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Syftet med examensarbetet är att ge en sammanställning av elevers läs- och skrivutveckling. 

Fokus i litteraturstudien är att belysa vad forskningen lyfter fram som betydelsefulla 

faktorer för elevers lärande. Studien belyser ett sociokulturellt perspektiv på lärande där 

lärandet sker i socialt samspel med andra. Resultatet av den forskning som presenteras i 

litteraturstudien är begränsad till tretton vetenskapliga texter bestående av en metaanalys, 

tre rapporter, tre vetenskapliga artiklar och sex avhandlingar. Dessa har grundligt 

analyserats där skillnader och likheter har jämförts dem emellan. Avsikten med analysen är 

att belysa vilka två huvudområden inom elevers läs- och skrivutveckling som anses 

betydelsefulla för elevernas lärande. Huvudområdena kategoriseras i två teman: läraren och 

undervisningen. Betydelsefulla faktorer som forskningen presenterar beträffande lärarens 

betydelse för elevers läs- och skrivutvecklingen är en kompetent, skicklig och välutbildad 

lärare. Vidare framförs att en variationsbreddad och strukturerad undervisning, som bygger 

på elevers tidigare erfarenheter och kunskaper, är betydelsefullt för elevers läs-och 

skrivutveckling. Slutsatsen som kan dras är att flera forskare framför att det krävs mer 

forskning gällande elevers skrivutveckling för att få en bredare forskningsgrund.  
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Enligt Skollagen (SFS, 2010:800, kap. 1, § 4) syftar utbildningen inom skolväsendet till 

att främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Vidare 

står det att barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 

möjligt (SFS, 2010:800). I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Skolverket, 2011b) framgår det att utbildningen ska utgå ifrån varje enskild elevs 

förutsättningar och behov. Kraven i dagens samhälle ser annorlunda ut jämfört med för 

några årtionden sedan (Schmidt, 2013). Den nya informationstekniken som eleverna möter 

i dagens samhälle ställer högre krav på att kunna avkoda, förstå och kritiskt granska samt 

analysera informationen (Skolverket, 2011b). Progress in International Reading Literacy 

Study [PIRLS] framför att elevers läsförmåga mellan åren 2001-2011 har försämrats. 

Eleverna når den lägsta nivån för läsfärdighet i mätningarna från 2011. När eleverna börjar 

skolan har de med sig olika erfarenheter och kunskaper av läs- och skrivaktiviteter från 

förskolan och sina hemmiljöer. De tidiga mötena med skriftspråket har visat sig ha 

betydelse för elevernas prestationer (Skolverket, 2012).  

 

Vår ambition med litteraturstudien är att undersöka vad tidigare forskning lyfter fram som 

betydelsefulla faktorer för elevers läs- och skrivutveckling. Genom en analys av 

vetenskapliga rapporter, artiklar och avhandlingar samt litteratur om elevers läs- och 

skrivutveckling önskar vi skapa en sammanhängande helhet av forskningsområdet. På 

grund av att forskningsområdet i sig är väldigt stort har vi valt att avgränsa 

litteraturstudiens omfång till att belysa lärarens perspektiv i relation till elevers läs- och 

skrivutveckling i de tidiga skolåren. Vi anser att goda kunskaper om elevers läs- och 

skrivutveckling är en nödvändighet för att den professionella läraren ska kunna bemöta 

alla elever i vårt mångfacetterade samhälle.  

 

Inledningsvis presenteras litteraturstudiens syfte och frågeställning i kapitel 2. Därefter 

följer studiens bakgrund i kapitel 3. Kapitlet innefattar elevers skriftspråksutveckling, läs- 

och skrivundervisning, det sociokulturella perspektivet samt de aktuella styrdokumentens 

kopplingar till litteraturstudien. I kapitel 4 beskrivs litteraturstudiens metod och 

tillvägagångssätt. Därefter följer studiens resultat i kapitel 5. Kapitlet presenterar lärarens 

och undervisningens betydelse för elevers läs- och skrivutveckling. Vidare förs en 

diskussion i förhållande till litteraturstudiens bakgrund och resultat i kapitel 6. 

Avslutningsvis framförs förslag till fortsatt forskning inom studiens problemområde.    

1 Inledning 
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Syftet med litteraturstudien är att ge en sammanställning av elevers läs- och 

skrivutveckling, där vi fokuserar på att belysa vad forskningen lyfter fram som 

betydelsefulla faktorer för elevers lärande. Detta syfte vill vi uppfylla genom att besvara 

följande fråga:  

 

– Vilka faktorer anser forskningen främjar elevers läs- och skrivutveckling? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Syfte och frågeställning 
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I relation till litteraturstudiens syfte att belysa vilka faktorer forskningen lyfter fram som 

betydelsefulla faktorer för elevers lärande ges först en presentation om elevers 

skriftspråksutveckling i avsnitt 3.1. I avsnitt 3.2 beskrivs den traditionella föreställningen 

om hur elever lär sig att läsa och skriva. Därefter presenteras i avsnitt 3.3 det 

sociokulturella perspektivet för lärande samt dess koppling till litteraturstudiens 

problemområde. Avslutningsvis redogörs de aktuella styrdokumenten i avsnitt 3.4. 

3.1 Elevers skriftspråksutveckling  
Barns språkutveckling börjar tidigt och slutar i princip aldrig (Fast, 2007). Flera forskare 

är eniga om att en god språklig medvetenhet främjar elevens läs- och skrivutveckling 

(Alatalo, 2011; Schmidt, 2013; Taube, Fredriksson & Olofsson, 2015). 

3.1.1 Emergent literacy 
Redan i tidig ålder möter barn skriftspråket i olika sociala och kulturella sammanhang. 

Kunskapen de får i socialt samspel med andra bidrar till vägar in i skriftspråket (Fast, 

2007). Marie Clay (refererad i Fast, 2008) benämner detta som emergent literacy och 

menar att inlärningen sker gradvis i olika kulturella och sociala sammanhang. Barnets 

inlärning kan ske i hemmet, i varuhuset, i förskolan eller i lekparken där symboler, texter 

och bilder förekommer. Inlärningen sker alltså inte på ett specifikt område och behöver 

heller inte vara förknippad med böcker. När barnet utforskar och imiterar hur vuxna utövar 

läs- och skrivaktiviteter i det vardagliga livet skapas vägar in i skriftspråksvärlden (Fast, 

2008). Under dessa gemensamma aktiviteter lär sig barnet med hjälp av den stödjande 

omgivningen att lära sig nya saker, vilket så småningom leder till ett utvecklande av 

kunskaper och färdigheter när den vuxne inte finns till hands (Björk & Liberg, 2006). 

Läsning och skrivning utvecklas därför snarare samtidigt i meningsfulla sammanhang, där 

barnet får möjlighet att enskilt och tillsammans med andra utforska och delta i den 

skriftspråkliga världen, än fristående från varandra i en särskild ordningsföljd (Björk & 

Liberg, 2006; Fast, 2007). 

3.1.2 Språklig medvetenhet 
Att vara språkligt medveten är en viktig förutsättning för att utveckla den skriftspråkliga 

förmågan. Språklig medvetenhet kan delas in i fem kategorier: fonologisk, morfologisk, 

syntaktisk, semantisk och pragmatisk medvetenhet (Berg, 2011). De fem dimensionerna 

3 Bakgrund 
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samspelar och skapar tillsammans en helhet i samspel med varandra (Lundberg & Herrlin, 

2005). 

 

Den första dimensionen är fonologisk medvetenhet och innebär att barnet klarar av att 

behärskar den alfabetiska principen. Att kunna behärska den alfabetiska principen, att 

knäcka koden, innebär att barnet har förmågan att förstå hur olika språkljud kan 

representeras av bokstäver. Barnet behöver rikta sin uppmärksamhet mot hur orden uttalas 

och låter för att kunna veta vilka ljud som kopplas samman. Ords uppdelning sker genom 

att fonem, det allra minsta språkljudet, bryts ner i mindre delar och vidare betecknas med 

bokstavstecken, grafem. En god fonologisk medvetenhet främjar den morfologiska 

medvetenheten som beskrivs som den andra dimensionen i språklig medvetenhet 

(Lundberg & Herrlin, 2005).  

 

Morfologisk medvetenhet innebär att barnet klarar av att behärska den alfabetiska 

principen för att vidare kunna urskilja ord och stavelser i det dagliga talspråksflödet. När 

barnet börjar resonera om de olika böjningsformer som uppstår i språket och kan se 

skillnader i vad olika ord innebär, utvecklas ett gott språkligt medvetande. När det enskilda 

barnet kan hantera ords böjningsformer utvecklas ett syntaktiskt förhållningssätt till 

meningarnas uppbyggnader (Svensson, 2009). En god morfologisk medvetenhet har 

positivt inflytande på den fonologiska medvetenheten, men även på den syntaktiska 

medvetenheten (Lundberg & Herrlin, 2005).  

 

Syntaktisk medvetenhet innebär att barnet förstår hur ord sätts samman till 

betydelsebärande meningsled och meningar. När det enskilda barnet behärskar kunskaper 

om språket utvecklas en förståelse för språkets grammatik och hur orden i sin form kan 

böjas på olika sätt (Fridolfsson, 2015). En god syntaktisk medvetenhet har en positiv 

inverkan på den semantiska medvetenheten (Lundberg & Herrlin, 2005).  

 

Semantisk medvetenhet innebär att barnet förstår ordens innebörd och liknar till viss del 

den pragmatiska medvetenheten (Alatalo, 2011). Semantisk medvetenhet handlar om att 

barnet utvecklar en läsförståelse och ett ordförråd som utgår ifrån tidigare erfarenheter och 

förväntningar. Det möjliggör att blir barnet både medskapare och konstruktör av textens 

innehåll. För att skapa en sådan aktivitet är det viktigt att barnet utvecklar en god 



 

5 
 

morfologisk och syntaktisk medvetenhet för att kunna dra nytta av meningsuppbyggnaden 

i textens språk (Lundberg & Herrlin, 2005).  

 

Att vara medveten om hur språket formas och på bästa sätt kan användas innebär att barnet 

erhåller en pragmatisk medvetenhet. Pragmatisk medvetenhet kännetecknas av att förstå 

och hantera språket så att barnet kan berätta, beskriva och samtala i den aktuella sociala 

situationen. Det innebär att barnet kan förhålla sig till ett vetande om att språket kan vara 

mångtydigt och därav visa kunskaper om att ords användning inte alltid är enkel och 

entydig (Fridolfsson, 2015). De fem dimensionerna bildar tillsammans en helhet och 

skapar goda förutsättningar för att främja en god läs- och skrivutveckling (Berg, 2011; 

Lundberg & Herrlin, 2005).   

