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Sammanfattning 

Detta arbete är en kunskapsöversikt där vi sammanställt forskning som handlar om hur lärare 

kan bedriva en framgångsrik läs- och skrivundervisning utifrån olika arbetssätt och hur 

eleverna gynnas av detta. Vårt syfte med kunskapsöversikten var att undersöka hur hur lärare 

kan bedriva en framgångsrik läs- och skrivundervisning. För att operationalisera vårt syfte 

och underlätta för oss genom hela skrivprocessen ställde vi upp följande frågeställning: Vilka 

arbetssätt för läs- och skrivundervisning har stöd i forskning som gynnsamma för elevers läs- 

och skrivinlärning? För att sammanställa forskningen kring vårt ämnesområde och för att 

komma fram till ett resultat sökte vi på olika databaser, såväl svenska som engelska. Från 

dessa olika databaser plockade vi ut vetenskapligt granskade forskningsartiklar och 

avhandlingar som kunde kopplas samman med vårt syfte. Därefter sammanställde vi de mest 

återkommande delarna som forskningen pekade ut i vårt resultat. De mest frekvent 

förekommande arbetssätten visade sig vara mest gynnsamma för elevers läs- och 

skrivinlärning var fonologisk medvetenhet, ordförrådsträning och lärarens kunskaper och 

förmågor inom ämnet. Andra vanligt förekommande arbetssätt som lyfts fram som 

betydelsefulla var bilden och datorn som läs- och skrivinlärningsverktyg, ett tematiskt 

arbetssätt och att som lärare utgå från elevernas erfarenheter vid läs- och skrivundervisning. 

En slutsats vi kommit fram till är att det är väldigt många olika arbetssätt som har stöd i 

forskning som gynnsamma för elevers läs- och skrivinlärning och desto fler av dessa läraren 

känner till desto större blir möjligheterna att skapa en framgångsrik läs- och 

skrivundervisning.  

Nyckelord: framgångsrik läs- och skrivinlärning, läs – och skrivinlärning, framgångsrik läs – 

och skrivundervisning, läsinlärning, skrivinlärning, learning to read and write, reading- and 

writing methods       
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Förord 

Med detta arbete vill vi synliggöra att läs- och skrivundervisningen inom skolans verksamhet 

är viktig. Vi ser läs- och skrivkunskaper som en viktig del inom flera ämnen vilket gör det 

extra viktigt och intressant. Intresset från vår sida kommer främst från att vi tycker det är 

fantastisk roligt att kunna se en förbättring bland eleverna inom just läsning och skrivning. 

Att då se vad beprövad forskning visar vara extra viktigt för eleverna inom detta ämne blir för 

oss väldigt intressant. Slutresulatet av vår studie och den nyvunna kunskap vi införskaffat oss 

genom detta arbete hoppas vi kunna ha i åtanke och utnyttja i våra framtida yrkesroller som 

lärare.   

 

Vi vill tacka våra kurskamrater för all respons vi fått och för att vi kunnat diskutera idéer och 

andra kluriga faktorer med dem under skrivandeprocessen. Vi vill även rikta ett stort tack till 

våra handledare Anders Urbas och Pernilla Enochsson och kursansvarig Anna-Ida Säfström 

för allt stöd vi fått under hela arbetsprocessen. Vi vill även rikta ett stort tack till varandra för 

den tid vi gemensamt lagt ner för att få detta arbete så bra som möjligt. 

Marcus & Emil 4/5 2017 
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1. Bakgrund    

Att kunna läsa och skriva är av oerhört stor vikt i dagens samhälle. Varje dag uppdateras vi 

människor ständigt av nya flöden innehållande olika bilder, texter och meddelanden. Enligt 

Nyström (2002 s.19) ställer den nutida samhällskulturen allt högre krav på elevernas läs- och 

skrivförmåga och utan en god skriftspråklig förmåga får de nutida samhällsmedborgarna 

svårare att hävda sig. Eftersom mycket kunskap i dagens svenska skola skall redovisas 

skriftligt är det svårt att argumentera emot Nyström. Hur ska eleverna exempelvis både kunna 

inhämta och sedan redovisa sina kunskaper i andra ämnen utan en god läskompetens samt en 

stabil skriftspråklig förmåga?  För att kunna verka i det allt mer globala och digitaliserade 

samhället som hela tiden utvecklas krävs det alltså att den individuella samhällsmedborgaren 

har goda läs- och skrivkunskaper. I takt med samhällets tekniska utveckling ställs också krav 

på skolan. 

  

Ett av skolans uppdrag är att den ska förmedla hållbara kunskaper som utgör den allmänna 

referensram samtliga i samhället behöver (Skolverket, 2011 s. 9). Två grundpelare i den 

gemensamma referensramen är definitivt läsandet och skrivandet då det är något som vi 

använder oss av dagligen. Vi använder oss av det när vi avläser tider på buss- och tidtabeller 

för att hitta en passande tid för avgång, vi använder det även oss av det när vi läser och svarar 

på viktiga meddelanden och även när vi läser om dagens nyheter.   

Nyström (2002 s.19) menar på att ett bristande intresse och svårigheter för läsning också kan 

leda till svårigheter för att inhämta kunskaper från andra ämnen i skolan. Då läs- och 

skrivförmågan är central även för de andra ämnena i skolan är det dystert att det enligt PISA-

mätningarna från 2013 (Programme for International Student Assesment) (Skolverket, 2013) 

framgår att kunskaperna gällande svenska elevers läs- och skrivförståelse försämrats. Även 

om de svenska elevernas läsförståelse enligt PISA-mätningarna från 2015 (Skolverket, 2016) 

förbättrats jämfört med mätningarna från 2013 så är detta viktiga ämnesområde ändå 

intressant att skriva om. Detta är väl värt att belysa då den motiverar vårt val av 

ämnesområde ytterligare. Med tanke på samhällets utveckling, läsningen samt skrivandets 

betydelse för de andra ämnena i skola och PISA-undersökningens resultat känner vi att vårt 

ämnesområde verkligen är relevant att undersöka.  

Med tanke på det vi lyfter fram ovan är vår studie i allra högsta grad intressant både för 

lärare, lärarstudenter, elever och skolan som verksamhet. Om skolor eller lärare inte lyckas 

med att skapa en fungerande läs- och skrivundervisning för eleverna skapas således ett stort 

problem. Enligt Nyström (2002, s.19) så ställer som bekant den nutida samhällskulturen allt 

högre krav på elevernas läs- och skrivförmåga och enligt Skolverket (2011 s.9) är det skolans 

eget uppdrag att förmedla de hållbara kunskaper som utgör den allmänna referensram 

samtliga i samhället behöver. Ställer man detta i kontrast till PISA-mätningarna så har den 

svenska skolan mycket kvar att arbeta med gällande läs- och skrivundervisningen. Med detta 

arbete hoppas vi därför kunna bidra med ytterligare kunskap kring hur och på vilka olika sätt 
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lärare kan skapa en god läs-och skrivundervisning för elever, vilket kan underlätta för oss i 

vår framtida roll som lärare.  

En annan faktor som är intressant för vår studie är läs- och skrivpedagogikens konkreta 

relation mellan praktik och teori. Det sambandet har länge varit kritiserat och eftersom 

lärarutbildningen ingår i detta sammanhang har även den varit kritiserad just på grund av att 

den teoretiska kunskapen lärarstudenterna får inte är tillräckligt för att möta upp den riktiga 

praktiken i skolverksamheten (Bohlin, 2011; Risko et al., 2008; Barber & Mourshed, 2007). I 

takt med att sambandet mellan läs- och skrivpedagogikens teori och praktik kritiserats kan det 

samtidigt konstateras att svenska elevers studieresultat blivit sämre och att en 

anmärkningsvärt stor del av elever upplever sig ha stora besvärligheter inom sitt läs- och 

skrivlärande (Fredriksson, 2012; Skolverket, 2011, 2007, Gustafsson & Myrberg, 2002). 

Enligt Pressley (2006) behövs det fler studier av olika former av framgångsrika 

undervisningspraktiker som rent konkret visar på hur en god läs- och skrivundervisning kan 

bedrivas. Pressley (2006) menar på att det redan finns flertalet redovisade studier som berör 

enskilda delar av undervisningen men således inte uppmärksammar helheten. Då vi baserat 

på enskilda praktiska erfarenheter från bland annat tidigare VFU-perioder stundtals har känt 

att den teoretiska kunskap vi fått med oss inför läs- och skrivundervisning med elever inte 

räckt till är vi benägna att hålla med Pressley (2006) om att detta är ett problem och att det 

behövs fler heltäckande studier om hur man som lärare bedriver en god läs- och 

skrivundervisning. Vi vill väldigt gärna vara med och bidra till att lösa detta problem, därav 

valet av tema på vår studie.  

 

Även amerikanska studier visar på att lärare inte får tillräckligt med betryggande kunskaper i 

sin utbildning inom läs- och skrivinlärningsområdet vilket i sin tur bidrar till att det blir svårt 

för läraren att bedriva en god och framgångsrik läs- och skrivundervisning för eleverna 

(Moats, 1999, 2009) Detta verkar alltså vara ett problem, inte bara i Sverige utan även 

internationellt. Detta styrker Pressleys (2006) resonemang om att det behövs fler 

“heltäckande” studier som visar på vad som är viktigt inom en god läs- och skrivundervisning 

samt hur en sådan undervisning kan bedrivas. Enligt Olin (2009) kan skolans 

yrkesverksamma lärare utvinna mycket värdefull pedagogisk kunskap från forskningen så 

länge det är villiga att släppa in “den”. Därför så hoppas vi självfallet att vi når ut till så 

många som möjligt med denna studien och att vi i någon form kan bidra till att minska gapet 

mellan lärares teoretiska kunskap och det praktiska kunnandet i form av att lyfta fram vad 

som enligt dagens forskningsläge kännetecknar en god läs- och skrivundervisning.  

  

 1.1 Problemområde 

Argumenten för vår studie är alltså många. Ett av huvudargumenten för vår studie är den 

nutida samhällskulturen där eleverna nästintill måste ha en god läs- och skrivförmåga för att 

kunna delta i samt orientera sig i det alltmer globala och digitaliserade samhället bestående av 

en massa nya flöden varje dag. Dessutom så är vår studie relevant om man studerar de 
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svenska elevernas resultat från PISA-mätningarna som visserligen blivit bättre på senare tid 

men där den svenska skolan fortfarande har stor utvecklingspotentialen gällande läs- och 

skrivområdet. Därutöver lyfter flera forskare fram att lärare inte får tillräckligt med 

heltäckande kunskaper inom läs- och skrivinlärningsområdet, såväl i Sverige som 

internationellt. Detta ser vi som ännu ett argument för vår studie då vi som framtida lärare 

genom detta arbete kan täcka upp eventuella kunskapsluckor som vi kanske hade haft inom 

läs- och skrivundervisning annars då mycket kunskap kan utvinnas genom forskning. 

Dessutom så saknas det heltäckande studier som ur ett helhetsperpektiv fokuserar på hur 

lärare kan bedriva en framgångsrik läs- och skrivundervisning.               

       

1.2 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur lärare kan bedriva en framgångsrik läs- och 

skrivundervisning. 

Vårt syfte preciseras genom följande frågeställning som vi inom arbetets tidsram anser oss 

kunna besvara och på så sätt operationalisera vårt syfte. 

Vilka arbetssätt för läs- och skrivundervisning har stöd i forskning som gynnsamma för 

elevers läs- och skrivinlärning?                        

  

1.3 Centrala begrepp 

Vi har valt ut vissa begrepp som blir mer centrala och uppkommer fler gånger i texten än 

andra. De centrala begreppen är: Läs- och skrivinlärning samt framgångsrik läs- och 

skrivundervisning. 

