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1. Inledning 
Kunskapskraven i svenska för årskurs tre i läroplanen tar upp följande: “Genom att kommentera och 

återge några för eleven viktiga delar av innehållet på̊ ett enkelt sätt visar eleven grundläggande 

läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i 

texterna och relatera detta till egna erfarenheter” (Skolverket, 2011, s.227). Citatet förespråkar 

vikten av att en elev kan läsa och förstå innehållet i texten för att klara av kunskapskraven i ämnet 

svenska. Att ha en god läsförståelse är därmed en central del i svenskundervisningen, men även i 

många andra ämnen i skolan där eleven dagligen möter skriven text (Skolverket, 2016a).  
 

En viktig arbetsuppgift en lärare har är att inspirera, få elever motiverade, och främja deras lust för 

läsning och inlärning (Skolverket, 2011; Westlund, 2009). Att motivera barn till läsning har visat 

sig ge bra resultat då de genom ett engagemang och intresse för läsning utvecklar sitt ordförråd, får 

en förståelse för omvärlden men framförallt blir bättre på att läsa (Westlund, 2009). För att främja 

en god läsförståelse menar Westlund (2009) att det är viktigt att eleven har ett flyt i läsningen och 

därigenom har möjlighet att lägga större vikt på förståelsen av texten än avkodning. Westlund 

(2009) menar alltså att en automatiserad läsning gynnar läsförståelsen.  

 

Enligt PISA-undersökningarna som utförts har svenska elevers läsförståelse försämrats det senaste 

decenniet. År 2009 presenterades det i samband med dessa undersökningar att var femte svensk 

elev inte når upp till en grundläggande nivå i läsförståelse (Skolverket, 2016c). Det var inte förrän i 

PISA-undersökningen 2015 som den negativa trenden vände, och för första gången på flera år fick 

Sverige ett resultat där svenska elever presterade bättre i läsförståelsetesten än tidigare (Skolverket, 

2016b). Då en god läsförståelse är viktig för att elever ska klara skolan (Skolverket, 2016a) har 

lärarna en viktig roll att förse eleverna med rätt verktyg. På så sätt ges eleverna möjlighet att öva 

upp sin förmåga att förstå det lästa.  

 

Utifrån ovanstående finner vi det intressant att ta del av hur vi som framtida lärare kan hjälpa våra 

elever att utveckla sin läsförståelse. Det är i klasserna F-3 en grund för läsförståelse bildas och som 

vi nämnt tidigare är en god läsförståelse viktigt för många av skolans ämnen. Vi vill därför utveckla 

våra nuvarande kunskaper för att skapa en så stabil grund för eleverna som möjligt. Med 

utgångspunkt i detta blir vi inspirerade att få kunskaper i hur undervisningen kan utformas och vilka 

metoder som kan användas i arbetet där elevers läsförståelse står i fokus. Vi vill även få inblick i 

vad forskningen presenterar i frågan hur socioekonomisk status påverkar elevens läsförståelse.  

Att ett barn har en god socioekonomisk status (SES) innebär att barnets vårdnadshavare både har en 

bra utbildning och inkomst samt ett yrke med hög position (Buckingham, Wheldall & Beaman-
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Wheldall, 2013). Under en längre tid har det gjorts forskning kring vilken påverkan socioekonomisk 

status har på läskunnighet, trots detta har det varit svårt att fastställa ett exakt bevis för hur SES 

faktiskt kan påverka ett barn. Däremot finns det studier som visar på möjliga kopplingar mellan de 

olika faktorerna och hur läsningen utvecklas (Buckingham, et al., 2013). Hur påverkar egentligen 

SES barnets läsförståelseresultat i skolan? Detta anser vi vara intressant att få svar på eftersom vi i 

vårt framtida yrke möter elever från olika hemförhållanden, och har därför valt att ta del av 

forskning som visar ett resultat kopplat till det. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Litteraturstudiens syfte är att belysa och bidra med kunskap om hur läsförståelsen hos en elev 

påverkas av olika undervisningsaktiviteter i skolan samt vilken betydelse en elevs socioekonomiska 

status har. Vi vill ta reda på hur en lärare kan arbeta för att utveckla och stimulera elevers 

läsförståelse och vilka metoder som finns att tillgå. Vi har fokuserat på språklig förståelse och 

läsförståelse snarare än avkodning. Studien är riktad mot barn i förskoleklass till och med årskurs 

tre.  