3.1.3 Förutsättningar för att lära sig läsa och skriva 
Grunden för läs- och skrivutveckling beskrivs med ekvationen läsning = avkodning x 

förståelse x motivation (Alatalo, 2011). En grundläggande förutsättning är att man är 

motiverad, intresserad och engagerad av att läsa och skriva. Elevens läs- och skrivförmåga 

samt avkodning är ytterligare viktiga förutsättningar för elevens skriftspråkliga utveckling 

(Fridolfsson, 2015).  

  

Nyckeln till kunskap är att den enskilda eleven är läskunnig. En grundläggande 

förutsättning för elevens individuella utveckling är att eleven har förmågan att reflektera 

och distansera sig till språket. Definitionen läsning beskrivs som att eleven har förmågan 

att utifrån skriften förstå dess betydelse (Taube, 2013). När den enskilda eleven läser 

behövs det kunskaper om processen vid utförandet för att kunna således förstå innehållet. 

Läsning sker genom användandet av olika strategier så som att skapa inferenser, läsa 

mellan raderna, skapa inre bilder och att ställa frågor till texten. Det räcker inte endast med 

att eleven har kunskaper om strategierna. Eleven behöver veta varför, när och hur en 

strategi kan användas. Den erövrade kunskapen leder till ett metakognitivt tänkande, det 

vill säga en medvetenhet om hur eleven tänker om sin lärprocess (Stensson, 2006).  

 

En förutsättning för att kunna läsa och skriva är att eleven kan identifiera skrivna ord 

(Lundberg & Herrlin, 2005). Ordavkodning innebär att eleven kan avläsa hur ord låter och 

formas. Det är en teknisk avläsningsprocess som ger ordagrann återgivning av bokstavsord 

(Fridolfsson, 2015). Förutsättningar för utvecklingen av ordavkodningen grundar sig i den 

fonologiska medvetenheten. När eleven har förmågan att avläsa ord utan stöd utvecklas 
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läsförmågan och ordavkodningen blir därmed automatiserad (Lundberg & Herrlin, 2005). 

Ytterligare en viktig förutsättning för att eleven ska kunna utveckla en god läs- och 

skrivförmåga är att eleven motiveras till att läsa (Fridolfsson, 2015). Motivation i samband 

med lärande handlar om yttre och inre faktorer. De inre faktorerna innefattar elevens egen 

drivkraft, vilja och intresse för att lära sig läsa. De yttre faktorerna beskrivs som 

förväntningar från omgivningen eller belöningar, respons och kontroll från lärare och 

klasskamrater. För att bibehålla elevens motivation och lust till fortsatt lärande bör läraren 

ta till vara på den enskilda elevens erfarenheter och kunskaper i undervisningen (Taube, 

2007).  

 

Läsning och skrivning hör nära samman. Läsning innebär att eleven överför grafem till 

fonem, medan skrivning handlar om att överföra fonem till grafem. I början av läs- och 

skrivprocessen är det oftast en lek och eleven läser och skriver mer för sig själv än till en 

mottagare. Genom skriften skapas möjligheter för eleven att kommunicera med andra. Till 

skillnad från det talade språket är det enklare att spara och arkivera skriften. Den första läs- 

och skrivinlärningen behöver därmed innefatta regelbundna aktiviteter där eleven får 

tillfällen att läsa och skriva ord och fraser (Fridolfsson, 2015).  

3.2 Läs- och skrivundervisning 
Under en lång tid har det funnits en traditionell föreställning om hur elever lär sig läsa och 

skriva på bästa sätt (Berg, 2011; Fast, 2007). I den traditionella föreställningen om att 

eleven måste ha uppnått en viss ålder och mognad för att lära sig läsa och skriva förkommer 

ofta en formell läs- och skrivundervisning. Undervisningen är bok- och bokstavsbaserad 

och bedrivs av en utbildad lärare. Lärandet sker i skolan och förutsätter en undervisning. 

Den formella föreställningen har av tradition varit det vanligaste förekommande synsättet 

inom den svenska skolan (Fast, 2007). Inom den formella läs- och skrivundervisningen 

finns två olika förhållningssätt syntetiska och analytiska metoder (Berg, 2011). 

 

Den syntetiska läs- och skrivmetoden kom till Sverige från Tyskland i mitten av 1800-

talet. Metoden går under många benämningar: ljudmetoden, traditionell läsundervisning, 

bottom-up eller phonics (Berg, 2011; Fast, 2007). Den syntetiska läs- och skrivmetoden 

innebär att lärandet utgår från delarna till helheten då en bokstav lärs ut i taget. Bokstavs- 

och ljudförbindelser tränas för sig och sammanljudningen av orden för sig. Inlärningen ses 

som en mekanisk process där den tekniska avläsningen skiljs från förståelsen. Tonvikten i 
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den syntetiska metoden ligger snarare på undervisningsinnehållet än på en systematisk 

färdighetsträning (Berg, 2011). Det andra förhållningsättet inom den formella läs- och 

skrivundervisningen är den analytiska metoden, även kallad helhetsmetoden, whole 

language eller top-down (Berg, 2011; Fast, 2007). Metoden tar en annan utgångspunkt i 

lärandet och utgår från helheten. Det innebär att texterna bryts ner i meningar, ord, 

stavelser och i enskilda bokstäver (Berg, 2011). Fokus i den analytiska metoden ligger 

snarare på textförståelse av innehållet än på den tekniska avläsningen (Berg, 2011; Fast, 

2007). 

3.3 Sociokulturellt perspektiv på lärande   
I ett sociokulturellt perspektiv beskrivs lärande som en social praktik där individer 

använder medierande redskap för att kunna kommunicera och tänka för att förstå 

omvärlden. De medierande redskapen kan vara både språkliga och materiella. Ett språkligt 

redskap avser förmågan att kunna kommunicera och tänka när vi ska förstå och analysera 

vår omvärld. Det kan även kallas för intellektuellt eller mentalt redskap vilket kan innefatta 

olika symboler, tecken eller teckensystem. Ett materiellt redskap avser de fysiska 

redskapen som individen använder för att utföra olika aktiviteter. Dock ses de materiella 

och språkliga redskapen, inom ett sociokulturellt perspektiv, som en helhet vilket innebär 

att de inte särskiljs från varandra utan alltid är förenande. Genom de medierande 

redskapen, språkliga som materiella, upplever individen inte världen direkt, utan tänker i 

omvägar (Säljö, 2010). Vygotskij (refererad i Säljö, 2010) talar om begreppet den 

proximala utvecklingszonen, vilket innebär att lärande och utveckling ständigt sker i en 

pågående process. Det en individ klarar av tillsammans med andra idag, klarar individen 

av på egen hand längre fram (Björk & Liberg, 2008). När individen behärskar en färdighet 

eller ett begrepp är den nära att också behärska någonting nytt. De nya kunskaperna och 

färdigheterna finns inom räckhåll (Säljö, 2010).  

 

För denna litteraturstudie har det sociokulturella perspektivet relevans i samband med att 

individen lär sig läsa och skriva i en social samvaro och i mötet med andra (Björk & Liberg, 

2008). Det sociala samspelet möjliggör ett lärande genom att den vuxne överför och 

utvecklar kunskaper till individen genom olika inlärningsstrategier. Med utgångspunkt i 

det sociokulturella perspektivet har läraren en stödjande roll i en pedagogisk kontext. Den 

skickliga pedagogen bygger upp ett lärande för att individen ska kunna ta sig vidare i sin 

framtida läs- och skrivutveckling (Säljö, 2010). Det sociokulturella perspektivet 
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genomsyrar dessutom majoriteten av litteraturstudiens analyserande material, vilket 

stärker teorins koppling till studien.    

3.4 Styrdokument 
Enligt Läroplanen (Skolverket, 2011b) framgår det att skolans huvudsakliga uppdrag är att 

utbilda elever till individer som inhämtar och utvecklar kunskaper och värden. Vidare 

framgår det att samarbete ska ske med hemmen och därmed främja enskilda elevers 

utveckling till kompetenta, aktiva, kreativa och ansvarstagande medborgare. 

Undervisningen ska anpassas utifrån varje enskild elevs förutsättningar och behov. 

Elevernas lärande och kunskapsutveckling ska främjas utifrån deras bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011b). Kommentarmaterialet i ämnet 

svenska (Skolverket, 2011a) lyfter fram vikten av att elever ges möjlighet att utveckla 

tilltro till sin egen språkliga förmåga och kapacitet till att kunna uttrycka sig i olika 

sammanhang och i skilda syften. Läroplanen (Skolverket, 2011b) framför att 

svenskundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett intresse till sin läsning och 

skrivning. Vidare framhålls att den enskilda eleven ska ges rika möjligheter till 

kommunikation och få tilltro till sin egen språkliga förmåga genom samtal, läsning och 

skrivning.  
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I metodkapitlet beskrivs litteraturstudiens tillvägagångssätt. I avsnitt 4.1 presenteras 

litteraturstudiens informationssökning inom det valda problemområdet. Därefter 

presenteras i avsnitt 4.2 kriterier för inklusion samt studiens urval. Avslutningsvis beskrivs 

hur det insamlade materialet har granskats och analyserat i avsnitt 4.3.  

4.1 Informationssökning 
Litteraturstudien utfördes genom ett systematiskt tillvägagångssätt där vi satte oss in i 

tidigare forskning inom elevers läs- och skrivutveckling. På olika databaser fick vi fram 

ett antal sökträffar som var relevanta för studiens problemområde. Datainsamlingen har 

kritiskt granskats genom kriterier för inklusion (se 4.2) och sammanställts i ett 

översiktsdokument (se Bilaga 1). Detta överensstämmer med Bryman (2008) som menar 

att syftet med en systematisk litteraturstudie är att foga samman de utvalda delarna till en 

sammanhängande helhet. Informationssökningen har genomförts med utgångspunkt i de 

två metoder som Harboe (2013) framför som användbara metoder för en litteraturstudie. 

Metoderna innefattar biblioteksdatabaser och kedjesökningar. Harboe (2013) poängterar 

att fördelen med en kedjesökning är att man kan utnyttja andras rekommendationer inom 

samma problemområde.  