 

 1.3.1 Läs och skrivinlärning 

Det vi i denna studie avser med begreppet läs- och skrivinlärning är när eleverna introduceras 

samt påbörjar sin individuella inlärningsprocess gällande läsning samt skrivning. Den första 

delen i en elevs skriftlärande benämns som läs- och skrivinlärning. Myrberg (2002) definierar 

läs-och skrivinlärning enligt följande: 

Läs-och skrivinlärning betecknar den fas i individens utveckling av 

läs-och skrivförmågan där förmågan att tillämpa skriftspråkets 

grundläggande konventioner etableras och automatiseras (dvs 

individen blir “läs- och skrivkunnig) (Myrberg, 2002, s.6)  
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I samma rapport konstaterar Myrberg att läsning och skrivning inte kan skiljas åt då de två 

komponenterna går hand i hand. Det är därför vi valt att undersöka båda komponenterna i 

denna studien. 

 

1.3.2 Framgångsrik läs- och skrivundervisning 

När en elev identifierat att olika bokstavsljud binds ihop till olika former av ord, det vill säga 

knäckt läskoden, finns det fortfarande en mängd viktiga delmål för eleven att klara av innan 

han eller hon når full läs- och skrivförmåga. En skicklig samt framgångsrik läs- och 

skrivundervisning definieras av att läraren identifierar var eleven befinner sig i sin läs- och 

skrivlärandeprocess för att utifrån det på ett organiserat samt systematiskt vis vägleda eleven 

i hens fortsatta läs- och skrivutveckling (Moats, 2009; Myrberg, 2003). I denna studie är vi 

alltså intresserade att ta reda på hur lärare kan bedriva en framgångsrik läs- och 

skrivundervisning utifrån olika arbetssätt eller arbetsmetoder och på vilka sätt olika typer av 

en sådan undervisning är gynnsam elevernas läs- och skrivinlärning.          

2. Forskning ur ett historiskt perspektiv 

Vi kommer nu att redogöra för vad tidigare forskning lyfter fram som gynnsamma arbetssätt 

inom läs- och skrivundervisning som gynnar eleverna i deras läs- och skrivinlärning. Detta är 

endast en överblick över det tidigare forskningsfältet där vi plockat ut det som var mest 

frekvent förekommande i relation till vårt syfte och vår frågeställning. Den tidigare 

forskningen som vi kommer att presentera är publicerad senast år 2007 då vi i vår senare 

resultatdel kommer att redovisa dagens forskningsläge som vi avgränsat inom årsperioden 

2008-2017. När vi studerat tidigare forskning kunde vi urskilja 3-4 återkommande arbetssätt 

eller arbetsmetoder som vi kommer att presentera nedan. Gynnsamma arbetssätt som var 

återkommande i den tidigare forskningen var att som lärare arbeta med elevernas fonologiska 

medvetenhet och med elevernas ordförråd samt att lärarens egna kunskapsmässiga nivå inom 

läs- och skrivinlärningsprocessen måste vara hög oavsett arbetsmetod eller arbetssätt.     

2.1 Fonologisk ljudmetod 

En nödvändig metod som lyfts fram av tidigare forskare i olika former av forskningsprojekt-

och studier är den så kallad fonologiska ljudmetoden. I Bornholmsstudien (Lundberg, Frost & 

Pettersson, 1988) konstaterades att den fonologiska metoden, dvs. när eleverna ljudar 

bokstäver och efter ett tag även hela ord, har en kraftfull koppling till deras läsutveckling. 

Lundberg et. al (1988) menar att de olika formerna av språkövningar och språklekar som 

exempelvis ramsor samt rim som eleverna genomförde bidrog till att göra eleverna 

fonologiskt medvetna. Lundberg et al. (1988 s.263) kunde därefter i resultatet av studien 

urskilja att det fanns ett tydligt sammanband mellan elevernas fonologiska medvetenhet och 

deras individuella läsutveckling. En annan studie som gjorts kring samma område är en studie 

genomförd av Poskiparta, Niemi & Vauras (2000 s.445) som tränade speciellt utvalda 
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lässvaga årskurs 1-elever genom den fonologiska metoden, vilket utmynnade i samma 

slutsats. Lundberg et. al (1988 s.282) och Poskiparta et al. (2000 s.444) menar vidare på att 

de framgick att de elever som hade lägst språkligt kunnande också var de individer som 

gynnades mest av den fonologiska träningsmetoden. Det ska även tilläggas att dessa studier 

gjordes på förskoleelever. Snow, Burns & Griffin (1998 s.39) som forskat kring området 

framhäver fonologins betydelse för elevers läsinlärning som väldigt stor och de betonar även 

att de elever som har problem med sin fonologiska förmåga redan från grunden får de svårare 

att lära sig att läsa. 

  

 2.2 Ordförrådsträning och lärarens kunskaper 

 En annan arbetsmetod som tidigare forskare lyfter fram är ett aktivt men även ett tidigt 

arbete med elevernas ordförråd. Stanovich (1986 s.363) menar att finns det ett starkt samband 

mellan ett stort ordförråd och läs- och skrivskickligheten. Wolff (2006 s. 8-11) är enig med 

Stanovich och lyfter fram betydelsen av att redan från dess att eleverna börjar förskolan 

arbeta aktivt med deras ordförråd vilket i sin tur leder till att eleverna införskaffar sig en bra 

bas för skriftspråksutvecklingen. Enligt Adams (1990, s.125) präglas en skicklig läsning av 

en tidig grundträning bestående av kännedom om enskilda bokstäver, ord och 

stavningsmönster. Med hjälp av denna tydligt uttryckta och tidiga alfabetiskt-utformade 

undervisningen kom hon fram till att eleverna därefter kunde utveckla en förståelse för vad 

bokstaven, ordet eller meningen faktiskt betyder i sitt sammanhang. Adams pekar även ut den 

fonologiska medvetenhetsträning som samverkar med undervisning utformad från en 

alfabetisk princip som en nyckelfaktor för eleverna. Adams (1990, s.133) är dock noga med 

att poängtera att det inte finns en enda metod eller ett enda arbetssätt som är den/det mest 

effektiva inom läs- och skrivundervisning utan hon menar att det handlar om med vilken 

kvalitet läraren genomför sin/sina olika läs- och skrivinlärningsmetod/metoder med eleverna. 

En annan del som Adams (1990, s.133-134) lyfter fram som en för eleverna betydelsefull del 

inom framförallt framgångsrik läsinlärning är lärarens förmåga att identifiera elevernas olika 

lärstilar och lärarens kunskap om hur man stöttar elever som fastnat i sin utveckling.  

  

År 1998 publicerades Preventing reading difficulties in young children på efterfrågan av 

National Research Council (NRC) för att sammanställa hur lässvårigheter kan förebyggas hos 

unga elever i USA (Snow et. al (1998). Enligt Snow et. al (1998, s.320) skall läraren från 

början använda sig av en fonologisk medvetenhetsträning i form av explicit undervisning 

utifrån den alfabetiska koden. En slutsats som är nästintill exakt likadan som Adams (1990) 

skrev fram. Snow et. al (1998, s.260) förespråkar vidare att det är viktigt att eleverna både får 

läsa och skriva i för dem meningsfulla sammanhang och att läraren arbetar med eleverna 

utifrån olika läsförståelsestrategier. I rapporten (Snow et.al 1998, s.47) påpekas också 

sambandet mellan ett starkt arbete med elevernas ordförråd för att eleverna därefter ska ha 

större möjligheter att lyckas i sin läs- och skrivinlärning. Även detta har lyfts fram av tidigare 

nämnda forskare som Stanovich (1986) och Wolff (2006). Enligt rapporten (Snow, et.al 
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1998,s. 279) framgår det också att en av de allra mest betydelsefulla aspekterna inom ett 

framgångsrikt arbetssätt som gynnar eleverna i deras läs- och skrivlärande är att den 

ansvariga lärarens känner till en mängd olika undervisningstekniker inom läs- och 

skrivinlärningen för att på så sätt tillgodose de enskilda elevernas individuella behov. Vidare 

påpekas det i rapporten att detta är av stor vikt för att lärarna även skall kunna identifiera 

elevernas styrkor och svagheter, och utifrån det kunna planera instruktionsprogram för att 

utveckla eleverna ytterligare.  

2.3 Metodval kontra lärarens kunnande 

År 1967 publicerades författarens och litteraturforskarens Jeanne Challs bok Learning to 

read: the great debate. I boken redogör Chall i en komparativ studie för olika slags 

läsmetoder och ställer whole-language-metoden mot phonics-metoden. Phonics-metoden 

fokuserar på ordavkodning genom att identifiera bokstävernas ljud/uttal, medan whole-

language metoden fokuserar på språket ur ett helhetstänk där man börjar med hela texter eller 

meningar för att sedan bryta ner det i mindre bitar (Chall, 1967, s.3-4). Chall (1967, s.308) 

kom fram till att det fanns väldigt många olika slags aspekter som påverkar effekterna av de 

olika läsmetoderna. Enligt Chall (1967, s.308) så handlar det dock mer om hur väl 

fungerande klassrumsmiljön är men även hur  den ansvariga lärarens design och grad av 

kvalitativa genomförande av läsundervisningen än om själva metoden som genomförs som är 

avgörande för om eleverna lyckas eller misslyckas. Chall kunde dock konstatera att i många 

”läsprogram” som varit framgångsrika hade eleverna tidigt under sin skolgång fått träna på 

sammanhållen läsning med avkodning. Därför kunde Chall (1967, s.307) identifiera att 

systematisk ljudinlärning är en starkt bidragande del när eleverna tidigt i sin skolgång skall 

lära sig att läsa. Chall (1967, s.309) påpekar dock att ingen läsmetod i sig kan garantera att 

samtliga elever knäcker läskoden. 

  

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att det i tidigare forskning som genomförts inom 

vårt ämnesområde lyfts gemensamma återkommande arbetssätt  inom en framgångsrik läs- 

och skrivundervisning som visat sig vara gynnsamma för elevers läs- och skrivinlärning i 

årskurs F-3. Den fonologiska ljudmetoden, ett brett arbete med elevernas ordförråd och 

undervisning utifrån olika läsförståelsestrategier, de ansvariga lärarnas förmåga att både 

genomföra undervisningen med kvalitet oavsett metod och tidigt kunna identifiera elever med 

läs- och skrivsvårigheter är arbetssätt och arbetsmetoder samt aspekter inom dessa som lyfts 

fram vid upprepade tillfällen. Med detta i åtanke ska det bli väldigt intressant att 

sammanställa dagens forskningsläge och urskilja eventuella gemensamma arbetssätt.                           

3. Metod 

Enligt Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s.26) krävs det för att göra en 

systematisk litteraturstudie ett urval av studier med en god kvalité som kan fungera som en 

grundläggande bas för de frågeställningar som ställs. För att få fram vårt material använde vi 
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därför oss av olika sökmotorer i form av olika databaser och med hjälp av dessa har vi 

systematiskt sökt efter ord och meningar som haft betydelse för vår text. En systematiskt 

genomförd litteraturstudie har som mål att identifiera all tillgänglig evidens som är relevant 

för ett givet ämne (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström 2013, s.28).  Därför så 

diskuterade vi länge kring vilka sökord vi skulle använda oss av för få fram så mycket 

intressant forskningsmaterial som möjligt. Vi kom fram till att vi skulle ta hjälp av vårt syfte 

och vår frågeställning genom att plocka ut “nyckelord” därifrån och använda de orden som 

sökord. I början hade vi vissa problem med att hitta material då vi blandade orden, 

exempelvis när vi sökte på framgångsrik läs- och skrivinlärning (bilaga 1, kolumn 5). Detta 

löste vi dock genom att “separera” sökningarna lite mer vilket gav oss mer material att leta 

bland, exempelvis när vi sökte efter enbart läsinlärning på Libris (se bilaga 1, kolumn 15) 

Naturligtvis är vi medvetna om att de olika delarna inom en framgångsrik läs- och 

skrivundervisning som vi lyckades identifiera säkerligen inte alltid gynnar eleverna och att 

det även finns negativa aspekter med dessa delar. Men nu låg en stor del av vårt fokus på att 

identifiera hur dessa olika delar gynnar eleverna och därför fokuserade vi också på det.    