 

2.1 Frågeställningarna vi valt för studien är: 
• Vilka konkreta metoder finns för att utveckla och stimulera elevers läsförståelse med fokus 

på förståelsen för textinnehållet och vilka resultat har metoderna genererat?  

• Vilken betydelse har socioekonomisk status (SES) för elevers läsförståelse? 

 
3. Bakgrund 
I vår litteraturstudie förekommer vissa centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter. I stycket 

nedan presenteras och förklaras dessa. 

 

3.1 Läsförståelse 
The simple view of reading är en teoretisk modell som illustrerar vilka komponenter som krävs för 

att kunna skapa läsförståelse. Gough och Tunmer (1986) framhåller att det är komponenterna 

avkodning multiplicerat med språkförståelse som genererar en god läsförmåga, det kan presenteras 

med hjälp av formeln: avkodning x språkförståelse = läsning. Avkodningen är en viktig del då den 

som läser måste kunna avkoda bokstäverna i texten för att kunna förstå ord och meningar. 

Språkförståelsen är viktig för att innehållet i texten ska kunna sättas i ett sammanhang, tolkas och 

ges en innebörd. Saknas någon av dessa komponenter uppnås inte en läsförståelse då båda behöver 

kunna hanteras för att få ut en produkt. Detta innebär att avkodningen är beroende av 

språkförståelsen, och vice versa, för att kunna hantera och tolka innehållet i en text. 
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3.2 Ordförråd 
Hur brett ordförrådet är hos en elev är en stark indikator på hur den framtida läsutvecklingen 

kommer se ut. Därför är det viktigt att föräldrar och pedagoger tidigt arbetar med att utveckla 

barnets språk. Om en elev har ett gott ordförråd är det större chans att eleven förstår det som texten 

vill förmedla. Ligger orden i texten på en för svår nivå får eleven lägga sin energi och fokus på att 

avkoda ordet, vilket innebär att förståelsen blir drabbad och läsförståelsen riskerar att gå förlorad 

(Elbro, 2004). 

 

3.3 Högläsning och samtal om texten 
Högläsning är en viktig del av skolans undervisning (Kjersén Edman, 2013). 

När en lärare läser högt i klassrummet får eleverna ta del av olika strukturer kring hur en text är 

uppbyggd och hur läsning går till. Detta menar Lundberg och Herrlin (2005) är ett viktigt inslag i 

undervisningen för att eleverna så småningom ska bli goda, självständiga läsare. Han menar även att 

högläsning ger tillfälle till att stanna upp i texten och bearbeta den tillsammans vilket gör att 

elevernas läsförståelse ökar (Lundberg & Herrlin, 2005). Ett sätt att göra detta på är att tillsammans 

förutspå vad som kommer ske i nästkommande kapitel, ett annat är att slå upp svåra ord ur texten 

och ge dessa en förklaring. Detta kan med andra ord kallas för boksamtal. Med boksamtal menas att 

ett samtal förs kring den bok som lästs. Under detta samtal diskuteras bokens innehåll ur flera olika 

synvinklar, exempelvis; vad tyckte du om boken? Var den som du hade tänkt dig? Var utspelar sig 

berättelsen? Under hur lång tid utspelade sig boken? Var det något du tyckte var svårt? Vilken av 

karaktärerna var mest intressant? När eleverna får diskutera boken och dess innehåll skapas en 

större förståelse hos barnen som då kan reflektera över boken på ett sätt som de annars inte skulle 

gjort (Chambers, 1993). 