 

Sökningarna har genomförts på databaserna LIBRIS, SwePub, Google Scholar och 

PsycINFO. I sökningen i LIBRIS katalog och på databasen SwePub fann vi svensk 

litteratur som var relevant inom litteraturstudiens problemområde. Sökningar i databaserna 

genomfördes med sökorden litteraturundervisning, läs- och skrivinlärning, läsprocess, 

läs- och skrivutveckling, lärarkompetens och språklig medvetenhet. Vid sökträffarna dök 

flera forskare upp inom området läs- och skrivutveckling, vilket resulterade i att olika 

kedjesökningar genomfördes utifrån det funna materialets referenslistor.  

 

På databasen Google Scholar genomfördes en kedjesökning med sökordet The Reading 

Teacher R T Vol. 65 Issue 2 och literacy, där vi fann en relevant artikel som inkluderades 

i litteraturstudien. Ytterligare en sökning genomfördes med sökordet läs- och 

skrivundervisning för yngre elever. Sökningen gav 1280 träffar som vidare avgränsades 

till årtalet 2015, vilket resulterade i 96 träffar och en rapport av Taube, Fredriksson & 

Olofsson (2015).    

4 Metod  
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Databasen PsycINFO innehåller referenser till litteratur inom psykiatri, medicin, sociologi, 

fysiologi och språkvetenskap. Det sistnämnda området är relevant för vår litteraturstudie. 

Sökningarna genomfördes med sökorden ”good reading and writing”, ”reading skills”, 

literacy och ”writing in the elementary grades”. I databasen genomfördes en kedjesökning 

med sökordet Karen How Rebecca F. Larkin som resulterade i en artikel (How & Larkin, 

2013) med relevans för litteraturstudien.     

4.2 Kriterier för inklusion  
Kriterier för inklusion har fastställs med syfte att avgöra vilken datainsamling som ska 

inkluderas eller exkluderas i litteraturstudiens resultat och analys. Det första kriteriet ska 

stämma överens med studiens syfte respektive frågeställning. Det ska beröra 

litteraturstudiens problemområde elevers läs- och skrivutveckling samt vilka faktorer som 

anses betydelsefulla för elevers läs- och skrivutveckling. Det andra kriteriet är att 

materialet ska vara vetenskapligt baserat och peer reviewed. Det tredje kriteriet för 

inklusion är att det insamlade materialet ska omfatta aktuella källor samt internationell och 

nationell forskning.   

4.2.1 Urval  
Nedan följer litteraturstudiens urval av forskningsrapporter, avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar utifrån studiens tre kriterier för inklusion i en tabell. Tabellen visar 

författare, titel, årtal och publikationstyp. Detta görs i syfte att ge läsaren en överblick om 

vilka källor som undersökts, analyserats och som senare presenteras i resultatkapitlet. 

 
Författare  Titel År Publikationstyp 
Alatalo, T. Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3. Om lärares 

möjligheter och hinder. 
2011 Avhandling 

Cummins, J. Literacy engagement: Fueling Academic Growth for 
English Learners 

2011 Vetenskaplig artikel 

Ewald, A. Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans 
tidigare år. 

2007 Avhandling 

Fast, C. Sju barn lär sig läsa och skriva: Familjeliv och 
populärkultur i möte med förskola och skola. 

2007 Avhandling 

Frank, E. Läsförmågan bland 9-10-åringar. Betydelsen av 
skolklimat, hem- och skolsamverkan, lärarkompetens 
och elevers hembakgrund. 

2009 Avhandling 

Graham, S., 
McKeown, D., 
Kiuhara, S., & 
Harris, K. R. 

A Meta-Analysis of Writing Instruction for Students in 
the Elementary Grades 

2012 Metaanalys 

How, K., & 
Larkin, F.R. 

Descriptive Writing in Primary School: How Useful Are 
Linguistic Predictors of Reading? 

2013 Vetenskaplig artikel 
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Jönsson, K. Litteraturarbetes möjligheter. En studie om barns läsning 
i årskurs F-3. 

2007 Avhandling 

Myrberg, M. Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka 
läs- och skrivsvårigheter. 

2003 Rapport 

Takala, M. Teaching, reading through writing. 2013 Rapport 
Taube, K., 
Fredriksson, 
U., & 
Olofsson, Å. 

Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för 
yngre elever. 

2015 Rapport 

Trageton, A. Creative Writing on Computers: 6- to 10-Year-Olds 
Writing to Read 

2005 Vetenskaplig artikel 

Schmidt, C. Att bli en sån’ som läser. 2013 Avhandling 

4.3 Materialanalys 
Utifrån litteraturstudiens syfte att belysa vad forskningen lyfter fram som betydelsefulla 

faktorer för elevers läs- och skrivutveckling har vi systematiskt använt oss av insamlat 

material från ett översiktsdokument (se Bilaga 1). Materialet har granskats för basala 

kvalitetskriterier i syfte att ta reda på om materialet innefattar kvalitativa eller kvantitativa 

studier. Bryman (2008) framför att kvantitativ forskning lyfts fram som en statisk process 

medan en kvalitativ forskning mer inriktar sig på det dynamiska och processuella. Genom 

att integrera de båda metoderna kan oregelbundenheter upptäckas och möjliggör därmed 

en processinriktad analys. Bryman (2008) menar att en integration av de båda metoderna 

kan förbättra studiens validitet och resultat. I resultatkapitlet analyseras materialets likheter 

och skillnader. Genom en sådan struktur möjliggörs en jämförelse med ett eller flera 

alternativa förklaringar, aspekter och perspektiv. En komparativ disposition där forskares 

resultat, fall och perspektiv analyseras skapar goda förutsättningar för att besvara studiens 

problemformulering (Backman, 2008).  

 

Genom att analysera och undersöka vad forskningen lyfter fram som betydelsefulla 

faktorer för elevers läs- och skrivutveckling har litteraturstudien utgått ifrån 

forskningsfrågan: Vilka faktorer anser forskningen främjar elevers läs- och 

skrivutveckling? Det framtagna materialet har kategoriserats enligt två temaområden: 

lärarens och undervisningens betydelse för elevers läs- och skrivutveckling. Bryman 

(2008) beskriver tillvägagångssättet som en tematisk analys, där man jämför likheter och 

skillnader samt undersöker språkliga kopplingar mellan det framtagna materialet. 

Jämförelserna och det språkliga kopplingarna har tillsammans bildat litteraturstudiens två 

temaområden (Bryman, 2008).  
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I resultatkapitlet besvaras litteraturstudiens frågeställning i två delar. I avsnitt 5.1 beskrivs 

lärarens betydelse för elevers läs- och skrivutveckling. Lärarens betydelse presenteras i tre 

områden: lärarens kunskaper och utbildning, lärarens roll samt skol- och hemmiljöns 

betydelse. Avslutningsvis beskrivs i avsnitt 5.2 undervisningens betydelse för elevers läs- 

och skrivutveckling. Undervisningens betydelse presenteras i tre områden: att ta tillvara på 

elevers tidigare erfarenheter, varierade arbetssätt och dator som redskap i undervisningen.  

5.1 Lärarens betydelse för elevers läs- och skrivutveckling 
Flera forskare menar att den viktigaste faktorn för elevers lärande och utveckling är en 

kompetent, välutbildad och skicklig lärare som behärskar många olika metoder och som 

kan utgå ifrån individuella strategier (Alatalo, 2011; Cummins, 2011; Fast, 2007; Frank, 

2005; Graham et al., 2012; Myrberg, 2003).  

5.1.1 Lärarens kunskaper och utbildning 
Myrberg (2003) har genomfört ett forskningsarbete i syfte att undersöka hur insatser kan 

förebygga elevers läs- och skrivsvårigheter. Sammanlagt intervjuades 24 forskare.  Enligt 

konsensusrapporten är den avgörande faktorn för elevers läs- och skrivutveckling snarare 

lärarkompetensen än valet av läs- och skrivundervisningsmetod. Det innebär att läraren har 

goda kunskaper om elevers skriftspråkliga utveckling, läs- och skrivprocessen samt om 

strukturerade och systematiska undervisningsmetoder (Myrberg, 2003). I en 

exremgruppsstudie där 8-10 åringar i 100 klasser deltog presenterar Frank (2005) att lärare 

som innehar goda ämneskunskaper samt kunskap om olika undervisningsmetoder har visat 

sig påverka elevers prestationer positivt. Resultatet åskådliggör även betydelsen av att 

läraren har en tilltro till sin egen förmåga att undervisa samt hur den egna tilltron 

samvarierar med elevers självtillit och motivation (Frank, 2005).  

 

Alatalo (2011) genomförde en studie i syfte att förstå och beskriva lärares möjligheter till 

och svårigheter med en skicklig läs- och skrivundervisning. Undersökningens empiriska 

material består av intervjuer med åtta lärare, enkätsvar från 249 lärare samt ett kunskapstest 

gjort av 269 lärare och 31 specialpedagoger. Alatalo (2011) hänvisar till studiens 

kunskapstestsresultat och menar att lärarens kunskaper om språkets struktur är avgörande 

för lärarens professionella utveckling, men också för elevens skriftspråksutveckling. Även 

Myrberg (2003) poängterar att lärarens kunskaper om elevers språk och språkutveckling 

5 Resultat  
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är en nödvändighet för att kunna bedöma och tillämpa strategier för att kunna främja 

elevers skriftspråksutveckling.  

 

Fast (2007) genomförde en studie där sju barn följdes under tre års tid i syfte att undersöka 

i vilka sammanhang elever möter läsande och skrivande texter av olika slag inom sina 

familjer. Resultatet pekar på att lärarna har bristfälliga kunskaper om hur de ska arbeta 

med läs- och skrivinlärning i sin verksamhet. Många av pedagogerna tycks dessutom inte 

vara medvetna om betydelsen av de språkliga aktiviteterna som eleverna ägnade sig åt 

dagligen. Lärarna uttryckte att de saknade kunskaper från sin lärarutbildning om metoder 

för att bedriva en undervisning i syfte att främja elevers läs- och skrivutveckling (Fast, 

2007).  