 

För att dokumentera våra sökord använde vi oss av en sökordstabell (bilaga 1). I denna tabell 

skrev vi endast in de sökord som ledde fram till de vetenskapliga artiklarna som vi sedan 

grundade vårt resultat på. Andra referenser som vi använt oss av i bakgrund och forskning ur 

ett historiskt perspektiv kommer inte finnas med i artikeltabellen (bilaga 2) då detta inte var 

ett krav och för att vi hellre ville lägga full fokus på att presentera de ”nutida” 

forskningskällorna eftersom att de är dem vårt resultat är baserat på. Källorna i bakgrund och 

forskning ur ett historiskt perspektiv fick vi dock fram genom att använda oss mycket av så 

kallade andrahandskällor. Det vill säga att vi tittade både på aktuella forskningsartiklar och 

avhandlingar som berör vårt ämnesområde och studerade vad för slags källor de använde sig 

av när de skrev om forskning kring ämnet. De primära källorna vi studerade var vetenskapligt 

granskade vilket garanterade att källorna forskarna använde sig av och som vi även tog 

material ifrån till tidigare forskning var seriösa och trovärdiga. 

  

För att få en kontinuitet och grundläggande organisation i våra sökningar sökte vi endast på 

en databas i taget. Vi började med att söka efter svenska artiklar på Swepub.kb.se. På denna 

databas fann vi en del svenska artiklar som var intressanta för vårt arbete och det var lätt att 

söka med svenska ord samt meningar. Vi inledde med att söka på Swepub eftersom att vi 

ville införskaffa oss en helhetsbild av vårt ämnesområde inom forskning som är redovisad på 

svenska för att vi därefter skulle förstå den internationella forskningen bättre. Eftersom att 

den internationella forskningen är redovisad på engelska så ansåg vi att det var relevant att 

inleda med sökningar på en databas med enbart artiklar redovisade på svenska med 

förhoppningen om att det sedan skulle ge oss bättre förutsättningar att förstå och koppla 

samman den svenska forskningen med den internationella. På Swepub genomförde vi även 

specifika sökningar på Tarja Alatalo då vi genom de första sökningar på Swepub upptäckte 

artiklar skrivna av just Tarja som passade väldigt väl in inom vårt ämnesområde. Vi 

avgränsade även resultaten av samtliga våra sökningar till refereegranskat och övrigt 

vetenskapligt för att säkerställa att vi endast fick fram artiklar som var vetenskapligt 

granskade.    
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Vi fortsatte sedan till Onesearch, som finns som länk på hh.se/bibliotek och som vi även fått 

tips om av våra handledare och kursansvarig. På Onesearch fann vi dock inget som var 

intressant för vårt ämnesområde och en del av artiklarna som vi fick fram genom våra 

sökningar hade vi redan valt ut via Swepub. Dessutom hade vi redan hittat en del svensk 

forskning och ville vidare i vår sökningsprocess för att även samla in internationell forskning 

till vår studie. Att även samla in internationell forskning till vår studie var av stor vikt då det 

krävs att studien innehåller systematiska sökningar som når en internationell räckvidd för att 

få fram vetenskapliga bevis som underlag för studien (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, s.27).   

   

Därefter sökte vi på databasen ERIC där vi endast kunde söka med engelska ord och 

meningar. ERIC är en databas som vi hittade på hh.se/bibliotek via länkmaterial och som vi 

fått tips om via kursansvarig. När vi sökte på ERIC kryssade vi i peer-reviewed alternativet 

för att säkerställa att vi endast får fram vetenskapligt granskat material. Vi avgränsade även 

oss till full text-versioner av olika artiklar då det är stor risk att missa relevant innehåll om 

endast en liten del av en hela artikeln finns på den aktuella databasen. Övriga avgränsningar 

vi använde oss av när vi sökte på ERIC var att vi alltid sökte på forskning gjorde tidigast 

2013 men att vi även avgränsade sökningarna inom elementary education. Då vi redan samlat 

den del artiklar på Swepub som var publicerade runt årtalen 2008-2013 ville vi ha ännu lite 

”nyare” internationell forskning som komplement till det materialet vi redan hade insamlat. 

Avgränsningen gällande elementary education är logisk eftersom det nästintill är de 

internationella skolsystemens motsvarighet till det svenska lågstadiet, det vill säga 

årskurserna F-3. Eleverna är under elementary education 5-12 år gamla vilket medför att 

vissa av forskningsartiklarna kan innehålla resultat baserade på elever från årskurs 4-5. Detta 

är något vi var observanta med men vi känner ändå att sådana artiklar kan vara av intresse för 

vår studie då årskurs 4-5 ligger precis i anslutning till årskurs 3 och de delar som visat sig 

vara gynnsamma för eleverna vid deras läs- och skrivinlärning för elever inom årskurs 4-5 

eventuellt också skulle kunna vara det för elever inom årskurs F-3.  

  

Då vi den 5/4-17 hade en föreläsning på högskolans bibliotek fick vi reda på att även 

Libris.se kan användas vid våra sökningar av vetenskapliga artiklar och annat material som 

kan vara till hjälp för oss vid vårt skrivande av forskningsstudien. Libris är en databas med 

både svenskt och internationellt forskningsmaterial. När vi sökte på Libris så avgränsade vi 

resultatet av våra sökningar till enbart avhandlingar då vi sedan föregående kurs vet hur 

mycket “nyttigt” material som kan utvinnas ur en sådan. Avhandlingar måste även granskas 

utifrån ett vetenskapligt perspektiv innan de publiceras och på Libris så hittade vi ingen 

avgränsning gällande att resultaten vi fick upp via våra sökningar skulle vara vetenskapligt 

granskade. På så sätt löste vi det genom att avgränsa resultaten av våra sökningar till enbart 

avhandlingar eftersom att de måste granskas för att få publiceras på nätet. 

  

Vi valde ut relevanta forskningsartiklar etc. till vårt arbete genom ett systematiskt arbetssätt. 

Efter varje genomförd sökning med tillhörande resultat läste vi igenom samtliga abstract i de 
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resultaten vi fick fram och baserat på innehållet i resultatens abstracts tog vi sedan ett beslut 

huruvida vi skulle ta med artikeln eller avhandlingen i vårt analysmaterial. Vi hade på 

förhand ställt upp följande kriterier som artiklarna och avhandlingarna var tvungna att 

uppfylla för att vara aktuella för vår kunskapsöversikt: 

●       Artikeln eller avhandlingen måste vara publicerad mellan 2008-2017. 

  

●       Artikeln eller avhandlingen måste vara vetenskapligt granskad. 

  

●       Artikeln eller avhandlingen skall beröra någon form av arbetssätt eller aspekt 

inom ett arbetssätt som varit bidragande vid en framgångsrik läs- och 

skrivundervisning och som gynnat elever i deras läs- och skrivlärandeprocess.    

  

  

När vi sökte i databaserna förhöll vi oss till forskning som tidigast publicerats 2008 fram till 

2017, detta för att skolverket år 2008 kom ut med en undersökning om IT-användningen i 

skolan. Denna studie uppdaterades 2013 med resultatet att i förskola och grundskola har 

antalet barn respektive elever per dator närmare halverats jämfört med 2008 (Skolverket, 

2013). Vi gör då denna avgränsning beroende på att datorn är ett stort komplement till den 

traditionella “papper och penna”- användningen inom skolan och särskilt inom läs- och 

skrivundervisningen, då t.ex. Att skriva sig till läsning-metoden gör att eleverna behöver en 

dator. Under rubriken forskning ur ett historiskt perspektiv redogör vi som bekant för 

forskning som är publicerad senast år 2007. Åldersspannet mellan 08-17 är på 10 år vilket vi 

kände var en tilltalande tidsperiod då det hinner tillkomma en mängd “ny” forskning eftersom 

vårt ämnesområde ständigt känns aktuellt.    

  

Som bilaga 2 har vi med vår artikeltabell, i den har vi skrivit upp våra artiklar och det 

viktigaste med varje artikel. Detta för att underlätta för er läsare men även för att vi som 

skribenter enkelt ska kunna se var vi fått det vi skriver om ifrån. 

Vi har delat upp tabellen i olika kolumner. Under rubriken syfte skrev vi upp varför forskaren 

skrivit om det dem gör. Under metod skriver vi hur forskarna kommit fram till sitt resultat. 

Rubriken tema är en hjälp för oss att urskilja hur vi ska dela upp diskussions- och 

resultatdelen i vår text. I sista kolumnen så redovisar vi källornas resultat där vi urskiljer olika 

arbetssätt eller aspekter inom ett framgångsrika arbetsmetoder som forskaren/forskarna 

kommit fram till har en gynnsam effekt för elever vid läs- och skrivinlärning. Detta för att vi 

ska kunna se likheter och olikheter mellan forskarnas resultat och för att underlätta för oss i 

diskussion- och resultatdelen.   

 

När vi började med våra systematiska sökningar försökte vi undanhålla våra egna 

föreställningar om vårt ämnesområde. Naturligtvis hade vi båda två omedvetet eller medvetet 
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egna föreställningar om vilka arbetssätt som är gynnsamma för eleverna i deras läs- och 

skrivlärande. Det var dock något som vi försökte stänga ute för att det inte skulle påverka vårt 

resultat i någon “vinklad” riktning. Vi försökte verkligen vara så objektiva som möjligt vilket 

avspeglar sig i våra objektiva sökningar som ni hittar i bilaga 1.           

3.1 Analysmetod 

När vi bearbetade vårt insamlade material i form av de vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar som vi samlat in läste vi igenom samtliga resultatdelar var för sig. Vi plockade 

sedan ut de textstyckena ur de olika resultaten som var mest intressant för vår studie och vår 

frågeställning. Därefter fetmarkerade vi de likheter och olikheter vi kunde identifiera när vi 

jämförde de textstyckena vi plockat ut med varandra. Detta för att vi enklare skulle kunna 

urskilja teman ur vårt källmaterial som vi sedan byggde upp vår diskussion- och resultatdel 

kring. Genom att vi arbetat på detta systematiska sätt med vårt material fick vi en tydlig bild 

av hur vi sedan skulle redogöra för både vår resultat- och diskussionsdel.   

När vi hade skrivit in alla artiklar i artikelöversikten (bilaga 2) såg vi ett mönster som gjorde 

att vi gick efter att dela in artiklarna i teman. Med teman menar vi att vi sett att en eller flera 

artiklar har handlat om samma arbetssätt eller arbetsmetod. Att då dela in dessa i teman 

kommer gör att vi kan sätta upp dom “mot” eller “med” varandra, detta för att hitta likheter 

och skillnader mellan vad forskare kommit fram till.  

I vår resultatdel har vi lagt våra teman som underrubriker, under dessa underrubriker redogör 

vi för de teman som vi kommit fram till. Resultaten av varje tema kommer ge oss ett djup i 

studien och leda till att vi kan dra någon form av slutsats kring vår frågeställning.  

