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Abstract 

 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att studera vetenskapliga 

artiklar och avhandlingar genom att utgå ifrån vår problemformulering och 

frågeställning som innefattar faktorer som kan påverka elevens läsutveckling 

såsom skolmiljön, hemmiljön, samt vilken roll läraren bär för elevens 

läsutveckling. Metoden vi har använt oss av är sökningar i olika databaser 

och granskat den data vi hittat utifrån olika kriterier för att avgöra om de 

skulle inkluderas i studien. Vi har kommit fram till att flera olika faktorer 

påverkar elevernas läsutveckling och att de många gånger hör samman. 

Några av dessa faktorer som påverkar innefattar lärarens kunskaper inom 

språkets struktur, hemmiljön med föräldrarnas engagemang och samsyn 

tillsammans med skolan, skolmiljön, stöttning, samt undersökning av elevens 

kunskapsnivå inom läsningen för att varje enskild individ ska få möjligheten 

att utvecklas. En intressant aspekt för fortsatt forskning hade varit att 

studera internationella och nationella skillnader inom området hemmiljöns 

effekt och föräldrarnas engagemang och påverkan kring barnens 

läsutveckling.  



 
 

 

 

Förord 

Denna litteraturstudie har varit en resa som har resulterat i nya lärdomar, diskussioner, 

funderingar, samt ett samarbete som har gjort det möjligt att skapa en litteraturstudie. Den är 

baserad utifrån tidigare vetenskap med inslag av en ny syn ifrån vårt perspektiv inom området 

läsutveckling. Det har varit intressant att ta del av tidigare forskning och dess resultat, vilket i 

sin tur har bidragit till nya lärdomar inom läraryrket.  

 

I början av studien arbetade vi mycket tillsammans med att söka artiklar och avhandlingar. 

Dessa artiklar har sedan fördelats genom att läsa och sedan tilldela varandra innehållet för att 

effektivisera och kunna ta del av fler artiklar och avhandlingar. Även litteraturen delades upp 

för att få mer förkunskaper inom området vilket även det gjorde att vi breddade våra 

kunskaper genom att delge varandra. Skrivprocessen har skett till största del genom 

programmet googledrive för att effektivisera skrivandet och för att kunna ta del av varandras 

textavsnitt oavsett plats och tid. Googledrive är ett program som gör det möjligt att genom 

internet spara arbetet samt göra förändringar i samma dokument från olika datorer. Vi har 

genomgående läst igenom det skrivna för att båda ska vara uppdaterade och för att kunna göra 

eventuella ändringar. De delar som krävt analys och diskussion har vi genomfört tillsammans 

vid samma tidpunkt och då har skrivandet inte skett över googledrive. Detta för att muntligt 

kunna diskutera vårt resultat mer ingående, samt kunna spinna vidare på nya idéer inom 

området.  

 

Halmstad i Juni 2014 

 

Hanna Eriksson och Jasmine Walfridsson 
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1. Inledning 

Elever är mer än bara elever, de är individer som samlas på en gemensam plats för att ta del 

av kunskaper, för att inhämta kunskaper och för att förberedas för samhället. Detta nämner 

även Skolverket (2011, s. 8) och menar att skolan har i uppdrag att förbereda eleven för att 

verka i samhället. Varje elev kommer med olika erfarenheter, literacy, behov, kunskaper och 

bakgrunder som de bär med sig vid skolstarten. Skolan ska enligt läroplanen (Skolverket, 

2011, s.8) ge en likvärdig utbildning men det innebär inte att undervisningen ska utformas på 

samma sätt överallt. I kursplanen nämns även att undervisningen ska anpassas till alla elevers 

olika behov och utgångspunkter. Målen kan nås på olika sätt och därför kan inte 

undervisningen utformas lika för alla individer i en klass (Skolverket, 2011, s.8). Därför är det 

viktigt att läraren har förståelsen att alla elever är och lär sig olika anser vi.  

Vi vill i denna litteraturstudie studera vilka faktorer som kan påverka elevens läsutveckling i 

skolans tidigare år F-3. Vi kommer även att beröra lärarens roll kopplat med elevers 

läsutveckling. 

 

Ett område som kommer att framlyftas i studien är literacy kopplat till läsutveckling. Det är 

viktigt att förstå literacy i det sociala och kulturella sammanhanget. Barton (Fast, 2006, s. 37) 

menar att literacy påverkar den enskilda individens personliga utveckling då eleverna har med 

sig olika erfarenheter i ryggsäcken som de fått med sig genom livet. Dessa erfarenheter är 

baserade på olika literacy situationer under olika perioder i livet. Barns läsning ser olika ut 

individer emellan och deras egen läsning ändras med tiden (Fast, 2006, s. 37). 

 

Litteraturstudien berör faktorer som finns i elevens omgivning i samband med deras 

läsutveckling. Dessa faktorer är viktiga att få syn på då läroplanen (Skolverket, 2011, s.7) 

berör att skolväsendet ska främja alla elevers utveckling och lärande, samt en livslång lust att 

lära. Svenska Unescorådet skriver om att inkludering i skolan kännetecknas av en 

accepterande miljö där alla elever bemöts, samt att elevernas olikheter istället ses som en 

tillgång i undervisningen (Ahlberg, 2013, s.27). 
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Ahlberg (2013, s.27) menar att elevernas olikheter kan vara en tillgång och bör främja 

undervisningen och då formas av läraren på ett inspirerande och varierande sätt. Detta kan leda 

till en möjlighet för alla elever att ta till sig kunskapen och lära sig läsa på det sätt som passar 

varje enskild individ allra bäst. En varierande undervisning kan påverka elevernas läsning och 

blir då en bidragande faktor till vidare kunskaper inom läsningen som gör att de berikar sitt 

ordförråd, samt blir medlemmar i det Frank Smith benämner som de läskunnigas förening. 

Barn vet tidigt om de är medlemmar eller inte och även vilka som har lärt sig läsa i sin klass 

och i sin omgivning (Fast, 2006, s.42).  

 

Alla elever som kommer till skolan bär med sig egna erfarenheter ifrån sin hemmiljö som i sin 

tur präglar eleverna på olika sätt. Det är en miljö som inte går att jämföra mellan eleverna. 

Foucault i Persson (2009, s.85) åsyftar att om det finns en acceptans för att eleverna är olika när 

de börjar skolan och att skolan inte försöker minska denna olikhet påverkar detta hela skolans 

verksamhet. Han påpekar att det infinner sig en acceptans om att eleverna lär sig i olika takt 

och på olika sätt vilket bidrar till att kvaliteten på undervisningen och det eleverna lär sig ökar 

(Persson, 2009, s. 85).  

 

Skriftspråket har utvecklats och förändringar har förekommit i samhället gällande de krav som 

finns på samhällsmedborgarnas läs- och skrivförmåga i Sverige. Prestationer har förändrats 

mellan generationer då elever på 1950-talet många gånger började arbeta efter en sex år lång 

utbildning även om slutbetyg saknades. Den läsförmåga som eleverna efter sin skolgång 

behövde för att försörja sig var betydligt lägre än var det är idag då eleverna många gånger 

behöver en högskoleexamen efter sin tolvåriga utbildning. I dagens samhälle är kraven höga på 

alla individer och inte bara på de som anses tillhöra samhällets elit (Nielsen, 2008, s. 19).  

 

Lorraine Wilson (2012, s. 3) förklarar hur människan föds in i en kommunikationsvärld där 

familjens språk innefattar hur vi talar, lyssnar, skriver och läser. Detta i sin tur influerar barnet 

hur de ska lära sig språket. Hon förklarar även att föräldrarna ska låta barnet vara delaktig i 

läsningen genom att ställa frågor som bidrar till roligare läsning och på detta sätt skapa 

illustrationer utifrån egna tankar. 
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2. Bakgrund 

I denna litteraturstudie fördjupar vi oss i tidigare forskning och vi inriktar oss på faktorer som 

kan påverka elevens läsutveckling. Inom lärarrollen belyser Fridolfsson (2008, s.20) att den 

tidiga språkliga utvecklingen påverkar läsutvecklingsförloppet, därav vikten att som lärare vara 

insatt i den formella läsinlärningen. I Fasts (2006, s.35) undersökning lyfter hon fram vilka 

kulturella och sociala sammanhang barn möter i textorienterade aktiviteter i sin familj. 

Läsutvecklingen är en process som ständigt utvecklas och bygger på färdigheter och repetition 

som måste göras regelbundet. Fridolfsson (2008, s.37-38) skriver även om förväntningar på 

pedagogen och att man ska kunna ta hänsyn till barnens olika förutsättningar och se till deras 

behov. Även i läroplanen (Skolverket, 2011, s. 8) står det att undervisningen inte kan utformas 

lika för alla individer, utan lärarna måste se till varje elev. 

2.1 Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 

Säljö (2014, s. 120) lyfter fram Vygotskijs idévärld som innefattar att människor ständigt 

befinner sig under förändring och utveckling. I denna idévärld uppstår situationer då vi 

människor har möjlighet att utbyta kunskaper i samspelssituationer med andra. I dessa 

situationer lär vi oss att se nya möjligheter och mönster som i sin tur påverkar det intellektuella 

med hjälp av de nya redskapen som uppkommit i ett samspel mellan människor. Vygotskijs 

egen definition av den närmaste utvecklingszonen (Zone of Proximal Development) innebär 

vad eleven kan prestera på egen hand och vilka prestationer som kan ske genom en vuxens 

ledning eller en mer kompetens persons ledning. Säljö (2014, s. 122) beskriver att den mer 

kompetenta personen är en vägledare för personer med mindre kompetens än sig själv. 

Vygotskij syftar på att det även finns en potentiell utveckling av vad eleven kan prestera och 

med detta menat finns det mer än den uppvisade kunskapen i den närmaste utvecklings zonen 

(Säljö, 2014, s. 123).  

 

Stadler (1998, s. 51) hävdar att det är svårt att avgöra vilken metod som är den mest optimala 

inom läsinlärningen. Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) skriver om Vygotskijs 

syn på inlärning och utveckling. Författarna menar utifrån Vygotskij teorier att barn lär sig i 

sociala sammanhang när det för samtal och det kognitiva får vara engagerat, samt där barnen 

får ta del av andra ståndpunkter och diskutera med varandra. Likaså Säljö (2014, s. 66) lyfter 

fram det sociokulturella perspektivet som en utgångspunkt där kommunikationen och hur 

språket används står i fokus och fungerar som länken mellan omgivningen och eleven.  
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Även den nu gällande läroplanen tyder på att eleverna ska förberedas för samhället där språket 

är en betydelsefull faktor. Därför är det viktigt som Stadler (1998, s. 51) nämner att skolan 

skapar goda möjligheter för att eleven ska kunna utveckla sin språkförmåga. Säljö (2014, s. 67) 

beskriver det sociokulturella perspektivet i form av uttryck i språket som de bemöter genom att 

integrera med andra.  

2.2 Literacy  

Literacy har under de senaste åren blivit ett centralt begrepp och kommer nämnas i vår 

litteraturstudie. Begreppet literacy har sin utgångspunkt i ett synsätt som har ett samband med 

tidiga sociala aktiviteter, sociala relationer och kultur som påverkar våra tankar och våra 

handlingar. Därför är det även viktigt att poängtera att alla religioner har olika literacy (Fast, 

2006, s.179).  Även Säljö (2014, s. 68) nämner literacy inom det sociokulturella perspektivet. 

Han menar att utveckling sker i en värld av handlingar som baseras på tidigare föreställningar 

och samspelsmönster vilka är kulturellt grundade. En gemensam form av literacy som 

människan kan komma i kontakt med är visual literacy vilket innebär bilder och fotografier i 

närmiljön.  Fast (2006, s.179) nämner även att det återspeglas i människan om familjen lägger 

vikt på böcker och dagstidningar eller om det är tekniska apparater som dominerar i hemmet. 

Eriksson Gustavsson (1997, s. 13) beskriver literacy som en förmåga i vardagslivet som inte 

bara innefattar läs och skrivförmågan. Utöver att kunna läsa och förstå det man läser och 

skriver innebär begreppet även att man med egna erfarenheter ska kunna göra bedömningar 

utifrån information i skrift. 

  

Frost (2009, s.33) nämner betydelsen för elevens läsutveckling att läraren kan avgöra var 

eleven står i sin utveckling inom läsningen, för att därefter kunna planera aktiviteter som 

utvecklar eleven. Därför poängterar Frost (2009, s.33) betydelsen av att läraren ger eleverna 

stöd i undervisningen eftersom de har med sig olika förutsättningar i ryggsäcken när de 

kommer till skolan. Frost (2009, s.33) anser att det inte alltid behövs grundliga teoretiska 

kunskaper inom läsningen hos lärare. Men hon nämner fyra huvudpunkter vilka är följande; att 

utforska, att skriva och läsa enkla texter, att utforska ord i läsning och skrivning, samt att läsa 

svåra texter. Dessa fyra huvudpunkter går in i varandra och hon anser att läraren bör ha en 

uppfattning om hur de kan bidra till elevernas läsutveckling. Med hjälp av dessa aktiviteter 

anser Frost (2009, s. 115) att läraren ska kunna anpassa aktiviteten efter elevens 

utvecklingsstadium.   
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För att upprätthålla en stöttande klassrumsmiljö menar Frost (2009, s. 147) att läraren bör tänka 

över sitt förhållningssätt, sin undervisning och hur läraren involverar eleverna i dialoger. Detta 

bidrar till en reflekterande miljö beroende på lärarens öppenhet kring sitt arbetssätt som i sin tur 

kan stötta eleverna. Läraren själv bör även acceptera sina misstag och ta med dem som en 

lärdom i sin lärprocess.  

