och socialt samspel. Därefter beskriver vi det sociokulturella 

begreppet den proximala utvecklingszonen och avslutningsvis går vi även in på vad motivation och 

upplevelse av meningsfullhet är i ett avsnitt.  

 

2.1 Våra utgångspunkter i litteratur 

Genom egna erfarenheter har vi sett att skolkulturen har förändras. Längsjö och Nilsson (2004, s. 

23) menar att skolans krav på läs- och skrivfärdigheter har förändrats över tid och även att den läs- 

och skrivkunskapen som krävdes tidigare i samhället skiljer sig från det som krävs i dagens 

samhälle. Skolverket (hämtad 2015-02-27) skriver om försämringen av resultaten som skett hos 

svenska 15-åringar inom bl.a. läsförståelse mellan PISA test 2000 och PISA test 2012. Längsjö och 

Nilsson (2004, s. 23) påpekar att de försämrade resultaten kan bero på samhällets ökade krav på läs- 

och skrivkunskaper. Vi anser att dagens samhälle är uppbyggt på ett sådant sätt att medborgarna 

krävs ha formella utbildningar, vilket Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd, (2010, s. 7) 

anser har lett till att allt fler går i förskola, skola och vuxenutbildningar som i sin tur leder till att allt 
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fler läser och skriver för att utveckla sina kunskaper inom olika ämnen. Enligt Lgr 11 (2011, s. 7) 

ligger det i skolans ansvar att varje individ ska utvecklas så att denne kan under eget ansvar kunna 

delta i samhällslivet. Detta indikerar på att läs- och skrivutveckling bör har hög prioritet i skolan. Vi 

kan även se i den internationella PIRLS studien, en studie som undersöker och jämför läsförmåga 

och attityder hos elever i årskurs 4, som Skolverket genomförde 2011 att svenska elever främst fått 

en sämre läsförståelse när det gäller faktatexter (Skolverket hämtad 2015-03-03). Faktatexter kan 

man främst hitta inom andra ämnen än svenska ämnet. Skolverket (hämtad 2015-02-16) skriver att 

det är viktigt att oavsett skolämne skall läraren uppmärksamma grunden till läsförståelse och hur 

den på bästa möjliga sätt kan utvecklas.  
 

I den tidiga skolåldern knäcker eleverna läs- och skrivkoden, med andra ord själva läsinlärningen 

vilken är en kort fas under skoltiden (Skolverket hämtad 2015-02-16). Med att knäcka läs- och 

skrivkoden menas att bokstäverna får liv och förståelsen för alfabetet ökar, en fonologisk 

medvetenhet. Enskilda bokstäver kan byggas ihop till enkla ord. (Lundberg och Herrlin, 2005, s. 11, 

12 och 13) Därför har vi valt att fokusera på det som Skolverket (hämtad 2015-02-16) beskriver, att 

meningen med läsning är att förstå det man läser och vilka verktyg och arbetssätt som krävs för att 

utveckla den förmågan. Liberg (refererad i Skolverket, 2008, s. 35) påpekar att knäcka läs- och 

skrivkoden är inte tillräckligt, utan det är lärarens ansvar att barnen lär sig läsa och skriva på ett 

medvetet sätt. Författaren menar att skoltiden tidigare gick ut på att knäcka läs- och skrivkoden men 

att detta inte längre är ett accepterat synsätt i skolvärlden. Karpov (2014, s. 16) framför Vygotskijs 

tankar kring barns lärande och utveckling. Att vi människor lever i en konstlad omvärld som är 

fylld med sociala och kulturella föremål och verktyg förklaras av författaren. Vidare menar Karpov 

att samhället kräver att barn anpassar sig till miljön och lär sig använda de sociala och kulturella 

verktygen för att de ska kunna passa in i samhället. Det sociala samspelet har stor betydelse i 

lärande utifrån de sociokulturella teorierna menar Selander (2008, s. 79). Nedan redogör vi för de 

begrepp som vi valt att titta närmare på i denna studie. Begreppen kan vi koppla ihop med de 

sociala och kulturella verktygen som nämndes av Karpov (2014) tidigare och som författaren menar 

att barn behöver utveckla för att kunna bli en del av samhället. Vilket vi kopplar till lärandet i läs- 

och skrivförmågan. 

 

2.2 Motivation och meningsfullhet 

Den latinska översättningen av motivation vilket betyder ”att sätta andra i rörelse”, alltså något 

som stöttar eller startar drivkraft beskriver Dahlkwist (2012, s. 30). Motivation är alltså något som 

driver utveckling över lag vilket vi antar även gäller utveckling av läs- och skrivförmågor. 

Motivation kan då tolkas vara en motor för den sociala och kognitiva utvecklingen (Dahlkwist, 

2012, s. 30). Enligt Karpov (2014, s. 28) som presenterar Vygotskijs teori om hur barn utvecklar 

sina kunskaper genom en inre motivation, genomför barn till en början en aktivitet för att tillgodose 

en lärare eller annan vuxen. Vygotskijs teori (refererad i Karpov 2014, s. 29) bygger på att läraren 

ska vara den som presenterar ämnet och som driver eleven till att bli nyfiken, för att senare på egen 

hand utveckla sina kunskaper vilket har framställt elevens inre motivation. En av de största 

faktorerna till att eleverna tappar motivationen i skolan är när eleverna förväntas lära för någon 

annans skull vilket påpekas av Giota (2002, s. 284). Dahlkwist (2012, s. 31) menar att den främsta 

drivkraften hos oss människor är något vi gör för vår egen tillfredsställelse exempelvis lust. 
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Utveckling av läs- och skrivförmågan är ett lärande som kräver lust, Kullberg (2004, s. 30) betonar 

vikten av Vygotskijs tankar att lusten till lärande är den huvudsakliga drivkraften, saknas lusten blir 

inte eleverna heller engagerade i uppgiften. När uppgifter engagerar ser vi att den fylls med mening. 

Meningsskapande menar Selander och Kress (2010, s. 33) är en aktivitet då information omskrivs 

och representationer produceras för att förstå omvärlden, vilket vi menar är då läs- och 

skrivförmågan har en mening. 

 

2.3 IKT   

IKT kan ses som ett kulturellt verktyg – Strandberg (2006, s. 202) förklarar ur ett sociokulturellt 

perspektiv verktyg som ett hjälpmedel. Datorn bör inte ses som ett fysiskt redskap eftersom enligt 

Säljö (2011, s. 80) den kan ge möjlighet för eleverna att uttrycka teoretiska förståelser. Förståelser 

som vi kopplar till förmågorna läsning och skrivning. 

Den nya tekniken kan vi inte fjärma oss från utan vi anser att vi bör ta tillvara och utveckla det bästa 

ur den, vilket även synliggörs i det central innehållet i ämnet svenska där det står att eleverna ska 

lära sig att skriva på datorn samt söka information från olika källor (Skolverket, 2011, s. 223). 

Svensson (2009, s. 175) menar att kraven på att eleverna utvecklar kunskaper inom de digitala 

verktygen för att kommunicera ökar.  

 

2.4 Läsförståelse och strategier 

Läsförståelsestrategier är kulturella tankeverktyg – Strandberg (2006, s. 202) förklarar utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv tankeverktyg som ett hjälpmedel. Att läsa och att förstå det man läser är 

skilda åt, enligt det centrala innehållet i ämnet svenska ska eleverna utveckla läsförståelsestrategier 

för att förstå det som de läser (Skolverket, 2011, s. 223). Gougje, Ehri och Treiman samt Austad 

(refererad i Trageton, 2005, s. 157) menar att läsförståelse är skeenden på ett högre kognitivt plan 

hos läsare. Trageton (2005, s. 57) beskriver läsfärdigheten som en kombination av avkodning och 

förståelseprocessen. En bättre förförståelse kan underlätta läsandet (Allard, Rudqvist och Sundblad 

2001, s. 22). När erfarenheten av läsning är begränsad och läsfärdigheten är outvecklad kan det vara 

svårt enligt Jönsson (2009, s. 90) för eleven att förstå texten.  

 

2.5 Proximala utvecklingszonen och sociala samspelet 

Det sociala samspelet och utmaningar ser vi är en stor del i utveckling av människan. Det sociala 

samspelet och den proximala utvecklingszonen är en stor del av det sociokulturella perspektivet. 

Williams (2001, s. 12) menar att barn vill lära av varandra vilket gör klasskamraterna till en viktig 

del i barnens kunskapsutveckling. Förmågor bör enligt Säljö (2011, s. 81) utgå ifrån att de utvecklas 

genom samspel mellan människor. Vi har valt att fokusera på Vygotskijs teorier om att barn 

utvecklas och skapar nya kunskaper i samspel med andra, detta för att knyta an till det 

sociokulturella perspektivet. Williams (2001, s. 35) påpekar att Vygotskijs teorier om barns lärande 

har haft en betydande roll inom forskningen, där hans huvudsakliga teori bygger på att drivkraften 

bakom barns lärande är den sociala interaktionen. En annan av Vygotskijs teorier, om den 

proximala utvecklingszonen, Vygotskij (1978, s. 78) beskriver barns två utvecklingsnivåer, den 

första nivån är där barnet befinner sig för tillfället i sin utvecklingsprocess, med andra ord det som 

barnet kan genomföra helt på egenhand. Den andra nivån är där barnet kan genomföra uppgifter 

med hjälp av en något mer kunnigare klasskamrat eller vuxen, vilket är den proximala 
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utvecklingszonen, där utveckling av läs- och skrivförmågan ska ske. Den stöttningen, även kallad 

”scaffoldning”, som eleven får i andra nivån beskriver Bruner (1978, refererad i Gibbons, 2009, s. 