  

3.2 Analys av datamaterial 

I Tarja Alatalos forskningsartikel Riskerar insikter om läs- och skrivinlärning att gå 

förlorade när nya perspektiv på lärande ges allt större utrymme i lärarutbildning och skola? 

från 2014 framgår det att fonologisk medvetenhet och ordförråd är betydelsefulla delar inom 

ett arbetssätt som är gynnsamt för eleverna vid  läs- och skrivinlärning. Detta lyfter även 

Catharina Tjernberg i sin avhandling Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande: En 

praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken från 2013 samt Cecilia Macri och 

Musata Bocos i forskningsartiklen Developing writing-reading abilities through semiglobal 

methods från 2013. När dessutom en fjärde källa ur datamaterialet i form av Mayer & Motsch 

i forskningsartikeln Efficacy of a classroom integrated intervention of phonological 

awareness and word recognition in "double-deficit children" learning a regular orthography 

från 2015 lyfte fram samma delar som väsentliga bestämde vi oss för att skriva fram det som 

ett tema i vårt resultat. Eftersom att Macri och Bocos i sin studie framhäver ett tematiskt 

arbetssätt med ovan nämnda delar och även Tjernberg i sin avhandling Specialpedagogik i 

skolvardagen: En studie med fokus på framgångsfaktorer i läs-och skrivlärande från 2011 

lyfter fram ett tematiskt arbetssätt valde vi att addera detta till temat.  I relation till vår 

frågeställning kände vi att dessa arbetsmetoder som lyfts i ovan nämnda källor var aktuella 
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för vårt arbete och källorna kvalificerar i allra högsta grad sig via våra källkriterier som vi 

redovisat under Metod.     

  

Vi kunde även urskilja ett andra gemensamt tema från Alatalo (2014) samt Tjernberg (2013) i 

form av att det är nödvändigt med en bredd av läs- och skrivförståelsestrategier för eleverna i 

en god läs- och skrivundervisning. Då dessa två forskare är väl kända inom läs- och 

skrivområdet och i sitt resultat redovisade flera intressanta arbetssätt som var intressanta för 

oss i relation till vår frågeställning beslutade vi oss för att även redogöra för denna del i vårt 

resultat.   

  

När vi bearbetade vårt insamlade data fann vi tre artiklar som lyfte fram datorn som ett 

gynnsamt verktyg för eleverna inom en lyckad läs- och skrivinlärning. Gormley & 

McDermott i forskningsartikeln Integrating the digital literacies into an after-school 

program: A structural analysis of teacher´s lessons från 2013, Marja Nurmilaakso i 

forskningsartikeln How children can support their learning to write and read by computer in 

the early years of school från 2015 samt Diane D. Painter i forskningsartikeln The computer-

based writing program: A clinical teaching experience for education interns to develop 

professional knowledge and skills in effective instructional writing practices från 2016. 

Eftersom datorn var en återkommande arbetsmetod bland dessa forskare vilket ovanstående 

texter visar på valde vi att lyfta fram den som ett eget tema. Vi kände även att det var relevant 

med tanke på samhällets digitala utveckling och eftersom artiklarna gick in under våra 

kriterier och kunde kopplas ihop med vår frågeställning valde vi att redovisa datorn som läs- 

och skrivinlärningsverktyg som ett tema i vårt resultat.   

  

Ett annat tema som till viss del är integrerat med datorn som en gynnsam arbetsmetod är Bild 

som stöd inom läs- och skrivinlärningen. I forskningsartikeln Child-Centered Reading 

Intervention: See, Talk, Dictate, Read, Write! skriven av Bastug och Demirtas år 2016 fann vi 

grunden till detta tema. Vi noterade även att Gormley & McDermott (2013) genom sin artikel 

indirekt också lyfte fram bilden som en gynnsam arbetsmetod och även Ulla Damber lyfte i 

sin forskningsartikel Write to Read in Two Different Practices: Literacy versus Technology in 

Focus från 2013 fram det visuella som en faktor. De ovannämnda artiklarna stämmer överens 

med våra källkriterier och resultaten från dem knöt även an till vår frågeställning vilket ledde 

till att vi valde redogöra för bilden som en gynnsam arbetsmetod inom en framgångsrik läs- 

och skrivinlärning som ett enskilt tema.  

  

Lärares kunskaper/förmågor avgöranade oavsett arbetssätt inom gynnsam läs- och 

skrivinlärning var en återkommande aspekt  i flera av våra källor. Det lyfts både i Tarja 

Alatalos avhandling Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares möjligheter och 

hinder från 2011 och i hennes forskningsartikel Har lärare i åk 1-3 möjligheter att 

genomföra skicklig läs- och skrivundervisning? från 2012 som knyter an till hennes 
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avhandling. Även Tjernberg (2013) redogör för lärares roll inom läs- och skrivlärandet. 

Ytterligare två källor i form av Ulla Dambers avhandling Reading for life: Three studies of 

Swedish students´ literacy development från 2010 samt Damber (2013) berör samma sak. 

Eftersom lärares förmågor/kunskaper förekom så frekvent i flertalet av våra källor och det 

absolut är relevant i förhållande till vår frågeställning så valde vi att lyfta fram det som ett 

eget tema.  

  

Att utgå från elevernas erfarenheter var även det ett återkommande arbetssätt i flera av 

källorna i vårt insamlade datamaterial. Catarina Schmidt redogör för det i sin avhandling Att 

bli en sån som läser: Barns menings- och identitetsskapande genom texter från 2013, Tarja 

Alatalo likaså i forskningsartikel “Kalle, du kan ju läsa!” Förskoleklasslärare synliggör 

förskoleklasselevers skriftspråksutveckling från 2013 samt Carina Hermansson i 

avhandlingen Nomadic writing: Exploring processes of writing in early childhood education 

från 2013. Detta var ett arbetssätt vi ville belysa då den som bekant var återkommande och 

dessutom kunde kopplas till vårt syfte och frågeställning. Därför så skrev vi fram elevernas 

erfarenheter som ett enskilt tema i vårt resultat.    

  

4. Resultat 

 4.1 Att utgå från fonologisk medvetenhet, ordförrådsträning och ett 

tematiskt arbetssätt i läs- och skrivundervisningen 

Både Tjernberg (2011, s.148) samt Alatalo (2014, s.60) lyfter fram vikten av att göra eleverna 

fonologiskt medvetna(exempelvis genom rim och ramsor eller lyssna på hur ord låter för att 

dela upp de i stavelser och sätta ihop stavelser till ord) för att därefter ha möjlighet att bygga 

upp varje elevs ordförråd vilket de menar på gynnar både läsandet och skrivandet. Tjernberg 

(2011, s.148) menar på att när eleverna befäst kopplingen mellan ljud och bokstav, det vill 

säga blivit fonologiskt medvetna, och med hjälp av ansvarig lärare byggt upp ett ordförråd 

med ord som direkt känns igen av eleven, så kallade sight words, är redo för en utökad grad 

av läsning vilket leder till fortsatt läsutveckling. Detta grundar Tjernberg (2011) på 

klassrumsobservationer och reflekterande diskussioner med verksamma lärare då fokus låg på 

att undersöka underliggande framgångsfaktorer inom läs- och skrivlärandet. Alatalo (2014, 

s.60) lyfter också fram kopplingen mellan en stark fonologisk medvetenhet och ett brett 

ordförråd och menar på att elever som besitter båda dessa komponenter och således kan koda 

av ord snabbt också vanligtvis är duktiga på att skriva väl respektive stava ord rätt vilket hon 

grundar på intervjuer och enkätstudier med lärare. I likhet med både Tjernberg (2011) samt 

Alatalo (2014) hävdar även Mayer & Motsch (2015, s.105) att en god fonologisk 

medvetenhet hos elever ofta leder till goda prestationer i läsning och skrivning efter att ha 

genomfört en rad tester med lågstadieelever. Macri & Bocos (2013) som genomförde 

tematiska pedagogiskt-differentierade projekt med årskurs 1-elever fick överensstämmande 
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resultat i jämförelse med Tjernberg (2011), Alatalo (2014) och Mayer & Motsch (2015). För 

utifrån testprojekten kom även Macri & Bocos (2013, s.25) fram till att en tematisk 

undervisning som bland annat präglas av fonologisk medvetenhet och ordförrådsträning 

bidrar till en stark läs- och skrivförmåga. Fonologisk medvetenhet och ett tidigt väl utvecklat 

ordförråd hos eleverna var även återkommande delar i den tidigare forskningen vi 

presenterade under forskning ur ett historiskt perspektiv. Tidig läs- och skrivundervisning 

utformad utifrån ett fonologiskt perspektiv för att ge eleverna förutsättningar att kunna bygga 

upp sitt ordförråd för att de därefter skall kunna växa både som läsare och skrivare är alltså 

enligt flera forskningsstudier ett arbetssätt som visat sig vara framgångsrikt för många lärare.  

 

I enlighet med varandra lyfter både Tjernberg (2013) samt Macri & Bocos (2013) fram vikten 

av ett tematiskt arbetssätt inom ett gynnsamt läs- och skrivlärande. Enligt Tjernberg (2013, 

s.182) är ett tematiskt arbetssätt där olika läs- och skrivaktiviteter eller metoder kombineras 

en del som möjliggör för fler elever att vara framgångsrika inom läs- och skrivinlärningen. 

Även Macri & Bocos (2013, s.25) fann efter ha genomfört tematiska projekt med 

lågstadieelever att kombinerade arbetsprojekt som tränade elevernas fonologiska  

medvetenhet, ordförråd, läs/textförståelse och förmågan att förstå sambandet mellan läsning- 

och skrivning hade en stark påverkan på elevernas läs- och skrivförmåga.                                   

 

4.2 Ett arbetssätt bestående av en bredd av läs- och skrivförståelse 

strategier 

 I en studie som Tjernberg (2013) har gjort visar resultatet på att högläsning, textsamtal och 

processkrivning är vanligt förekommande i klassrummen. Dessa strategier för att lära sig läsa 

och skriva menar Tjernberg (2013, s.182) är viktiga då de bidrar till att elevernas ordförråd 

byggs upp, att deras läsförståelse utvecklas och det lär även eleverna smarta läs- och 

skrivstrategier som bidrar till att elevernas metaspråkliga förmåga blir bättre.  

Tjernberg (2013, s.182) utvecklar sedan detta till ett specialpedagogiskt synsätt, då elever 

som har svårt att läsa och skriva får använda sig av strategier som innehåller muntlig 

framställning i form av att en elev får prata och en annan elev får skriva. Genom detta så ges 

även dessa elever en god chans att lyckas inom läs- och skrivlärandet. Resultatet visar även 

på att lärarna i studien jobbar förvånansvärt mycket med muntlig framställning redan. 

Tjernbergs (2013) resultat är baserade på klassrumsobservationer och intervjuer med lärare 

där hon undersökte framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande.   