2.3 Problemområde 

Överallt i vårt samhälle finns information i form av texter som vi med hjälp av läsningen måste 

ta till oss. Därför anser vi att det är viktigt att eleverna redan i skolan får den kunskap de 

behöver om språkets uppbyggnad samt om läsningen för att kunna utvecklas. Det kan finnas 

många faktorer som påverkar elevernas läsutveckling. Vi anser därför att det är betydelsefullt 

att fördjupa oss inom detta problemområde och de faktorer som kan vara en bidragande faktor 

till att eleven utvecklas inom läsningen.  Alla elever har med sig en egen utformad literacy 

baserad på sociala och kulturella erfarenheter. I dagens samhälle är det av en stor betydelse att 

kunna tolka och förstå texter för att kunna vara en del av dagens samhälle.  

3. Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att undersöka vilka faktorer som kan påverka elevens 

läsutveckling, samt hur influerande lärarens roll är berörande elevens läsutveckling. Utifrån 

problemområdet som uppstår utformar vi följande frågeställning; Vilka faktorer kan påverka 

elevens läsutveckling.  

 

4. Metod      

Vår studie är en systematisk litteraturstudie, vilket innefattar att syftet är en fördjupning inom 

ett ämnesområde utifrån valt intresse, samt en bedömning och sammanställning av tidigare 

empiriska studier inom det valda området. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 

(2013, s 31-32) bygger en systematisk litteraturstudie på tydlighet i beskrivningar av urval och 

de artiklar som använts, samt att forskaren är strukturerad, vilket i vårt fall kommer ske med 

hjälp av underrubriker samt kategorier. Datan som vi använt oss av består av både 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar men för att tydliggöra samt underlätta flytet i texten 

kommer vi benämna dessa båda som artiklar i kommande text. Vi har valt att dela upp 

artiklarna i urval 1 och 2. Till urval 1 valdes 10 artiklar ut som vi ansåg var relevanta, för att 

granska ytterligare, i jämförelse med vårt syfte samt vår frågeställning. Till urval 2 valdes 7 

stycken artiklar av de granskade från urval 1, samt att det tillkom 3 artiklar, för att vi ansåg att 
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vi behövde mer data då 3 artiklar valdes bort. Vi har använt oss av både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar i vår undersökning, då vi anser att resultaten är relevanta för vår 

frågeställning och vårt syfte. I vår litteraturstudie har etiska överväganden gjorts, i både resultat 

och urvalsprocess, något som också Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s 69-70) 

lyfter fram. I studiens resultatdel har inga personliga åsikter lyfts fram, utan det som framträder 

speglar resultaten som framkommit i artiklarna.  

 

Här nedan följer en beskrivning av datainsamlingen samt databearbetningen.  

Det har genomförts artikelsökningar genom olika databaser som också benämns, samt 

presenteras i en tabell med sökhistorik (se bilaga B:1). De utvalda artiklarna har sedan 

bearbetats och kategoriserats efter faktorer som påverkar läsutvecklingen, för att få en tydlig 

struktur till uppbyggnaden samt sammanställningen av resultatdelen.   

4.1 Datainsamling 

I enlighet med Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 83) beskrivs urvalsprocessen i olika steg, vilket 

har varit en modell vi utgått ifrån. I steg 1 identifierades intresseområdet med hjälp av en 

tankekarta och tidigare inläst litteratur inom intresseområdet. I steg 2 valdes artiklar från 1990-

talet och fram till idag för att skapa en stringens i vår litteraturstudie och därigenom begränsa 

sökningarna i databaserna. I steg 3 genomfördes sökningar med hjälp av relevanta sökord och 

nyckelord i databaserna SwePub, Halmstad Högskolas sökmotor summon, ERIC EBSCO 

HOST där vi inhämtade vetenskapliga artiklar. Undantagsvis följdes inte steg 4 från modellen i 

Eriksson m.fl. (2013, s. 83) i förarbetet med vår systematiska litteraturstudie, eftersom vi bara 

använt oss av vetenskapligt granskade och publicerade artiklar. I steg 5 lästes abstrakt från de 

artiklar som hade en relevant titel för vår studie, för att kunna kategorisera dem och bilda oss en 

uppfattning av vad artiklarna handlade om. De artiklars abstrakt som stämde överens med vårt 

syfte och frågeställning lästes därefter ingående i steg 6, där även en kvalitetsvärdering gjordes. 

Detta genom att använda oss av Forsberg och Wengströms bilagor och checklistor i Eriksson 

Barajas m.fl. (2013, s. 188-192) för värdering av artiklarna. 

4.2 Databaser 

Datainsamlingen har skett både manuellt och genom databaser. Precis som Eriksson Barajas 

m.fl. (2013, s. 74) beskriver det här steget, skedde en manuell sökning genom att granska 

referenslistor från litteratur vi läst inom området läsutveckling och läsinlärning. Vi utgick sedan 

ifrån namnen på intressanta författare som vi i tidigare kurser på vår utbildning stött på.  
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Databaserna som användes för att hitta utbildningsvetenskaplig forskning var bland annat ERIC 

EBSCO (Educational Resources Information Center) som är en bred internationell databas 

inom pedagogik samt psykologi. Även databasen SwePub användes, som innehåller publicerat 

material i form av avhandlingar, konferensbidrag samt artiklar på svenska, från ett trettiotal 

lärosäten runt om i Sverige. För att avgränsa och få tillgång till de artiklar som var 

vetenskapligt granskade, kryssades rutan med texten peer-review i. Genom att avgränsa 

sökningen efter endast refereegranskat material bidrar det till att data som används är 

vetenskapligt granskad. Sökning av data inom Halmstad Högskolas söksystem summon 

förekom och då avgränsades sökningarna genom kategorin “artiklar från vetenskapliga 

publikationer, inklusive vetenskapligt granskade”. Vi sökte inom alla publikationsformer men 

har främst använt oss av avhandlingar i bokform eller pdf:er samt vetenskapliga 

tidskriftsartiklar.  

 

4.3 Sökstrategi 

Som Torgersson säger i Eriksson m.fl. (2013, s.78-79) är det utifrån frågeställningen som 

kriterierna för sökningen fastställs och som sedan styr val av databas och sökbegrepp. För att 

vara mer specifik i vår sökning har vi använt oss av en fritextsökning (booleska operatorerna) 

som Petticrew & Roberts benämner i Eriksson m.fl. (2013, s. 78-29).  Detta är ett vanligt sätt 

att tillgå och innebär att välja enstaka sökord eller ordkombinationer från den 

problemformulering som valts, vilket till en början förekom i ett första skede i sökandet av 

artiklar till urval 1. Sökorden kombineras i fritextsökningen med hjälp av orden “AND”, “OR” 

samt “NOT” för att bredda, smalna av eller begränsa sökningen.  

  

4.4 Databearbetning 

Nedan följer en beskrivning av vårt tillvägagångssätt av den data vi funnit till litteraturstudien. 

Som vi tidigare nämnt beskriver Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 31) att en systematisk 

litteraturstudie bygger på tydliga beskrivningar där datan granskas samt sammanställs. Detta 

upplägg följdes vid bearbetningen. En avvikelse som gjordes för att effektivisera arbetet var 

dock att dela upp artiklarna mellan oss till en början för en första granskning. Detta 

underlättade en sortering av materialet. Därefter diskuterades innehållet gemensamt. Varje 

artikel är granskad och noggrant studerad utifrån checklistor för kvalitetsgranskning, samt med 

hänsyn till frågeställning och syfte, för att fastställa om artiklarna i fråga kunde användas i vår 

resultatdel. Vi har studerat infallsvinklarna och författarnas syfte ingående, för att de ska 
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stämma överens med vårt intresseområde. Det resultat som påträffades i artiklarna har vi 

omnämnt i vår resultatdel och inget har förvrängts eller försummats till vår fördel i 

litteraturstudien, utan resultatet är tillförlitligt. För att underlätta bearbetningen av viktig data 

som sammankopplades med frågeställningen markerades viktig text i materialet för att 

underlätta arbetsprocessen i ett senare skede. Efter att ha läst de artiklar som anträffats delgav 

vi artiklarnas innehåll muntligt till varandra och en diskussion uppkom. Vi tog även del av 

varandras markeringar i artiklarna för att få en uppfattning huruvida vi hade liknande åsikter 

om vad som skulle vara med i vårt resultat och om artiklarna hade en direkt koppling till 

frågeställningen. Vid diskussionerna kom vi fram till vilket material som skulle tas med och 

återigen vad som var relevant.  

  

De artiklar som valdes ut har vi sammanställt i en artikelöversikt (Bilaga A:1, B:1) som 

innehåller årtal, utgivare, databaser, sökord, kriterier, författare, titel, syfte, metod, 

urval/bortfall samt resultat och slutsats som redovisas. 

 

Genom diskussionerna om artiklarnas innehåll och med hjälp av artikelöversikten kunde vi 

fastställa likheter och skillnader som vi ansåg intressanta att använda i vår resultatdel i 

litteraturstudien.  Genom diskussioner och några omprövningar av kategorier mynnade det 

tillslut ut i dessa kategorier: den trygga omgivningen, det meningsfulla läsandet, läsningens 

betydelse, stöttning, kartläggning av elevernas läsutveckling, en god läsare- en resurs, 

hemmiljön, skolmiljön och läraren. 

4.5 Urvalsprocessen 

Urvalsprocessen skedde utifrån några av de olika steg som Eriksson Barajas m.fl. beskriver 

(2013, s. 83). I steg 1 beslutade vi om vårt intresseområde som var läsutveckling, vilket ligger i 

tiden och är ett ämne som idag är omdiskuterat. Sökord som bearbetades för en första sökning 

var bland annat läsning, läsinlärning, läsutveckling, learning to read, att läsa AND skriva, 

läsförmåga, Läsning AND sociokulturellt och individualiserad undervisning, vilket utgjorde en 

bred sökning och gav många träffar.  

I urval 1 hamnade de artiklar som granskats efter dess titlar samt efter att ha läst abstrakts 

utifrån vår problemformulering och inklusionskriterierna. Detta för att få en bild av materialet 

och om det fanns någon användning av det. Uppfyllde materialet dessa krav gick artiklarna 

vidare till urval 2 för en ytterligare granskning, för att få en fullständig förståelse för innehållet 
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och strukturen. Detta gjorde att en del av artiklarna exkluderades eftersom vi ansåg att de inte 

var relevanta eller att de inte matchade vår frågeställning.  

 

I steg 2 i sökningen valde vi att begränsa språket i de vetenskapliga artiklarna till svenska, 

engelska eller norska, eftersom det är språken vi behärskar. I största utsträckning valdes artiklar 

på svenska för att vår förståelse skulle matcha det författarna ville belysa, samt för att så få 

missuppfattningar som möjligt skulle ske av artiklarnas innehåll. Steg 3 genomfördes genom 

sökningar i Halmstad Högskolas databaser SwePub och ERIC EBSCO HOST, samt i det övriga 

söksystemet summon på bibliotekets hemsida. Vi läste sammanfattningarna av de artiklar vi 

hittade och kunde snabbt sortera bort de vi inte tyckte var relevanta till vår litteraturstudie. 

 

Vårt sökande av artiklar till litteraturstudien inleddes med det Eriksson Barajas m.fl.  (2013, s. 

136) benämner som ett sekventiellt urval, vilket innebär att vi utgick från ett mindre urval av 

artiklar och avhandlingar. De lästes och det gjordes en förberedande analys av det material vi 

hittat.  Vi kom då fram till att vi behövde komplettera med fler artiklar för att få mer 

information om området vi valt, samt att öka trovärdigheten i det resultat som bearbetades 

fram. 