 

Alatalo (2011) problematiserar lärarens kompetens och menar att denna är komplex och 

behöver både teori och praktik avseende undervisningsinnehåll, undervisningsmetoder 

samt förmågan att förstå elever och klassrumssituationer. Läraren behöver ha teoretisk 

kunskap om såväl elevers läs- och skrivutveckling som om elevers lärprocess. Studiens 

resultat pekar på att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevers lärande. De faktorer 

som påverkar och samspelar i läs- och skrivundervisningen handlar om lärarens utbildning 

och fortbildning, attityder till kunskaper om läs- och skrivundervisning samt yttre faktorer 

som påverkar undervisningen. Lärarna i studien upplevde att de hade otillräcklig kunskap 

och utbildning i elevers läs- och skrivutveckling. Lärarna ansåg att de fått bristfälliga 

konkreta kunskaper i sin lärarutbildning om elevers skriftspråkliga utveckling (Alatalo, 

2011).  

 

Alatalos (2011) resultat visar att betydelsefulla läraregenskaper kännetecknas av förmågan 

att identifiera elevers styrkor och svagheter. Förmågan leder till att läraren kan anpassa 

undervisningen efter varje enskild elevs behov. Med grundläggande kunskaper om språklig 

struktur kan lärare i de tidigare skolåren på ett medvetet sätt undervisa om hur fonem och 

grafem samspelar med varandra (Alatalo, 2011). Även Myrberg (2003) framhåller lärarens 

kunskaper som en viktig faktor för elevers lärande men belyser snarare att det handlar om 

lärarens skicklighet att kunna tillämpa kunskaperna i undervisningen och till varje enskild 

elev. Det innebär att läraren har kunskaper om olika läs- och skrivinlärningsmetoder samt 

hur dessa kan anpassas utifrån varje enskild elevs behov (Alatalo, 2011; Myrberg, 2003). 
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5.1.2 Lärarens roll 
Cummins (2011) kunskapsöversikt över flertalet forskningsundersökningar som pågått 

1982-2011 pekar på att lärarens roll är att vägleda eleven framåt i sitt tänkande och lärande. 

Vidare framgår att lärarens kunskaper samt kännedom om elevers hembakgrunder är 

betydelsefulla för att kunna bemöta varje enskild elevs förutsättningar och behov 

(Cummins, 2011). Graham et al. (2012) genomförde en metaanalys där syftet var att 

undersöka vilka effektiva metoder elever behöver för att lära sig skriva. De metoder som 

undersöktes bestod av 13 olika tillvägagångsätt som hade till syfte att förbättra elevers 

skrivande. I en av metaanalyserna framförs att lärarens roll är att anpassa undervisningen 

efter elevernas intressen och behov för att effektivisera lärandet. Likt Cummins (2011) 

poängterar Graham et al. (2012) att lärarens roll är att vägleda eleverna framåt i sitt lärande. 

Det innebär att läraren organiserar undervisningen med avsikt att synliggöra elevers 

styrkor och svagheter och på så sätt stödjer elevernas lärande. Det innebär dessutom att 

läraren skapar goda förutsättningar där eleverna ges möjlighet att samspela med varandra 

i olika undervisningssammanhang (Graham et al., 2012).  

5.1.3 Skol- och hemmiljöns betydelse  
Flera forskare lyfter fram vikten av att läraren har kunskaper om elevernas skriftspråkliga 

hemmiljöer. Elever som kommer från begränsade skriftspråkliga hemmiljöer stimuleras 

mindre än de elever som har rikare skriftspråkliga tillgångar i hemmet (Alatalo, 2011; 

Ewald, 2007; Fast, 2007).  

 

En förutsättning för en god lärmiljö innefattar ett positivt klassrumsklimat där trygghet, 

studiero och trivsel anses vara viktiga komponenter. Vidare anses lärarens förhållningssätt 

och relation till eleverna vara en betydelsefull faktor för skapandet av en positiv 

klassrumsmiljö och studiero (Frank, 2005; Myrberg, 2003). I studiens resultat lyfter dock 

Frank (2005) fram att det inte fanns någon direkt koppling mellan elevernas prestationer 

och en positiv klassrumsmiljö. Däremot visade resultatet att elevers hemförhållanden hade 

betydelse för hur väl de lyckades i sitt skolarbete. Resultatet pekar på att elevers 

hembakgrunder, lärarens kompetens och skol- och klassrumsklimat samvarierar i 

främjandet för att skapa en god läs- och skrivutveckling (Frank, 2005). Taube et al. (2015) 

sammanställde en kunskapsöversikt på uppdrag av regeringen med syftet att kartlägga och 

utgöra systematiska sammanställningar av forskningsresultat inom verksamheten skola 

och förskola. Kunskapsöversikten belyser åldersgruppen 6-12 åringar där 4000 studier har 

analyserats och sammanställts. Rapporten visar kartläggning över området Läs- och skriv 
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och har i uppgift att öka måluppfyllelsen samt förbättra elevers kunskapsresultat. 

Resultatet pekar på att elevernas hemförhållanden och skolmiljön påverkar hur eleverna 

skapar sin självbild och tillit till sin egen språkliga förmåga. Vidare poängteras att 

föräldrars och syskons attityder till läsning och läsaktiviteter i hemmet påverkar elevens 

attityd till den egna läsningen (Taube et al., 2015). 

 

Fast (2007) betonar familjens betydelse. Resultatet visar på att föräldrar och syskon bidrar 

till den enskilda elevens kulturella kapital genom familjens sociala, kulturella och 

ekonomiska bakgrund. Familjens tillgångar i hemmet visade sig påverka vilka 

textorienterade texter eleven mötte (Fast, 2007). Även Cummins (2011) resultat visar på 

att elevers socioekonomiska hembakgrunder påverkar läsutvecklingen. Föräldrar med hög 

utbildning och inkomst bidrog till att eleverna blev mer engagerade i sitt eget läsande än 

de elever med föräldrar vars inkomst och utbildning var lägre (Cummins, 2011).  

 

Jönsson (2007) genomförde en studie, under fyra års tid, i syfte att undersöka hur 

litteraturarbete i de tidiga skolåren kan användas i undervisningen. Resultatet poängterar 

vikten av att erbjuda rika läs- och skrivmiljöer i skolan. Även Myrberg (2003) lyfter fram 

betydelsen av att skapa goda läsmiljöer. Genom att erbjuda rika läs- och skrivmiljöer där 

tillgång till skolbibliotek finns, skapas goda förutsättningar för eleverna att ta del av 

läskulturer (Jönsson, 2007; Myrberg, 2003). Däremot visar Schmidts (2013) studie att det 

råder alltför tysta lärmiljöer i klassrummen. Det saknas kontinuerliga dialoger mellan 

lärare och elev samt mellan elev och elev (Schmidt, 2013).  

5.2 Undervisningens betydelse för elevers läs- och skrivutveckling  
Flera forskare verkar vara överens om att det inte finns endast en specifik metod som 

främjar alla elevers läs- och skrivutveckling, utan att lärarens variation av 

undervisningsmetoder anses vara helt avgörande (Alatalo, 2011; Myrberg, 2003; Taube et 

al., 2015). Vidare poängteras att en undervisning som tar sin utgångspunkt i elevernas 

tidigare erfarenheter och kunskaper är viktiga faktorer för att främja en god läs- och 

skrivutveckling (Alatalo, 2011; Cummins, 2011; Ewald, 2005; Fast, 2007; Graham et al., 

2012; Schmidt, 2013).  

5.2.1 Att ta tillvara på elevers erfarenheter  
Flera forskare framför vikten av att läraren tar tillvara på elevers tidigare kunskaper och 

erfarenheter för att möjliggöra en god läs- och skrivutveckling (Alatalo, 2011; Cummins, 
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2011; Ewald, 2005; Fast, 2007; Graham et al., 2012; Schmidt, 2013). Schmidt (2013) 

genomförde en studie där syftet var att undersöka nio elevers användande av texter i och 

utanför skolan samt deras menings- och identitetsskapande i relation till texterna. 

Undersökningens fokus var att synliggöra och kartlägga vilka texter eleverna mötte och 

använde samt vilka aktiviteter eleverna var involverade i. Resultatet visar att en god läs- 

och skrivutveckling främjas av en kommunikativ syn på språk- och textarbete i skolan. När 

elevernas egna erfarenheter tas tillvara, exempelvis genom att bearbeta och gestalta 

varandras texter, skapas möjligheter för eleverna att bygga föreställningsvärldar (Schmidt, 

2013). Även Jönssons (2007) resultat pekar på att föreställningsvärldar ger eleverna nya 

perspektiv på den egna världen. När eleverna använder sina erfarenheter där bilder, språk, 

upplevelser och känslor uttrycks skapas förutsättningar för att förstå olika texter (Jönsson, 

2007). 

 

Fast (2007) ger exempel på hur elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper utanför 

skolan förs samman med skolans arbetssätt istället för att separeras. Hon belyser området 

där elevernas erfarenheter och skolans traditioner möts genom lek och skrivande. 

Resultatet visar att en central del av och en viktig faktor i elevers läs- och skrivutveckling 

är den populärkulturella världen som eleverna befinner sig i. En stor del av elevers 

erfarenheter visade sig vara kunskaper från den populärkulturella världen. Denna visade 

sig vara en ständig drivkraft och inspirationskälla för elevernas läsande och skrivande. När 

undervisningen genomsyras av olika uttrycksmedel så som sång, dans, bild, teater, 

högläsning och datakunskap tas elevernas erfarenheter från den populärkulturella världen 

tillvara i undervisningen (Fast, 2007). Även Schmidt (2013) poängterar att en undervisning 

som tar sin utgångspunkt i lärande språk- och textmiljöer, utanför skolan, skapar ett 

meningsfullt lärande. Jönsson (2007) framför i sin studie att när eleverna är medskapare 

och deltagare i läsargemenskaper blir lärandet meningsfullt för eleverna. Vidare 

poängteras vikten av att skapa stödstrukturer för ett meningsfullt lärande genom att utnyttja 

den proximala utvecklingszonen där eleven befinner sig och ge stöd (Jönsson, 2007).  

 

Alatalo (2011) framhåller betydelsen av att eleverna ges möjlighet att läsa texter inom sina 

egna intresseområden för att skapa en god läsförståelse. Fast (2007) lyfter fram vikten av 

att elevernas skrivande får ta sin utgångspunkt i deras vardagserfarenheter och om sådant 

som intresserar och motiverar dem. Vidare poängteras att det finns en risk att eleverna 

tappar intresset och motivationen om skolan inte tar tillvara på elevernas erfarenheter och 
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intressen i skolsammanhang. Med en undervisning som tar sin utgångspunkt i sociala, 

kulturella och ekonomiska sammanhang skapas möjligheter för eleverna att möta 

skriftspråket (Fast, 2007). Liknande aspekter pekar även Grahams et al. (2012) resultat på. 