29) som de åtgärder som krävs för att eleven ska kunna koncentrera sig på den kunskap som håller 

på att förvärvas.  

2.6 Problemformulering 
Utifrån bakgrunden tydliggörs det att dagens samhälle kräver goda läs - och skrivkunskaper. Trots 

det framgår det i internationella studier att elevernas prestation visar på ett försämrat resultat och i 

synnerhet vid läsförståelsetesterna. Läsförståelsen är grunden till kunskapsutveckling inom samtliga 

ämnen i skolan, vilket gör utvecklingen av läsförståelseförmågan till en stor betydelse. Många 

elever knäcker läs- och skrivkoden redan i en tidig ålder men svårigheten är att utveckla den. Det 

framgår även i bakgrunden att motivation är det som driver utvecklingen. Det problemområde som 

vi nu rör oss i är det som eleven befinner sig i då de har knäckt läs - och skrivkoden men inte blir 

motiverade att vidareutveckla sin läs – och skrivförmåga. 

3. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur olika sociokulturella arbetssätt och verktyg kan 

motivera eleverna att fortsätta utveckla sin läs- och skrivförmåga. För att få svar på detta kommer vi 

att analysera tidigare forskning inom ämnet. Vi vill med denna studie bidra till en ökad förståelse 

och kanske på sikt ett fördjupat tankeutbyte kring elevernas motivation till läs- och skrivutveckling.  

 

Studien tar sin utgångspunkt i följande frågeställning: 

På vilket sätt ökar elevens motivation att utveckla sin läs- och skrivförmåga med IKT, 

läsförståelsestrategier och socialt samspel utifrån tidigare forskning? 

 

4. Metod  
Denna kunskapsöversikt är en litteraturstudie vilken bl.a. handlar om att ta reda på vad som är 

bekant på området och vilka begrepp och teorier som är relevanta och att finna de frågor som 

ännu inte är besvarade (Bryman 2011, s. 98).  Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, 

s. 46) beskriver en litteraturstudie som ett sätt att synliggöra den tidigare forskningen inom 

problemområdet med kritiska ögon. Vi utformar en problemformulering tidigt i arbetsgången likt 

Rienecker (2003, s. 18) beskriver då hon förklarar att den bör ändras löpande då bilden klarnar 

kring området. Detta så kallade problem är egentligen inte något som ska lösas utan snarare ett 

tomrum inom området som vår studie kan fylla (Dysthe, Hertzberg och Lökensgard Hoel, 2011, 

s. 153). Under arbetets gång arbetade vi aktivt och medvetet för att undvika plagiat, Bryman 

(2011, s. 123) menar att man ska hantera plagiering med stor skärpa och att vi som studenter ska 

vara medvetna om att vi kan tappa vår trovärdighet om vi plagierar.  Vi väljer ut forskning på 

vårt problemområde efter vi har sökt i olika elektroniska databaser, där vi har riktat in oss på att 

synliggöra de nyckelbegrepp vi utgått ifrån kring läs- och skrivutveckling: socialt samspel, 

läsförståelsestrategier och IKT. För att få en bredd i vår sökning använde vi oss av engelska 
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översättningar till våra begrepp. Bryman (2011, s. 113 och 116) styrker vårt sätt att söka 

vetenskaplig litteratur genom att först urskilja ett antal nyckelord för att avgränsa 

forskningsområdet i databaserna. Vi använde oss av de booleska operatorerna ”AND” och 

”NOT” som beskrivs av Eriksson Barajas et al. (2013, s. 78) som ett sätt att kombinera sökord 

efter relevans för vår studie. Litteratursökningen begränsades till att endast inkludera artiklar 

som är peer-reviewed. Litteratursökningen genomförde vi metodiskt i olika databaser De 

databaser vi utgått från är; ERIC-EBSCO vilken innehåller publicering kring pedagogikämnet, 

Pedagogisk forskning i Sverige, Libris, Summon och Google scholar som är enkel och ger en 

bred sökning. Vi använde oss även av personlig kommunikation med lärare Erica Löfgren, 

förespråkare av IKT i klassrummet som vi har tidigare erfarenhet från en gästföreläsning på 

Halmstad Högskola, för att få fram den senaste forskningen inom detta ämne. Utifrån våra 

sökningar har vi läst 42st. abstract (se bilaga 1) och därefter har vi genom urval 1 och urval 2 fått 

fram 8st studier, två stycken med kombinerad kvalitativa och kvantitativa metoder och sex 

stycken med kvalitativa metoder. Abstracten som vi läste jämfördes med studiens syfte och 

resulterade i 8st studier som är relevanta för vårt forskningsområde. De 8 abstracten som valdes 

ut är sammantaget av stor relevans för syftet med studien. Litteraturen som vi har analyserat 

presenteras stringent i artikelöversikten (se bilaga 2) och har markerats med en stjärna (*) i 

litteraturlistan för att det ska bli enkelt att hitta dem. Studierna är datanära och innehar olika 

teoretiska perspektiv och (eller) forskningsdesign vilka presenteras i artikelöversikten (bilaga 2). 

Oberoende dessa perspektiv och design väljer vi att analysera resultaten utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv eftersom de sociokulturella begreppen vi valt att fokusera på inom läs- och 

skrivutveckling är centrala i samtliga studier. De här begreppen hjälper oss att kategorisera och 

peka ut de delar som svarar på vår forskningsfråga. Svensson (2011, s. 190) menar att teoretiska 

begrepp gör oss som författare uppmärksamma och medvetna vid genomgång av litteratur. 

Genom att använda sig av en specifik teori ger det oss möjligheten att uppmärksamma nya 

betingelser som tidigare varit otydliga om inte osynliga (Svensson 2011, s. 188) 

Vi granskade och värderade texterna kritiskt utifrån Brymans (2011, s. 352) sätt att se på dess 

reliabilitet och valididet; hur stor tillförlitlighet har resultatet om det skulle jämföras med en ny 

enhetlig studie igen, kan resultatet ha påverkats av slumpmässiga och tillfälliga betingelser, hänger 

de slutsatser som dragits i studierna ihop. 

4.1 Databearbetning 
Innan databearbetningen påbörjades har allt material kritiskt granskats, om publicering är peer 

reviewed och om texten är tillförlitlig; grad av validitet och reliabilitet. Vi valde att analysera de 

texterna genom att plocka ut de delar som belyser helheten med texten, problemområde, syfte, 

frågeställning samt resultatet. Resultatet i texterna delades därefter upp genom färgkodning för att 

synliggöra begreppen läsförståelsestrategier, IKT, proximala utvecklingszonen, socialt samspel och 

motivation/meningsfullhet. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 163) styrker detta sätt att analyser då de 

förklarar att genom att först dela upp det undersökta i mindre delar och analysera för att sedan föra 

samman dem skapas en ny helhet. Denna nya helhet utgöra vårt resultat och svar på vår 

forskningsfråga. Dysthe, Hertzberg och Lökensgrad Hoel (2011, s. 168) menar att det är viktigt att 

bara fokusera på de relevanta delarna för att inte förlora skärpan i analysen. Genom att vi delade 

upp texten i beståndsdelar kunde vi upptäcka system, strukturer liknade mönster samt göra 

åtskillnader. Vi granskade materialet och identifierade meningsfulla mönster. 
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5. Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet att presenteras i avsnitten, Läsförståelsestrategier, IKT och socialt 

samspel. I varje avsnitt belyser vi hur detta verktyg eller arbetssätt inom utvecklingen av läs- och 

skrivförmågan påverkar elevens motivation och upplevelse av meningsfullhet. Studierna är 

kombinerade kvantitativa och kvalitativa eller enbart kvalitativa därför presenteras resultat i varje 

avsnitt i två delar.  Varje avsnitt avslutas med en kort sammanfattning.  

På vilket sätt ökar elevens motivation att utveckla sin läs- och skrivförmåga med IKT, 

läsförståelsestrategier och socialt samspel utifrån tidigare forskning? 

5.1 Kvalitativa studier – Läsförståelsestrategier ett arbetssätt som 

motiverar 
Att gå från att lära sig att läsa till att läsa för att lära presenterar Westlund (2013) i sin forskning 

som en skillnad på definitionen av läsförståelse mellan svenska och kanadensiska lärare. Både 

svenska och kanadensiska lärare förklarar läsförståelse som meningsskapande, de svenska lärarna 

betonar uttrycket ”att läsa mellan raderna” medan de kanadensiska betonar att eleverna kan göra 

kopplingar till eller integrera med texten (Westlund, 2013 s. 164-167 och 214-218). Det finns en 

skillnad menar Westlund (2013 s. 276) mellan de svenska och kanadensiska lärarna, de svenska 

menar att elevernas läsförståelse uppkommer automatiskt när de läser flytande, kan svara på frågor 

och återberätta en text, de kanadensiska lärarna däremot menar att läsförståelse utvecklas hela tiden 

då det sker en medveten dialog mellan eleven och texten. Dialogen kan förklaras som den mest 

förekommande strategin som uppmuntras hos de kanadensiska eleverna, d.v.s. att de gör 

kopplingar, följt av att formulera och svara på frågor och att göra inferenser, allt detta på ett 

kognitivt utmanande sätt (Westlund, 2013 s. 222-230).  