Alatalo (2014) tar även upp att tyst läsning ses som en metod som används ofta i 

klassrummen runt om i Sverige. Men det som Alatalo (2014, s.59) vidare skriver att de tysta 

lässtunderna i klassrummet är i behov av är en aktiv läsförståelseundervisning, detta för att 

hjälpa eleverna i deras läsutveckling.  Alatalo (2014, s.59) lyfter även samma aspekt som 

Tjernberg (2013) gör, nämligen att eleverna är i behov av att läsa och skriva texter i flera 

olika sammanhang så att man inte låser sig till en och samma strategi.  
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4.3 Datorn som läs- och skrivinlärningsverktyg 

Gormley & McDermott (2013, s.30) ser datorn och de digitala program som den erbjuder likt 

ett verktyg som på ett framgångsrikt sätt kan integreras i undervisningen för att engagera 

elever i deras utveckling inom läsförståelse, läsflyt, komponering av ord, meningar och bilder 

samt multimodala aktiviteter. Utifrån observationer och intervjuer av 12 nyutexaminerade 

lärare som utformade lektioner som enbart utgick från datorer framgick det också att samtliga 

lärare ansåg att eleverna var mycket mer aktiva och mer engagerade än när det läste “vanliga” 

böcker och skrev på “vanligt” papper.  (Gormley & McDermott 2013, s.28). En annan 

forskare som också lyfter fram datorns betydelse för läs- och skrivinlärningen är Nurmilaakso 

(2015). Enligt Nurmilaakso (2015, s.105) som utgick från en enkätundersökning med 

verksamma lärare om datorns betydelse för den tidiga läs- och skrivinlärningen, är det i 

dagens digitala samhälle enklare för många elever att träna skrivning på datorn. Vidare 

skriver Nurmilaakso (2015, s.105) att de flesta av hennes respondenter också menar på att det 

således är enklare för elever att ur ett läs- och skrivperspektiv börja i skolor som arbetar 

mycket med datorer. Precis som Gormley & McDermott (2013) samt Nurmilaakso (2015) 

framhåller även Painter (2016) datorns betydelse inom läs- och skrivinlärningen samt inom 

en framgångsrik läs- och skrivundervisning. Utifrån att ha följt ett projekt som pågick under 4 

veckor med målet att hjälpa elever med skrivsvårigheter genom ett databaserat program 

konstaterade Painter (2016, s.133) att eleverna utvecklats med datorns hjälp. Enligt Painter 

(2016, s.133) underlättade det verkligen för eleverna att spara sina texter i elektroniskt format 

då de enkelt kunde redigera sina texter, upptäcka fel genom rättstavnings- och 

grammatikkontrollen samt att lyssna på vad de skrivit genom text-till-tal-funktionen.     

  

4.4 Bild som stöd inom läs- och skrivinlärningen 

Bastug & Demirtas (2016) lyfter fram bilden som ett betydelsefullt hjälpmedel till 

läsinlärning och läsutveckling. Bastug & Demirtas observerade och följde ett specialdesignat 

program för en specifik elev med läs- och skrivsvårigheter som var utformat utifrån olika läs- 

och skrivaktiviteter innehållande bilder. Enligt Bastug & Demirtas (2016, s.611) bidrog det 

specifikt utformade “bildprogrammet” till att eleven utvecklade noggrannheten i sin läsning, 

sin läsförståelse och sin avläsningshastighet. Även Gormley & McDermott (2013) lyfter 

indirekt fram bilden som inspirationskälla för elever med läs- och skrivsvårigheter. Utifrån att 

ha studerat elever som arbetade med olika former av digitala program på datorer fann 

Gormley & McDermott (2013, s.30) ju som bekant att det engagerade många elever. En stor 

del av de program eleverna i den studien använde sig av innehöll mycket bilder eller 

skapande av bilder vilket således kan ses som en del i helheten som fick eleverna engagerade. 

En annan forskare som lyfter fram bilden som ett bra hjälpmedel är Damber (2013). Även 

fast Damber (2013, s.105) menar på att lärarens kunskap om läs- och skrivinlärningsmetoden 

hen väljer att utgå ifrån i högre grad är avgörande för om eleven lyckas, än själva metoden i 
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sig, menar hon på att eleverna via datorn kan utforska bilder och foton för att skapa olika 

former av historia-strukturer som gynnar läs- och skrivlärandet. Damber (2013) grundar detta 

på en komparativ studie där hon jämför och analyserar två olika studier, en äldre där eleverna 

endast använda penna och papper i läs- och skrivlärandet och en nyare där eleverna istället 

använda datorer i läs- och skrivlärandet.                          

  

4.5 Lärarens kunskaper/förmågor avgörande oavsett arbetssätt 

Både Alatalo (2011) samt Damber (2013) lyfter fram lärarens roll som en avgörande aspekt 

inom ett gynnsamt arbetssätt för att eleverna ska lyckas med sin läs- och skrivinlärning. 

Enligt Alatalo (2011, s.187) är en av grundpelarna inom en god läs- och skrivundervisning 

den ansvariga lärarens förmåga att kunna identifiera var elever befinner sig i deras 

individuella läs- och skrivutveckling. Alatalo (2011) menar på att detta är av stor vikt 

eftersom den förmågan är en förutsättning för att läraren därefter skall kunna veta hur hen ska 

hjälpa eleverna framåt på ett organiserat sätt i deras fortsatta läs- och skrivutveckling vilket 

hon grundar på intervjuer och enkätstudier med lärare med fokus på lärares kunskaper. 

Damber (2013, s.105) är inne på ett liknande spår då hon menar på att lärarens kunskap om 

den metod hen väljer att utgå ifrån vid läs- och skrivundervisningen i högre grad är 

avgörande ifall eleverna lyckas eller misslyckas än metoden i sig. Vidare skriver Damber 

(2013) att tekniken som idag kan användas för att gynna eleverna vid läs- och skrivinlärning 

hjälper föga om inte läraren har tillräckligt med kunskap om hur den ska implementeras i 

undervisningen på bästa sätt. I enlighet med Alatalo (2011) och Damber (2013) lyfter även 

Tjernberg (2013) fram lärarens roll i läs- och skrivundervisningen. Enligt Tjernberg (2013, s. 

182) är många lärares gemensamma uppfattning att de har en nyckelroll i att ge eleverna 

utmanande uppgifter som är anpassade utifrån vilken nivå de är på inom läs- och 

skrivlärandet. Tjernberg (2013 s.182) hävdar att lärarna anser att uppgifterna skall ligga på 

gränsen av vad eleverna är kapabla till att klara av men att de samtidigt skall få en del 

stöttning för att kunna genomföra dem. Detta grundar Tjernberg på observationer, intervjuer 

och samtal med verksamma lärare och specialpedagoger. Enligt Alatalo (2012 s.13) är det 

viktigt för verksamma lärare att vara underförstådda med läsinlärningens processer för att 

kunna utforma skicklig läs- och skrivundervisning vilket hon grundar på intervjuer och 

enkätundersökningar med verksamma lärare som hade fokus på framgångsrikt läs- och 

skrivlärande. Utifrån kunskapstester med verksamma lärare från klass F-9 fann Alatalo 

(2012, s.12) att en stor del av lärarna kunde oroväckande lite om de grundläggande baserna 

för läsinlärning. Detta hävdar Alatalo (2012, s.13) är allvarliga då dessa brister i kunskapen 

om grunderna i läsinlärningen kan leda till att lärarna får det betydligt svårare att identifiera 

och därefter hjälpa elever med svårigheter. Alatalo (2012) och Damber (2013) är alltså 

således överens om att lärarens kunskapsmässiga grund är en väldigt betydelsefull aspekt 

inom ett  framgångsrikt arbetssätt och väldigt avgörande för hur väl eleverna lyckas i sitt läs- 

och skrivlärande.     
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Enligt Damber (2010 s.78) är ett gott klassrumsklimat men även en god föräldrakontakt 

mellan läraren och elevernas föräldrar är två starkt bidragande faktorer till en lyckad 

läsinlärning och läsutveckling. Det kom Damber (2010) fram till genom efter att ha 

analyserat tre olika vetenskapliga texter med fokus på hur olika aspekter påverkar läs- och 

skrivlärandet. Eftersom att den ansvariga läraren i allra högsta grad är ansvarig för dessa två 

delar så kan man utläsa att Damberg genom detta konstaterande lägger ett stort ansvar hos 

läraren i likhet med både Alatalo (2011) och till viss del även Tjernberg (2013).   

  

4.6 Att utgå från elevernas erfarenheter 

Enligt Schmidt (2013 s.259) har de texter ett barn möter i sin digitala värld en större 

dragningskraft än läromedelstexter och skönlitterära texter som läraren ger barnen i skolan. 

Vidare menar Schmidt (2013, s.259) på att elevers erfarenheter från något dem kan identifiera 

som något roligt gör att dem vill läsa mera. Vidare skriver Schmidt (2013, s.259) att skolan 

inte ska kopiera dessa populärkulturella texter utan istället utöka sin syn på denna sortens 

texter och diskutera dem med eleverna för att på så sätt utgå från deras erfarenheter i läs- och 

skrivundervisningen. Schmidts resultat är baserade på klassrumsobservationer, intervjuer med 

elever och lärare och insamlat material i en studie där hon undersökt hur elever skapar 

mening genom texter för att skapa motivation till att läsa mer.   

  

Alatalo (2017, s.10) har i sin studie utifrån intervjuer med verksamma förskolelärare 

angående bedömning av elevers skriftspråksutveckling noterat att elever som ser och får 

lästräna på bekanta ord som “pappa” och “mamma” lättare känner igen dessa sedan tidigare 

via sina egna personliga erfarenheter. Även logotyper till kända ställen som exempelvis 

McDonalds och ICA fick eleverna att återkoppla till tidigare erfarenheter. Genom att utgå 

från elevernas tidigare erfarenheter i undervisningen fann Alatalo (2017 s.15) att lärarna 

kunde urskilja var eleverna befann sig i sin läs- och skrivutveckling. Med hjälp av den 

nyvunna kunskapen menar Alatalo (2017 s.15) på att det är enklare för lärarna att veta hur de 

fortsättningsvis ska stimulera eleverna i deras fortsatta läs- och skrivlärande. Alatalo (2017, 

s.11) lyfter även fram att samtliga lärare som var aktiva i studien har kommit fram till en 

gemensam slutsats, nämligen att om gamla erfarenheter för barnen kombineras in med nya 

erfarenheter, så ser dem att förmågan gällande läs- och skrivlärandet hos eleverna ökar.    

  

Alatalo (2017 s.15) samt Schmidt (2013 s.259) har genom sina studier kommit fram till 

liknande resultat.  För de elever som via sina personliga erfarenheter känner igen det de läser 

och “lästränar” på saker som för dem är förknippat med något intressant kan man både 

utvinna motivation och även urskilja var i läs- och skrivinlärningsprocessen eleverna befinner 

sig. I likhet med både Alatalo (2017) samt Schmidt (2013) lyfter även Hermansson (2013) 

upp elevernas erfarenheter integrerat i läs- och skrivlärandet som ett gynnsamt arbetssätt för 

eleverna. Hermansson (2013) analyserar i sin avhandling tre olika artiklar som handlar om 

hur elevers skrivandeprocesser i början av skolgången uppstår. Utifrån sin analys kommer 

Hermansson (2013, s.214) fram till att en av många “skrivaktiviteter” som skapar en lärorik 
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skrivprocess för eleverna är när elevernas erfarenheter, exempelvis via deras populärkultur, 

integreras med läs- och skrivinlärningen i skolan. Alatalo (2011, s.184) hävdar också utifrån 

enkätsvar och intervjuer med verksamma lärare samt specialpedagoger med fokus på skicklig 

läs- och skrivundervisning att många lärare är noggranna med att påpeka att texterna eleverna 

läser ska vara intressanta för dem. Eftersom både Schmidt (2013), Alatalo (2017) samt 

Hermansson (2013) betonar vikten av att elevernas intresse, bland annat i form av personliga 

erfarenheter och populärkultur ska integreras i läs- och skrivlärandet är det positivt att många 

lärare verkar ha förstått detta.     

  

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

I vårt arbete under resultatdelen hade vi totalt sexton källor som vi använde oss av när vi 

skrev fram vårt resultat. Vi anser att det gav oss en ganska så bra bild av dagens 

forskningsläge inom vårt ämnesområde. Något som styrker detta var att vi i många av våra 

olika former av källor fann återkommande arbetssätt eller arbetsmetoder som forskarna lyfte 

fram. Vi är dock medvetna om att flera av våra svenska forskningskällor ofta kom från 

samma forskare mer än en gång vilket kan ha bidragit till att resultatet blivit lite “vinklat”. 