Resultatet framhåller att det finns en mängd olika evidensbaserade tillvägagångssätt för att 

främja elevernas skrivande. De skrivstrategier som används har en betydande relevans för 

elevers lärande och utveckling. En undervisning som bygger på elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper möjliggör en god läs- och skrivutveckling (Graham et al., 

2012).  

 

Schmidt (2013) framför vikten av att arbeta med identitetsskapande i undervisningen 

genom olika repertoarer. Det innebär att elevernas erfarenheter av datorspel, sociala medier 

och skönlitteratur skapar möjligheter för dem att utveckla sina identiteter. Resultatet visar 

att eleverna genom textproduktion och estetiska uttrycksformer ges möjlighet till att 

utveckla sitt identitetsskapande. Cummins (2011) menar att identitetsskapande arbetssätt 

ger eleverna samma förutsättningar, oberoende av deras socioekonomiska bakgrunder. 

Vidare förklaras att ett identitetsskapande arbetssätt ger eleverna möjligheter att arbeta 

utifrån sina tidigare erfarenheter och kunskaper med multimodala arbetsformer. 

Identitetsskapande texter ger eleverna möjlighet att visa sin intellektuella, konstnärliga och 

flerspråkiga förmåga. Schmidt (2013) stärker Cummins (2011) antagande och hävdar att 

elevens motivation och lust till att lära sig läsa är av avgörande betydelse för elevens läs- 

och skrivutveckling. 

5.2.2 Varierande arbetssätt  
Läs- och skrivdebatten har under en längre tid präglat forskningen, både nationellt och 

internationellt. Debatten har karakteriserats av valet av den bästa läs- och 

skrivinlärningsmetoden (Myrberg, 2003). Fokus har riktats mot den traditionella läs- och 

skrivundervisningen där de analytiska och syntetiska metoderna ingår (Fast, 2007). Flera 

forskare framhåller ett varierat arbetssätt där en systematisk och strukturerad undervisning 

integreras i elevernas läs- och skrivutveckling (Alatalo, 2011; How & Larkin, 2013; 

Myrberg, 2003). Fast (2007) och Schmidt (2013) framför att en undervisning som frångår 

de traditionella metoderna möjliggör ett meningsfullt lärande. Det innebär att 

undervisningen tar tillvara på det som populärkulturen erbjuder (Fast, 2007; Schmidt, 

2013).  
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Ewalds (2007) studie visade att de undersökta skolkulturerna inte arbetade enligt en 

tematisk undervisning. Istället kännetecknades undervisningen av formaliserade språk- 

och grammatikövningar där elevernas erfarenheter av vardagslivet lämnades utanför 

skolan. En formell undervisning där elevernas erfarenheter inte tas tillvara saknar en 

didaktisk medvetenhet (Ewald, 2007). Lärarna i Alatalos (2011) studie visar sig bygga sin 

undervisning på en traditionell läsundervisningsmetodik genom att använda sig av läsebok 

och bokstavsarbetsschema. Flera lärare i studien arbetade med avkodningsinriktad 

undervisning där Bornholmsmodellen, LTG– Läsning på talets grund och Wittingmetoden 

lyftes fram som centrala metoder. I arbetet med att främja elevernas fonologiska 

medvetenhet uppgav flera lärare att de arbetade med hjälp av språklekar, rim och ramsor. 

Studien visar däremot att flera nyexaminerade lärare har en stark vilja att överge den 

traditionella undervisningen för ett mer progressivistiskt förhållningssätt, som utgår ifrån 

att elever är olika och lär på olika sätt (Alatalo, 2011). Ewald (2005) lyfter fram liknande 

aspekter bland de nyexaminerade lärarna i studien och menar att de saknar redskap för att 

tillämpa ett nytt förhållningssätt i praktiken. I Fasts (2007) studie arbetade de deltagande 

lärarna med ljudmetoden. De arbetade med en bokstav i taget under en längre tid och ofta 

skilt från elevernas vardagserfarenheter utanför skolkontexten. Fast problematiserar och är 

kritisk mot den traditionella läs- och skrivundervisningen och poängterar att den inte 

bygger på elevernas vardagserfarenheter (Fast, 2007).  
 
Myrberg (2003) menar att en strukturerad och systematisk undervisning, där det råder goda 

läs- och skrivmiljöer, främjar ett meningsfullt lärande. Alatalo (2011) menar att en 

systematisk och strukturerad undervisning visar sig genom att läraren använder sig av 

kunskaper som bygger på vetenskaplig grund och beprövade erfarenheter. Genom att 

samtala, ställa frågor och sammanfatta texter skapas goda möjligheter för eleverna att 

utveckla läsförståelsestrategier. Även Graham et al. (2012) framhåller betydelsen av en 

strukturerad och systematisk undervisning. Resultatet pekar dessutom på att skrivstrategier 

har en positiv inverkan på elevernas skrivutveckling. När eleverna undervisas i hur olika 

texter är uppbyggda och strukturerade främjas lärandet (Graham et al., 2012). How & 

Larkin (2013) genomförde en studie i syfte att skapa en teoretisk modell av de språkliga 

möjligheterna för elevers läs- och skrivutveckling. Resultatet pekar på att en strukturerad 

undervisning där de fonologiska och morfologiska förmågorna bearbetas skapar bättre 

förutsättningar för en god läs- och skrivutveckling. För att gynna elevers läsning och 
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skrivning poängteras att en strukturerad undervisning ska genomsyra hela grundskolan 

(How & Larkin, 2013). 

5.2.3 Datorn som redskap i undervisningen  
Flera forskare är eniga om att datorn som redskap i undervisningen ger relativt små effekter 

på elevers läs- och skrivutveckling (Takala, 2013; Taube et al., 2015; Trageton, 2005). 

Vidare framförs att en kombination av datoranvändning, handskrift och socialt samspel är 

betydelsefullt för elevernas lärande (Graham et al., 2012; Takala, 2013; Taube et al., 2015; 

Trageton, 2005).  

 

Graham et al. (2012) poängterar att användandet av datorn som redskap i 

skrivundervisning främjar elevernas skrivutveckling. Taube et al. (2015) resultat visar att 

datorn som redskap i undervisningen har gett positiva effekter på elevers läs- och 

skrivutveckling. Dock har de metaanalyser och systematiska översikter som forskarna 

behandlat visat sig att de positiva effekterna är relativt små. Det ses således inte som det 

enda elementet i undervisningen utan en kombination av datoranvändning, handskrift och 

samtal är avgörande för elevernas lärande (Taube et al., 2015). 

 

Trageton (2005) införde metoden ASL– Att skriva sig till läsning i norden. Metoden bygger 

på att eleverna får lära sig att skriva och läsa med datorn som redskap. Det är en 

kombination av ett analytiskt och syntetiskt förhållningssätt inom läs- och 

skrivundervisningen (Trageton, 2005; Takala, 2013). Tragetons (2005) forskningsprojekt 

utgick ifrån 14 klasser i Norge, Finland, Danmark och Estland där han följt elever i åldrarna 

6-9 år under tre års tid. Syftet med projektet vara att undersöka på vilka sätt datorn som 

redskap påverkar elevernas läs- och skrivutveckling. Resultatet pekar på att datorn som 

redskap i läs- och skrivundervisningen har en positiv inverkan på elevernas lärande. Redan 

i de tidiga skolåren producerar eleverna egna texter på datorn, vilket i sin tur skapar en 

skriftspråkstimulerande miljö (Trageton, 2005). Takala (2013) har undersökt hur 22 lärare 

i Finland arbetar med metoden. Resultatet visade att de tillfrågade lärarna uppfattade att 

ASL-metoden gav positiva effekter på elevernas lärande. Metoden inspirerade eleverna till 

att skriva och läsa utifrån sina egna förmågor. Resultatet pekar dessutom på att metoden 

främjar elevernas sociala och kommunikativa förmåga. Enligt studien uttrycker lärarna att 

metoden behöver kombineras med handskrift för att främja elevernas läs- och 

skrivutveckling (Takala, 2013). 
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I diskussionskapitlet diskuteras litteraturstudiens metod i avsnitt 6.1. Metoddiskussionen 

beskriver och problematiserar studiens tillvägagångssätt, materialurval och tillförlitlighet. 

Därefter följer litteraturstudiens resultatdiskussion i avsnitt 6.2. Avsnittet kopplas till 

studiens syfte, ämnesområde samt till yrkesverksamheten. Avslutningsvis presenteras i 

avsnitt 6.3 förslag till fortsatt forskning inom litteraturstudiens problemområde. 

6.1 Metoddiskussion 
Litteraturstudien presenterar både kvalitativa och kvantitativa studier (se Bilaga 1). Studien 

bygger på tretton vetenskapliga källor, varav fem internationella och åtta nationella. Ett av 

våra mål när vi gick in i arbetet var att få fördjupade kunskaper om elevers tidiga läs- och 

skrivutveckling. Detta för att bättre kunna bemöta alla elever i vårt mångfacetterade 

samhälle i vår kommande roll som lärare. Forskningsområdet kring vårt valda 

problemområde läs- och skrivutveckling är stort och omfattande. Dock kunde vi utröna att 

det fanns fler studier om läsutveckling än skrivutveckling vilket också problematiserades 

av flertalet forskare. Därför har det varit problematiskt att finna relevant forskning som 

behandlar dem båda. Materialet som har inkluderats i litteraturstudien har fastställts genom 

tre kriterier för inklusion. Det stämmer överens med litteraturstudiens syfte och 

frågeställning, är vetenskapligt baserat och peer reviewed samt innefattar aktuell 

internationell och nationell forskning.  