En annan skillnad Westlund (2013, s. 271) finner i sin studie är att de svenska lärarna 

återkommande i intervjuerna betonar vikten av att läsa mycket, medan de kanadensiska istället 

betonar vikten av hur man läser, de återkommer vid flertal tillfällen till begreppet metakognition.  

 

För att utveckla sin läsförståelse menar de kanadensiska lärarna i Westlunds (2013, s. 218-222, 239) 

studie att eleverna ska kunna behärska, tillämpa och ta ett aktivt stöd i förståelsestrategier, de ska 

vara en mental verktygslåda som kan tillämpas på olika texter. Förståelsestrategierna som betonas 

av de kanadensiska lärarna är att eleverna kan; göra kopplingar, ställa egna frågor och svara på 

frågor, göra inferenser, kunna visualisera texten, transformera sitt tänkande och förutsäga text 

(Westlund, 2013, s. 249). De svenska lärarna tillämpar förståelsestrategier främst då eleverna 

arbetar med faktatexter (s. 244). Förståelsestrategier är något Liberg (2008, s. 60) belyser vikten av, 

då hon menar att man redan i de första skolåren i samband med att knäcka skriftkoden och 

automatisera användingen även ska få stöd att utveckla förståelsestrategier. Dessa kan t.ex. vara att 

ställa frågor till texten, utreda oklarheter och/eller förutspå vad som kommer härnäst. Att arbeta 

med frågor framkommer i Tjernbergs (2013, s. 140) studie som en strategi då eleverna ta sig an en 

text som läraren läser upp högt för dem. Frågorna är öppna och kan leda till nya infallsvinklar. 

 

Att återberätta en text visar sig i Westlunds (2013, s. 256) studie har olika perspektiv mellan de 

kanadensiska och svenska lärarna, de svenska låter ofta eleverna muntligt eller skriftligt återge 
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händelser i text medan de kanadensiska inte bara fokuserar på återgivelsen utan att eleverna 

reflekterar över texten och sitt eget tänkande.  

Att eleverna blir ”utsatta” för olika texter och uppgifter beskriver Bobbitt Nolen (2007, s. 234) som 

en viktig del i elevers läs- och skrivutveckling. Tjernberg (2013, s. 150) beskriver att de lärare hon 

observerat förespråkar variation av undervisningsformer för att möta olika elevers förutsättningar. 

Resultatet av Bobbitt Nolens (2007, s. 241) studie visade även att det fanns många likheter i 

undervisningsmetoderna som lärarna använde sig av för att öka intresset och motivationen hos 

eleverna, i metoderna inkluderades att använda sig av litteratur som uppskattas av eleverna, böcker 

som innehåller intressanta ämnen, att lägga tonvikten på det sociala samspelt vid läsning samt att 

använda sig av dikter, musik och bilder för att kommunicera texter. (Bobbit Nolen, 2007, s. 241)  

Lärarna som intervjuades menar att det viktigaste i läsningen är att hitta intressanta och 

meningsfulla aktiviteter och texter för att eleverna ska hitta en ”kärlek” till läsningen (Bobbitt 

Nolen, 2007, s. 241).  

 

I skolans mellanår, redan från åk 3, möts eleverna av längre, mer informationstäta och komplexa 

ämnesspecifika texter, detta menar Liberg (2008, s. 62) ökar kraven på att kunna både läsa och 

skriva längre texter inom olika genrer. Om eleverna är oförberedda kan det leda till en 

chockupplevelse. För att förstå texten måste den kunna samspela med eleven tydliggör Liberg 

(2008, s. 62). Författaren menar vidare att textens kulturella bas måste överensstämma med elevens, 

textens innehåll och språkliga drag ska hjälpa till att engagera eleven och uppbyggnaden av texten 

ska vara koherent med elevens förståelse. Då det sker ett samspel mellan elevens tidigare erfarenhet 

och texten sker en pedagogisk utveckling. (Liberg, 2008, s. 62) Läraren i Tjernbergs (2013, s. 140) 

studie återknyter vid genomgången av en uppgift till elevernas tidigare arbete för att synliggöra att 

arbetssättet går att implementera i ett annat sammanhang med en ny kontext. För att utveckla 

kodnings- och förståelsestrategier till det stora utbudet av texter som eleverna ställs inför krävs stöd. 

Stödet kan vara att koppla ihop ämnen i skolan, ämnen utanför skolan eller till elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Stödet kan även vara metakognitiva strategier för sitt utvecklande av 

läs- och skrivförmågan. (Liberg, 2008, s. 66)  

I Bobbit Nolens (2007, s. 232) studie visar resultatet från elevernas intervjuer att motivationen till 

läsning ökar när eleverna känner en anknytning till karaktärerna. Eleverna beskrev även hur 

motivationen till skrivning ökade när de fick producera kreativa egenskapade texter.(Bobbit Nolen, 

2007, s. 232) Resultatet blev att elevernas intresse för läs- och skrivaktiviteter ökade när de fick läsa 

och skriva om det ämne och genre som eleverna hade tidigare erfarenheter och kunskaper kring. 

Eleverna beskriver även att intresset för läs- och skrivuppgiften ökade när det fanns ett syfte med 

uppgiften. (Bobbit Nolen, 2007, s. 233)  

 

Sammanfattning av 5.1 

Vikten av att utveckla och tillämpa förståelsestrategier redogörs av både Liberg (2008) och 

Westlund (2013) för att göra läs- och skrivundervisningen meningsfull för eleverna. I både Bobbit 

Nolen (2007) och Tjernbergs (2013) studie framkom det genom intervjuer med lärarna att 

undervisningen ska vara varierad och litteratur som är intressant och uppskattas av eleverna ska 

användas för att öka motivationen hos eleverna. Samt att det sociala samspelet är av stor vikt för att 

öka elevers motivation. Samtliga författare (Bobbit Nolan, 2007, Liberg, 2008, Tjernberg, 2013 och 
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Westlund, 2013) nämner att texterna ska kopplas till elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper 

och engagera eleven i texten för att öka elevernas motivation till läs- och skrivaktiviteter.  

5.2 Kombinerade kvantitativa och kvalitativa studier – 

Läsförståelsestrategier ett arbetssätt som motiverar 
Högläsning för eleverna i de tidiga åren för att sedan kommunicera texten som lästs upp beskriver 

lärarna i intervjun i Alatalos (2011, s. 88) studie är ett utvecklande arbetssätt för elevernas 

läsförståelse. Samtliga lärare i studien beskriver vikten av lästräning i undervisningen. Därav 

arbetar lärarna aktivt för att skapa flera lästillfällen där de bl.a. tränar på att använda 

läsförståelsestrategier och att få läsupplevelser. Detta för att uppmuntra eleverna att läsa av vällust. 

(Alatalo, 2011, s. 86) Vidare menar författaren att läsflyt är en grund för en välutvecklad 

läsförståelse. Lärarna beskriver även att läsförståelsen är något som man bör arbeta aktivt med i 

undervisningen. Vilket framkommer i intervjuerna då lärarna belyser att de arbetar med 

gemensamma samtal kring texter och bilder för att utveckla elevernas läsförståelse. (Alatalo, 2011, 

s. 86-88) Ett metakognitivt arbetssätt där eleverna kommunicerar deras sina egenproducerade texter 

visade sig vara en strategi som utvecklade deras läsförståelse (Agelii Genlott och Grönlund, 2013, s. 

103). 

 

Sammanfattning av 5.2 

Lästräning genom läsförståelsestrategier och att kommunicera lästa texter är ett utvecklande 

arbetssätt för elevernas läsförståelse. Läsflyt är en grund till läsförståelse, vilket gör att lärarna 

anstränger sig för att skapa så många lästillfällen i undervisningen som möjligt. (Alatalo, 2011 och 

Agelii Genlott och Grönlund, 2013) 

5.3 Kvalitativa studier - Socialt samspel ett arbetssätt som motiverar  
Kooperativt lärande är något de kanadensiska lärarna understryker i Westlunds (2013, s. 278, 222) 

studie, Westlund beskriver det som ett ömsesidigt lärande då eleverna stimuleras att lära av 

varandra och att även läraren ingår i detta sammanhang. Att skifta i rollen som ”lärare” och ”elev” 

menar Westlund (2013, s. 272) vara en förväntan de kanadesiska lärarna har på sina elever, 

eftersom de ska lära av varandra. För att utveckla en djup och komplex förståelse menar Liberg 

(2008, s. 66) att eleverna får stöd i att arbeta i interaktion med andra elever.  

Det finns ett mönster hos eleverna att de söker upp varandra likväl som läraren då de behöver 

stöttning i olika frågor eller problem Tjernberg, 2013, s. 138). Även om elevresponsen är viktig bör 

inte hela ansvaret falla på eleverna utan Tjernberg (2013, s. 139) kommer fram i sin studie att 

läraren bör övervaka att den verkligen leder till utveckling och stärkande i skrivandet. Lärarna 

belyser vikten av gruppkonstellationernas utformning i Tjernbergs (2013, s. 158) studie, rätt 

sammansättning av elever med olika förutsättningar kan höja dem. En variation i elevgruppen är en 

resurs menar författaren.  