4.6 Urvalsprocess 1 

I urvalsprocess 1 har vi haft med artiklar såsom Ivarsson, L (2008) “Att kunna läsa innan 

skolstarten: läsutveckling och lärandemiljöer hos tidiga läsare”; Krantz, H (2011) “Barns tidiga 

läsutveckling- En studie av tidiga språkliga och kognitiva förmågor och senare läsutveckling”; 

Frank, E (2009) “Läsförmågan bland 9-10-åringar. Betydelsen av skolklimat, hem- och 

skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund”; Jönsson, K (2007) 

“Litteraturarbetets möjligheter- En studie av barns läsning i årskurs F–3 “; Kjellin Sandström, 

M (2002)” Läsutveckling i ett helhetsperspektiv”; Joanna, G (2013) “Individualiserad 

undervisning i skolan – en forskningsöversikt”; Wilson, L (2012) “Childhood Education - 

Learning to read and the preschool years”; Alatalo, T (2011) “Skicklig läs- och 

skrivundervisning i åk 1-3 om lärares möjligheter och hinder”; Zetterqvist-Nelson, K (2000) 

”Hon kan om hon vill och han om han får stöd – genusperspektiv på lärares sätt att prata om 

elever med diagnosen dyslexi specifika/läs- och skrivsvårigheter” 

 

Sökhistorik varav sökord som används, sökträffar samt databaser finns presenterade i en tabell 

(Se bilaga B:1).  
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4.7 Urvalsprocess 2   

Under urvalsprocess 2 utökade vi datan genom fler artiklar då vi ansåg att fler artiklar gjorde 

undersökningen mer trovärdig och pålitlig än om inga fler artiklar hade tillämpats. Genom nya 

sökord från tidigare artiklar i urval 1 gav detta nya nyckelord till fortsatt sökning i databaserna 

till urval 2. Artikelsökningen i urval 2 baserades bland annat på sökorden; skolmiljö, lärare, 

eleven, läsutveckling och hemmiljön. 

   

Artiklarna som placerades i urval 2 och blev grunden i vår resultatdel var följande; Sandström 

Kjellin, M. (2002) Läsutveckling i ett helhetsperspektiv: fjorton barns läsutveckling under 

första och andra skolåret; Jönsson, K (2007) ” Litteraturarbetets möjligheter: en studie av barns 

läsning i årskurs F-3”; Alatalo, T. (2011) ”Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: om 

lärares möjligheter och hinder”; Frank, E (2009) ”Läsförmågan bland 9-10-åringar: betydelsen 

av skolklimat, hem- och skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund”; Nyström, 

I (2002) ”Eleven och lärandemiljön – en studie av barns lärande med fokus på läsning och 

skrivning”; Lindkvist, M. (2003) ”Individualisering: att kliva ur och vara i gemenskap”; 

Ivarsson, L. (2008) ”Att kunna läsa innan skolstart - läsutveckling och lärandemiljöer hos tidiga 

läsare”; Fast, C. (2007) ”Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte 

med förskola och skola”; Linnakyla, P., Malin, A & Taube, K. (2007) ”Factors behind low 

reading literacy Achievement”; Svensson, A-K. (2011) ”Lärarstudenters berättelser om läsning: 

från tidig barndom till mötet med lärarutbildning”; Zetterqvist-Nelson, K. (2000) ”Hon kan om 

hon vill och han om han får stöd – genusperspektiv på lärares sätt att prata om elever med 

diagnosen dyslexi specifika/läs- och skrivsvårigheter” 
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Urvalet har skett utifrån dessa inklusionskriterier i vår kvalitetsgranskning som presenteras i 

nedanstående tabell som vi fått inspiration av ifrån Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 82). 

Inklusionskriterier av artiklarna  

# Studiens område Inklusionskriterier 

1 Publikationer Studier publicerade från år 1990 fram till idag 

2 Berört valda 

ämnesområden 

 

Faktorer som påverkar läsutvecklingen som kan påverka såsom 

miljön, läraren, hemmet med mera 

3 Resultat som behandlats Finns det någon påverkan/vad kan påverka 

4 Medverkande  

i undersökningarna 

Lärare, studenter och elever inom svenska skolan.  

5 Beröringsområde Eleven, läsutveckling, läraren och literacy  

6 Forskningsaspekter  Berör skola, skolmiljö, eleven och läraren inom området 

läsutveckling 

 

 

Tabell 1 Inklusionskriterier för artiklarna (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 

82). 
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5. Resultat 

Vi har granskat vetenskapliga artiklar för att få svar på vår frågeställning om vilka faktorer som 

kan påverka elevernas läsutveckling. I det följande kapitlet presenteras det resultat som 

framkommit utifrån artiklarna.  

 

Zetterqvist-Nelson (2000, s.8) har i sin studie och utifrån de lärare som uttalat sig kommit fram 

till att det krävs att det sociala samspelet fungerar för att kunskap ska inhämtas. Svensson 

(2011, s.181) menar att läsning inte bara innebär att lära sig tekniken att tyda olika tecken utan 

förståelsen av den komplexa världen innebär även att kunna kommunicera om det lästa, som en 

viktig del av läsningen.   

5.1 Den trygga omgivningen  

Att skapa en relation mellan lärare och elev är viktigt för att läraren ska kunna se till elevens 

behov. Det är inte bara angeläget att lära känna eleven utan även eleven i en grupp, påpekar 

Ivarsson (2008, s.103-104). I hemmet föds barnet in i en social miljö som är mer naturlig till 

skillnad från miljön i skolan där eleverna får skapa och arbeta fram den sociala gemenskapen 

mellan elev och lärare och emellan elev och elev påpekar Ivarsson (2008, s.103-104). Ivarsson 

(2008, s.103) betonar även att det är viktigt att hemmet och skolan har en samsyn för att skolan 

ska kunna skapa en trygghet för eleven, vilket varje elev ska känna och uppleva. Frank (2009, 

s.139) lyfter också fram vikten av klimatets betydelse i klassrummet och att eleverna känner sig 

trygga i de lärandesituationer som uppstår, vilket sker då det infinner sig ett positivt klimat i 

klassrummet, eftersom detta klimat påverkar undervisningen. I Franks (2009, s.148) avhandling 

framkommer det att lärarens kompetens och elevens hembakgrund skapar en trygg 

förutsättning för elevens utbildning något som i sin tur påverkar läsprestationen. 

5.2 Det meningsfulla läsandet 

För eleven är det viktigt (utifrån Reichenbergs teorier i Ivarsson, 2008, s.25) att texten måste 

vara intresseväckande för att eleven ska ta till sig budskapet och på så sätt känna ett syfte med 

sin läsning. Även Nyström (2002, s.190) belyser vikten av att eleverna får känslan av att 

uppgifterna samt den litteratur de ska läsa känns meningsfull. Därför anser hon att lärarna bör 

stödja eleverna för att de ska få en möjlighet till förståelse. Det stöd som läraren behöver ge 

skiljer sig från elev till elev och därför påtalar Nyström (2002, s.190) betydelsen av att anpassa 

undervisningen efter varje enskild individ. Lindkvist (2003) poängterar lärarnas mönster i sin 

studie, att det ska finnas ett mål där varje individ utvecklas optimalt utifrån elevens intresse, 

lärdomar och förmågor. Att eleverna känner att undervisningen inom läsningen är 



13 
 

intresseväckande är också viktigt för deras utveckling, vilket även Nyström (2002, s.189) 

påpekar genom sina egna observationer. Nyström (2002) beskriver situationer när elevernas 

intresse brustit vilket resulterade i att deras utveckling avtog. Detta uppstod då eleverna inte 

förstod hur de skulle genomföra en uppgift, utan började sysselsätta sig med annat. Genom 

lärarens kunskaper menar Svensson (2011, s.171) att undervisningen i läsning måste göras 

levande för att ett intresse ska skapas. Lärarens delaktighet och kunskaper i pedagogik gör att 

undervisningen kan anpassas utifrån varje elev. För att skapa läslust och intresse är det viktigt 

att läraren ser till elevernas egna intressen och anpassar texterna till lämpliga textgenrer 

(Svensson, 2011, s.176). Om texterna inte är anpassade finns det en risk, enligt Svensson (2011, 

s. 176), att eleverna inte får en förståelse och läsningen utgör då istället ett hinder för eleverna. 

Detta tyder på, som Ivarsson (2008, s.81) påpekar, att texterna måste anpassas efter elevernas 

läsförmåga och intresse. 

 

Nyström (2002, s.183) beskriver att hon i sina undersökningar har försökt förstå vad som 

händer med eleverna när de inte har förståelse för vad som sker i en viss lärandemiljö eller 

kontext. Hon belyser att varje individ måste skapa sig en relation mellan sig själva och 

kontexten och hur detta utformar sig beror dels på hur eleverna tolkar situationerna och hur de 

ser på uppgifterna som ska genomföras utifrån sina tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Nyström (2002, s.31-32) skriver även i sin avhandling att det som eleverna lär sig i skolan bara 

är en del av en helhet, då de även använder de kunskaper de tillägnat sig i andra praktiker, 

såsom i till exempel hemmiljön. Även lärandet i skolan påverkas av elevernas andra praktiker 

och erfarenheter från andra miljöer. 

5.3 Läsningens betydelse  

Ivarsson (2008, s.83, 108) framlägger att elever med en god läsutveckling kan ha god effekt på 

andra barns utveckling genom att inspirera dem till att upptäcka hur läsningen kan användas 

som ett verktyg. Hon belyser även att läsningen genomsyrar alla ämnen i skolan och blir 

övergripande i alla skolämnen. Även Nyström (2002, s.183) har uppmärksammat i sin 

undersökning att läsning förekommer inom många olika moment i skolan, inte enbart vid läs- 

och skrivövningar. Hon benämner att läsning används inom problemlösning, främmande språk, 

musik och även orienteringsämnena, vilket tyder på att undervisningen i skolan är uppbyggd så 

att eleverna ska använda sig av att läsning och skrivning i det lärande som sker inom de olika 

ämnena.   
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Alatalo (2011, s.29-30) lyfter även fram att det är lärarens uppgift att se vart den enskilde 

eleven befinner sig i sin utveckling samt om eleven har några svårigheter då insatser kan sättas 

in för att underlätta utvecklingen. Nyström (2002, s.184) menar också att elevernas lärande bör 

studeras utifrån sociala, individuella synvinklar och utifrån miljöer som kan påverka eleverna. I 

elevernas pedagogiska möte skapas en relation mellan eleverna själva och klassrumsmiljön 

vilket påverkar lärandet. Nyström (2002, s.186) påpekar också att genom observationer av 

eleverna i deras lärandemiljö belyses olika beteendemönster och hur eleverna blir påverkade i 

olika miljöer. Genom att ha kunskap om att eleverna använder olika beteenden inom 

läsinlärningen kan läraren redan tidigt identifiera varje enskild individ och dennes läsvanor. 

Detta kan hjälpa eleverna att utveckla sina beteenden, något som i sin tur påverkar lärandet 

inom läsning och skrivning. En annan viktig aspekt är att kunna ta del av den forskning som 

finns, samt diskutera elevernas fonologiska medvetenhet med kollegor. 

 

I Alatalos (2011, s.76) intervjustudie framgår det att flera lärare samarbetar med lärarna i 

förskoleklassen och att eleverna då får träna upp sin språkliga medvetenhet genom olika 

språklekar. Detta utmynnar då i att lärarna som arbetar i första klass känner till elevernas 

kunskaper om fonologisk medvetenhet samt vilka elever som behöver extra stöd vid 

läsinlärningen. Dessa elever får då extra stöd av en speciallärare för att de ska kunna 

individualisera sin undervisning och göra den mer effektiv. I och med att resultaten ofta är i 

centrum i dagens skolor, och inte elevernas väg till målet, är det enligt Nyström (2002, s.192) 

viktigt att lärarna kartlägger de vägar eleverna använder sig av för att lära sig läsa och skriva, 

samt vad varje elev har för behov. Men som Nyström (2002, s.193) även poängterar är det 

viktigt att alla elever får möjligheten att utvecklas från början av sin skolgång, eftersom det 

första året har betydelse för den kommande utvecklingen. 

 

En faktor som Alatalo (2011, s.38) framlägger är lärarens kompetens, som hon menar har en 

stor inverkan på elevens utveckling samt för deras prestationer. Hon styrker detta genom 

Hatties (i Alatalo, 2011, s.25) argument där det framgår tydligt att lärarens egenskaper har 

betydelse för elevens utveckling samt att det bidrar till goda prestationer. Alatalo (2011, s.33-

34) framhåller områden som är betydelsefulla och som kan påverka lärarnas läs- och 

skrivundervisning. Alatalo (2011 Ibid.) påpekar ett återkommande område som lärarna ute i 

skolorna är osäkra på inom läsningen och tar upp begreppet fonologisk medvetenhet, vilket 

betyder att eleverna själva lägger märke till hur ord skrivs och sägs. Hon nämner även 

begreppet fonemisk medvetenhet som bygger på det fonologiska, som innebär att orden består 
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av enskilda ljud och fonem, och att de kan omskapas till nya ord. Nyström (2002, s.184) 

illustrerar även vikten av tidigare forskning då fonologisk medvetenhet, kunskaper om 

bokstäverna samt förståelse är en medverkande kraft för den kommande läsningen. Hon 

påpekar även i sin undersökning att beteendemönstret i klassrummet har betydelse för hur 

eleverna ska utveckla sin läsning. Dessa beteendemönster skapas redan under första terminen 

när eleverna börjar skolan och detta beteendemönster kan sitta i under flera års tid. 