 

Problemlösandet som skett under arbetet med litteraturstudien har i efterhand bidragit till 

erfarenheter som vi tar med oss inför kommande arbeten. I den inledande fasen av 

informationssökningsprocessen var det problematiskt att finna lämpliga internationella 

sökord och material. Problematiken var att finna relevanta engelska synonymer som 

motsvarade de svenska sökorden. Inför kommande arbeten önskar vi utveckla förståelse 

för de ord och det fackspråk som används i internationella studier. Ett möjligt 

tillvägagångssätt skulle kunna vara att arbeta på ett betydligt mer strukturerat sätt. Vi anser 

att vi borde lagt ner mer tid vid den första informationssökningen. Det material som vi fann 

i den inledande sökningen har i efterhand exkluderats. Detta eftersom de inte levde upp till 

litteraturstudiens tre kriterier för inklusion. Två artiklar med Caroline Liberg (2007a, 

2007b) exkluderades med anledning av att artiklarna inte presenterade forskningsstudier 

6 Diskussion 



 

21 
 

eller metoder. Det hade varit intressant att se om litteraturstudien visat ett annorlunda 

resultat om informationssökningen varit bredare och innefattat fler källor.  

6.2 Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens syfte har varit att ge en sammanställning av elevers läs- och 

skrivutveckling, där fokus har legat på att belysa vilka faktorer forskningen lyfter fram 

som betydelsefulla för elevers lärande. Analysarbetet har gått ut på att jämföra vilka 

skillnader och likheter som forskningen lyfter fram som betydelsefulla faktorer för elevers 

läs- och skrivutveckling. Analysen har genererat i två huvudområden som speglar lärarens 

och undervisningens betydelse för elevers läs- och skrivutveckling.  

6.2.1 Lärarens betydelse  
Elever kommer till skolan med olika förutsättningar, erfarenheter och behov. Läroplanen 

(Skolverket, 2011b) framför vikten av att läraren tar tillvara på elevers tidigare 

erfarenheter, förutsättningar, behov samt tänkande i undervisningen. Vidare framgår att 

läraren ska stärka elevernas tilltro till den egna språkliga förmågan. Genom ett varierat 

arbetssätt, som inkluderar olika uttrycksformer, ökar chanserna för att kunna bemöta varje 

enskild elevs behov, förutsättningar och erfarenheter (Skolverket, 2011b). Liknande 

aspekter lyfter även den forskning fram som betonar vikten av en skicklig, kompetent och 

välutbildad lärare. Det innebär att läraren behöver ha goda kunskaper om såväl elevers 

utveckling och lärande som om elevers tidigare erfarenheter, intressen och behov (Alatalo, 

2011; Cummins, 2011; Fast, 2007; Frank, 2005; Graham et al., 2012; Myrberg, 2003). 

Dock anser flera forskare att lärare har alltför bristfälliga kunskaper om elevers läs- och 

skrivutveckling samt om läs- och skrivprocessen (Alatalo, 2011; Ewald, 2007; Fast, 2007; 

Frank, 2005). Enligt ett sociokulturellt perspektiv anses en skicklig och kompetent lärare 

vara en viktig faktor för elevers läs- och skrivutveckling. Det innebär att läraren har 

förmågan att möta eleven där den befinner sig för att kunna stödja det fortsatta lärandet. 

Vygotskij benämner detta som den proximala utvecklingszonen och menar att det eleven 

klarar av tillsammans med andra idag, kan eleven på egen hand genomföra senare (Säljö, 

2010). Vi anser att lärarens kunskaper om såväl elevers skriftspråksutveckling som om läs- 

och skrivprocessen är viktiga faktorer för elevers lärande. Det är oroväckande att 

forskningen pekar på att lärare innehar bristfälliga kunskaper om elevers 

skriftspråksutveckling. Vi ställer oss frågande till vad detta kan få för konsekvenser för 

elevers framtida lärande och samhällets utveckling.     
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Lärarna i Alatalos (2011) och Ewalds (2007) studier har lärarutbildning, men saknar 

fortbildningsinsatser inom området. Undervisningen tycks därför förbli oförändrad trots 

nyare forskning och utbildningsreformer. Enligt Ewald (2007) tycks anledningen vara de 

sociala och kulturella traditioner som lärarna upprätthåller och skyddar. PIRLS 

(Skolverket, 2012) styrker antagandet och framför att endast en tredjedel av lärarna i 

undersökningen ägnat sig åt kompetensutveckling under de senaste två åren. Detta är något 

vi själva kan relatera till och är kritiska emot. Under vår lärarutbildning anser vi oss ha fått 

alltför lite kunskaper om elevers läs- och skrivutveckling, vilket även stämmer väl överens 

med Alatalos (2011) och Ewalds (2007) studier. Likaså har de verksamma lärarna vi mött 

under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder [VFU] uttryckt sig ha bristfälliga 

kunskaper om elevers läs- och skrivutveckling. Anledningen tros vara mindre resurser och 

färre insatta fortbildningsinsatser i den befintliga skolverksamheten.  

 

Cummins (2011) och Graham et al. (2012) pekar på att lärarens roll är att vägleda eleven 

framåt i sitt lärande och tänkande. Detta för att kunna anpassa undervisningen efter 

elevernas intressen och behov (Cummins, 2011; Graham et al., 2012). Enligt Läroplanen 

(2011b) ska läraren ta hänsyn till elevers olika förutsättningar, behov och intressen för att 

på så sätt kunna individanpassa undervisningen. Vidare framgår det att läraren ska 

stimulera, handleda och ge stöd så att eleverna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar 

(Skolverket, 2011b). Detta stämmer överens med det sociokulturella perspektivet där 

lärarens roll är att stödja eleven framåt i sitt lärande. Det innebär att läraren skapar goda 

förutsättningar för eleverna att samspela med andra i olika sammanhang (Säljö, 2010).  

6.2.2 Undervisningens betydelse  
Undervisningens betydelse framförs av flera forskare som en variationsbreddad och 

strukturerad undervisning (Alatalo, 2011; How & Larkin, 2013; Myrberg, 2003). Vidare 

förespråkar flera forskare en undervisning som bygger på elevers tidigare erfarenheter och 

kunskaper (Alatalo, 2011; Cummins, 2011; Fast, 2007; Graham et al., 2012; Jönsson, 

2007; Schmidt, 2013).  

 

Läroplanen (Skolverket, 2011b) belyser att undervisningen ska ta sin utgångspunkt i 

elevernas bakgrunder, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Att ta tillvara på elevers 

tidigare erfarenheter anses inom det sociokulturella perspektivet vara en viktig faktor att 

belysa i olika skolsammanhang (Säljö, 2010). Flera forskare poängterar liknande aspekter 

och betonar vikten av att läraren tar sin utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter för 
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att skapa ett meningsfullt lärande för alla elever. Läraren behöver därmed ha kunskaper 

om elevers tidigare erfarenheter, intressen och behov för att anpassa undervisningen efter 

varje enskild elev (Alatalo, 2011; Cummins, 2011; Fast, 2007; Graham et al., 2012; 

Schmidt, 2013). Kommentarmaterialet i ämnet svenska (Skolverket, 2011a) beskriver hur 

en blandning av bild, ord och ljud kan underlätta elevernas språkliga förståelse. Vidare 

framför Läroplanen (Skolverket, 2011b) att en varierad undervisning där eleverna får möta 

texter i olika kommunikativa sammanhang främjar elevernas språkliga utveckling. Läraren 

står inför det dubbla uppdraget, vilket innebär att utveckla elevers språkliga förmåga men 

också att främja elevers allsidiga personliga utveckling (Skolverket, 2011b). 

Styrdokumenten tydliggör vikten av att undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas 

tidigare erfarenheter och förutsättningar, vilket vi har sett kan bli problematiskt för lärare 

att genomföra i praktiken. I en klass på 25 elever är varje elev unik. De har olika 

erfarenheter, kunskaper, behov och intressen med sig till skolan. Läraren behöver ha 

förståelse för elevers varierande förutsättningar för att kunna bemöta alla elever på ett 

professionellt sätt utan att exkludera någon. I vår kommande yrkesroll ser vi det som en 

utmaning att tillgodose alla elevers intressen, behov och förutsättningar. För att tillgodose 

alla elevers olika förutsättningar och behov belyser flera forskare ett strukturerat, 

systematiskt och varierat arbetssätt där elevernas tidigare erfarenheter tas tillvara (Alatalo, 

2011; Cummins, 2011; Ewald, 2005; Fast, 2007; Graham et al., 2012; How & Larkin, 

2013; Jönsson, 2007; Myrberg, 2003; Taube et al., 2015; Schmidt, 2013).  

 

Utifrån de vetenskapliga texterna har vi dragit slutsatsen att de två traditionella 

föreställningarna om hur elever lär sig att läsa och skriva på bästa sätt samvarierar snarare 

än uppträder enskilt. Antagandet styrks av flera forskare som menar att undervisningen bör 

genomsyras av varierande arbetsformer där de analytiska och syntetiska metoderna 

samvarierar (Alatalo, 2011; Cummins, 2011; Ewald, 2005; Fast, 2007; How & Larkin, 

2012; Graham et al., 2012; Jönsson, 2007; Myrberg, 2003; Schmidt, 2013). Forskarnas 

resultat styrker vårt antagande om att undervisningen bör genomsyras av varierade 

arbetssätt där både analytiska och syntetiska metoder används. Under våra 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder [VFU] har vi uppmärksammat att en 

undervisning som genomsyras av de båda metoderna skapar goda förutsättningar för 

läraren att kunna bemöta alla elevers varierande erfarenheter, kunskaper och behov.  
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Flera forskare är eniga om att datorn som redskap har visat sig ge relativt små effekter på 

elevers läs- och skrivutveckling (Takala, 2013; Taube et al., 2015; Trageton, 2005). Vidare 

framförs att det krävs mer forskning inom området skrivutveckling. Det behövs mer tid för 

att kunna få mer kvalitativa resultat för att bedöma effektiviteten av datoranvändningen i 

undervisningen (Graham et al., 2012; Takala, 2013; Taube et al., 2015; Trageton, 2005). 

Trots att datorer inte framstått som avgörande för elevers läs- och skrivutveckling belyser 

Trageton (2005) och Taube et al. (2015) att datoranvändningen ger en positiv inverkan på 

elevernas läs- och skrivutveckling. Detta är även något som vi själva kan relatera till och 

styrka utifrån egna erfarenheter. Under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder 

[VFU] har vi kommit i kontakt med olika undervisningsmetoder där bland annat datorn 

som redskap har använts. Däremot har vi sett att datorn som enskilt redskap i läs- och 

skrivundervisningen inte gynnat alla elever utan att en kombination av både handskrift och 

datoranvändande främjat elevernas lärande. Vi har även uppmärksammat att lärarens 

didaktiska val av datorn som redskap i undervisningen påverkar elevernas lärande. Valet 

av undervisningsmetod och hur läraren valt att organisera undervisningen har visat sig vara 

avgörande för elevernas läs- och skrivutveckling. Lärarna har använt datorn som redskap 

tillsammans med gemensamma samtal och individuellt arbete. Inom det sociokulturella 

perspektivet sker lärandet tillsammans med andra i socialt samspel där kommunikation och 

samtal främjar lärandet (Säljö, 2010). Därav anser vi att undervisningen bör genomsyras 

av ett varierat arbetssätt som kombinerar datoranvändning, handskrift och gemensamma 

samtal.  