 

För att väcka nyfikenhet och förbereda eleven inför kommande arbete bör läraren knyta an till 

elevernas tidigare erfarenheter. Genom att uppmuntra elevers erfarenheter bl.a. att tala med eleven, 

lyssna och ställa frågor, om en händelse kan det ge ett stöd för skrivandet. Lärarna i studien menar 

att det är viktigt att ta till vara på elevernas erfarenheter och behov för att kunna väcka deras 
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intresse och lust. (Tjernberg, 2013, s. 139, 141 och 151) Bobbit Nolen (2007, s. 242) betonar hur 

lärarnas intresse och engagemang påverkar elevernas läs- och skrivutveckling. Lärarna på skolorna 

började i åk1 med att läsa böcker för eleverna med ett stort intresse och engagemang, böckerna 

valdes efter ämnesområde som lärarna antog kunna väcka elevernas intresse för läsning. När 

eleverna i intervjuerna fick frågan att redogöra för läsaktiviteterna i skolan, refererade många av 

eleverna till den frivilliga läsningen och inte till de lektioner då de faktiskt utövade läsaktiviteter. 

(Bobbit Nolan, 2007, s. 242) När eleven uppnått ett mål bör enligt Liberg (2008, s. 66) läraren föra 

eleven vidare för att kunna göra en djupare förståelse vilket i sin tur utvecklar nya tankar och idéer. 

När elever ber om hjälp ser Tjernberg (2013, s. 129) ett återkommande mönster att lärarna inte ger 

dem en direkt lösning utan istället ett stöd som stimulerar eleven att finna svaret. Att arbeta först 

gemensamt och därefter individuellt synliggör en progression finner Tjernberg (2013, s. 146) i sin 

observation. 

 

Hultin och Westman (2013, s. 1008) beskriver resultatet av en läs- och skrivaktivitet som utgick 

från att eleverna producerade text tillsammans i helklass. När alla har bidragit till textproduktionen 

läser eleverna igenom texten tillsammans med läraren och diskuterar sedan vad som ska eller bör 

ändras i texten. Lärarna som intervjuades i studien bekräftade att arbetssättet har möjliggjort för 

eleverna att skriva och läsa texter på ett sätt som de tidigare inte klarat av.(Hultin & Westman, 

2013, s. 1008) De kanadensiska lärarna modellerar sitt eget tänkande och undervisar i 

förståelsestrategier, detta kan förklaras som vägledd läsförståelseundervisning, vilket Westlund 

(2013, s. 270) refererar till Vygotskijs beskrivning av betydelsen av imitation och innebörden av 

den proximala utvecklingszonen. Genom att läraren ger eleverna råd hur skrivandet ska gå vidare 

men inte lotsar dem menar Tjernberg (2013, s. 138) att elever utvecklas genom utmaning.  

 

I sina observationer har Tjernberg (2013, s. 144) funnit ett arbetssätt där läraren tillsammans med 

eleverna skapar gemensamma berättelser för att utveckla förståelsen för den berättande strukturen 

med början – mitt – problem och lösning – och slut.  

 

Sammanfattning av 5.3 

Socialt samspel stimulerar eleverna att lära av varandra förklaras i Westlunds (2013) studie.  

Författarna (Bobbit Nolan, 2007, Hultin och Westman, 2013, Liberg, 2008, Tjernberg, 2013 och 

Westlund, 2013) nämner att stötting från såväl lärare som elever är av stor vikt. Tjernberg (2013) 

nämner elevresponsen som betydelsefull men poängterar att inte hela ansvaret ska falla på eleverna 

samt att stöttningen inte ska utvecklas till lotsning. Bobbit Nolens (2007) studie visar att lärarnas 

engagemang och intresse är en betydande faktor för elevers motivation till läsning.  

 

5.4 Kombinerade kvantitativa och kvalitativa studier - Socialt samspel ett 

arbetssätt som motiverar 
Agélli Genlott och Grönlund (2013, s. 102-103) publicerar resultatet från studien integrated writing 

to read (som i fortsättningen benämns som iWTR) som bygger på det sociala samspelet för att 

utveckla elevernas läs- och skrivkunskaper i åk 1. Barnen i testgruppen får använda sig av datorer 

och andra IKT verktyg för att producera sina texter, för att sedan diskutera och förbättra texterna 
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utefter klasskompisarnas åsikter. Eleverna producerade texter vilka skrevs i par och publicerades på 

en gemensam internetsida för att eleverna ska kunna kommentera och läsa varandras texter (Agélli 

Genlott& Grönlund, 2013, s. 101). Eleverna i kontrollgruppen använde sig av den traditionella 

undervisningen genom att använda pennan som verktyg för att producera texterna. Resultatet av 

Agélii Genlott och Grönlunds (2013, s. 103) studie visar att testgruppens texter förbättrades genom 

stöttning från klasskamraterna. Elevernas producerade texter diskuterades och kommenterades av 

klasskamraterna som resulterade i förbättringar utefter kommentarerna. Feedbacken från 

klasskamraterna visade sig vara viktig för alla eleverna men framförallt för de elever som hade lite 

svårare för läs- och skrivaktiviteter. 

Resultatet från studien visar att det sociala samspelt var intensivare i testgruppen än i 

kontrollgruppen. I båda grupperna lästes den producerade texten högt för de andra klasskamraterna, 

däremot förekom det sociala samspelet kontinuerligt hos eleverna i testgruppen då de producerade 

texterna till skillnad från kontrollgruppen. Resultatet visar även att eleverna i testgruppen använde 

sig av social interaktion i form av skrift snarar än muntlig interaktion. Den gemensamma 

internetsida där eleverna publicerade sina texter resulterade inte enbart i förbättrade texter utan 

bidrog till en allmän läs- och skrivutveckling hos eleverna. Resultatet visar även att den sociala 

processen i testgruppen har ökat elevernas motivation till läs- och skrivaktiviteter samt att eleverna 

utvecklade kunskaper och fick en inblick i det sociala språket när texterna producerades. Elevernas 

texter i testgruppen användes som ett verktyg för att kommunicera med sina klasskamrater vilket 

resulterade i att texten blev ett socialt verktyg. Resultatet i studien visar att det sociala samspelet 

motiverade eleverna i uppgiften. (Agélli Genlott & Grönlund, 2013, s. 103) 

 

Att eleverna ska se skolan som meningsfull anser lärarna i intervjustudie som betydelsefullt samt att 

läs- och skrivundervisningen ska genomföras på ett lustfyllt sätt. För att uppnå detta beskriver 

lärarna att de utgår från eleverna erfarenheter och att de stöttar dem att finna motivation till sin 

utveckling av läs- och skrivförmåga (Alatalo, 2011, s. 95). 

 

Om undervisningen blir alltför elevstyrd, alltså att eleverna får ta eget initiativ för sitt lärande kan få 

en negativ effekt, detta visar både intervjuerna och enkäterna i studien. Lärarna menar att detta 

beror på att då går undervisningen miste om den pedagogiska hjälp och stöttning som lärarna ska 

arbeta aktivt med för att utveckla elevernas kunskaper.   

(Alatalos, 2011, s. 96)  

 

Sammanfattning 5.4 

Agélii Genlott och Grönlunds (2013) och Alatalos (2011) studie visar att elevernas läs- och 

skrivförmågor förbättrades genom samspel och stöttning från klasskamraterna, från erfarenheter och 

lärare, samt att den sociala processen bidrog till ökad motivation till läs- och skrivaktiviteterna hos 

eleverna. En alltför elevstyrd undervisning kan få en negativ effekt menar Alatalo (2011) eftersom 

eleverna går miste om den pedagogiska hjälpen och stöttningen. Eleverna ska se skolan som 

meningsfull för att öka deras motivation, samt att det sociala samspelet är betydelsefullt för elevers 

motivation till läs- och skrivuppgifterna.  
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5.5 Kvalitativa studier – IKT ett verktyg som motiverar 
I Hultin och Westmans (2013, s. 1008) studie resulterade de digitala verktygen i att eleverna 

producerade långa texter redan i en tidig ålder. Lärarna som intervjuades i studien beskriver hur den 

tidigare traditionella undervisningen, där en bokstav åt gången introducerades för eleverna fördröjde 

elevernas läs- och skrivutveckling. Lärarna som intervjuades poängterar att det kunde ta flera 

veckor för eleverna att sätta ihop bokstäverna till enkla ord (Hultin och Westman, 2013, s. 1008).  

 

Liknande resultat framkom i Tragetons (2012, s. 16) treåriga studie där datorklassen producerade 

mer innehållsrika och längre texter till skillnad från handskrivarklassen. Vilket visade sig genom 

resultaten av de nationella proven där datorklassen presterade bättre på läs- och skrivuppgifterna i 

jämförelse med handskrivarklassen. Påföljden av att utesluta handskrivningen till åk 2 och fokusera 

på IKT användningen i läs- och skrivundervisningen visade sig även öka elevernas motivation till 

läsning och skrivning och resulterade således i att datorklassens handskrift hade utvecklats bättre i 

jämförelse med handskrivarklassen trots en kortare övningstid. IKT användningen i läs- och 

skrivundervisningen resulterade även i ett ökat socialt samspråk mellan eleverna. (Trageton, 2012, 

s. 16-17) 

 

Resultatet i Hultin och Westmans (2013, s. 1008) studie visar att eleverna har blivit mer medvetna 

och utvecklat kunskaper kring hur man bygger upp en text och meningsbyggnaden i texten. Genom 

den digitala användningen markeras eleverna felaktigheter i texten, grönt markerar grammatiska 

och rött markerar stavfel.  Detta har resulterat i att eleverna utvecklar grammatiska kunskaper redan 

i en tidig ålder. Att det finns möjlighet att gå tillbaka och korrigera i texten har visat sig vara ett bra 

stöd för eleverna då de kan reflektera över vad som är felaktigt i texten (Hultin och Westman, 2013, 

s. 1011).  