5.4 Stöttning 

Nedan följer resultatet som framkommit från artiklarna angående stöttning och hur det kan 

påverka läsutvecklingen. Under rubriken hemmiljön benämns sedan Vygotskijs proximala 

utvecklingszon, vilket vi ser ett samband att detta tillhör kategorin hemmiljön då föräldrarnas 

inflytande kan ha en påverkan på barnens utveckling.  Det utgjorde valet av att särskilja 

stöttning och den proximala utvecklingszonen samt den potentiella utvecklingsnivån, trots att 

dessa egentligen bildar en enhet och sammanfaller.  

Ivarsson (2008, s.103) beskriver att barnets kognitiva närvaro baseras på tidigare kunskaper och 

erfarenheter, med detta sagt menar hon att när en elev stöter på ett problem vill de utforska och 

hitta information, samt kunskaper om det berörda området. Hon skriver även att eleven själv 

inte kan utreda svaret utan att eleven behöver diskutera, resonera och interagera med en vuxen 

om problemet. Detta lyfter även Ivarsson (2008, s.81) fram genom att eleven utvecklas som en 

tidig läsare i och med att läraren ställer frågor till eleven för att skapa ett djupare tänk i texten, 

samt att eleven ska leva sig in i texten och på så sätt lära sig att använda kroppen och rösten 

som ett verktyg i sitt läsande. 

 

I sin studie Individualisering, att kliva ur och vara i gemenskap har Lindkvist (2003, s.128,129) 

kommit fram till att lärarna i hennes studie har en liknande syn på individualisering och 

planering av undervisningen samt genomförandet. Lindkvist (2003) talar om begreppet 

individcentrerad mästarlära då eleverna får stöttning och ledning av en mer kompetent person 

som till exempel en lärare som utformar varierande lärsituationer eller en kamrat, vilket kan bli 

en inspirationskälla för eleverna för hur de kan tänka och göra. Även Nyström (2002, s.194) 

menar att eleverna kan ta hjälp av varandra i undervisningen då de får integrera med varandra, 

samt att lärarna bör uppmuntra detta arbetssätt, vilket Nyström anser är en avgörande aspekt för 

lärandemiljön. Även Svensson (2011, s.181) förespråkar vikten av diskussion kring det lästa 

med andra för att texten ska bli användbar och förståelig.  



16 
 

Det framkommer även i Lindkvists (2003, s.128,129) studie att lärarna i undersökningen 

samtalar med eleverna, vilket ses som viktigt för att få reda på vart varje elev befinner sig 

utvecklingsmässigt och om framsteg sker, för att lärarna ska kunna ge eleven mer utmanade 

uppgifter. 

5.5 Kartläggning av elevernas läsutveckling 

Vi har bland annat granskat Ivarssons (2008) avhandling ”Att kunna läsa innan skolstarten” i 

vår litteraturstudie. Avhandlingen bygger på forskning genomförd under en treårsperiod. Den 

genomfördes i olika omgångar för att eleverna inte skulle bli mer motiverade inför varje test, 

vilket annars hade kunnat påverka resultatet. Undersökningen gick ut på att studera 

läsutvecklingen för tidigare läsare (alfabetiska-fonemiska stadiet), icke läsare (logografisk-

visuella och alfabetiska-fonemiska stadiet) samt medelgoda läsare med hjälp av tester, där hon 

mätte förståelsen för enstaka ord men även med hjälp av tester med ordkedjor som bestod av 60 

bokstavskedjor. För att eleverna skulle klara av uppgiften krävdes det att de hade en visuell 

diskriminationsförmåga då eleverna skulle kunna sortera och skilja på olika ljud. Syftet med 

dessa tester var att kartlägga elevernas förmåga till ordigenkänning och avkodning.  

 

Resultatet av hennes forskning visar att elever som tidigare hade läsförmåga inom avkodning 

och förståelse redan vid skolstart hade nått långt i sin skolutveckling. Ivarsson (2008, s.23) 

förklarar dessa tidiga läsare med hjälp av Ehri, Hoien & Lundbergs begrepp ortografiska- 

morfemiska stadiet, vilket innebär att eleven har väldigt goda kunskaper vid tidig ålder.  Med 

hjälp av informella samtal med eleverna har Ivarsson diskuterat deras förhållande till läsning. 

Genom detta har hon fått vetskap om deras läsintresse och fått syn på utvecklingen inom 

läsningen. Framförallt att läsutvecklingen för varje elev är olika, samt att det förekommer olika 

stadier då utvecklingen inte är linjär. Utifrån intervjustudien som Alatalo (2011, s.90,105) 

genomfört framgår det att lärarna i undersökningen använder olika metoder för att eleverna ska 

förstå avkodningsprinciperna. När eleven har skapat sig en förståelse mellan grafem och fonem 

har det ortografiska-morfemiska stadiet utvecklats. Detta stadium är komplext och ligger på en 

mental nivå, där slutsatser samt tolkningar ska kunna skapas i samband med en text.  

5.6 En god läsare är en god resurs 

I Ivarssons (2008, s.82) studie nämner hon att en tidig läsare inte bara är en god läsare utan 

även en resurs i gruppen och fungerar som goda modeller. Lärarna i undersökningen lyfter även 

fram att man skapar förutfattade meningar och tror att den goda allmänbildningen även är 

utvecklad hos goda läsare, men i undersökningen har tidigare läsare inte utvecklat skriftspråk 
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enligt intervjuade lärare. Ivarsson (2008, s.82) stärker sitt argument med att en god läsare i 

klassen fungerar som en resurs då elever som är icke läsare kan se hur läsning fungerar som ett 

verktyg och detta kan skapa möjligheter. I läsutvecklingen är det inte bara eleverna som ska 

inspirera varandra utan även som Alatalo (2011, s.41,42) poängterar vikten av att läraren 

känner till begreppen fonologisk och fonemisk medvetenhet för att kunna förtydliga för 

eleverna hur talspråket transformeras till skriftspråket. Ivarsson (2008, s.23) beskriver den 

fonologiska medvetenhetens betydelse för att eleverna ska kunna utveckla sin läsutveckling. 

När eleverna får förståelse för detta samband ljudas fonemen samman, vilket tränar deras 

förmåga att avkoda, något som i sin tur påverkar elevernas goda läsförmåga.   

 

Nyström (2002, s.190-191) menar att lärarna ska sätta upp mål och strategier som ska användas 

vid läsförståelsen samt att eleverna ska få egna individuella mål att sträva efter i sin 

läsutveckling. Eleverna ska också få förståelse för skillnaden mellan avkodning och 

läsförståelse för att bli mer införstådda med läsprocessen, vilket kan bidra till deras utveckling 

inom läsningen. Även läraren ska ha kunskap om detta för att ge eleverna strategier som passar 

dem i deras läsutveckling.  

5.7 Hemmiljön 

I Ivarssons (2008, s.84) avhandling framgår det att eleverna i hemmiljön kan befinna sig i 

zonen för den proximala utvecklingen som innebär utvecklingen av den existerande och den 

potentiella utvecklingsnivån. Detta baserar hon på sitt resultat av föräldrarnas berättelser om 

barnens nyfikenhet, eget intresse och de frågor som eleverna ställt om bokstäver, samt hur ord 

skrivs. Hemmiljön är avgörande för den förberedelse, inställning och barnens syn på det 

lärande som sker i skolan (Ivarsson, 2008, s.84). Svensson (2011, s.168) har i sin undersökning 

kommit fram till betydelsefulla förutsättningar för att utvecklas inom läsningen. För att dessa 

förutsättningar ska uppkomma krävs en inbjudan och en bekräftelse från andra. Likaså det 

Svensson beskriver som litterär amning vilket innebär tillgången och uppmuntran från 

omgivningen till texter samt böcker där lek, lust och fantasi kan väcka ett intresse för texten. En 

annan viktig förutsättning är att andra bjuder in och bekräftar eleven, samt att eleven känner 

utmaning med texten genom lek, lust och fantasi som i sin tur skapar ett intresse. Även 

Sandström Kjellin (2008, s.63-133) menar att hemmiljön har en påverkan, vilket resultatet i 

hennes undersökning visar. Hon menar att hemmiljön påverkar i form av det hon beskiver som 

hemmets läroplan, vilket innebär det pedagogiska kunskapande som sker i hemmet som har en 

betydelse och en påverkan på vilken inställning eleverna har till skolan. Detta i sin tur kan 
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påverka elevens prestationer. Ivarsson (2008, s.84) menar att tidiga läsare som är intresserade 

genom motivation från föräldrar som i sin tur har varit engagerade genom att besvara och ställa 

frågor under högläsningen har bidragit till en god läsutveckling för dessa barn. 

5.8 Skolmiljön 

Det klimatet som råder i en skola skapas utifrån interaktionen mellan lärare, elever, föräldrar 

samt skolledning och ses alltid som utgångspunkt för vilket klimat som råder. Franks (2009, 

s.173-174) resultat visar att skillnaderna mellan elevers läsförmåga kan påverkas av olika 

hemfaktorer såsom ekonomi, föräldrars utbildning, samt förekomsten av böcker i hemmet. Hon 

poängterar även i sin avhandling att en större insikt mellan skola och hemmet skapar en större 

förståelse för studieprestationen för eleverna. Även Linnakyla, Antero och Taube (2004, s.232) 

fick fram i sin studie att om elever som kommer ifrån familjer med låg socioekonomisk 

bakgrund har föräldrar med låg yrkesstatus eller ifrån en stor familj ökar även risken för en låg 

prestation i skolan. Andra faktorer som även visar på en betydande roll är om familjen har 

böcker, poesi, konstverk i hemmet. Men även elevens eget intresse har en betydande roll för 

läsutvecklingen.  

I sin forskning genomförde Frank en undersökning då hon delade in eleverna i grupperna; 

extremgrupp och lägre extremgrupp. Den extrema gruppen bestod av elever som hade 

välutbildade föräldrar och tillgång till böcker i hemmet. Eleverna i den lägre extremgruppen 

bestod av lågutbildade föräldrar och hade mindre tillgång till böcker i hemmet.   

Det visade sig att elever i den högre extremgruppen präglades både ekonomiskt och kulturellt i 

jämförelsevis med den lägre extremgruppen (Frank, 2009 s.126). Det framgår att elevernas 

känsla av trygghet i klassen påverkade deras läsprestationer positivt samtidigt som elevernas 

hembakgrund samt lärarens kompetens påverkade klimatet på skolan och i klassen (Frank, 

2009, s.150,170). Nyström (2002, s.189) menar att lärarnas traditioner, syn på pedagogik och 

kultur återger och belyser sättet de arbetar på. 

 

Frank (2009, s.173) menar att elevers förutsättningar för att lära sig läsa och att bli en säker 

läsare ökar om eleven kommer ifrån ett familjeförhållande där läsning är en naturlig del av 

vardagen. Detta bekräftas även i hennes studie, där hon delade in elever i extremgrupper som 

bestod av elever som hade tillgång till läsning hemma och hade högutbildade föräldrar och i en 

lägre extremgrupp som bestod av elever som inte hade lika brett utbud av böcker hemma och 

lågutbildade föräldrar.  Svensson (2011, s.171) påpekar att en elev som i hemmet känner sig 

delaktig i läsningen inte behöver känna detsamma i skolmiljön.  
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5.9 Läraren 

Jönsson (2007, s.226) har utifrån sin forskning i avhandlingen “Litteraturarbetets möjligheter- 

en studie av barns läsning i årskurs F-3” gjort en undersökning med fyra elever som valdes ut 

och konstaterade att de hade olika erfarenheter med sig hemifrån vid sin skolstart, och att de 

fått arbeta individuellt med sin läsutveckling i skolan. Det är mer än den individuella läsningen 

som avgör om eleverna ingår i läsgemenskapen enligt Jönsson (2007, s.230) då berättande och 

högläsning har en stor betydelse för läsgemenskapen. Eleverna kan bli inspirerade av varandra 

genom att välja samma böcker vid läsningen eller ta hjälp av läraren i val av böcker och de 

ingår då också i läsgemenskapen. Ivarsson (2008, s.83,108) menar också att en god läsare har 

en god påverkan på andra elever, som då kan se att läsningen används som ett verktyg i 

vardagen och i skolarbetet i de övriga ämnena.  

 

Om en trygghet infinner sig i klassrummet förespråkar det att eleverna vågar tänka och uttrycka 

sig mer fritt, enligt Jönsson (2007, s.233). Frank (2009) drar även slutsatsen utifrån sin data 

som samlats in, att en bidragande orsak till elevers lärande i skolan är en trygg 

undervisningsmiljö.  

 

Eleverna påverkas av den gemensamma läsningen på olika sätt i klassrummet. Lässtunden för 

vissa elever väcker tankar som i sin tur leder till samtal, medan andra elever inspireras att läsa 

liknade böcker som till exempel läraren läst under högläsningen. Jönsson (2007, s.233) 

problematiserar även de elever som inte hörs på inspelningarna i sin undersökning och hur 

deras osynliga medverkan egentligen förhåller sig under de tillfällen då högläsning sker i 

klassrummet. I samband med läsningen ställer läraren också frågor och ger råd till eleverna 

vilket ger dem fördjupade tankar om det lästa, samt att eleverna emellan genom samtalen får 

syn på varandras perspektiv och tankar. Detta i sin tur kan leda till att de får ta del av nya 

synsätt (Jönsson, 2007, s.233-235).  