Men eftersom att både Tarja Alatalo samt Catharina Tjernberg i flera år specialiserat sig inom 

vårt ämnesområde känns det ändå som att de täcker in vårt område på ett bra sätt. Vi 

upplevde dock att det emellanåt var svårt att hitta källor som enbart riktade sig 

hundraprocentigt till vårt syfte och frågeställning. Detta ledde till att vi ibland fick 

handplocka vissa delar av källmaterialets resultatdelar som kunde kopplas till vårt syfte och 

vår frågeställning. Framförallt upplevde vi detta när vi sökte på den engelska databasen 

ERIC. Med facit i hand skulle vi eventuellt kunnat söka med andra sökord för att få en mer 

komplett bild även av den internationella forskningen som vi redovisat. Istället för att 

exempelvis söka på learning to read and write hade vi kanske kunnat korrigera sökningen till 

important reading-elements och important writing-elements för att täcka upp vårt område 

bättre och få ett mer tillförlitligt resultat. 

  

Datamaterialet är både samstämmigt och motstridigt. Som vi tidigare skrev så kunde vi 

urskilja gemensamma teman i vårt datamaterial genom frekvent återkommande arbetssätt, 

arbetsmetoder och aspekter inom dessa arbetssätt som lyfts fram av forskarna. Vi har dock 

ganska många teman och även en del teman som berör olika arbetssätt samt arbetsmetoder på 

samma gång. Men eftersom att vi redan från början var tydliga med att vi gick in i arbetet 

med ett brett perspektiv så var vi beredda på att vi skulle få ett brett och varierat spektrum av 

teman i vårt resultat. I relation till den tidigare forskning som vi presenterade under forskning 

ur ett historiskt perspektiv tidigare i arbetet fann vi en del gemensamma arbetssätt i 

jämförelse med den forskningen vi redovisar under resultat. De gemensamma arbetsätten 

inom läs- och skrivundervisning som visat sig gynnsamma för eleverna i deras läs- och 
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skrivlärande var vikten av att som lärare arbeta med elevernas fonologiska medvetenheten 

samt uppbyggandet av elevernas ordförråd och att lärarens kunskaper samt förmågor som en 

aspekt inom ett gynnsamt arbetssätt spelar stor roll vid eleverna läs- och skrivinlärning. Detta 

tyder på att vi verkligen fått med några av de mest viktiga arbetssätten, arbetsmetoderna samt 

aspekterna inom en god läs- och skrivundervisning som gynnar eleverna då forskningsfältet 

kontra nu och då är överens om en del aspekter/arbetsätt/arbetsmetoder. Detta ger en tydlig 

helhetsbild av forskningen inom vårt ämnesområde. Något som är värt att nämna är att ett 

antal av våra källor i vårt utvalda datamaterial utgått från elever med läs- och skrivsvårigheter 

när de genomfört sina studier. Men eftersom att skolan ska inkludera alla elever så kände vi 

att även de studierna var relevanta för vårt arbete.  

  

Validiteten i vårt resultat anser vi vara relativt hög då vi genomfört sökningar på flertalet 

olika databaser, såväl svenska som engelska. Vi anser att vi genom kombinationen av både 

internationella men även svenska forskningskällor fått svar på vår frågeställning. Validiteten i 

vår studie ökar även med antalet källor och vi kände inför arbetets början att vi ville nå upp 

till 15-20 relevanta källor. Det känns för oss som ett antal som gör vår studie trovärdig. Dels 

med arbetets tidsram i åtanke då vi naturligtvis var tvungna att läsa och analysera varje källa 

för sig och dels för att ge en så heltäckande bild som möjligt av vad dagens forskningsläge 

lyfter fram inom vårt ämnesområde. Dock vill vi vara noggranna med att påpeka att vårt 

valda ämnesområde är väldigt brett vilket i sin tur istället sänker studiens validitet. Med detta 

i åtanke anser vi ändå att vi gjort vårt yttersta för att försöka få en så hög validitet som 

möjligt bland annat genom kombinationen av både svenska och internationella 

forskningskällor samt antalet källor som vi även nämner ovan. Reliabiliteten i vårt arbete är 

relativt svårbedömd men om två andra studenter fått i uppgift att göra samma arbete med vårt 

syfte och vår frågeställning är vi övertygade om att de hade kommit fram till liknande resultat 

som vi gjort då forskningen pekar på de frekvent återkommande teman som vi använt oss av i 

resultatet. Men det är samtidigt möjligt att de fått fram någon eller några andra teman i 

resultatet beroende på vilka sökord de hade valt för att precisera sökningarna. Som vi skrev 

tidigare anser vi att vi kunde försökt vara noggrannare gällande den delen. Men eftersom 

studien visar en del gemensamma “huvudteman” både i tidigare forskning men även i dagens 

forskningsläge hade det varit märkligt om inte dessa “huvudteman” framkommit om andra 

individer genomfört samma arbete utifrån vårt syfte och vår frågeställning. 

  

Vi vill dock vara noggranna med att poängtera att vi är medvetna om att det naturligtvis finns 

flera gynnsamma arbetssätt inom en framgångsrik läs- och skrivundervisning. Naturligtvis 

blir det svårt för oss att täcka in hela fältet med alla olika arbetssätt och arbetsmetoder inom 

detta arbetes tidsram, men via våra sökningar vi genomförde framkom flertalet specifika 

teman som framstår som mer eller mindre extra betydelsefulla inom vårt ämnesområde. Det 

är de olika temana som vi utgått ifrån i vårt resultat. Vi är medvetna om att det inte är 

samtliga arbetsmetoder eller arbetssätt som kan vara gynnsamma vid en god läs- och 

skrivundervisning samt gynna eleverna i deras läs- och skrivlärandeprocess men vi 

presenterar i vårt resultat det som materialet visade som extra viktigt enligt forskningen då 
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det är omöjligt att plocka ut allt. Genom att ha en god bredd i form av både svenska och 

internationella forskningskällor i vårt resultat och genom att vi därifrån plockat ut frekvent 

återkommande gemensamma teman anser vi oss ändå ha täckt upp vårt ämnesområde i den 

mån vi kunnat.     

 

5.2 Resultatdiskussion 

När vi studerar vårt resultat i kan vi konstatera att vi fått fram ett brett och varierat utbud 

bestående av olika slags delar inom vårt ämnesområde som visat sig vara väsentliga inom en 

framgångsrik läs- och skrivundervisning och som gynnar eleverna i deras läs- och 

skrivlärande. Som vi nämnt tidigare i detta arbete var vi medvetna om att vi skulle få ett brett 

resultat eftersom vi ville ge en så bred bild som möjligt i förhållande till vårt syfte och vår 

frågeställning. När vi jämförde vår tidigare forskning med resultatet av dagens forskningsläge 

kunde vi urskilja en del gemensamma frekvent återkommande arbetssätt inom en god läs- och 

skrivundervisning. Såväl Poskiparta, Niemi & Vauras (2000, s.445), Snow, Burns & Griffin 

(1998, s.263) och Chall (1967, s.307) lyfter fram vikten av att från grunden göra eleverna 

fonologiskt medvetna, det vill säga via en systematisk ljudinlärning befästa kopplingen 

mellan ljud och bokstav, i den tidigare forskningen vi redogör för under forskning ur ett 

historiskt perspektiv. Den fonologiska ljudmetoden var en återkommande arbetsmetod även 

under vårt resultat från dagens forskningsläge. Inte mindre än fyra olika källor i form av 

Alatalo (2014, s.60), Tjernberg (2011, s.148), Mayer & Motsch (2015, s.105) samt Macri & 

Bocos (2013, s.25) lyfter på ett eller annat sätt fram den fonologiska medvetenheten som ett 

betydelsefullt arbetssätt för eleverna inom läs- och skrivinlärningsprocessen. När vi 

redovisade den tidigare forskningen fann vi även att en del forskare, däribland Stanovich 

(1986 s.363), Wolff (2006, s.8-11) samt Snow. et al. (1998, s.47) (National Research 

Council), påpekade vikten av att bygga upp elevernas ordförråd vilket således medför att de 

förstår mer och då också kan läsa mer. Även detta var en del som vi noterade nämndes flera 

gånger i vårt resultat. Tjernberg (2011), Alatalo (2014) samt Macri & Bocos (2013) påpekar 

allihopa att elever borde få mycket ordförrådsträning för att snabbare utvecklas som läsare- 

och skrivare. När vi jämför den tidigare forskningen med vårt resultat som redovisar dagens 

forskningsläge kan vi konstatera att fonologisk medvetenhet och ordförrådsträning är två 

viktiga arbetssätt/arbetsmetoder för läraren att utgå ifrån i början av läs- och 

skrivundervisningen eftersom det gynnar eleverna i deras läs- och skrivlärande. Det är delar 

som bevisligen varit med länge då Chall skrev om det redan år 1967 och Alatalo 40 år senare 

lyfter samma sak. Dagens verksamma lärare skulle möjligtvis kunna se dessa två arbetsstilar 

som en slags grundläggande bas i den tidiga läs- och skrivinlärningsundervisning med 

eleverna, detta då forskningen både förr och nu verkligen lyfter fram den fonologiska 

medvetenheten och ordförrådsträningen som viktiga. Naturligtvis måste dessa arbetssätt 

byggas på med andra aspekter men just i inlärningsprocessen inom läs- och skrivlärandet har 

de enligt forskning visat sig vara gynnsamma för eleverna. 

  



23 
 

En annan aspekt som förekom både i den tidigare forskningen vi presenterade respektive i 

dagens forskningsläge i vårt resultat var vikten av lärarens kunskapsmässiga nivå inom en 

skicklig läs- och skrivundervisning. Som vi presenterade under avsnittet forskning ur ett 

historiskt perspektiv är Adams (1990, s.133-134), Snow. et al. (1998, s.279) samt Chall 

(1967, s.308) eniga om att lärarens kunskap om olika läs- och skrivinlärningsmetoder, 

förmåga att identifiera och hjälpa elever i svårigheter och anpassa undervisningen till 

elevernas olika behov är olika delar som verkligen karakteriserar ett gynnsamt arbetssätt för 

elevers läs- och skrivinlärning. När vi jämförde detta med vårt resultat kunde vi se att cirka 

en tredjedel av våra nutida forskningskällor pekar ut lärarens olika former av kunskaper eller 

förmågor kring läs- och skrivinlärningsprocessen som en väldigt viktig aspekt inom ett 

gynnsamt arbetssätt, däribland Damber (2013, s.105) samt Alatalo (2011, s.87). Att som 

lärare verkligen vara påläst kring hela läs- och skrivinlärningsområdet verkar onekligen som 

en viktig del baserat på både tidigare men även nutida forskning. Att både Chall (1967, s.308) 

samt Damber (2013, s.105) uttrycker att lärarens kunskap och genomförandet av metoden hen 

väljer att använda sig av inom läs- och skrivlärandet för eleverna, är betydligt viktigare än 

själva metoden, det visar på att lärares kunskapsmässiga bas inom vårt område är en ständigt 

betydande aspekt för eleverna. Enligt både tidigare - och nutida forskning kan vi alltså utläsa 

att tre “huvuddelar” inom ett gynnsamt arbetssätt inom läs- och skrivundervisning vid elevers 

läs- och skrivinlärning förekommer vid flera tillfällen. Dessa tre delar är den fonologiska 

medvetenheten, ordförrådsträning och lärarens kunskaper samt förmågor inom läs- och 

skrivinlärningsprocessen Om den ansvariga läraren utgår från dessa olika delar i hela läs- och 

skrivundervisningen med eleverna borde således slutresultatet bli lyckat, iallafall enligt 

forskningen.  