 

Stöttning i form av digitala exempeltexter poängterar Hultin och Westman (2013, s. 1012) visat sig 

vara ett effektivt arbetsätt för de elever som ännu inte utvecklat förmågan att skriva utan någon 

form av stöd. Studien visar att eleverna klarade av att producera mer komplexa texter än de gjort 

tidigare. Däremot visar sig exempeltexterna hämma elevernas kreativitet till skrivningen eftersom 

det innebär att eleverna producerar texter inom en viss gener. Hultin och Westman (2013, s. 1012) 

resultat visar även exempel på elever som redan när de börjar skolan har utvecklat sina 

skrivkunskaper så pass mycket att de redan skriver längre texter. I detta fall visar sig 

exempeltexterna hindra eleverna från att skriva längre och mer utvecklade texter då eleverna 

anpassar och förhåller sig till digitala exempeltexternas ramar. Det finns ett återkommande och 

tydligt drag i Tjernbergs (2013, s. 156) observationer att eleverna utmanas, lärarna låter eleverna 

ligga i utvecklingszonen där de arbetar med uppgifter som är lite högre än vad eleverna själva tror 

att de klarar av. Författaren upplever att lärarna är medvetna att inte lotsa utan att det handlar om 

stöttning, lärarna menar att det ska finnas en jämvikt mellan stöd och utmaning.  

 

Hultin och Westmans (2013, s. 1008, 1011) studie visar också att skrivandet på dator har gjort att 

eleverna har producerat längre texter eftersom att det inte kräver fullt utvecklade finmotoriska 

förmågor, vilket formning av bokstäver gör. Hultin och Westmans (2013, s. 1008-1009) studie visar 

att när eleverna skriver med hjälp av datorn känner de en annan makt över texten som de producerar 
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eftersom eleverna med datorns hjälp kan klara av mer än de tidigare gjort. Meningsfullhet, att 

skrivandet fyller en funktion, framhålls i Tjernbergs (2013, s. 168) studie. Att brevväxla med e-brev 

kan vara ett exempel på en funktion, en mening, lärarna i Tjernbergs (2013, s. 168) studie menar att 

det har påverkat eleverna positivt och e-breven har varit ett sätt som uppmuntrar eleverna att 

komma igång med skrivandet. 

 

Sammanfattning av 5.5 

IKT verktyget hjälpte eleverna i Tragetons (2012) och Hultin och Westmans (2013) studie att 

producera längre texter och utvecklar grammatiska kunskaper i en tidig ålder. IKT användningen 

visade sig även öka elevernas motivation till läsning och skrivning, samt ökade det sociala 

samspelet mellan eleverna. Stöttning i form av digitala exempeltexter presenteras av Hultin och 

Westman (2013) och visar sig i studien vara utvecklande för vissa elever men hämmande för andra. 

Liberg (2008) och Tjernberg (2013) tydliggör vikten av att lärarna stöttar eleverna, stödet ska 

stimulera eleverna att finna svaret på egenhand och inte vara en direkt lösning (lotsning). IKT 

användningen bidrar även till att eleverna känner makt över texten och när skrivandet fyller en 

funktion blir uppgiften meningsfull för eleverna presenteras av Hultin och Westman (2013) och 

Tjernberg (2013).    

5.6 Kombinerade kvantitativa och kvalitativa studier – IKT, ett verktyg som 

motiverar 
I Agélli Genlott och Grönlunds (2013, s. 103) studie iWTR är datorn ett centralt verktyg. I 

kontrollgruppen använde sig eleverna av pennan som ett centralt verktyg för att producera texterna. 

Resultatet av Agélli Genlott och Grönlunds (2013, s. 102)studie visar att eleverna i testgruppen 

hade i större utsträckning fler elever med god läsförmåga till skillnad från de elever som var i 

kontrollgruppen. När det gäller skrivkunskaperna visa studien att eleverna i testgruppen 

producerade betydligt längre texter, texterna var tydligare hade en logisk följd och en röd tråd 

genom hela texten till skillnad från kontrollgruppen. I studien framkommer det också att ingen text 

från kontrollgruppen kunde jämföras med texterna från testgruppen eftersom att texterna var alltför 

korta för att benämnas som berättelser (Agélli Genlott och Grönlund, 2013, s. 103).  

Eleverna i testgruppen i Agélii Genlott och Grönlunds (2013, s. 103) studie, publicerade texterna på 

en gemensam internetsida med syfte att kommentera varandras texter för att göra förbättringar och 

ändringar utefter kommentarerna. Aktiviteten har haft ett syfte för eleverna och är inte endast en 

uppgift som bedöms av läraren för att sedan läggas åt sidan. Internetsidan användes även till andra 

språkutvecklande aktiviteter som exempelvis gåtor. Aktiviteten att besvara gåtor hade i det flesta 

fall varit en muntlig aktivitet i många klassrum poängterar författarna men med hjälp av datorn som 

verktyg blev aktiviteten istället ett sätt att utveckla elevernas läs- och skrivförmågor. (Agélii Genlott 

och Grönlund, 2013, s. 103) 

För att eleverna ska se skolan som meningsfull och för att utveckla elevernas läs- och 

skrivkunskaper ska undervisningen genomföras på ett lustfyllt sätt vilket framgår i Alatalos (2011, 

s. 95) intervjustudie. För att verkställa detta anser lärarna vidare att elevernas motivation bör 

utvecklas, vilket gör lärarnas positiva attityd och engagemang till en stor betydelse vid elevers 

utveckling av läs- och skrivförmågan. I enkätstudien framkom det att största delen av lärarna (98 %) 

anser att beröm och uppmuntran är en viktig del för att lyckas med läsning och skrivningen.  
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Studien visar även att alla elever i testgruppen hade utvecklat sina läs- och skrivkunskaper i slutet 

av årskurs 1 oavsett tidigare erfarenheter eller kunskaper. Resultatet visar att många elever kände 

sig mer självsäkra i sina läs- och skrivkunskaper vilket Agélli Genlott och Grönlund (2013, s 103) 

anser beror på att elevernas finmotoriska kunskaper inte blir synliga när IKT används för att 

producera texter. De vanligt förekommande problemen så som skrynkliga papper på grund av 

korrigeringar eller uteblivna ord som kläms in på små utrymmen förkom inte i testgruppens texter 

utan alla texterna var prydligt utformade poängteras av författarna. De elever som till en början 

hade bekymmer med att läsa och skriva texterna kunde snabbt utveckla förmågorna genom att 

använda sig av talsyntesen, vilket möjliggjorde för alla elever att producera egna texter och ge 

feedback på sina kamraters. (Agélli Genlott & Grönlund, 2013, s. 103) Lärarna i Alatalos (2011) 

intervjuer nämner inte datorn som ett verktyg för att utveckla läs- och skrivförmågan. Däremot 

framkommer det i enkätstudien, vilket Alatalo anser vara ett vagt uttryck, att genom ”att läsa på 

datorn” hjälps eleverna att träna upp sitt läsflyt. (Alatalo, 2011, s. 179) 

 

De lärarna som intervjuades bekräftade att genom IKT användningen har alla elever oavsett tidigare 

erfarenheter eller kunskaper lyckats producera egna texter. Enligt lärarnas bedömning framgick det 

att alla eleverna i testgruppen hade utvecklat tillräckliga läs- och skrivkunskaper i slutet av åk 1, för 

att kunna klara av det nationella provet som görs i åk 3. (Agélli Genlott och Grönlund, 2013, s. 103) 

 

Sammanfattning 5.6 

I Agélii Genlott och Grönlunds (2013) studie utvecklades både elevers läs- och skrivkunskaper 

genom datorn som ett centralt verktyg i jämförelse med gruppen som endast använde sig av pennan 

som verktyg. Lärarnas positiva attityd samt meningsfullhet och en lustfylld undervisning är av stor 

vikt för att eleverna ska motiveras till att utveckla läs- och skrivkunskaper. IKT användningen har i 

Agélii Genlott och Grönlunds (2013) studie visa sig bidra till att alla elever har producerat egna 

texter oavsett tidigare erfarenheter och kunskaper.   

6. Diskussion 
I detta kapitel kommer vårt resultat och vårt metodval att diskuteras. I metoddiskussionen synliggör 

och argumentera vi våra val kring urval och metod. I resultatdiskussionen synliggörs ur olika 

infallsvinklar och argumenteras utifrån explicita kriterier och våra åsikter. Diskussionen mynnar ut i 

en ställningstagande slutssats. 