 

Lärarens roll vid boksamtal är att ställa frågor och utmana eleverna att tänka ett steg längre 

samt att låta eleverna komma på egna funderingar och frågor som de kan ställa till sig själva 

(Jönsson, 2007, s.235). Detta leder till en utveckling i elevernas läsning då de får träna sig på 

förståelse genom samtal med lärare och kamrater. Jönsson (2007, s.237) har kommit fram till 

att samtal om läsning utvecklar elevers förståelse för läsning, men att eleverna kan gå miste om 

detta genom ett upplägg av undervisningen då det sker mycket individuell läsning. Hon 

förespråkar därför en klassrumsmiljö där eleverna kan ta hjälp av varandra då de tillhör 
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läsgemenskapen genom samtal som sker utifrån det lästa, samt att en helhet infinner sig genom 

boksamtal, gemensam läsning, skrivning av läsloggar vilket leder till en förståelse av texterna 

(Jönsson, 2007, s.238). En annan aspekt som Svensson (2011, s.177) lyfter är lärandemiljön där 

läraren har en betydande roll att integrera olika världar med varandra för att ge alla elever 

utmaning och stimulans.  

 

I Jönssons (2007, s.238) resultat framkommer det att eleverna kan med varandras hjälp ge 

stöttning för att klara av sådant de inte klarar av på egen hand. Hon påpekar också vikten av 

både andra elevers och lärarens betydelse i elevernas läsutveckling. Även Nyström (2002, 

s.188) menar att många elever behöver stöttning, vilket kan vara vid olika tidpunkter och i olika 

hög grad för att utvecklas optimalt. Jönsson åsyftar att när eleverna får möjlighet att diskutera 

det lästa och fördjupa sig i texten får de en ökad förståelse. Nyström (2002, s.188) poängterar 

att olika elever tolkar uppgifterna i skolan på olika sätt eftersom de skildrar sig till kontexten 

olikartat. För att eleverna ska utvecklas maximalt inom läsningen behövs en organiserad 

undervisning med tydliga direktiv.  

En kombination av individuell läsning, boksamtal och loggböcker om det lästa är en bidragande 

faktor till elevers utveckling inom läsningen då det skapar en helhet anser Jönsson (2007, 

s.238). De olika momenten är lika viktiga, men på olika vis. Läraren ska ha en stöttande roll i 

elevernas möte med nya texter och det ska ske en form av integrering där läraren inte värderar 

elevernas arbete inom läsningen (Jönsson, 2007, s.238-239). Alatalo (2011) menar att lärarens 

roll även består av att ge eleverna tid till läsningen och för de samtal som sker kring den lästa 

texten, samt att eleverna har böcker till hands. Läraren har även en kontroll över vad som sker i 

klassrummet, alltså över den fysiska miljön och vad som förväntas av eleverna då de befinner 

sig i klassrummet. Alatalo (2011, s.112) gjorde en undersökning om möjligheter och hinder 

som kan uppkomma under lärarens läs- och skrivundervisningen. Ett hinder som framkommer 

är lärarnas egen utbildning för en god undervisning. Hon framhåller även att läraren måste ha 

en förmåga att kunna skräddarsy sin undervisning efter elevernas behov för en god utveckling 

(Alatalo, 2011, s.195). 

 

Strukturen som läraren skapar i läsundervisningen sker gemensamt mellan elever och med 

läraren. Detta bidar till elevernas egna individuella utveckling inom läsningen.  Genom ett 

integrerande arbetssätt får eleverna möjlighet att inspireras av andra elever och inte bara av den 

lästa texten och läraren, vilket gör att fler tankar utbyts och att gruppens insatser tillsammans 
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blir viktiga för varje enskild elev (Jönsson, 2007, s.241). Eleverna som skriver ner läsloggarna 

beskriver att de upplever läsningen som något känslosamt där de kan uppleva emotioner såsom 

glädje och sorg (Jönssons, 2007, s.101). 

 

Aktiviteter som förekommit i klassrummet och förespråkat elevernas utveckling som Ivarsson 

(2008, s.91, 93,94,107) lyfter fram i sin studie “Att kunna läsa innan skolstarten- läsutveckling 

och lärandemiljöer hos tidiga läsare” är högläsning, skriftspråkets intresse samt goda förebilder. 

Även den undervisning som Nyström (2002. s.183) observerat under de observationstillfällen 

som inträffat, har varit varierande mellan olika moment som hört samman, vilket var språk, 

tanke och handling. 

I sin undersökning har Nyström (2002, s.78) delat upp eleverna i olika kategorier som benämns 

som; löparna, gångarna och strävarna. I kategorin löparna befann sig elever som var 

intresserade av läsning och skrivning. De hade ett positivt beteende kring ämnet, och de lärde 

sig läsa under första månaden av sin skolgång. Eleverna som tillhörde kategorin gångarna hade 

en mer ojämn utveckling inom läsningen och deras beteende var växlande både i tid och 

omfång, men även i vilken riktning deras utveckling skulle fortlöpa. Kategorin strävarna och de 

elever som befann sig där var försiktiga när de närmade sig skriftspråket och de var ofta 

kringgående. Strävarna behöver tid för att få en förståelse och för att tillgå de verktyg som 

behövs inom läsningen. De bad även om hjälp eller väntade på att få den hjälp de behövde. 

Eleverna som tillhör strävarna har en drivkraft att lära sig läsa och skriva trots de hinder och 

svårigheter de stöter på, samt att de prövar olika hjälpmedel för att förstå hur läsningen 

fungerar och hur de ska ta sig an detta.  Nyströms (2002, s.184) undersökning tyder på att även 

om läsningen hos eleverna är delvis eller automatiserad utvecklas inte läsförståelsen med åldern 

bland eleverna i kategorin strävare och i viss mån gångare. Utan de eleverna behöver en 

strukturerad, intensiv undervisning med tydliga instruktioner under första skolåret. I Nyströms 

(2002, s.184-185) studie framgår även att eleverna i de olika kategorierna löpare, gångare och 

strävare närmar sig läsningen på olika sätt. Alla elever påverkas olika av miljön och varje 

enskild individ utvecklas inte på samma sätt i olika typer av miljöer, vilket är beroende av hur 

deras syn på lärandemiljö matchar deras förutsättningar och förväntningar. Därför påpekar hon 

att det är viktigt att fokusera både på den enskilda individen men också på miljön då eleverna 

utvecklas i samverkan med miljön. Nyström (2002, s.191) menar att hon i sin studie kommit 

fram till att lärande sker i samspel mellan den omgivande miljön och individen själv. De som 
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ingår i detta samspel menar hon är lärarna tillsammans med skolans organisation, samt styrning 

från kommunen och staten. 

Nyströms (2002, s.188-189) resultat tyder på att lärarna i hennes undersökning använder sig av 

samma upplägg på undervisningen för alla elever i klassen, vilket innefattar bland annat 

material, aktiviteter och läromedel. Hon nämner även att det på många skolor förekommer en 

dold agenda med innebörden att eleverna ska arbeta med samma sak samtidigt. Detta 

poängterar Nyström inte är möjligt då det tar olika lång tid för eleverna att lära sig, samt att det 

bemöter uppgifterna på olika sätt.  Alatalo (2011, s.89) nämner i sin artikel att lärarna i stora 

drag låter sina elever utveckla sin läsning genom att läsa som en metod. Detta kan enligt 

Alatalo (2011, s.89) bero på en okunskap om hur lärarna ska hjälpa elever som behöver extra 

stöd i sin läsutveckling. En annan reflektion som lyfts fram berör att klassläraren på egen hand 

ska ta hand om en hel klass vilket är tidskrävande, samt att resurser ibland saknas och inte 

räcker till något annat än att eleverna läser på egen hand. I resultatet nämns även att läseböcker 

är en vanlig arbetsmetod hos lärarna i studien och att då läromedlet styr ordningen av vilka 

bokstäver som ska presenteras och läras in. Många lärare använder så kallade bokstavsscheman 

vid bokstavsinlärningen där eleverna tränar de olika bokstäverna. Även Alatalo (2011, s.89) 

påpekar likt Nyström att det är vanligt förekommande att eleverna följs åt i klassen då de tränar 

samma bokstav under samma tid. Jönsson (2007, s.237) anser att läraren har en makt över 

vilket läsutrymme eleverna får när det gäller tid för den enskilda läsningen. Hon menar även att 

eleverna inte kan sätta sig emot om de vill läsa eller inte, utan ett dolt tvång infinner sig vilket 

Jönsson har uppmärksamt i sina observationer. 

 

Läsförmågan kan delas in i två delar vilket är Bottom-up där metoden baseras på avkodning, 

samt Top-down som baseras på förståelse. Dessa har tidigare setts som två särskilda metoder 

men som nu används mer och mer tillsammans. Undersökningen visade att läshastigheten 

påverkar läsförståelse och avkodningen. I resultatet kunde man tydligt se att elever som var 

tidiga läsare ägnade hälften av tiden på uppgifterna jämfört med icke-läsare. Det som även är 

viktigt att framföra är att utvecklingen för läshastigheten utvecklades mellan varje testtillfälle 

(Ivarsson, 2008, s.67). Ivarssons (2008, s.81) forskning lyfter även fram att samtliga lärare i 

undersökning var överens om att elevens lärande måste individualiseras. Detta för att hjälpa 

samtliga läsare i klassen och inte bara elever med god läsutveckling. Här nedan följer ett 

uttalande från en av lärarna i undersökningen som tyder på individualisering för en optimal 

utveckling för varje enskilt elev.   
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Läraren måste vara professionell och se till vilket material som är utmanade för eleven (Ivarsson, 2008, 

s.81). 

 

Nyström (2002, s.188) menar att kännedomen om att olika miljöer passar olika elever bidrar till 

ett ökat lärande. Detta genom att få eleverna att få en inblick och en förståelse av det komplexa 

när det gäller att lära sig läsa och skriva, då eleverna får en inblick över sina intellektuella och 

fysiska hjälpmedel som de besitter. För vissa elever passar en mer ostrukturerad undervisning 

där de får ta mer egna initiativ, medan andra elever utvecklas genom en mer styrd undervisning 

med mer struktur. Därför gäller det att läraren är flexibel och har tydliga mål för att 

undervisningen ska anpassas efter varje elev och underlätta för eleverna i deras förståelse när 

de tar till sig kunskaper. Nyström poängterar att detta inte är ett lätt uppdrag, men en viktig 

uppgift att ta sig an för att underlätta varje elevs lärande. Nyström (2002, s.190) tar också upp i 

sitt resultat att olika miljöer lämpar sig olika för varje individ. Detta utgör att det som lärare är 

omöjligt att arbeta utifrån en allmän modell eftersom det inte kommer passa alla individer i 

klassen. Samma uppgifter till de svagaste och de starkaste eleverna i klassen utmanar ingen av 

dem. Hon menar även att ett positivt förhållningssätt påverkar andra elevers prestationer. 

Nyström (2002, s.190) poängterar även att de elever (gångare och strävare i hennes 

undersökning) som har svårare för läsning och skrivning behöver bli motiverade. Hon belyser 

att intresset för skriven text kan bli större för eleverna om de får rätt stöttning av läraren. Då 

kan dessa elever övervinna svårigheter som de stöter på och lär sig att använda redskapen för 

läsning på ett korrekt sätt.  
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6. Diskussion 

Diskussionsdelen är uppdelad i två underrubriker, varav en metoddiskussion samt en 

resultatdiskussion.   

Metoddelen studeras och diskuteras utifrån ett kritiskt förhållningssätt för att belysa vår 

bearbetning och vårt tillvägagångssätt i denna litteraturstudie. Därefter följer en underrubrik där 

resultatdelen diskuteras utifrån vårt syfte och vår frågeställning. Jämförelser har gjorts mellan 

tidigare forskning och resultat ifrån de artiklar som vi använt oss av.   

6.1 Metoddiskussion 

Vi är kritiska till de sökord vi använt då de artiklar vi hittat är begränsade inom ett visst område 

och vi är fundersamma över om detta område blev för smalt. Vi har tagit del av internationell 

forskning, men för att få ett bredare resultat inom området hade vi kunnat använda oss av 

ytterligare internationell forskning i resultatdelen. Detta för att framförallt få en bild över hur 

hemmiljön påverkar elevernas läsutveckling i andra länder och om olika kulturer har en 

inverkan. Valet av att använda oss huvudsakligen av svensk forskning var för att få en stringens 

i litteraturstudien. Området som omfattar andra nationaliteter inkluderades inte i studien 

eftersom vi har valt att studera faktorer som kan påverka läsutvecklingen för elever i den 

svenska skolan. Vi valde även att grunda vår forskning inom Sverige för att jämförelser med 

den svenska läroplanen skulle vara möjlig. I forskningen ser vi att det finns skillnader i de 

faktorer som kan påverka elevers läsutveckling mellan olika länder och mellan olika kulturer. 