 

I vårt informationstekniska samhälle ställs idag större krav på att kunna avkoda, kritiskt 

granska och värdera olika källor samt att tolka dem. Elever möter texter på fritiden, i 

hemmet och i skolan. Den nya informationstekniken med internet, smartphones och iPads 

skapar möjligheter för eleverna att utforska och bredda skriftspråket (Schmidt, 2013). 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses den vuxne som en stödjande person som hjälper 

eleven framåt i sin utveckling (Säljö, 2010). Vi har uppmärksammat att flera av dagens 

elever tillbringar mer tid framför skärmen än vid boken. Vi ställer oss frågande till vad 

detta kan få för konsekvenser för elevens skriftspråkliga utveckling. När eleven sitter 

ensam vid skärmen kan lärandet lämnas därhän om inte samtalet om de texter eleven möter 

i och utanför skolan tas till vara. Därför anser vi att det är viktigt att den vuxne har 

kännedom om elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper för att kunna bemöta varje 

enskild individs förutsättningar och behov i syfte att främja elevernas lärande.  
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6.3 Förslag till framtida forskning  
Alatalo (2011) och Ewald (2005) poängterar att nyexaminerade lärare har en vilja att 

frångå de traditionella undervisningsmetoderna till ett mer progressivistiskt 

förhållningsätt, vilket innebär att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas olika 

förutsättningar. Genom att undersöka hur lärare i de tidiga skolåren arbetar för att stimulera 

och utmana särbegåvade elever som tidigt knäckt koden, vore det intressant att undersöka 

hur lärares förhållningsätt skiljer sig åt på en och samma skola. Det vore även intressant 

att undersöka vilken påverkan dagens informationsteknik kan ha för elevers 

skriftspråksutveckling.   
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Bilaga: Översikt över analyserat forskningsmaterial 
 

Författare 
Publikationsår 
Titel 
Tidsskrift 
Land  
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 

Resultat 

Alatalo, T. (2011). 

Skicklig läs- och 
skrivundervisning i 
åk 1-3. Om lärares 
möjligheter och 
hinder.  

SwePub 

Sverige 

Syftet med 
undersökningen är att 
förstå och beskriva 
lärares möjligheter och 
svårigheter till skicklig 
läs- och 
skrivundervisning.  

Det empiriska 
materialet består av 
intervjuer med 8 
lärare, enkätsvar av 
249 lärare samt ett 
kunskapstest av 269 
lärare och 31 
specialpedagoger.  

Undersökningarna 
som har gjorts är av 
både kvalitativa och 
kvantitativa inslag.  

 

Resultatet visar att läraren är den 
enskilt viktigaste faktorn för 
elevernas prestationer. Läraren 
bör ha teoretisk kunskap om 
elevers läs- och skrivutveckling, 
läs- och skrivprocess samt 
kunskap om språkets struktur.  
Lärarens utbildning, 
fortbildning, attityder till 
kunskap om läs- och 
skrivundervisning och yttre 
faktorer så som resurser 
påverkar.  
Lärarna ansåg att de hade 
bristfälliga konkreta kunskaper 
om elevers skriftspråkliga 
utveckling.  
Viktigt att läraren kan identifiera 
elevernas styrkor och svagheter 
för att kunna anpassa 
undervisningen efter varje 
enskild individs behov. 
Variationsbreddad och 
strukturerad undervisning som 
bygger på elevernas tidigare 
erfarenheter och kunskaper. 
Högläsning ökar elevers 
läsförståelse och ordförråd. 

Cummins, J. (2011). 
 
Literacy 
engagement: 
Fueling Academic 
Growth for English 
Lärarens.  
I:  
The Reading 
Teacher  
Language and 
Literacy Learners. 
 
Google Scholar 
 
New Jersey, USA 

Syftet med artikeln är 
att presentera och pröva 
läskunnighetens 
engagemang som en 
primär faktor för 
läskunnighet bedrift för 
både engelska elever 
och underpresterande 
studenter i allmänhet.  
 

Artikeln är 
vetenskaplig och 
sammanfattar 
empiriska fall från ett 
stort antal forsknings 
undersökningar som 
genomförts från 1982-
2011 tillsammans med 
mer nyligen funna 
rapporter som 
producerats av 
Programme for 
International Student 
Assessment (PISA) 
och samordnas av 
Organisationen för 
ekonomiskt samarbete 
och utveckling 
(OECD). 
 
 

Resultatet pekar på att läraren 
bör vara en stödjande person 
som hjälper eleven framåt i sitt 
tänkande och lärande. Läraren 
bör ha kunskap om barns tidigare 
erfarenheter och hembakgrunder 
för att kunna bemöta varje 
enskild elevs förutsättningar och 
behov i syfte att främja en god 
läs- och skrivutveckling.  
 
Identitetsskapande arbetssätt ger 
eleverna samma förutsättningar, 
oberoende av deras 
socioekonomiska förutsättningar. 
Vidare förklaras att ett 
identitetsskapande arbetssätt ger 
eleverna möjligheter att arbeta 
utifrån sina tidigare erfarenheter 
och kunskaper med multimodala 
arbetsformer. Identitetsskapande 
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texter ger eleverna möjlighet att 
visa sin intellektuella samt 
konstnärliga och flerspråkiga 
förmåga.  

Ewald, A. (2007). 
 
Lärare, elever och 
litteraturläsning I 
grundskolans 
tidigare år. 
 
SwePub 
 
Sverige 
 

Syftet med studien är att 
belysa vilken betydelse 
skönlitterär läsning har 
för betydelse för elever 
som går på 
mellanstadiet.  
 
 

Studien har 
genomförts under 
perioden 2000-2004 
på fyra grundskolor. 
Undersökningen 
beskrivs som en 
skoletnografisk 
flerfallsstudie.  
 
 

Resultatet pekar på att de 
undersökta skolkulturerna 
undervisning kännetecknas 
formaliserade språk- och 
grammatikövning. Elevernas 
tidigare erfarenheter lämnas 
utanför skolan och tas inte 
tillvara.  
Resultatet pekar även på att de 
nyexaminerade lärarna i studien 
har en vilja att frångå den 
traditionella undervisningen men 
saknar redskap för att lyckas 
med detta.  Lärarna i studien har 
utbildning men saknar 
fortbildningsinsatser. Lärarna 
anser att de fått allt för lite 
kunskaper om elevers läs- och 
skrivutbildning. 

Fast, C. (2007). 

Sju barn lär sig läsa 
och skriva: 
Familjeliv och 
populärkultur I möte 
med förskola och 
skola.  

SwePub 

Sverige 

Syftet är att ta reda på i 
vilka sociala och 
kulturella sammanhang 
barnen möter 
textorienterade 
aktiviteter samt i vilken 
mån barnen tillåts 
använda dessa. 

I denna avhandling 
genomfördes en studie 
där sju barn följdes 
under tre års tid i syfte 
att undersöka i vilka 
sammanhang elever 
möter läsande och 
skrivande texter av 
olika slag inom sina 
familjer.  
 
 

Resultatet pekar på att läraren är 
den viktigaste faktorn för 
elevernas lärande och 
utveckling. En kompetent, 
skicklig lärare som har kunskap 
om elevernas tidigare 
erfarenheter och kunskaper.  
En viktig drivkraft och 
inspirationskälla hos de 
undersökta eleverna var 
populärkulturen. Undervisningen 
bör därför genomsyras av olika 
uttrycksmedel så som sång, dans, 
bild, teater, högläsning och 
datakunskap. 
Familjens betydelse för barnets 
utveckling. Tillgångar i hemmet, 
föräldrars och syskons attityder 
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påverkar vilka textorienterade 
texter eleven möter.  
Problematiserar och är kritisk till 
den traditionella läs- och 
skrivundervisningen pga. att den 
inte bygger på elevernas tidigare 
erfarenheter. Varierat arbetssätt. 

Frank, E. (2009). 
 
Läsförmågan bland 
9-10-åringar. 
Betydelsen av 
skolklimat, hem- och 
skolsamverkan, 
lärarkompetens och 
elevers 
hembakgrund. 
 
SwePub 
 
Sverige 

Syftet med 
avhandlingen är att 
bidra med kunskaper 
kring förhållanden i 
skol- och 
klassrumskontext som 
är av betydelse för 
elevers läsförmåga. 

Avhandlingen 
presenterar en 
exremgruppsstudie 
där 100 klasser 
deltagit.   
 

 

Resultatet pekar på att elevers 
hembakgrunder, lärarens 
kompetens och skol- och 
klassrumsklimat samvarierar i 
främjandet för att skapa en god 
läs- och skrivutveckling.  
 
Resultatet åskådliggör 
betydelsen av att läraren har 
tilltro till sin egen förmåga att 
undervisa samt hur denna 
samvarierar med elevers 
självtillit och motivation.  
Förhållningssätt och relation till 
eleverna anses vara en viktig 
aspekt.  
 
Lärare som har goda 
ämneskunskaper samt 
undervisningsmetoder har visat 
sig ha en god påverkan på 
elevernas prestationer.  

Graham, S., 
McKeown, D., 
Kiuhara, S., & 
Harris, K. R. (2012). 
 
A Meta-Analysis of 
Writing Instruction 
for Students in the 
Elementary Grades.  
I:  
Journal of 
Educational 
Psychology  
 
PsycINFO 
 
USA 

Syftet med artikeln är 
att undersöka vilka 
effektiva metoder elever 
behöver för att lära sig 
skriva.  

Metaanalysen består 
av flertalet 
metaanalyser, 
experimentella och 
kvasi-experimentella 
skrivstudier som 
genomförts i en 
lågstadieklass.  
 
 

Resultatet visar att det finns en 
mängd olika evidensbaserade 
tillvägagångssätt för att främja 
elevers skrivande. 
Undervisningen bör byggas på 
eleverna tidigare erfarenheter 
och kunskaper. De 
skrivstrategier som används har 
en betydande relevans för 
elevers lärande och utveckling. 
 