6.1 Metoddiskussion 
Vi har inriktat oss på tidigare forskning kring utveckling av läs- och skrivförmågan och valt att 

utesluta forskning kring svenska som andraspråk och läs- och skrivsvårigheter för att begränsa vår 

studie. Vi har använt oss av den booleska operatorn ”NOT” för att utesluta forskning med 

inriktning på läs- och skrivsvårigheter och svenska som andraspråk. Då vi velat smalna av 

sökningarna har vi använt oss av den booleska operatorn ”AND” för att hitta forskning där IKT 

främst används för läs- och skrivutveckling. För att säkerställa att texten är vetenskaplig d.v.s. 

primärpublicering av studien/forskningen, har vi sökt i ändamålsenliga och tillförlitliga databaser 

efter artiklar, böcker, avhandlingar och rapporter med en struktur där man kan följa 
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inledning/bakgrund, syfte metod, resultat/analys och diskussion och som är kritiskt granskad, peer 

review vilket styrks av Eriksson Barajas et al. (2013, s. 61). För att motivera de två texter som 

innehar både en kvantitativ och kvalitativ metod utgick vi från Bryman (2011, s. 560). Att mixade 

metoder kan stärka tillförlitligheten påpekas även av Eriksson Barajas et al. (2013, s. 57) som 

beskriver hur man kan se på ett fenomen från olika synvinklar eftersom metoden ger flera olika 

typer av information. Innan analysen av texterna påbörjades hade vi identifierat problemområdet, 

syftet och frågeställningarna i respektive text och kopplat samman det med vårt problemområde, 

syfte och frågeställningar. Två av texterna har delar där man behandlar läs- och skrivsvårigheter 

men vi har valt dem ändå eftersom de innehåller mycket realevant forskning kring läs- och 

skrivutveckling i stort. Vi har då valt att bortse från det resultatet som innefattar läs- och 

skrivsvårigheter.   

 

Dysthe, Hertzberg och Lökensgard Hoel (2011, s. 159) poängterar att en litteraturöversikt kan 

innefatta fackartiklar, böcker och andra källor så som avhandlingar, konferensbidrag och 

vetenskapliga rapporter. Denna litteraturstudie baserar sig huvudsakligen på vetenskapliga artiklar 

(Agelii Genlott & Grönlund, 2013, Bobbit Nolen, 2007 och Hultin & Westman, 2013), 

avhandlingar (Alatalo, 2011, Tjernberg, 2013 och Westlund, 2013) samt ett konferensbidrag 

(Liberg, 2008) och en fackartikel (Trageton, 2012). De vetenskapliga artiklarna och avhandlingarna 

valdes ut utifrån tillförlitlighet och relevans. Caroline Liberg är ett välkänt namn inom såväl 

lärarutbildningen som inom pedagogiskforskning därav ansågs konferensbidraget som tillförlitligt 

och var för vår studie av hög relevans. Arne Trageton är en av de främsta forskarna inom pedagogik 

med IKT. Fackartikeln skriven av Trageton (2012) som vi valt att analysera är publicerad i 

tidskriften Datorn i utbildningen som ges ut av stiftelsen DiU (Datorn i utbildningen) vilken är 

kritiskt granskad av sakkunnig. Därav ansåg vi även denna artikel som tillförlitlig och för vår studie 

av hög relevans. Litteraturen vi analyserade är datanära studier, vi väljer dock ett sociokulturellt 

perspektiv där vi analysera utifrån de sociokulturella verktygen och arbetsätten IKT, 

läsförståelsestrategier och socialt samspel. Vi har i studierna synliggjort genom vår analys 

relationen mellan den mänskliga handlingen och den kulturella institutionella kontexten som 

utveckling i skolan av läs- och skrivförmågan utgör. Dock har vi i åtanke att som Säljö (2011, s. 68) 

beskriver att genom det sociokulturella perspektivet har kunskap sitt ursprung i interaktion och inte 

genom ett psykologiskt förlopp. Om det visar sig i studierna att läs- och skrivutveckling har sitt 

ursprung genom psykologisk mognad, så som ålder, synliggörs det inte genom det sociokulturella 

perspektivet. Det psykologiska perspektivet synliggör endast en individ menar Charon i Svensson 

(2011, s. 189) och alltså då inte lärande i stort kring läs- och skrivutveckling som vår studie belyser.  

 

Vid analysen undersökte vi även forskarnas ansats som visade på att samtliga studier har en 

induktivansats. En induktiv ansats används ofta vid kvalitativa studier och innebär att forskaren 

samlar in empiri helt fördomsfritt för att utifrån den insamlade data ställa hypoteser och teorier. Den 

deduktiva ansatsen börjar med att forskaren ställer egna hypoteser för att sedan undersöka sitt 

problemområde. (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 47)  
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6.2 Resultatdiskussion 
Samtliga studier (Agélii Genlott och Grönlund, 2013, Alatalo, 2011, Bobbit Nolan, 2007, Hultin 

och Westman, 2013, Liberg, 2008, Tjernberg, 2013, Trageton, 2012 och Westlund 2013) nämner 

stöttning i olika former; strategier, verktyg, socialt samspel mellan såväl lärare och elever som 

elevens tidigare erfarenhet och kulturella bakgrund, som en bidragande faktor vid läs- och 

skrivutveckling. Stöttningen beskrivs av Bruner (1978, refererad i Gibbons, 2009, s. 29) som 

redskap som hjälper eleven förvärva sin kunskap. Svårighetsgraden på läs- och skrivuppgifterna 

påverkar elevernas motivation, de bör inte vara för lätta efterson de då kan upplevas som tråkiga 

men ej heller för svåra då de då kan bli ångestfyllda (Giota, 2002, s. 297). Stöttning kan då, menar 

vi, bli den länk mellan den nya svåra kunskapen och den kunskap som eleven redan har. Motivation 

är tidigare förklarat som drivkraft av Dahlkwist (2012, s. 30), vi drar då slutsatsen att stöttningen 

hjälper eleverna att känna motivation att driva sin utveckling av läs- och skrivförmågan framåt. 

 

Barn behöver i en tidig ålder få samspela med andra för att utveckla kognitiva förmågor då 

Svensson (2009, s. 176) påpekar att den social interaktion har en stor betydelse för elevers läs- och 

skrivutveckling. Det sociala samspråket ökade mellan eleverna i samband med IKT användningen 

vilket framkommer i Tragetons (2012, s. 17) studie. Agélii Genlott och Grönlunds (2013, s. 103) 

belyser att elevernas förbättrade läs- och skrivkunskaper utvecklades genom sociala interaktioner 

men även genom användning av verktyget IKT i undervisningen. Vi kan utifrån detta resultat dra 

slutsatsen att de förbättrade läs- och skrivresultaten möjligen främst beror på en kombination av 

socialt samspel och IKT användningen i läs- och skrivundervisningen. Kombinationen mellan 

skriftspråket och samspel mellan människor när man utvecklar kunskap är det som utvecklar 

förståelse menar Säljö (2011, s. 74). Svensson (2009, s. 179) poängterar att man ska som lärare vara 

medveten om att datoranvändningen i undervisningen inte på egenhand leder till ett gott samarbete 

och en utvecklad läs- och skrivförmåga hos eleverna, utan att läraren måste vara engagerad i 

elevernas arbete för att utveckling ska ske.    

 

Både Alatalo (2011, s. 95) och Agélii Genlott och Grönlund (2013, s. 103) betonar vikten av 

stöttning av såväl elever som lärare för att utveckla kunskaper för att eleven sedan ska kunna 

genomföra uppgiften på egenhand. Därav anser vi att det sociala samspelet har en stor betydelse för 

elevernas kunskapsutveckling och för att eleverna ska nå den proximala utvecklingszonen. Detta 

stärks av Liberg (2008, s. 38) som förtydligar hur ett socialt stöd kan stärka osäkra elever. 

Motivationen blir påverkad i den proximala utvecklingszonen, de allt för enkla uppgifterna som 

eleverna alla redan kan tråka ut dem och de alltför svåra uppgifterna kan skapa olust (Giota, 2002, s. 

297). Motivationen till att lösa uppgifter är alltså beroende av stöttningen, menar vi. Med andra ord 

menar vi, kan de elever som känner sig osäkra förstärkas i samspel med en klasskamrat för att 

senare klara av att genomföra uppgiften på egenhand.  

 

Vi ser datorn som ett fysiskt verktyg som underlättar, stöttar, för såväl fysiska hinder som kognitiva 

begränsningar. Svensson (2009, s. 185) beskriver att skrivande blir mindre mödosamt då eleverna 

får använda sig av datorer. Hon menar att eleverna slipper oroa sig över felstavningar och 

meningsuppbyggnad då det är mycket enklare att gå tillbaka och redigera i texten. Vilket styrks i 

det centrala innehållet i ämnet svenska där det står att eleverna ska utveckla kunskap att bearbeta 
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sina texter i efterhand och göra förtydligande (Skolverket, 2011, s. 223). Att eleverna låter texten 

flyta fram efter sina tankar och låter sig inte hindras av mindre utvecklad motorik eller oro för 

kladdiga och söndersuddade papper var ett av resultaten som framkom i Agélii Genlott och 

Grönlunds (2013, s. 103) och Hultin och Westmans (2013, s. 1008, 1011) studier. Eleverna 

utvecklar sin kognitiva syn på textskapande då de använder sig av IKT-verktyget, i Agélii Genlott 

och Grönlunds (2013, s. 102) studie framkommer att texterna som skapades på datorn fick en logisk 

följd, en röd tråd och var längre. IKT-verktyget kan således ses som stöttning, vilket är de åtgärder 

som vidtas för att eleven ska klara av att utveckla den kunskap som förvärvas (Bruner, 1978 

refererad i Gibbons 2009, s. 29). Kunskap som eleven ska förvärva/utveckla är läs- och 

skrivförmågan att skapa olika texters uppbyggnad och innehåll (Skolverket, 2011, s. 223). För att 

stärka elevernas självkänsla till läsning och skrivning instämmer vi med Agélii Genlott och 

Grönlunds (2013, s. 103) observationsresultat att IKT användning i undervisningen är att föredra.  