 

När en lärare väljer högläsningsbok är det viktigt att välja en bok som eleverna troligtvis inte skulle 

valt själva. Det finns studier som visar att pojkar väljer en viss sorts bok medan flickor väljer en 

annan. Genom att läraren är den som väljer vad som ska läsas breddas de flesta elevers 

läspreferenser och deras läsutveckling främjas (Skolverket, 2016a). Lundberg och Herrlin (2005) 

menar att det mest betydelsefulla med högläsning är att eleverna ska få ett intresse för läsning och 

tycka att det känns meningsfullt.  

 

3.4 Motivation 
Under de senaste åren har forskare kommit fram till att motivation är av central betydelse för en 

elevs utveckling av läsförståelse. Motivation kan ses på två olika sätt, det ena är individuellt och det 

andra är ur gruppens perspektiv (Westlund, 2009). En lärares uppgift är bland annat att skapa en 

positiv spiral i utvecklingen för eleverna. En viktig del i detta är att skapa glädje och lust till läsning 
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(Lundberg & Herrlin, 2005).  Enligt Lundberg och Herrlin (2005) är motivation en av de 

huvudsakliga komponenterna till läsinlärning. Av denna anledning är det viktigt att ge eleverna en 

positiv erfarenhet och bild av läsning samt att redan i skolans tidiga år låta barnen uppleva 

läsningen på ett spännande sätt, detta för att påbörja ett utvecklat engagemang för läsning 

(Lundberg & Herrlin, 2005). När eleverna har en stark motivation som driver dem till läsning 

utvecklas deras läsförmåga och på sikt utökas även ordförrådet, detta ger i sin tur en bättre 

läsförståelse (Westlund, 2009). 

 

3.4.1 Inre och yttre motivation 
Pressley samt Guthrie och Wigfield (i Westlund, 2009) menar att begreppet motivation kan delas 

upp i två aspekter: inre motivation samt yttre motivation. Guthrie och Wigfield menar vidare att det 

som är grundläggande för inre motivation är den inre drivkraften, exempel på detta kan vara 

nyfikenhet och glädje för läsning. Yttre motivation syftar till att elever läser av anledningen att de 

får någon typ av belöning efteråt. Denna belöning är många gånger outtalad till eleven och blir av 

den anledningen oftast en lösning som fungerar på kort sikt (Pressley, 2000, Guthrie & Wigfield, 

2000 i Westlund, 2009) Fortsättningsvis menar Guthrie och Wigfield att kännetecken på att inre 

motivation driver elever till läsning kan vara att de inte vill sluta läsa samt att de söker och vill ta till 

sig ny kunskap från det lästa innehållet. Motivation av yttre drivkraft känns ofta som en påtvingad 

uppgift för eleverna och barnen är ofta beroende av belöning utifrån, utesluts belöningar förloras 

intresset för läsning (Guthrie & Wigfield, 2000 i Westlund, 2009).  

 

3.5 Socioekonomisk status  
Begreppet socioekonomisk status, förkortat SES, syftar på en persons utbildningsnivå, yrke samt 

inkomst i hushållet. (Bradley & Corwyn, 2002 i Niklas & Schneider, 2013; Rostila & Toivanen, 

2012).  Ett barn som har föräldrar med högre socioekonomisk status föds då automatiskt in i denna 

klass (Svensson, 2009). 

 

Enligt Bronfenbrenner sker utvecklingen hos barn i ett utvecklingsekologiskt perspektiv. Med detta 

menas att utvecklingen som sker kan kopplas samman till de miljöer som ingår i barnets vardag 

(Bronfenbrenner, 1979 i Svensson, 2009). Den socioekonomiska statusen har därmed en 

betydelsefull roll för barnets utveckling då stor del av vardagen tillbringas ihop med föräldrarna. En 

förälder med en högre utbildning tenderar att kunna ge sitt barn en bättre språkstimulering än en 

förälder med låg utbildning. Detta leder till att barnet får en bättre förmåga att uttrycka sig verbalt 

då hemmet ofta är välförsett med en god språkmiljö (Svensson, 2009). I de hushåll som har tydliga 

rutiner och där barnet hela tiden är medvetet om vad som ska ske kan rutinerna vara fördelaktiga för 