  

Utöver de tre gemensamma “huvuddelarna” som var frekvent förekommande i både 

forskning ur ett historiskt perspektiv och i vårt resultat fann vi som bekant även en del andra 

teman. Några av våra forskningskällor, däribland, Gormley & McDermott (2013, s.30), 

Bastug & Demirtas (2016, s.611) samt Nurmilaakso (2015, s.105) lyfter fram det digitala och 

det visuella som datorn och bilden som ett betydelsefull del inom en framgångsrik läs- och 

skrivundervisning. Här har vi dock i åtanke att Bastug & Demirtas (2016) kommit fram till att 

bilden kan vara en betydande aspekt inom ett gynnsamt arbetssätt genom att testa ett 

specialdesignat läs- och skrivutvecklingsprogram präglat av olika bildaktiviteter på endast en 

elev med läs- och skrivsvårigheter. Detta medför per automatik att det blir svårt att 

generalisera och påstå att bilden är en frekvent förekommande gynnande del inom läs- och 

skrivlärandet för alla elever. Men eftersom att både Damber (2013, s.105) samt Gormley & 

McDermott (2013) indirekt lyfter fram bilden som en betydelsefull del inom en god läs- och 

skrivundervisning kände vi att det var relevant för vårt resultat.  

  

Vi anser inte att våra resultat är speciellt motstridiga då det inte finns någon i vårt resultat 

som exempelvis hävdar att det endast finns ett enda arbetssätt eller en enda aspekt inom ett 

arbetssätt som är viktig inom en framgångsrik läs- och skrivundervisning. Det finns 

egentligen ingen forskare som är direkt oense med någon annan forskare i vårt resultat vilket 
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till viss del säkerligen beror på att de undersökt olika arbetssätt eller arbetsmetoders påverkan 

på elever inom läs- och skrivlärandeprocessen. Dagens forskningsfält känns ganska så 

överens om att det finns många olika delar och hjälpmedel som läraren kan utgå ifrån för att 

skapa en god läs- och skrivundervisning som gynnar eleverna på olika sätt i deras läs- och 

skrivinlärning. Vi kan utläsa att forskarna är enade om att en samverkan mellan de olika 

teman som vi tagit fram på olika sätt gynnar eleverna. 

Det vi dock kan konstatera utifrån vårt resultat är att mycket ansvar ligger på läraren, för utan 

en kunnig och professionell lärare, finns där ens några arbetssätt inom läs- och 

skrivundervisningen som gynnar eleverna i deras läs- och skrivlärande då? De olika 

arbetssätten eller arbetsmetoderna kan ju gynna eleverna hur mycket som helst vid läs- och 

skrivinlärningprocessen men om inte läraren, som ju enligt forskningen är en av de främsta 

delarna som bidrar till att skapa en framgångsrik läs- och skrivundervisning har kännedom 

om dem och inte vet hur eller på vilket sätt de påverkar eleverna och således inte kan 

“genomföra” dem på rätt sätt så kan det ju kvitta.   

 

Nästintill alla källor i vårt resultat belyser olika arbetssätt och aspekter inom arbetssätt 

positiva betydelse för eleverna. Detta trots att vi, som vi skrev under rubriken metod försökt 

neutralisera sökningarna för att även få möjligheten att införskaffa oss forskningskällor som 

inte enbart är positiva till olika arbetssätt och arbetsmetoder som testas på eleverna. Men i 

denna studien undersökte vi hur lärare på olika sätt kan bedriva en framgångsrik läs- och 

skrivundervisning och hur eleverna gynnas av detta. Detta medför såklart att vi fokuserar på 

hur eleverna påverkas positivt av olika arbetssätt inom en god läs- och skrivundervisning. Det 

är alltså ett medvetet val att söka efter “positiv påverkan”. Dessutom så är en stor del av våra 

källor så kallade interventionsstudier vilket innebär att forskaren testar någon form av åtgärd 

på deltagarna. Det skulle exempelvis kunna vara en forskare som testar eller observerar hur 

eleverna påverkas av datorer i klassrummet. Om denna forskaren sedan tidigare är väldigt 

engagerad i datorn som en viktig aspekt inom läs- och skrivinlärningsprocessen och vill få 

detta bekräftat är det möjligt att hen fokuserar på datorns betydelse ur ett positivt perspektiv 

och utelämnar en del av det negativa. Detta är vi medvetna om och ställer oss på så sätt 

kritiska mot alla resultat vi skrivit fram genom att vara försiktiga med att generalisera alltför 

mycket.  

 

En annan sak att som vi vill vara noggranna med att lyfta fram är att en del av våra forskarna 

i vårt resultat har använt sig av kvalitativa metoder för att komma fram till någon form av 

resultat. Det innebär att forskaren ofta observerar klassrumsmiljön utifrån fokus på vilken 

betydelse som exempelvis datorn har för eleverna inom läs -och skrivinlärningsprocessen och 

intervjuar ofta både elever samt lärare om den aspekten som undersöks. Därefter så gör 

forskaren sin egen “tolkning” av det som framkommer från den undersökande studien. Därav 

blir det väldigt svårt att generalisera när vi skriver fram vårt resultat där en relativt stor del av 

vårt resultat är baserade på sådana typer av studier där forskaren gör sin “egen” tolkning av 

studien. Dock så har vi ju även en del källor i vårt resultat som är baserade på kvantitativa 

metoder där forskaren grundar sitt resultat i mätbara undersökningsmetoder som exempelvis 
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enkätundersökningar vilket medför att de studierna kan bli mer trovärdiga om ett stort antal 

fått svara på enkätundersökningen. I de typer av studier får forskarna således ett direkt svar 

som de sedan kan dra olika typer av slutsatser kring för att komma fram till någon form av 

resultat. Vi anser dock att vi hittat en bra kombination av både kvantitativa samt kvalitativa 

källor som vi sedan grundat vårt resultat på. Vi vill dock återigen påpeka att vi är försiktiga 

med att generalisera utifrån vårt resultat med tanke på att vi inte har ett jätteurval av olika 

källor och för att varje studie har sina nackdelar utifrån ett validitets- och 

relibilitetsperspektiv.                         

6. Slutsats och implikation 

En slutsats vi kan dra av vårt arbete är att det finns en mängd olika arbetssätt samt aspekter 

inom arbetssätt för läs- och skrivundervisning som har stöd i forskning som gynnsamma för 

elevers läs- och skrivinlärning. Dock så framgår det av både tidigare forskning och dagens 

forskningsläge att det finns tre mer frekvent återkommande teman som är ytterst 

grundläggande inom ett gynnsamt arbetssätt vid läs- och skrivundervisning   i form av 

fonologisk medvetenhet, ordförrådsträning och lärarens kunskaper respektive förmågor. För 

att säkerställa att alla elever lyckas i sitt läs- och skrivlärande borde läraren alltså kunna utgå 

från dessa tre teman i sin undervisning. Om läraren är ytterst kunnig inom läs- och 

skrivinlärningsområdet, arbetar i det tidiga stadiet med att göra eleverna fonologisk medvetna 

och med att bygga upp ett brett ordförråd hos eleverna har läraren givit eleverna så bra 

förutsättningar som möjligt för att lyckas i sitt läs- och skrivlärande. Därtill är det viktigt att 

läraren i sitt arbetssätt har andra delar som har betydelse för och gynnar eleverna i åtanke så 

som att utgå från elevernas erfarenheter i sin undervisning, att utnyttja datorn samt bilden 

som resurser och att undervisa tematiskt via olika former av läs- och skrivaktiviteter.  

Utifrån vårt resultat så uppmanar vi dagens verksamma lärare att inte låsa sig till att endast ha 

arbetssätt eller en arbetsmetod i åtanke vid läs- och skrivundervisning då det finns en mängd 

viktiga aspekter att ta hänsyn till. Om lärarna verkligen ser till att vara kunniga inom läs- och 

skrivinlärningsområdet och också är medvetna om att det finns många olika typer av 

gynnsamma arbetssätt som på olika sätt gynnar eleverna inom deras läs- och skrivlärande är 

möjligheterna för att lyckas med sin läs- och skrivundervisning stora. 

Ett förslag om fortsatt forskning är IKT:s (information- och kommunikationsteknik) påverkan 

på läs- och skrivinlärningen. I detta arbete lyfter vi fram det som ett betydande hjälpmedel då 

flera av våra källor berör datorn som ett läs- och skrivinlärningsverktyg. Baserat på detta och 

i takt med samhällets digitala utveckling och teknikens framfart inom den svenska skolan 

hade det varit intressant att mer grundligt undersöka teknikens inverkan på läs- och 

skrivinlärningen.              
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Databas Sökord Avgränsning Träffar Valda 

artiklar 

Swepub Framgångsfaktorer läs Övrigt 

vetenskapligt 

4 2 

” ” Refereegranskat 1 0 

 “ Läs-och 

skrivinlärning 

Övrigt 

vetenskapligt 

12 1 

” ” Refereegranskat 3 1 

 “ Framgångsrik läs-och 

skrivinlärning 

Övrigt 

vetenskapligt 

1 0 

“ Tarja Alatalo läs Refereegranskat 6 3 

“ Tarja Alatalo läs Övrigt 

vetenskapligt 

3 1 

OneSearch Läs och skrivinlärning Peer-reviewed 3 0 

“ Läsinlärning Peer-reviewed 2 0 

“ Framgång läsinlärning Peer-reviewed 1 0 

“ Skrivinlärning Peer-reviewed 3 0 
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ERIC Learning to read and 

write 

Peer reviewed 

Full text 

Since 2013 

Elementary 

education 

10 4 

” Read and write Peer reviewed 

Since 2013 

Elementary 

education 

Full text 

15 0 

“                       

  

Reading and writing 

methods 

Peer-reviewed 

Full text 

Since 2013, 

Elementary 

education 

  

38 1 

“ Computer writing Peer-reviewed 

Full text 

Since 2013 

Elementary 

education 

 28 1  

Libris Läs-och 

skrivinlärning* 

Avhandlingar 7 1 

” Läsinlärning Avhandlingar 48 2 

  

  

8.2 Bilaga 2 

Författa

re (År) 

Titel Syfte Metod Tema Resultat 
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Alatalo, 

Tarja 

(2014) 

Riskerar 

insikter om 

läs- och 

skrivinlärning 

att gå förlorade 

när nya 

perspektiv på 

lärande ges allt 

större utrymme 

i 

lärarutbildning 

och skola? 

Syftet med 

undersöknin

g är att 

förstå och 

beskriva 

lärares 

möjligheter 

och 

svårigheter 

till bra läs 

och 

skrivundervi

sning. En 

förmåga 

med detta är 

att hitta 

varje elevs 

nivå för att 

lägga 

undervisnin

gen rätt. 

Kolla 

Alatalo 

2011 

Lärares 

kunskap 

  

Läs och 

skrivstrat

egier 

Eleverna 

behöver träna 

på att läsa 

och skriva 

olika slags 

texter i olika 

sammanhang. 

  

 För att de ska 

få hjälp att 

förbättra sin 

läsförståelsef

örmåga, krävs 

att lärare 

känner till hur 

och varför de 

måste 

undervisa om 

läsförståelsest

rategier. 

Alatalo, 

Tarja 

(2012) 

Har lärare i åk 

1-3 

möjligheter att 

genomföra 

skicklig läs- 

och 

skrivundervisn

ing? 

Syftet med 

undersöknin

g är att 

förstå och 

beskriva 

lärares 

möjligheter 

och 

svårigheter 

till bra läs 

och 

skrivundervi

sning. En 

förmåga 

med detta är 

att hitta 

varje elevs 

nivå för att 

lägga 

undervisnin

gen rätt. 

Det gjordes 

en 

intervjusdui

e och en 

större 

enkätunders

ökning med 

utvalda 

lärare. 

  

Lärarna 

gjorde även 

ett 

kunskapstest

. 

Lärares 

kunskap

er 

Fonologisk 

medvetenhet, 

lärares 

bristfälliga 

kunskaper om 

spåkets 

grundläggand

e vitala delar 

i allmänhet. 