 

I en studie som genomförts av Bobbit Nolen (2007, s. 232) framgår det att elevernas motivation 

ökade när litteraturen var kopplad till elevernas tidigare kunskap och erfarenheter samt när eleverna 

kände en anknytning till karaktärerna i böckerna. Liberg (2008, s. 62) menar att när den tidigare 

erfarenheten kopplas samman med texten utvecklas förståelse. Att ta del av och använda sig av 

elevens erfarenheter och kulturella bakgrund menar vi är en social stöttning. Tragetons (2012, s. 17) 

studie visar att elevernas motivation till läsning och skrivning ökade i samband med IKT 

användningen i klassrummet. Vi kan utifrån samtliga resultat dra slutsatsen att litteratur med 

anknytning till elevernas tidigare erfarenheter i samband med IKT användningen i undervisningen 

utvecklar såväl elevernas läsförståelse som ökar motivationen för läs- och skrivaktiviteter.  

  

De försämrade resultaten i PIRLS studier kring elevers läsförståelse har enligt oss lett till ett behov 

att finna nya tillvägagångssätt för att utveckla elevers läsförståelse. Läsförståelse är högre kognitiva 

processer, erfarenheter, kritisk och kreativ läsning och förmågan att dra slutsatser, där det 

känslomässiga systemet påverkar interaktionen mellan dem (Trageton, 2005, s. 157). Författaren 

menar att negativa känslor är ett hinder vid läsinlärning medan en positiv inställning och självbild 

tillsammans med bekräftelse kan hjälpa att barnet vid läsinlärningsprocessen. En medskapare 

bearbetar texten på ett metakognitivt plan, gör koppling och relaterar till texten, vilket de 

kanadensiska lärarna i Westlunds (2013, s. 214-218) studie menar är en stor del av läsförståelsen. 

Vi tolkar att det är viktig för eleverna att texten är menings- och betydelsefull i sitt sammahang. I 

Westlunds (2013, s. 271) studie framkommer vikten av hur man läser vilket de kanadensiska lärarna 

menar utvecklar metakognitionen. Det handlar alltså inte bara om att läsa utan det är viktigt hur 

man läser. Vi ser vikten av att veta varför man läser och skriver, att eleven förstår meningen med 

det. Selander och Kress (2010, s. 33) menar att eleven kan förstå meningen om de fått bearbetat 

texten för att förstå helheten. Texten blir meningsskapande om eleven får reflektera över den och 

sitt eget tänkande framkommer i Westlunds (2013, s. 256) studie. Vi kan även se att skapandet av 

texter utvecklas när skrivandet fyller en funktion (Tjernberg, 2013, s. 168) och det sociala samspelet 

ökar motivationen till läs- och skrivaktiviter hos eleverna eftersom det synliggör att uppgiften har 

ett syfte (Agélii Genlott och Grönlund, 2013, s. 103).  

 

I sin rapport kring PIRLS-projektet skriver Längsjö och Nilsson (2004, s. 30-31) att för att utveckla 

sin läsning bör den enskilda läsningen kompletteras med ett läsande där man använder strategier. 
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Återkommande i vårt resultat kommer de olika forskarna fram till vikten av strategier. Westlund 

(2013, s. 249) presenterar de kanadensiska läraranas strategier; ”göra kopplingar, ställa egna frågor 

och svara på frågor, göra inferenser, kunna visualisera texten, transformera sitt tänkande och 

förutsäga text”. Libergs (2008, s. 60) strategier att ställa frågor till texten, utreda oklarheter 

och/eller förutspå vad som kommer härnäst överensstämmer med de kanadensiska lärarnas. Tydlig 

finner vi att det inte bara handlar om att läsa för att förstå utan det krävs en strategi bakom, Säljö 

(2011, s. 79) beskriver att varje kontext kräver en strategi. Då menar vi att det inte räcker att arbeta 

med förståelsestrategier kring faktatexter som de svenska lärarna tillämpar (Westlund, 2013, s. 

244). De svenska lärarna i Westlunds (2013, s. 276) studie anser att kunna svara på direkta frågor 

om texten och återberätta den innebär att man förstår texten. Just frågor kan bearbeta texten på ett 

högre kognitivt plan, de kanadensiska lärarna i Westlunds (2013, s. 222-230) studie låter inte bara 

eleverna svara på frågor utan även ställa frågor kring texten och Tjernberg (2013, s. 140) kommer 

fram till att de öppna frågorna ger eleverna nya infallsvinklar. Vi anser att läsförståelsestrategier, 

som t.ex. frågor, är tankeverktyg som ska vara en stöttning för eleven när de ska förstå och integrera 

med texten. Som lärare menar vi, balanserar man på en fin linje mellan att lotsa eleverna framåt i 

sin utveckling och att stötta dem. Återkommande i studierna vi analyserat möter vi ord som 

vägledd, stöd, exempel och modellande vilka vi menar är bra om de inte blir alltför intensiva och 

begränsande, då de kan hämma kreativitet som Hultin och Westman (2013, s. 1012) pekar på när 

eleverna får ta del av de digitala exempeltexterna. Vi kan även tänka att om man som lärare enbart 

använder sig av modellande, kan detta leda till om inte hämmande men eventuellt mindre 

utvecklande. Westlund (2013, s. 270) förklarar att de kanadensiska lärarna i hennes studie till en 

början använde modeller av sitt eget tänkande för att sedermera föra över detta till eleverna som 

använder det som egna strategier.  

 

Lärareffekter påverkar eleverna i hög utsträckning både positivt och negativt menar vi. Vi ser i 

Bobbit Nolans (2007, s. 242) och Alatalos (2011, s. 95) studier att lärarens engagemang och intresse 

är av stor betydelse för elevernas motivation och läs- och skrivutveckling. Å andra sidan visar Giota 

(2002, s. 296) att de lärareffekter som förutbestämmer elevernas nivå hämmar motivationen och 

elevernas självuppfattningar. För att behandla eleverna som enskilda individer där det sociala 

samspelet och de kulturella effekterna har stor betydelse för läs- och skrivutveckling bör det finnas 

en genomtänkt variation utifrån förutsättningarna (Bobbit Nolan, 2007, s. 234, Tjernberg, 2013, s. 

150 och Trageton, 2012, s. 17). Detta styrks av Giota (2002, s. 301) som belyser risken av att se 

eleverna som en homogen massa istället för enskilda individer, då det kan resultera i att behovet av 

det sociala samspelet och de kulturella effekterna inte är av samma betydelse.    

.  

7. Konklusion och implikation 
Utifrån resultatet av vår studie kan vi konstatera att skolans undervisning och innehåll bör vara 

motiverande och ha ett syfte och meningsfullhet för att elevernas utveckling ska ske på bästa sätt.  

Det framkom även att det sociala samspelet var av stor betydelse för elevernas läs- och 

skrivutveckling. Forskningen vi har analyserat kommer fram till att kombinationen av socialt 

samspel och IKT användningen i undervisningen resulterar i förbättrade läs- och skrivresultat. 
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Dessutom visade det sig att en aktiv och engagerad lärare vara av stor betydelse för elevernas 

kunskapsutveckling. Det framkom även att stöttning från läraren krävs för att stärka elevernas 

motivation till att genomföra uppgiften. Dock visade det sig att gränsen mellan stöttning och 

lotsning är hårfin och av stor betydelse då stöttning hjälper eleven att befinna sig i den proximala 

utvecklingszonen till skillnad från lotsning visar sig hämmande och begränsande i elevers 

utveckling. I studie framkom det även att IKT användningen i undervisningen underlättade 

elevernas skrivutveckling och stärkte elevernas självkänsla då det motiverade dem att klara av mer 

än de förväntat sig. Motivationen till elevers läsutveckling visade sig stärkas då litteraturen var 

kopplad till elevers tidigare erfarenheter och eleven kände en anknytning till karaktärerna i 

böckerna. Det visade sig även att motivationen till läsutveckling ökar med en utvecklade 

läsförståelsestrategier. Forskare i studien poängterar att läsförståelseförmågan utvecklas om eleven 

får arbeta med frågor och strategier för att kunna bearbeta texten på ett högre kognitivt plan. 

Elevernas kognitiva förmågor visade sig även utvecklas genom IKT användningen i 

undervisningen. Studien visade att IKT användningen bidrog till att eleverna producerade texter 

med ett tydligt händelseförlopp och en rödtråd genomgående i texten. En del av den utvecklingen 

har skett i samspelet med klasskamraterna när eleverna producerade texter i helklass.  Det vi 

kommer fram till i vår litteraturöversikt är att IKT, läsförståelsestrategier och det sociala samspelet 

är stöttning för eleverna. Stöttningen krävs för att motivera eleverna att klara av de alltför svåra 

uppgifterna som de annars känt olust inför. Stöttningen i form av IKT, socialt samspel och 

läsförståelsestrategier leder till att motivera eleverna att utveckla sin läs- och skrivförmåga. 

 

Resultatet av studien bör få en positiv inverkan på lärare ute på fältet, men även en bra grund för 

lärarstudenter för att göra de mer medvetna om olika arbetssätt och verktyg som motiverar eleverna 

att utveckla läs- och skrivförmåga. Vi vill med detta arbete förtydliga att det inte endast är lärare i 

de tidiga åldrarna och ämnesläraren i svenska som bär ansvar för detta, utan alla lärare oavsett 

årskurs och ämne bör se till att eleverna motiveras i deras lärande för att läs- och skrivförmågan ska 

utvecklas. Vår förhoppning är att detta i sin tur kan leda till en än mer professionell verksamhet. 

Vilket kommer leda oss vidare i kommande examensarbete, där vi utvecklar en praktik och skapar 

empiriska studier utefter denna forskningsöversikt. 