 10 

språkutvecklingen då dessa ger en överblick av vanligt förekommande ord och fraser. När dessa 

rutiner finns i hemmet pågår en konstant utveckling av barnets språk. Barnet utvecklar även en 

förmåga att förstå hur en konversation förs och vilka sociala koder som finns (Hagtvet, 2004). En 

god språkmiljö i hemmet menar alltså Svensson (2009) hjälper barnet till att bli en bra läsare.  

 

4. Metod 
Vår studie är en systematisk litteraturstudie som grundas på två frågeställningar. För att kunna 

besvara våra frågeställningar har vi använt oss av manuell sökning men även databassökning. 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) menar att manuell sökning kan ske på olika sätt. 

Ett av dessa är att läsa artiklars referenslista och genom denna hitta nya relevanta artiklar. Våra 

manuella sökningar har genomförts med hjälp av denna metod, då vi gått igenom och tagit del av 

referenslistor i artiklar och kurslitteratur där våra ämnen behandlas. Många av de referenser vi sökt 

på har resulterat i ytterligare en relevant artikel. Innan vi beslutade om artikeln kunde användas 

kontrollerade vi att artikeln uppnådde våra kriterier. Utifrån artiklarna, deras sökord och referenser 

har vi sedan gjort nya sökningar och hittat nytt material att ta del av. När vi gjort databassökningar 

har vi till stor del arbetat med UniSearch, en tillgång för studenter inom Linköpings universitet som 

inkluderar många olika databaser. Andra databaser vi använt oss av som även genererat i artiklar vi 

kunnat använda oss av är ERIC och Google Scholar. Databasen ERIC behandlar det 

utbildningsvetenskapliga samt det pedagogiska området, medan Google Scholar tillhör sökmotorn 

Google och är en databas där det går att hitta vetenskapliga tidskrifter samt publikationer. 

 

4.1 Datainsamling och avgränsningar 
När vi sökt efter forskning har vi utgått från kriterier för vilka artiklar vi anser vara relevanta till vår 

studie. Att utgå från kriterier vid sökning av artiklar menar Eriksson Barajas et al. (2013) är viktigt 

för att hitta relevanta artiklar till sin studie. Två av våra kriterier har varit att artikeln ska vara peer-

reviewed samt att vi har strävat efter en viss geografisk spridning och därför använt oss av 

forskning från olika delar av världen. Att en artikel är peer reviewed innebär att den är kritiskt 

granskad av andra forskare inom ämnesområdet och då har en acceptabel vetenskaplig kvalitet 

(Eriksson Barajas et al., 2013). Ett annat kriterium vi haft var att endast använda oss av forskning 

från år 1997 och framåt, detta för att inte få med forskning som inte längre är aktuell. 

Tillvägagångssätten vi använt oss av för att hålla oss till våra kriterier samt hitta underlag till 

studien var att utgå från specifika sökord. På UniSearch använde vi oss av orden reading 

comprehension, samt elementary school. Första sökresultatet genererade i 25,139 träffar. Då vi 

ansåg att sökträffarna var för många adderade vi ett nyckelord i första sökfältet, nya sökningen var 
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reading motivation and comprehension, samt elementary school. Träffarna vi fick var nu endast 62 

stycken.  