Det är därför svårt att jämföra eftersom skolreformen ser väldigt olika ut från land till land. 

Detta även i länder inom Europa och Skandinavien där det skiljer sig stort både kulturellt, syn 

på skolan, undervisning, literacy och uppfostran.  

 

Genom att minska antalet andrahandsreferenser som Vygoskij i vår litteraturstudie och refererat 

till förstahandskällan hade trovärdigheten ökat. Dock är Vygoskij omtalad i den litteratur vi 

tagit del av och teorierna beskrivs på ett liknade sätt med samma innehåll vilket i sin tur gör 

andrahandsreferenserna mer pålitliga. Vi har genom vårt resultat med tidigare forskning 

besvarat vår frågeställning. Styrkan i vår litteraturstudie är antal artiklar som är väl granskade 

och lämpade för vårt resultat samt kopplat till syfte och frågeställning. För att öka 

trovärdigheten i vår studie ytterligare hade fler artiklar med liknade resultat kunnat inkluderas 

men för att bibehålla stringensen valde vi att exkludera artiklar som berörde länder utanför 

Skandinavien. Genom att använda oss av fler databaser hade utökningen av artiklar blivit 

större, vilket hade kunnat resultera i mer data av tidigare forskning inom vårt område.   
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I den data som vi använt har flera av forskarna haft en nära relation till personerna i 

undersökningarna och det ser vi som en fördel då Bryman (2013, s.372) benämner att forskarna 

då uppfattar världen genom deras ögon. Även detta höjer trovärdigheten över det resultat som 

artiklarna berörde, samt att en större förståelse infann sig. 

Vi har utgått ifrån vårt problemområde; Vilka faktorer kan ha en betydande roll för elevens 

läsutveckling? Detta gjorde att vår frågeställning utformades och blev grunden i våra sökningar 

av artiklar.  Alla artiklar som har används, både från urval 1 och 2 är granskade efter Eriksson 

Barajas m.fl. (2013, s.176-178, 188-192) checklistor för systematiska litteraturstudier samt 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Detta gjorde att kvaliteten på artiklarna ökade i 

resultatdelen samt att de var användbara i vår litteraturstudie. Detta skedde efter att vi 

konstaterat att de var refereegranskade när sökningarna skedde i databaserna.    

6.2 Resultatdiskussion 

I en lärandemiljö menar Frank (2009, s.139) att en trygghet måste infinna sig för att ett positivt 

lärandeklimat för eleverna ska förekomma. Svensson (2011, s.180) lyfter fram kommunikation 

som en viktig del i en lärandesituation.  Vi ser ett samband mellan Frank och Svenssons resultat 

att trygghet i klassrumsmiljön bygger på en god kommunikation både eleverna emellan och 

med läraren. Vi ser att kommunikation är ett tillvägagångssätt genom att lära känna eleverna 

och på så sätt ta del av deras intressen. Detta gör att läraren kan hjälpa eleverna att finna ett 

meningsfullt lärande inom läsningen där utvecklingen går framåt. Ett intresse för läsning 

skapas genom en levande undervisning där läraren tillgodoser elevernas intressen och på så sätt 

uppkommer en läslust menar Svensson (2011, s.176). Läraren kan synliggöra elevernas 

läsintresse genom samtal belyser Ivarsson (2008, s.23) och återigen för vi fram 

kommunikationens betydande roll.  

En avgörande aspekt för en god lärandemiljö baseras på att eleverna interagerar med varandra 

(Nyström, 2002, s.194). Här ser vi återigen ett tydligt mönster där kommunikation ständigt är 

återkommande för en god lärandemiljö ur perspektiv som kartläggning, utveckling, 

intresseområde samt trygghet. Kartläggningen anser vi är viktig då lärarna bör planera 

läsundervisningen och som Alatalo (2011, s.195) menar skräddarsy undervisningen efter varje 

elev. Vi betonar betydelsen i att eleverna befinner sig i det Vygotskij benämner som den 

proximala utvecklingszonen för att en bestående utveckling ska ske för den enskilde eleven i 

skolan. Forskningen tyder på att lärarna ska kunna göra en bedömning av vart eleverna befinner 

sig i sin läsutveckling och kan med elevernas hjälp planera en undervisning som passar och 
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utvecklar varje individ. Elevernas lärande måste vara individualiserat enligt Ivarsson (2008). 

Material som är baserade på kartläggningen och är anpassat för varje elevs nivå gör det möjligt 

att eleverna känner sig utmanade och på så sätt skapar förutsättningar för att utveckla sin 

läsning menar vi utifrån den forskning vi tagit del av.  

 

Även Nyström (2002, s.184) beskriver en form av individualisering där läraren bör studera 

eleverna för att ta reda på vilken lärandemiljö som passar varje enskild individ. Detta för att 

eleverna ska få de bästa förutsättningarna för att utvecklas inom läsningen. Som stöd utifrån 

forskningen tyder en varierande undervisning i olika lärandemiljöer på att elevernas 

förutsättningar för att utvecklas optimalt inom läsningen ökar. Det är även viktigt att se till 

individen själv vilket vi styrker med Lindkvists (2003, s.132) undersökning som lyfter fram att 

en blandning av enskilt arbete och en gemensam undervisning skapar förutsättningar till 

individualisering. Detta anser vi är viktigt att ta hänsyn till när det gäller elevernas 

läsutveckling. Detta för att eleverna ska få den utmaning som motiverar och utvecklar dem 

inom läsningen precis som Vygosksij beskriver som den proximala utvecklingszonen.  

 

Även andra faktorer påverkar elevernas känsla av trygghet vilket bland annat är det Ivarsson 

(2008, s.103) belyser i sin undersökning då trygghet uppkommer av att skolan samarbetar med 

hemmet. Vi ser utifrån forskningsresultaten att samsyn har en betydande roll för elevens 

läsutveckling då trygghet ger en struktur och en tydlig riktning för eleven. Detta kan bli en 

bidragande faktor för att motivationen höjs hos eleven. Något annat som kan påverka elevernas 

motivation anser vi är deras intresse för skolan samt läsningen. Nyström (2002) tar upp i sin 

undersökning om hur elevernas intresse brast när de inte förstod en uppgift och då avtog deras 

utveckling. Vi ser betydelsen utifrån stöd i forskningen att både föräldrar och lärare på skolan 

kan stötta eleverna genom den gemensamma samsynen vilket kan påverka motivationen och 

deras intresse för läsningen. Vi ser ett samband med Svensson (2011, s.168) som belyser att en 

utveckling sker via en inbjudan och en bekräftelse genom fantasi, utmaningar och lekar som 

skapar intresse för texter. Ivarsson (2008, s.83,108) benämner att läsningen är en genomgående 

kunskap som genomsyrar alla skolämnen. Därav anser vi vikten av att varje elev får största 

möjliga utveckling inom läsningen för att klara av de övriga ämnena. Läsningens betydelse är 

en genomgående färdighet som på många sätt krävs i dagens upplägg av lärarens undervisning. 

Därför är det viktigt att läraren ger eleverna möjligheterna att skapa ett intresse inom läsningen. 

Exempelvis kan detta ske genom att läraren framställer kreativa presentationerna av anpassade 

böcker och texter.  
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För att läraryrket ska uppfattas som ett professionellt yrke krävs det att lärarna har befäst 

kunskaper, att de kan uppfylla skolans uppdrag och att de alltid har i åtanke att de arbetar med 

människors framtid. Detta styrker vi med Alatalos uttalande om lärarens kompetens och hur det 

påverkar elevernas prestationer och utveckling (2011, s.38). Utifrån forskningen i vår 

litteraturstudie ser vi det som ett problem om läraren själv inte har insikt och kunskaper om 

läsutvecklingen, eftersom detta i sin tur påverkar eleverna och deras utveckling. Alatalo tar 

även upp att det finns en osäkerhet kring språkets uppbyggnad hos många lärare. Lärarens 

kompetens påverkar undervisningen och klimatet i klassrummet (Frank, 2009, s.170). Detta ser 

vi som ett samband som kan påverka den enskilde eleven, eftersom klimatet i klassrummet 

även utgör de kunskaper läraren besitter. Vi menar att en osäkerhet hos lärarna kan avspeglas 

till eleverna vilket kan påverka deras trygghetskänsla. Denna trygghet poängterar Frank (2009) 

är en bidragande orsak till elevernas lärande. Därav anser vi vikten av motivation, trygghet och 

lärarens kompetens som tre viktiga faktorer som är beroende av varandra i ett samspel inom 

elevernas läsutveckling.  

 

6.3 Stöttning 

Utifrån forskningen har vi funnit stöd för att stöttning på olika sätt har en betydelse för 

elevernas läsutveckling. Ivarsson (2008, s.83) belyser att en god läsare kan ha en god effekt på 

andra elevers utveckling inom läsningen genom att inspirera hur läsningen kan användas som 

ett verktyg i livet. På detta vis kan eleverna stötta varandra, men även läraren är ett stöd för 

eleverna genom att ställa frågor på den lästa texten vilket kan leda till diskussion och 

metareflektion. Detta i sin tur utvecklar elevernas förståelse av läsning enligt Jönsson (2007, 

s.237). Det är viktigt att lärarna enligt Nyström (2002) har i åtanke att eleverna kan tolka 

uppgifterna olika och de måste därför organisera sin undervisning med tydliga direktiv.  

 

Med utgångspunkt ifrån den forskning vi har läst ser vi att läraren är en bidragande faktor som 

kan påverka elevernas läsutveckling i klassrummet. Detta grundar vi på det Alatalo (2011) 

nämner om lärarens makt i form av den tid eleverna får till läsning och reflektion. Alatalo 

(2011) menar att läraren har möjlighet att kunna påverka den fysiska miljön och de 

förväntningar som finns på eleverna i klassrummet. Dessa förväntningar och förutsättningar 

som finns i en lärandemiljö menar Nyström (2002, s.184-185) påverkar eleverna olika. Därför 

anser vi att det är viktigt som lärare att ha detta i åtanke vid planering och i genomförande av 

sin undervisning. Vi ser återkommande att kommunikation har en inverkan på läsutvecklingen 

för att nå varje elev.   
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6.4 Hemmets påverkan på elevens läsutveckling 

Eleverna påverkas även av sina tidigare erfarenheter enligt Nyström (2002, s.183), och detta 

påverkar även hur de förhåller sig till en ny kontext, vilket kan vara vid skolstarten. Detta 

kopplar vi även till Jönsson (2007, s.226) som konstaterar att eleverna har olika erfarenheter 

med sig vid skolstarten. Forskningen tyder på att detta påverkar elevernas läsutveckling, 

eftersom de kommer till skolan med olika förkunskaper.  

Forskningen framhåller att lärarnas literacy och även deras tidigare erfarenheter präglar deras 

undervisning.  Nyström (2002, s.189) menar även att lärarens olika traditioner, kultur, syn på 

lärande och pedagogik också påverkar undervisningen. Hemmet har också en betydande roll 

som Sandström Kjellin (2008, s.63-133) tar upp kring den pedagogiska kunskapen, det som 

benämns som hemmets läroplan. Hon anser att inställningen som eleven bär med sig hemifrån 

påverkar elevens prestationer i skolan. Detta kopplar vi återigen till hur viktigt det är med ett 

fungerande samarbete och en förståelse mellan hemmet och skolan genom en fungerande 

kommunikation. Faktorer som påverkar elevernas känsla av trygghet är bland annat det 

Ivarsson (2008, s.103) belyser i sin undersökning där hon anser att trygghet uppkommer i ett 

samarbete mellan skola och hemmet. Utifrån forskningen kan vi se att denna gemensamma 

samsyn har en betydande roll för elevernas läsutveckling, då denna trygghet ger en struktur och 

en tydlig riktning för eleverna som kan bli en bidragande faktor för att motivationen höjs. Ett 

engagemang från föräldrarna genom att ställa frågor under högläsningen menar Ivarsson (2008, 

s.84) gör att föräldrarna är aktivt involverade i utvecklingen av deras barns läsförståelse. Detta 

ser vi som en faktor som kan påverka och styra elevernas olika förkunskaper vid skolstarten.  
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7. Konklusion och implikation  

I vår litteraturstudie har vi utgått ifrån vårt problemområde och syftet samt att besvara 

frågeställningen; Vilka faktorer har en betydande roll för elevens läsutveckling? Faktorer som 

vi genom vår studie har kommit fram till påverkar elevernas läsutveckling är kommunikation, 

samsyn mellan hem och skola, interagering i form av samtal och diskussioner mellan elever 

samt läraren, lärarens kunskaper och professionalitet, trygghet och olika lärandemiljöer, 

kartläggningens betydelse för individualiseringen och för att främja varje elevs optimala 

utveckling inom läsningen.  