Läraren ska vara som en 
stödjande person, ha en 
organiserad undervisning och ha 
förmågan att identifiera 
elevernas styrkor och svagheter 
för att underlätta elevernas 
lärande.  
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How, K., & Larkin, 
F.R. 
(2013). 
 
Descriptive Writing 
in Primary School: 
How Useful Are 
Linguistic 
Predictors of 
Reading? 
I: The Journal of 
Educational 
Research  
 
PsycINFO  
 
England  

Syftet med studien var 
att genomföra samt att 
undersöka vilka 
uppfattningar pedagoger 
har om barns läs- och 
skrivutveckling. Detta 
gjordes genom att 
undersöka hur lärare 
genomförde sin 
undervisning i 
klassrummet. 

 

 

Studien undersökte 61 
barn mellan åldrarna 
6-10 år.  

Resultatet pekar på att en 
strukturerad undervisning där de 
fonologiska och morfologiska 
förmågorna bearbetas skapar 
bättre förutsättningar för en god 
läs- och skrivutveckling. För att 
gynna elevers läsning och 
skrivning poängteras att en 
explicit undervisning bör 
genomsyra hela grundskolan. 

Liberg, C. (2007a). 
 
Språk och 
kommunikation. I 
Att läsa och skriva- 
forskning och 
beprövad 
erfarenhet. 
 
SwePub 
 
Sverige  

Syftet med artikeln är 
att skapa en 
kunskapsbasis för de 
utvecklingsdialoger som 
staten för med 
kommuner och skolor 
och utarbetades av en 
expertgrupp kring läs- 
och skrivfrågor som 
Skolverket tillsatte 
2001. 

EXKLUDERAD 

I artikeln presenteras 
övergripande 
teoretiska 
utgångspunkter 
gällande elevers läs- 
och skrivutveckling.   
 
Artikeln handlar om i 
tidig respektive senare 
förskoleåldern.  

 

Resultatet problematiseras 
genom att poängtera att den 
traditionella undervisningen inte 
tar tillvara på elevernas tidigare 
erfarenheter och intressen. Flera 
forskare betonar därmed ett mer 
varierat arbetssätt där en 
systematisk och strukturerad 
undervisning integreras i elevers 
läs- och skrivutveckling.  

Liberg, C. (2007b). 
 
Läsande, skrivande 
och samtalande. I 
Att läsa och skriva- 
forskning och 
beprövad 
erfarenhet. 
 
SwePub 
 
Sverige  

Syftet med artikeln är 
att skapa en 
kunskapsbasis för de 
utvecklingsdialoger som 
staten för med 
kommuner och skolor 
och utarbetades av en 
expertgrupp kring läs- 
och skrivfrågor som 
Skolverket tillsatte 
2001. 

EXKLUDERAD 

I artikeln presenteras 
elevers skriftspråkliga 
förmåga och vad det 
innebär att lära sig att 
läsa och skriva samt 
hur samtalet om det 
man läser och skriver 
kan vara ett viktigt 
stöd i elevernas 
utvecklande.  

 

 

 

 

Resultatet pekar på att elever 
som får ingå i en strukturerad 
läs- och skrivundervisningen 
påverkas positivt. Genom samtal, 
ställa frågor och sammanfatta 
texten skapas goda möjligheter 
för eleven att utveckla 
läsförståelsestrategier. 
 
Liberg framför även i sitt resultat 
att det handlar om ett samspel 
mellan metoderna i 
undervisningen där ljudmetoden 
och helheltsmetoden bör 
samvariera, för att det i sig 
förmodligen inte har en 
avgörande effekt för elevers läs- 
och skrivutveckling.  
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Jönsson, K. 
(2007). 
 
Litteraturarbetes 
möjligheter. En 
studie om barns 
läsning i årskurs F-
3.  
 
SwePub 
 
Sverige 

Syftet är att få kunskap 
om möjligheter och 
begräsningar i 
användningen av några 
litteraturpedagogiska 
redskap som ingår i 
litteraturarbetet i årskurs 
F-3.  

I avhandling har 
forskaren följt en 
klass under fyra års 
tid, samtidigt som 
forskaren är lärare i 
klassen. Det är en 
primärt kvalitativ 
studie där forskaren 
intagit en 
lärarforskning. Fokus 
i avhandlingen ligger i 
undervisningen och då 
främst på de 
litteraturpedagogiska 
redskap som används i 
klassrumsarbetet.  

 

Resultat pekar på att 
föreställningsvärldar ger elever 
nya perspektiv på den egna 
världen. När eleverna använder 
sina erfarenheter där bilder, 
språk, upplevelser och känslor 
uttrycks skapas förutsättningar 
för att förstå olika texter.  
 
Resultatet framför även att 
eleverna måste ges möjlighet i 
undervisningen att bli 
medskapare och deltagare i 
läsargemenskaper. Vidare 
poängteras vikten av att skapa 
stödstrukturer för ett 
meningsfullt lärande genom att 
utnyttja den proximala 
utvecklingszonen där eleven 
befinner sig och ge stöd.  
 
Erbjuda rika läs och 
skrivmiljöer, bibliotek.  

Myrberg, M. (2003). 
 
Att skapa konsensus 
om skolans insatser 
för att motverka läs- 
och skrivsvårigheter 
 
SwePub 
 
Sverige 

Syftet är att skapa en 
gemensam bas av 
forkarståndpunkter i 
området läs- och 
skrivinlärningspedagogi
k samt läs- och 
skrivsvårigheter.  

 

24 forskare har 
intervjuats och skapat 
grunden för projektet.  

 

Resultatet pekar på att läraren 
bör ha goda kunskaper om 
elevers skriftspråkliga 
utveckling, om läs- och 
skrivprocessen samt av 
strukturerade och systematiska 
undervisningsmetoder.  
Resultatet framför framförallt att 
den avgörande faktorn för 
elevers läs- och skrivutveckling 
är snarare lärarkompetensen än 
valet av läs- och 
skrivundervisningsmetod. 
Främja elevers utveckling, 
kunskap om elevers 
språkutveckling för att kunna 
tillämpa rätt strategier.  

Takala, Marja. 
(2013). 

Teaching Reading 
through writing.   

PsycINFO 

Finland 

Syftet med artikeln är 
att bedöma hur lärare 
använder metoden RTW 
samt att synliggöra 
lärare och elevers 
erfarenheter av 
metoden.  

Användningen av 
metoden studerades 
genom ett 
frågeformulär som 22 
lärare besvarade, även 
7 master- och 2 
kandidatuppsatser har 
studerats. 
Observationer och 
intervjuer har 
genomförts med 21 
lärare och 68 elever. 

 

Resultaten visar att metoden är 
ett bra undervisningsverktyg som 
inspirerar eleverna till att skriva. 
Genom det utvecklar de sociala 
och kommunikativa färdigheter. 
Metoden verkar vara lämpad för 
elever med individuella behov, 
dock är den insamlade 
informationen inte fullt bevisat 
att det fungerar för alla elever att 
lära sig läsa och skriva. Takala 
poängterar därför att mer 
forskning kring området krävs.  
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Taube, K., 
Fredriksson, U., & 
Olofsson, Å. (2015). 

Kunskapsöversikt 
om läs- och 
skrivundervisning 
för yngre elever. 

Google Scholar 

Sverige 

Syftet med rapporten är 
att skapa ett underlag 
för systematiska 
sammanställningar av 
forskningsresultat med 
relevans för verksamhet 
inom skola och 
förskola. Rapporten 
gavs i uppdrag från 
Skolforskningsinstitutet. 

Rapporten belyser 
åldersgruppen 6-12 
åringar där 4000 
studier har analyserats 
och sammanställts.  

 

 

Resultatet pekar på att elevers 
hemförhållanden samt 
skolmiljön påverkar hur eleven 
skapar sin självbild och tillit till 
sin språkliga förmåga. Vidare 
poängteras att föräldrars och 
syskons attityder till läsning och 
läsaktiviteter i hemmet påverkar 
elevens attityd till den egna 
läsningen.  
 
Läraren bör ha kunskap om 
elevers olika läs- och 
skrivinlärningsmetoder samt hur 
dessa kan anpassas utefter varje 
enskild individs behov. 
 
Datorn som redskap har visat sig 
ge positiv påverkan på elevers 
lärande. Dock behövs mer 
forskning i området eftersom det 
för tillfället är ytterst lite 
forskning.  

Trageton, A. (2005). 

Creative Writing on 
Computers: 6- to 
10-Year-Olds 
Writing to Read. 
 

I: Reading, Writing, 
Thinking: 
Proceedings of the 
13th European 
Conference on 
Reading,  

Google Scholar  

Norge  

Syftet med projektet 
vara att undersöka på 
vilket sätt datorn som 
redskap påverkar 
elevers läs- och 
skrivutveckling.  

I denna vetenskapliga 
artikel genomfördes 
ett forskningsprojekt 
som utgick ifrån 14 
klasser i Norge, 
Finland, Danmark och 
Estland där han följt 
elever i åldrarna 6-9 år 
under tre års tid. 

 

 

Resultatet pekar på att datorn 
som redskap i läs- och 
skrivundervisningen har en 
positiv inverkan på elevers 
lärande. Redan i de tidiga 
skolåren producerar eleverna 
egna texter på datorn, vilket i sin 
tur skapar en 
skriftspråkstimulerande miljö. 

Schmidt, C. (2013).  

Att bli en sån’ som 
läser.  

SwePub 

Sverige 

Syftet med studien är att 
kartlägga och 
synliggöra nio barns 
användande av texter i 
och utanför skolan och 
deras menings- och 
identitetsskapande i 
relation till det.  

 

Avhandlingen består 
av undersökningar 
som har gjorts på nio 
barn i årskurserna 3-5 
där målet har varit att 
studerar barnens 
erfarenheter och 
upplevelser av sina 
texter hemma, på sin 
fritid och i skolan.  

 

Resultatet visar att en god läs- 
och skrivutveckling främjas av 
en kommunikativ syn på språk- 
och textarbete i skolan. När 
elevernas egna erfarenheter tas 
tillvara, exempelvis genom att 
bearbeta och gestalta varandras 
texter skapas möjligheter för 
elever att uppnå 
föreställningsvärldar. Hon menar 
på att undervisning som har 
utgångspunkt i lärande språk- 
och textmiljöer, utanför skolan, 
skapar ett meningsfullt lärande. 
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