  

Ordsammans

ättningar 

viktiga att 

arbeta med 

för att härleda 

ordsammansä

ttningar till 

grundorden 

för att förstå 

det 

sammansatta 
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ordet och för 

att veta hur 

det stavas var 

för sig ( 

lekkamrat 

och lekamrat) 

  

Alatalo, 

Tarja 

(2017) 

”Kalle, du kan 

ju läsa!” 

Förskoleklassl

ärare synliggör 

förskoleklassel

evers 

skriftspråksutv

eckling 

  

Syftet var att 

undersöka 

vilket 

meningsskap

ande som 

enligt 

lärarna sker i 

mötet mellan 

tidigare och 

nya 

erfarenheter 

i samband 

med 

bedömning 

av barns 

skriftspråkli

ga 

utveckling 

  

Intervju av 

lärare 

  

De etiska 

principerna 

har klarlagts 

för lärarna 

som 

intervjuades 

Eleverna

s 

erfarenh

eter 

Resultatet 

som kommit 

fram i denna 

studien är att 

elever som 

får läsa och 

se saker dem 

sett förr, 

alltså 

erfarenhet, 

gör att det 

blir lättare att 

knäcka 

läskoden. 

Exempelvis 

ord som 

mamma, 

pappa, god 

morgon. 
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Alatalo, 

Tarja 

(2011) 

Skicklig läs- 

och 

skrivundervisn

ing i åk 1-3: 

Om lärares 

möjligheter 

och hinder 

Syftet med 

undersöknin

g är att 

förstå och 

beskriva 

lärares 

möjligheter 

och 

svårigheter 

till bra läs 

och 

skrivundervi

sning. En 

förmåga 

med detta är 

att hitta 

varje elevs 

nivå för att 

lägga 

undervisnin

gen rätt. 

Intervjuer 

med lärare 

  

Enkätstudie 

med lärare 

  

Ett 

kunskapstest 

till lärare 

Lärares 

kompete

ns 

Lärarens 

förmåga att 

identifiera 

elevers 

styrkor och 

svagheter och 

därpå 

skräddarsy 

sin 

undervisning 

efter 

individuella 

behov är 

således 

betydelsefullt 

för alla 

elevers läs- 

och 

skrivutveckli

ng 

  

Ett bra 

klassrumskli

mat.. 

Bastug, 

Muham

met och 

Demirta

s, Gonca 

(2016) 

Child-Centered 

Reading 

Intervention: 

See, Talk, 

Dictate, Read, 

Write! 

  

Att hjälpa 

specifika 

elever som 

har svårt 

med 

läsning. 

Observation

er och 

intervjuer. 

Bilder 

tillsamm

ans med 

läsning. 

  

Skrivnin

g hjälper 

vid att 

lära sig 

läsa.??? 

Studien visar 

på att bilder 

tillsammans 

med läsning 

hjälper 

eleverna att 

hitta 

läskoden. 

  

  

Den visar 

även på att 

skrivning 

hjälper till för 

läsningen.??? 
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Bocos, 

Musata 

och 

Macri, 

Cecilia 

(2013) 

  

Developing 

Writing-

Reading 

Abilities 

though 

Semiglobal 

Methods 

  

 Syftet var 

att med 

semi-

globala 

strategier 

som 

användes 

under 

tematiska 

projekt, 

skulle 

utveckla 

barns läs 

och 

skrivinlärni

ng 

Eleverna 

fick göra sex 

olika projekt 

för att höja 

sin 

läsförmåga. 

  

Efter halva 

tiden fick 

eleverna 

göra ett prov 

för att se om 

det blivit 

någon 

skillnad. 

Fonologi

sk 

medvete

nhet, 

  

  

Ordförrå

d 

  

  

Tematisk 

undervisning 

som bland 

annat präglas 

av fonologisk 

medvetenhet 

och 

ordförrådsträ

ning 

Damber, 

Ulla 

(2010) 

Reading for 

life : three 

studies of 

Swedish 

students' 

literacy 

development. 

Det 

övergripand

e syftet med 

denna 

avhandling 

var att 

utforska 

skolklasser 

som 

uppnådde 

högre 

nivåer av 

läsförmåga 

än vad som 

kan 

förutsägas 

av deras 

socioekono

miska 

status 

(SES) och 

språkbakgr

und. 

  

Ett prov 

med papper 

och penna. 

Läsförståels

e 

  

  

Lärarens 

roll 

Klassrumskli

matet i 

samverkan 

med en bra 

föräldrarkont

akt ses som 

en stark orsak 

till 

läsutveckling

en 
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Damber, 

Ulla 

(2013) 

Write to Read 

in Two 

Different 

Practices: 

Literacy versus 

Technology in 

Focus 

  

Syftet är att 

se om det 

finns 

skillnader 

mellan att 

använda 

papper och 

penna 

jämfört med 

teknisk 

hjälp inom 

skriva sig 

till läsning. 

Två olika 

övningar 

som handlar 

om 

läskunnighet

. 

Lärarens 

roll 

  

Teknike

n 

Vilken 

strategi som 

läraren väljer 

att använda 

sig av under 

läs och 

skrivinlärning 

har hög 

inverkan. 

  

Även om 

läraren har 

kunskapen att 

bedriva 

undervisning 

med teknikst 

hjälpmedel 

har hög 

inverkan. 

  

Gormley

, 

Kathlee

n och 

McDer

mott, 

Peter 

(2013) 

Integrating the 

Digital 

Literacies Into 

an After-

School 

Program:  A 

Structural 

Analysis of 

Teachers’ 

Lessons 

Finns inget 

syfte.  

Observation

er i 

skolmiljö. 

  

  

Bilden 

som 

hjälp, 

med 

hjälp av 

datorn 

Deras 

analysresultat 

visar att 

digitala 

verktyg 

hjälper 

eleverna med 

läsförståelse, 

läsflyt, att 

komponera 

meningar och 

ord samt 

multimodala 

aktiviteter. 
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Hermans

son, 

Carina 

(2013) 

Nomadic 

writing: 

exploring 

processes of 

writing in early 

childhood 

education 

Syftet är att 

analysera, 

beskriva 

och 

diskutera 

hur 

skrivproces

ser i tidig 

skolålder 

  

Fyra 

metoder 

användes, 

det var ljud 

och bild 

inspelningar 

i 

klassrummet

, 

observatione

r, intervjuer 

med lärare 

och även 

elever, 

insamling av 

texter som 

barnen gjort. 

Elevers 

tidigare 

erfarenh

eter 

En lärorik 

skrivprocess 

för eleverna 

är när 

elevernas 

erfarenheter, 

exempelvis 

via deras 

populärkultur

, integreras 

med läs-och 

skrivinlärning

en i skolan.  

Mayer, 

Andreas 

och 

Motsch, 

Hans-

Joachim 

(2015) 

  

Efficacy of a 

Classroom 

Integrated 

Intervention of 

Phonological 

Awareness and 

Word 

Recognition in 

"Double-

Deficit 

Children" 

Learning a 

Regular 

Orthography 

  

Syftet med 

studien är 

att se om 

det finns en 

effekt av en 

extra lärare 

för att få in 

barn med 

svårigheter i 

en vanlig 

klass.  

Barn som 

precis börjat 

skolan i 23 

olika skolor 

gjorde ett 

fonologiskt 

test 

Fonologi

sk 

medvete

nhet 

Fonologisk 

medvetenhet 

och 

läshastighet 

är det som är 

mest relaterat 

till att lyckas 

med läs och 

skrivinlärning

. 

Nurmila

akso, 

Marja 

(2015) 

  

How Children 

Can Support 

Their Learning 

to Write and 

Read by 

Computer in 

the Early 

Years of 

School? 

  

De ville se 

om datorn 

kunde vara 

ett 

hjälpmedel 

för elever i 

början av 

skoltiden, 

för att 

utveckla 

Det 

skickades ut 

en enkät till 

lärare i 

lågstadieklas

ser i skolor 

omkring 

Helsingfors. 

Digitala 

verktyg 

Det är lättare 

för eleverna 

att börja sin 

skolgång 

genom att 

skriva på 

dator. 
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läsning och 

skrivning. 

Painter, 

Diane 

(2016) 

The Computer-

based Writing 

Program: A 

Clinical 

Teaching 

Experience for 

Education 

Interns to 

Develop 

Professional 

Knowledge 

and Skills in 

Effective 

Instructional 

Writing 

Practices 

 Syftet med 

studien var 

att se hur 

datorbasera

d skrivning 

hade för 

inverkan på 

elever.  

Barn fick 

anmäla sig 

till en 

sommarskol

a där 

kommande 

specialpedag

oger utförde 

datorbaserad 

undervisnin

g under ett 

visst antal 

veckor. 

Digitala 

verktyg 

Det 

underlättar 

för eleverna 

att skriva 

texter på 

datorn då 

eleven i fråga 

snabbt kan gå 

tillbaka till 

texten och 

med hjälp av 

stavningsprog

ram och att 

kunna lyssna 

på det som 

dem skrivit 

vara till stor 

hjälp vid läs 

och 

skrivinlärning

. 

Schmidt, 

Catarina 

(2013) 

Att bli en sån´ 

som läser : 

barns menings- 

och 

identitetsskapa

nde genom 

texter. 

Syftet är att 

undersöka 

de 

villkoroch 

möjligheter 

som 

textorientera

de 

aktiviteterna 

innebär i 

relation till 

de nio 

barnensmen

Deltagande 

observatione

r i både 

skolmiljö 

men även 

hemma hos 

elever. 

  

Intervjuer 

med elever. 

  

Etiska 

principer har 

Det ska 

intresser

a 

eleverna 

Texter som 

barnen möter 

på datorn har 

en större 

inverkan på 

deras 

läsinlärning 

jämfört med 

läromedelstex

ter, sådant 

som barnen 

känner igen 

är roligare 
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ings- och 

identietsska

pande och 

till dera 

skriftliga 

språklärand

e. 

tagits upp 

med 

föräldrar 

och lärare. 

  

och mer 

intressant för 

dem. 

Tjernber

g, 

Catharin

a 

(2011) 

Specialpedago

gik i 

skolvardagen 

En studie med 

fokus på 

framgångsfakt

orer i läs- och 

skrivlärande 

  

Syftet med 

antologin är 

att öka 

kunskapen 

om lärares 

och elevers 

arbete i 

klassrumme

t, även visa 

på 

möjligheter 

till 

utveckling. 

Partiell 

etnografiskst

udie med 

inriktning på 

läs och 

skrivundervi

sning. 

  

De etiska 

principerna 

har följts 

Fonologi

sk 

medvete

nhet 

  

Ordförrå

d 

Det intensiva 

arbetet i 

läsinlärningss

tarten med att 

befästa 

kopplingen 

mellan ljud 

och bokstav 

samt att 

bygga upp ett 

förråd med 

ord som 

direkt känns 

igen, alltså att 

göra eleverna 

fonologiskt 

medvetna och 

att ge dem 

möjligheten 

att skapa sig 

ett brett 

ordförråd. En 

kombo av 

detta ska 

sedan ge 

eleverna en 

god chans att 

blir bra läsare 

och skrivare 
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Tjernber

g, 

Catharin

a 

(2013) 

Framgångsfakt

orer i läs- och 

skrivlärande 

En 

praxisorientera

d studie med 

utgångspunkt i 

skolpraktiken 

  

Syftet var 

att med 

fokus på 

läs- och 

skrivlärande 

analysera 

framgångsfa

ktorer i 

lärares 

undervisnin

g 

Observation

er 

  

Etiska 

principer har 

tagits upp. 

Lärarens 

roll 

Lärarna ger 

eleverna 

uppgifter som 

är utmanande 

och på 

gränsen till 

för svår. 

  

Ett 

överraskande 

resultat är 

lärarnas 

medvetna och 

strukturerade 

arbete med 

muntlig 

framställning 

i olika ämnen 

och genrer 
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