 

Elever har olika förutsättning och behov i sitt lärande vilket är ett av skolans uppdrag att tillmötesgå 

(Skolverket, s. 8). En framtida forskning kring hur varierande lärmiljöer, t.ex. flippat klassrum 

motiverar eleverna i deras utveckling av läs- och skrivförmågan vore av stort värde. Vilket styrks av 

Skolverket (hämtat 2015-04-17). 
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Social interacion 
AND learning AND 
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perspective 
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AND learning  
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2015-04-10 Summon Arne Trageton 7 3 1  



24 

9.2 Bilaga 2 Artikelöversikt  

Publika-

tionsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Kriterier/ 

inklusions- och  

exklusionskriterier 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Urval/Bortfall 

 

Slutsats/resultat 

2011 

Göteborgs 

Universitet 

Acta 

Universitatis

Gothoburgen

sis 

Libris 

 

Läsförståelse och 

läsundervisning  

 

Tarja Alatalo Skicklig Läs- och 

skrivundervisn-

ing i åk 1-3 

Förstå och beskriva 

lärares möjligheter 

och svårigheter till 

skicklig läs-och 

skrivundervisning, 

vilket innebär 

förmåga att med 

precision identifiera 

var elever befinner 

sig i sin läs- och 

skrivutvecklingsproce

ss och att hjälpa 

elever att utveckla 

god läsförmåga 

Etnografiskt 

perspektiv, 

Kombinerad 

kvalitativ och 

kvantitativ 

Observation 

och enkäter 

Kvalitativ: 8 lärare i 

årskurs 1 och 2 

Kvantitativ: 249 

klasslärare 

Läsflyt är grunden till en god 

läsförståelse. Studien visar att 

samtala kring texter och bilder 

i helklass ökar elevernas 

förståelse och ordförråd. 

Lärarna i studien betonar 

vikten av att eleverna ska se 

skolan som meningsfull och 

planerar läs – och 

skrivundervisningen utefter de 

som eleverna anser vara 

lustfyllt. Studien visar även att 

risken med ett alltför elevstyrt 

lärande kan tränga undan 

pedagogiken och lärarens 

hjälp och stöttning. 

2008  

Uppsala 

universitet 

Libris 

 

Läs – och skrivutveckling 

NOT svårigheter NOT 

andraspråk  

Caroline Liberg Läs- och 

skrivutveckling 

och ett utökat 

läraruppdrag 

I den här 

artikeln/konferensbid

rag beskrivs kritiska 

punkter i barns och 

ungas läs- och  

skrivutveckling 

baserat på forskning 

inom såväl det 

kognitiva som det  

Sociokulturella 

perspektivet. 

Kvalitativ 

Observation, 

Etnografiskt 

perspektiv. 

Litteraturövers

ikt 

4 nedslag 

1. Tidig förskoleålder: 

Observation Mamma 

och son (11 månader) 

2. Senare förskoleålder: 

Observation Mamma 

och dotter (3 år) 

3. Tidig skolålder: 

Årskurs 1, 1 lärare 3 

elever 

4. mellanåren och 

uppåt 

Studien belyser vikten av att 

eleverna redan i en tidig ålder 

får stöd med att utveckla 

förståelsestrategier. Det 

framkommer även i studien att 

textsamtal i större grupper kan 

utveckla förståelseförmågan. 

Att eleverna utvecklar 

metaspråkliga förmågor och 

metakognitivt förhållande är 

av stor betydelse då eleverna 

ska producera längre texter. 

2007 

Routledge; 

ERIC – EBSCO 

 

Susan Bobbit Nolan Young Children's 

Motivation to 

Hur motivation 

framträder och 

Kvalitativ; 

Etnografisk 

2 skolor lågstadiet, 67 

elever och deras lärare 

Den sociala kontexten spelar 

en oerhört viktig roll i 
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Cognition 

and 

instruction 

Read and write AND 

motivation AND 

elementary school 

Read and Write: 

Development 

in Social 

Contexts 
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erfarenheter i olika 

sammanhang.  
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och intervjuer 

elevernas motivation till 

läsning och skrivning. Det 

sociala samspelet i 
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samspel med utvecklingen när 
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att läsa och skriva inom fler 

gener.   
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Elsevier; 

Computers 

& Education 
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Annika Agélii 

Genlott och Åke 

Grönlund 

Improving 

literacy skills 

through learning 

reading by 

writing: 

The iWTR 

method presented 

and tested 

Syftet med studien är 
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och utvecklade 

metoder för att lära 

barn I den tidiga 

åldern att läsa och 

skriva. 
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Testgrupp: 41 elever 

Kontrollgrupp: 46 

elever 

Resultatet av studien visar att 

kombinationen av socialt 

samspel och IKT 

användningen i 

undervisningen förbättrade 

elevernas läs- och 

skrivförmåga. Samt stärkte 

elevernas självkänsla inför läs 

– och skrivaktiviteterna. 

2013 

Literacy 

Information 

and 

Computer 

Education 

Journal 

(LICEJ) 

Personlig kommunikation 

– Erica Lövgren 

 

IKT och läs – och 

skrivutveckling 

 

Eva Hultin och 

Maria Westman 

Early Literacy 

Practices Go 

Digital 
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förståelse för hur 

digitala verktyg 

påverkar läs- och 

skrivutvecklingen hos 

barn I tidig ålder. 

Kvalitativ, 

intervjuer och 

observationer. 

Etnografisk 

design 

Intervju: 8 lärare  

Observation: 2 klasser 

Helklass skrivning ger 

eleverna viktiga erfarenheter 

för att kunna utveckla sitt 

individuella skrivande. 

Eleverna producerar längre 

texter då de skriver på datorn. 

Exempeltexter kan såväl stötta 

som hämma läs- och 

skrivutvecklingen.  
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pedagogiska 

institutionen, 

Stockholms 

Universitet 

Google Scholar 

 

 

Ämnesövergripande läs – 

och skrivundervisning  

 

Catharina Tjernberg Framgångs-

faktorer i läs- och 

skrivlärande 

Studiens syfte är att 

analysera 

framgångsfaktorer i 

läs- och skrivlärande. 

Att klarlägga hur 

läraren utvecklar sin 

yrkesskicklighet, 

samt ta reda på vilka 

förutsättningar den 

Kvalitativa 

Etnografiska 

intervjuer och  

observationer 

6 klasslärare 

2 speciallärare 

Logoped, 

Dramapedagog och 

Skolans rektor 

Observationer i 4 

klasser, 2 i lågstadiet 

och 2 i mellanstadiet 

 

Interaktiva aktiviteter, 

högläsning, textsamtal och 

processkrivning i olika former 

bygger upp elevernas 

ordförråd, utvecklar 

läsförståelse, lär eleverna 

effektiva läs- och 

skrivstrategier samt utvecklar 

den metaspråkliga förmågan. 
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pedagogiska miljön 

0erbjuder för denna 

utveckling. 

När eleverna arbetar på 

gränsen till var de klarar av 

använder lärarna sig av 

scaffolding för att uppnå 

målen. 

2013 Natur 

& Kultur 

Libris 

Sökord: Läsförståelse och 

läsundervisning 

Barbro Westlund Att bedöma 

elevers 

läsförståelse: en 

jämförelse 

mellan svenska 

och kanadensiska 

bedömningsdisku

rser i 

grundskolans 

mellanår 

Syfte är att få svar på 

vilken diskurs 

bedömning av 

läsförståelse som 

dominerar inom 

respektive 

skolsystem, vad 

eventuella skillnader 

kan bero på och hur 

dessa i så fall 

påverkar vilken 

läsförståelse eleverna 

utvecklar. 

Kvalitativ 

Komparativ 

monografisk 

avhandling, 

Intervjuer och 

klassrums-

observationer 

som underlag 

för intervjuer 

Sverige, Stockholm; 4 

skolor, 5 lärare och 4 

rektorer 

Kanada, Vancouver; 2 

skolor, 5 lärare och 2 

rektorer  

Läsförståelse är ett 

meningsskapande. Svenska 

lärare använder sig inte av 

begrepp som att undervisa i 

läsförståelse, 

förståelsestrategier, 

metakognition, göra 

inferenser, förutsäga text, 

förändra och syntetisera sitt 

tänkande och göra 

kopplingar, vilket de 

kanadensiska lärarna 

återkommande gör. 

Diskurserna som framkommer 

bland de svenska lärarna är 

mekanisk diskurs och 

läslustdiskurs till skillnad från 

de kanadensiska som är 

medvetandegöraande diskurs 

och engagemangs diskurs.  

2012 Summon 

Sökord: Arne Trageton 

Arne Trageton Att skriva sig till 

läsning på 

datorn: forskning 

och beprövad 

erfarenhet. 

Syftet med studien är 

att undersöka vilka 

effekterna blir av att 

utesluta 

handskrivningen helt 

till åk 2 och enbart 

fokusera på 

datorskrivning.    

Kvalitativ 

litteraturöversi

kt. Utifrån ett 

Etnografiskt 

perspektiv. 

Framgår ej i texten Studien visar att resultatet av 

att utesluta handskrivningen 

till åk 2 och enbart använda 

sig av IKT resulterade i att 

eleverna producerar bättre och 

längre texter tidigare. Samt att 

de sociala samtalen och 

motivationen ökade hos 

eleverna. Studien visar också 

att datorklassen hade bättre 

resultat på de nationella 

proven i åk 3 jämfört med 

handskrivarklassen  
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