 

Det som framkommit genom vår resultatdel och diskussion är att en samsyn mellan skolan och 

hemmet är en faktor som påverkar elevernas läsutveckling på olika sätt. En annan bidragande 

faktor är lärarens professionalitet som innefattar kunskaper inom undervisningsområdet 

läsning, makten över tiden som ska disponeras för elevernas läsning, att läraren skräddarsyr sin 

undervisning på bästa lämpliga sätt för varje enskilt elev, samt att det finns en väl fungerande 

kommunikation i form av samtal och kartläggning av eleverna. Även elevernas tidigare 

förkunskaper och erfarenheter påverkar deras läsutveckling i skolan, samt att olika 

undervisningsmiljöer påverkar individerna olika.   

 

Med hjälp av denna litteraturstudie har vi kommit fram till att ett område som varit intressant 

för fortsatt forskning hade varit fördjupning inom hemmiljön och föräldrarnas engagemang 

inom deras barns läsutveckling. Ett annat intressant perspektiv hade varit att studera 

läsutvecklingen från ett mer internationellt perspektiv och hur läsutvecklingen skiljer sig ifrån 

elever i den svenska skolan. 

 Vi har kommit fram till att lärarens kunskaper inom språkets uppbyggnad och arbetet kring 

kartläggning av eleverna är en viktig del inom elevernas läsutveckling. Vi anser därför att 

lärarutbildningen borde erbjuda en mer ingående kurs om språkets uppbyggnad.  

Avslutningsvis vill vi hänvisa till ett citat som belyser lärarens betydande roll för elevernas 

läsutveckling och hur viktigt det är med tid, kommunikation, lärarens kunskaper, kompetens 

samt vikten av att individualisera både undervisning och lärandemiljöer. Detta för att 

läsundervisningen ska anpassas för varje elev. Eleverna ska ha möjlighet att utvecklas och 

känna sig motiverade inför läsningen, eftersom läsningen i dagens samhälle har en stor 

betydelse och bör därför prioriteras med tid.   

 



30 
 

 

Du har stulit min tid 

Med din okunnighet har du stulit många timmar av mitt liv och jag har inte kunnat hindra dig. Med din 

dumhet och okunnighet har du drivit mig till vansinne utan att jag kunnat göra något åt det. Trots att du 

borde kunnat se mig (Ulvhammar et al., 1991, s.8).  
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Bilaga A:1 

 Tabell 1. Artikelöversikt med kvalitativa samt kvantitativa studier     

      

 

Publikationsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Kriterie

r/ 

inklusions- och  

exklusionskrite

rier 

 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

1. 

Publikationsår 

2011  

 

Utgivare: 

Gotenburg 

studies in 

educational 

sciences 311 

hh.se/bibliotek 

(Summon) 

Läs- och 

skrivundervisni

ng 

Träffar: 14 

Alatalo, 

Tarja 

Skicklig läs- 

och 

skrivundervi

sning i åk 1-

3 om lärares 

möjligheter 

och hinder 

Undersöka vilka 

möjligheter och 

hinder lärare i den 

svenska skolan har 

för att genomföra 

skicklig läs- och 

skrivundervisning 

Undersökning 

genom 

enkätstudie och 

intervjustudie 

8 lärare i 

årskurs 1-2 

intervjuades. 

Tjänstgjorde i 

5 olika skolor 

i två olika 

kommuner.  

249 lärare 

från 67 skolor 

i 22 

kommuner i 5 

län besvarade 

på enkät. Dem 

Lågstadiegruppe

n kunde mest om 

språkets struktur 

och 

stavningsregler. 

31 

specialpedagoge

r uppnådde 

medelpoäng som 

lågstadielärare. 

Brist på 

innebörd att 

begreppen 
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249 lärarna 

samt 20 lärare 

till och 31 

specialpedago

ger 

genomförde 

ett 

kunskapstest 

fonologisk och 

fonemisk 

medvetenhet.  

2. 

Publikationsår 

2012  

 

Utgivare: 

Aducational 

Consultant, 

Victoria, 

Australia 

Databas: ERIC 

EBSCO HOST 

Sökord: 

Learning to 

read 

Träffar: 1232 

Lorraine 

Wilson 

Childhood 

Education 

 

- Learning to 

read and the 

preschool 

years 

 

Läsa med eleverna 

innan skolstarten, 

vilken betydelse det 

ger för barnet.  

  Ställa frågor, hur 

man läser, 

illustration, 

3. 

Publikationsår 

2013 

 

Utgivare: 

Vetenskapsråde

t 

Tips av Ann- 

Christine 

Wennergren  

Joanna 

Giota 

Individualise

rad 

undervisning 

i skolan 

– en 

forskningsöv

ersikt 

Syftet är att granska 

idén bakom 

individualiserings 

begreppet 

i de olika 

läroplanernas 

beskrivningar av 

individualisering 

och vilka 

undervisningsprakti

ker som har kommit 

att fokuseras 

i arbetet med 

eleverna samt att 

problematisera 

Genomförande är 

både gjort 

kvalitativt och 

kvantitativt i 

forskningen.  

39 elever 

ingick i 

exprimetgrup

pen samt en 

kontrollgrupp 

Resultaten 

visade på att 

fanns klasser där 

det rådde goda 

eller harmoniska 

relationer mellan 

eleverna samt  

att det fanns 

klasser 

med konflikter. 
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vad som inom 

internationell 

forskning har 

menats med 

begreppen 

”förutsättningar”, 

”behov” och 

”intressen”, som alla 

på olika sätt 

refererar till 

elevers motivation 

att lära i skolan. Och 

att lyfta fram de 

effekter som 

olika 

individualiseringsfor

mer har påvisats ha 

för olika grupper av 

elever. 

4. 

Publikationsår 

2002 

 

Utgivare: 

Stockholms 

universitet: 

Pedagogiska 

institutionen, 

M. Sandström 

Kjellin 

Databas: 

SwePub 

Sökord: 

Läsutveckling 

Träffar: 31 

Kjellin 

Sandström, 

Margareta 

Läsutvecklin

g i ett 

helhetspersp

ektiv 

Beskriva och 

undersöka och förstå 

hur barns 

läsutveckling 

gestaltar sig, samt 

om det finns 

pedagogisk 

bemötning mellan 

lärare och elev som 

ger eleven en 

möjlighet att 

utveckla inom sin 

zon för proximal 

Både kvantitativ 

och kvalitativ 

undersökningsme

tod. (Samband 

med hjälp av den 

kvantitativa och 

förståelse med 

hjälp av den 

kvalitativa). 

Undersökning är 

gjort på elever 

med svenska som 

andraspråk och 

Finns inga 

botfall i dem 

studerande 

undersökning

ar som vi 

valde. 

Flera resultat att 

framkommit i 

boken men 

området som vi 

intresserar oss 

av.  

Här 

framkommer 

med hjälp av 

tester hur det 

fonologiska 

medvetenhet och 

avkodningsförm
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utveckling som hon skriver 

det speciella 

barnet.  

åga. Man kan i 

tabellen avläsa 

om det är 

avgörande om 

man har svenska 

som sitt 

modersmål. 

5. 

Publikationsår 

2007 

 

Utgivare: 

Malmö 

högskola, 

Lärarutbildning

en 

hh.se/bibliotek 

(summon) 

Sökord: Att 

läsa, skriva 

Träffar: 317 

Jönsson, 

Karin 

 

Litteratur 

arbetets 

möjligheter 

 

- En studie 

av barns 

läsning i 

årskurs F–3 

Att få 

litteraturpedagogisk

a redskap som ingår 

i 

litteraturarbetet i 

årskurs F–3 samt att 

undersöka 

förutsättningarna för 

elevers byggande av 

föreställningsvärldar 

under 

läsarbetet. 

En lärare som har 

undervisat 

samtidigt som 

hon har forskat i 

praktiken i sin 

egen klass. Video 

och 

audioinspelningar

. Dokumentation 

i form av 

anteckningar och 

elev texter.  

Urval: 24 

elever i 

klassen (11 

pojkar & 13 

flickor) 8 av 

dem valdes ut 

varav jämn 

fördelning av 

könen. 

Bortfall: 1 

elev av 8 

stycken. 

Eleverna 

påverkar inte 

varandra mycket 

av intresse utav 

val av bok utan 

de skapar en 

egen läsarprofil 

och vilken dem 

väljer att läsa 

6. 

Publikationsår 

2009 

 

Utgivare: 

Göteborg 

studies in 

educational 

sciences 280 

hh.se/bibliotek 

(summon) 

Läsförmåga, 

läsförmågan 

bland 9-10 

åringar 

Träffar: 11 

Frank, 

Elisabeth  

Läsförmågan 

bland 9-10-

åringar. 

Betydelsen 

av 

skolklimat, 

hem- och 

skolsamverk

an, 

lärarkompete

ns och 

elevers 

Avhandlings syfte är 

att bidra med 

kunskaper kring 

förhållanden i 

skol- och 

klassrumskontext 

som i sin tur har 

betydelse för elevers 

läsformaga. 

Modellerings-

processen och 

statistiska 

modeller 

 Hembakgrunden 

och 

lärarkompetens 

hör ihop med 

skol och 

klassrumsklimat. 

Som samverkar 

mellan skola och 

hem 
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hembakgrun

d 

7. 

Publikationsår  

2011 

 

Utgivare: 

Institutionen 

för nordiska 

språk vid 

Stockholms 

universitet. 

Databas: 

Swesub 

Sökord: 

läsutveckling 

Träffar: 196 

Krantz, 

Helena 

Barns tidiga 

läsutveckling 

En studie av 

tidiga 

språkliga och 

kognitiva 

förmågor 

och senare 

läsutveckling 

Forskningen syfte är 

att undersöka tidiga 

språkliga och 

kognitiva 

prediktorers 

betydelse för 

Läsutvecklingen.   

Kvalitativa och 

kvantitativa 

undersökning har 

gjorts.  

Har påverkats 

av språklig 

medvetenhet. 

En del av 

resultatet säger 

att elever 

hamnar i 

gruppen i goda 

läsare i årskurs 

ett är det som 

knäckte knäcker 

läskoden under 

året i 

förskoleklass. 

8. 

Publikationsår  

2008 

 

Utgivare: 

Pedagogiska 

institutionen 

Umeå 

Universitet 

Nr 87 

Databas: 

SwePub 

Sökord: 

Läsutveckling 

Träffar: 31 

Ivarsson, 

Lena 

Att kunna 

läsa innan 

skolstarten: 

läsutveckling 

och 

lärandemiljö

er hos tidiga 

läsare 

Syftet är att belysa, 

beskriva, analysera 

och 

diskutera 

läsutveckling och 

lärandemiljö, med 

utgångspunkt från 

tretton tidiga 

läsare.  

 

Forskaren har 

använt sig av 

Mixed methods  

kvantitativ och 

kvalitativa 

undersökning har 

gjorts  

5 skolor av 9 

accepterade, 

med 6 

klasslärare 

utav 10 

stycken. En 

studiegrupp 

med 23 elever 

(14 flickor & 

9 

pojkar)valdes 

ut av 240 

elever 

Hemmiljön 

påverkar barnens 

utveckling då de 

i hemmet ligger i 

zonen för den 

proximala 

utvecklings 

zonen. Genom 

stöttning och 

tidigare 

erfarenheter 

utvecklas 

ytterligare men 
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barnens 

motivation och 

intresse är 

viktigt för att 

detta skall ske. 

Vid Interaktion 

med andra krävs 

trygghetskänsla. 

9.  

Publikations år: 

2003 

 

Utgivare:  

Lindköpings 

universitet 

institutionen 

för 

beteendevetens

kap 

HH bibliotek 

Hylla Eab 

Lindkvist, 

Margareta 

Individualise

ring – att 

kliva ur och 

var i 

gemenskap 

En benämning kring 

vad som kan vara 

idén med 

individualisering i 

skolan 

Kvalitativ studie 

varav intervjuer 

och observationer 

Fyra lärare 

och inga 

bortfall.  

Lärarnas tankar 

är att hjälpa 

elever samt 

utveckla varje 

individ efter 

deras 

förutsättningar. 

Resultatet pekar 

dock på att 

individualisering 

är en fråga om 

personer som 

antar karaktären 

individ som är 

medvetna om 

sina möjligheter.  

10.  

Publikationsår: 

2000 

 

Utgivare: 

Department of 

Child Studies 

Linköping 

http://liu.diva-

portal.org/smas

h/get/diva2:510

848/FULLTEX

T01.pdf  

Karin 

Zetterqvist-

Nelson 

Hon kan om 

hon vill och 

han om han 

får stöd- 

genusperspe

ktiv på 

lärares sätt 

att prata om 

Syftet var att erhålla 

ökad förståelse av 

hur barn använder 

och ger betydelse att 

en diagnos som 

dyslexi eller 

specifika läs- och 

skrivsvårigheter 

Kvalitativ Inga bortfall Genom läraren 

framgår det hur 

en god elev ska 

vara.  
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University elever med 

dyslexi 

specifika/läs- 

och 

skrivsvårighe

ter.  
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Bilaga A:2 

Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitativa och kvantitativa studier      

 

 

Publikationsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Kriteri

er/ 

inklusions- och  

exklusionskrite

rier 

 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

1. 

Publikationsår 

2011 

 

Utgivare: 

Gotenburg 

studies in 

educational 

sciences 311 

hh.se/bibliotek 

(Summon) 

Läs- och 

skrivundervisn

ing 

Träffar: 14 

Alatalo, 

Tarja 

Skicklig läs- 

och 

skrivundervisn

ing i åk 1-3 om 

lärares 

möjligheter 

och hinder 

Undersöka vilka 

möjligheter och 

hinder lärare i 

den svenska 

skolan har för att 

genomföra 

skicklig läs- och 

skrivundervisning 

Undersökning 

genom enkätstudie 

och intervjustudie 

8 lärare i årskurs 

1-2 intervjuades. 

Tjänstgjorde i 5 

olika skolor i två 

olika kommuner.  

249 lärare från 

67 skolor i 22 

kommuner i 5 

län besvarade på 

enkät. Dem 249 

lärarna samt 20 

lärare till och 31 

specialpedagoge

r genomförde ett 

kunskapstest 

Lågstadiegruppen 

kunde mest om 

språkets struktur 

och 

stavningsregler. 

31 

specialpedagoger 

uppnådde 

medelpoäng som 

lågstadielärare. 

Brist på innebörd 

att begreppen 

fonologisk och 

fonemisk 

medvetenhet.  
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2. 

Publikationsårs 

2002 

 

Utgivare: 

Stockholms 

universitet: 

Pedagogiska 

institutionen, 

M. Sandström 

Kjellin 

Databas: 

SwePub 

Sökord: 

Läsutveckling 

Träffar: 31 

Kjellin 

Sandström, 

Margareta 

Läsutveckling 

i ett 

helhetsperspek

tiv 

Beskriva och 

undersöka och 

förstå hur barns 

läsutveckling 

gestaltar sig, samt 

om det finns 

pedagogisk 

bemötning mellan 

lärare och elev 

som ger eleven en 

möjlighet att 

utveckla inom sin 

zon för proximal 

utveckling 

Både kvantitativ 

och kvalitativ 

undersökningsmeto

d. (Samband med 

hjälp av den 

kvantitativa och 

förståelse med 

hjälp av den 

kvalitativa). 

Undersökning är 

gjort på elever med 

svenska som 

andraspråk och 

som hon skriver det 

speciella barnet.  

 Flera resultat att 

framkommit i 

boken men 

området som vi 

intresserar oss av.  

Här framkommer 

med hjälp av 

tester hur det 

fonologiska 

medvetenhet och 

avkodningsförmå

ga. Man kan i 

tabellen avläsa 

om det är 

avgörande om 

man har svenska 

som sitt 

modersmål. 

3. 

Publikationsår 

2007 

 

Utgivare: 

Malmö 

högskola,  

Lärarutbildnin

gen 

hh.se/bibliotek 

(summon) 

Sökord: Att 

läsa, skriva 

Träffar: 317 

Jönsson, 

Karin 

 

Littertur 

arbetetsmöjlig

heter 

 

- En studie av 

barns läsning i 

årskurs F–3 

Att få 

litteraturpedagogi

ska redskap som 

ingår i 

litteraturarbetet i 

årskurs F–3 samt 

att undersöka 

förutsättningarna 

för elevers 

byggande av 

föreställningsvärl

dar under 

läsarbetet. 

En lärare som har 

undervisat 

samtidigt som hon 

har forskat i 

praktiken i sin egen 

klass. Video och 

audioinspelningar. 

Dokumentation i 

form av 

anteckningar och 

elev texter.  

Urval: 24 elever 

i klassen (11 

pojkar & 13 

flickor) 8 av dem 

valdes ut varav 

jämn fördelning 

av könen. 

Bortfall: 1 elev 

av 8 stycken. 

Eleverna påverkar 

inte varandra 

mycket av 

intresse utav val 

av bok utan de 

skapar en egen 

läsarprofil och 

vilken dem väljer 

att läsa 
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4.  

Publikationsår 

2009 

 

Utgivare: 

Gotenburg 

studies in 

educational 

hh.se/bibliotek 

(summon) 

Läsförmåga, 

läsförmågan 

bland 9-10 

åringar 

Träffar: 11 

Frank, 

Elisabeth  

Läsförmågan 

bland 9-10-

åringar. 

Betydelsen av 

skolklimat, 

hem- och 

skolsamverkan

, 

lärarkompetens 

och elevers 

hembakgrund 

Avhandlings 

syfte är att bidra 

med kunskaper 

kring 

förhållanden i 

skol- och 

klassrumskontext 

som i sin tur har 

betydelse för 

elevers 

läsförmåga. 

Modellerings-

processen och 

statistiska modeller 

 Hembakgrunden 

och 

lärarkompetens 

hör ihop med skol 

och 

klassrumsklimat. 

Som samverkar 

mellan skola och 

hem 

5. 

Publikationsår 

2002 

 

Utgivare: 

Växjö 

universitet 

 

SwePub.se 

Eleven  

Träffar: 135 

Nyström, Ia Eleven och 

lärandemiljö 

– en studie av 

barns lärande 

med fokus på 

läsning och 

skrivning 

Syften med studien 

är att studera elevers 

lärandeprocesser 

avseende läs- och 

skrivaktiviteter 

utifrån den 

lärandemiljö de 

vistas i. 

Forskningen är en 

kvalitativ 

forskning,  

Två utvalda 

skolor och en 

klass. 

Vardera av dessa 

två skolor i en 

kommun. 

Miljön har 

betydelse för 

lärandet men det 

är inte avgörande 

vilken miljö som 

bättre eller sämre.  

6. 

Publikationsår:

2008 

 

Utgivare: 

Pedagogiska 

institutionen 

Umeå 

Universitet 

Nr 87 

Databas: 

SwePub 

Sökord: 

Läsutveckling 

Träffar: 31 

Ivarsson, 

Lena 

Att kunna läsa 

innan 

skolstarten: 

läsutveckling 

och 

lärandemiljöer 

hos tidiga 

läsare 

Syftet är att 

belysa, beskriva, 

analysera och 

diskutera 

läsutveckling och 

lärandemiljö, 

med 

utgångspunkt från 

tretton tidiga 

läsare.  

 

Forskaren har 

använt sig av 

Mixed methods  

kvantitativ och 

kvalitativa 

undersökning har 

gjorts  

5 skolor av 9 

accepterade, 

med 6 

klasslärare utav 

10 stycken. En 

studiegrupp med 

23 elever (14 

flickor & 9 

pojkar)valdes ut 

av 240 elever 

Hemmiljön 

påverkar barnens 

utveckling då de i 

hemmet ligger i 

zonen för den 

proximala 

utvecklings 

zonen. Genom 

stöttning och 

tidigare 

erfarenheter 

utvecklas 

ytterligare men 
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barnens 

motivation och 

intresse är viktigt 

för att detta skall 

ske. Vid 

Interaktion med 

andra krävs 

trygghetskänsla. 

7. 

Publikationsår: 

2011 

 

Utgivare: 

Malmö 

Studies in 

Educational 

Sciences 

No.58 

Databas: 

SwePub 

 

Sökord: 

Läsning 

”AND” 

sociokulturellt 

 

Träffar: 3 

Författar: 

Svensson, 

Anna-Karin  

Titel: 

Lärarstudenter

s berättelser 

om läsning- 

Från tidig 

barndom till 

mötet med 

lärarutbildning 

Syfte: 

Avhandlingens 

syfte är att 

undersöka 

lärarstudenters 

upplevelser och 

erfarenheter av 

läsning genom 

deras berättelser 

från tidiga 

läserfarenheter 

i barndomen 

fram till att de 

börjar 

lärarutbildningen 

Metod: 

Kvalitativ 

undersökning med 

enkätsvar, 

intervjuer och 

livsberättelser.  

Urval/Bortfall: 

Enkät till 68 

lärarstudenter 

varav ett bortfall 

på 56 studenter. 

De resterande 12 

lärarstudenterna 

intervjuades. 

 

Slutsats/resultat: 

Betydelsen av att 

bjuda i eleverna 

till 

språkutvecklande 

artefakter där 

intresse, viktiga 

andra personer, 

tillgång till texter 

som skapar 

delaktighet, ger 

utmaning, fantasi 

och intresse för 

texterna. 

Bekräftelse från 

andra i den 

relationella 

läsprocessen.  

Känslan av 

tillhörighet i så 

kallade läsarnas 

förening kan 

innebära olika 

saker för eleverna 



44 
 

i hemmet och i 

skolan. 

8. 

Publikationsår: 

2004 

Utgivare: 

Department of 

Education , 

Mid Sweden 

University , 

871 88, 

Härnösand, 

Sweden 

Databas: 

ERIC 

 

Sökord: 

Factors "AND" 

student "AND" 

reading 

 

Träffar: 1819 
 

Linnakyla, 

Pirjo , Malin 

,Antero & 

Taube, 

Karin 

Factors behind 

low reading 

literacy 

achievement 

Syftet var att 

undersöka och 

jämföra svenska 

och finska 

sociokulturella 

och pedagogiska 

faktorer för låg 

läskunnighet  och 

prestationen 

genom att 

utnyttja de PISA-

data som samlats 

in under 2000 

Data information 

ifrån PISA 2000, 

baseras på 

kvalitativ och 

kvantitativ data. 

Det slutliga 

urvalet för denna 

ytterligare analys 

är mindre 

jämfört med hela 

PISA-data (3373 

studenter i 

Finland och 

3492 i Sverige). 

Familjen, böcker, 

socioekonomiska 

bakgrunder, 

föräldrarnas 

yrkesstatus har en 

betydande roll 

som påverkar 

elevens 

prestation. 

9.  

Publikations 

år: 2003 

 

Utgivare:  

Lindköpings 

universitet 

institutionen 

för 

beteendevetens

kap 

HH bibliotek 

Hylla Eab 

Lindkvist, 

Margareta 

Individualisering 

– att kliva ur och 

var i gemenskap 

En benämning 

kring vad som 

kan vara idén 

med 

individualiseri

ng i skolan 

Kvalitativ studie 

varav intervjuer 

och observationer 

Fyra lärare och 

inga bortfall.  

Lärarnas tankar är 

att hjälpa elever 

samt utveckla 

varje individ efter 

deras 

förutsättningar. 

Resultatet pekar 

dock på att 

individualisering 

är en fråga om 

personer som 
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antar karaktären 

individ som är 

medvetna om sina 

möjligheter. 

10.  

Publikationsår: 

2000 

 

Utgivare: 

Department of 

Child Studies 

Linköping 

University 

http://liu.diva-

portal.org/sma

sh/get/diva2:51

0848/FULLTE

XT01.pdf  

Karin 

Zetterqvist-

Nelson 

Hon kan om hon 

vill och han om 

han får stöd- 

genusperspektiv 

på lärares sätt att 

prata om elever 

med dyslexi 

specifika/läs- och 

skrivsvårigheter 

Syftet var att 

erhålla ökad 

förståelse av 

hur barn 

använder och 

ger betydelse 

att en diagnos 

som dyslexi 

eller specifika 

läs- och 

skrivsvårighet

er 

Kvalitativ Inga bortfall Genom läraren 

framgår det hur 

en god elev ska 

vara.  
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Tabell 1. Sökhistorik 

Bilaga B:1 

Datum Databas Sökord/limits/Boolska 

operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 1 Urval 2 

 

2014-

04-03 

 

HH 

summon 

Läs- och 

skrivundervisning 

Limits: Avhandling 

 

14 

 

5 

 

1 

 

1 

 

2014-

04-05 

 

ERIC 

EBSCO 

HOST 

 

Learning to read 

Limits:  

Avhandling 

 

2171 

6 1 1 

 

2014-

04-13 

 

SwePub 

 

Läsutveckling 

Limits: 

Doktorsavhandling 

 

31 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2014-

04-12 

 

HH 

Summon 

 

Karin Jönsson 

Limits: 

Doktorsavhandling 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2014-

04-09 

 

HH 

Summon 

Läsförmåga, 

läsförmågan bland 9-

10 åringar 

Limits: 

Doktorsavhandling 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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2014-

04-05 

 

SwePub 

 

Läsutveckling 

Limits: 

Licentiatavhandling 

 

196 

 

1 

 

1 

 

1 

2014-

07-16 

 

ERIC 

Factors "AND" student 

"AND" reading  

Limits: Vetenskaplig 

artikel 

 

1819 

 

 

1 

 

1 

 

1 

2014-

07-15 

 

Swepub 

Läsning ”AND” 

sociokulturellt 

Limit:  

Doktorsavhandling 

 

 

3 

 

1 

 

 

1 

 

1 

2014-

07-19 

HH  

Bibliotek 

Hylla Eab 

Limit: 

Doktorsavhandling 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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