 

Vi har huvudsakligen använt oss av samma metod och databaser under alla artikelsökningar för 

urval av vilka artiklar vi ska använda oss av till litteraturstudien. Sökningarna har till stor del 

grundats på nyckelorden reading motivation and comprehension samt elementary school. Då vi inte 

hittade tillräckligt med innehållsrelevanta artiklar med hjälp av dessa har vi även använt sökord som 

reading comprehension, primary school, elementary school, discussion of literature, vocabulary, 

socio economic status, home literacy environment, motivation och preventing reading difficulties, 

detta då vi fokuserat på ordval som kan generera vetenskapliga artiklar som är relevanta för syfte 

och frågeställningar i vår studie. För de sökträffar där antalet träffar varit ohanterbart många trots att 

sökorden varit specifika har vi fokuserat på artiklarnas rubriker. Utifrån dessa har vi läst rubrik, 

nyckelord och abstract för att senare kunna avgöra om artikeln i fråga är relevant eller inte. Visade 

det sig efter detta att artikeln inte var anpassad och relevant till våra frågeställningar valde vi att inte 

ta del av den till vår litteraturstudie. Anledningarna var ofta att studien inte behandlade de åldrar vi 

satt i fokus, att fokus i artikeln låg på avkodning vilket vi valt att avgränsa oss från, alternativt att 

innehållet inte kunde kopplas till våra frågeställningar. 

 

En annan sökmetod vi använt oss av är databasen Google Scholar. Sökordet vi använde var 

läsförståelseproblem och via detta fick vi upp en sökträff vi ansåg innehålla intressant information. 

I artikeln gick vi igenom referenslistan och fann en referens där titeln överensstämde med våra 

sökord samt frågeställningar. Vidare sökte vi på UniSearch utan resultat, vi gick då vidare för 

sökning på ERIC och fick upp artikeln vi sökte.  

 

Slutligen har vi valt ut 15 artiklar som redovisas i litteraturstudien.  

 

4.2 Sammanställning av valda artiklar 
I tabellen nedan följer en översikt av de artiklar som ingår i vår studie. Artiklarna är ordnade enligt 

alfabetisk ordning efter författarnas efternamn.  

 

Tabell 1. Sammanställning av de 15 artiklar som ingår i studien. 

Artikel År Land Databas Sökord Metod 
Bakker, J. 
Denessen, 
E. 
Brus-
Laeven, M. 

2007 Nederländerna UniSearch ”Reading comprehension” 
”parents involvement” 
”primary school” or 
”elementary school”. 

Enkät till 
föräldrar 
Enkät till lärare 
Elevarbeten 
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Biemiller, 
A. 
Boote, C. 

2006 Kanada Manuell 
sökning 
 

”Läsförståelseproblem” Observation 
Ordförståelse-
test 

Bogner, K. 
Raphael, L. 
Pressley, 
M. 

2002 USA Manuell 
sökning 
 

 Intervju 
Observation 

Davis, H. 
Gonzalez, 
J.  
Pollard-
Durodola, 
S. 
Saenz, S. 
Soares, D. 
Resendez, 
N. 
Zhu, L. 
Hagan-
Burke, S.  

2016 USA UniSearch ”Preventing reading 
difficulties” 
”socioeconomic status” or 
”socioeconomic class” 
”home litercy” 

2 enkäter till 
föräldrarna 

Furberg, K. 
Anderberg, 
E.  

2012 Sverige Manuell 
sökning 

”Reading comprehension” 
”strategies for primary 
school” ”discussion of 
literature” 

Intervju med 
lärare 

Küçükoğlu, 
H. 

 

2013 Turkiet UniSearch ”Preventing reading 
difficulties” 

Klassrums-
undervisning 
Observation 

Loranger, 
A. 

1997 USA Manuell 
sökning 
 

 För- och 
efterintervju 
För- och 
eftertest 
Elevjournaler 
Videoinspelade 
läsmoment 

Moschovak
i, E. 
Meadows, 
S. 
Pellegrini, 
A. 

2007 Grekland 
Storbritannien 
USA 

UniSearch ”Reading comprehension” 
”stratergies for primary 
school” ”discussion of 
litterature” 

Observation 
Ljudinspelning 

Niklas, F.  
Schneider, 
W. 

2013 Tyskland UniSearch ”Preventing reading 
difficulties” 
”socioeconomic status” or 
”socioeconomic class” 

Enskilda test 
Grupptest 

Oncu, 
Celebi, E. 
Unluer, E.  

2015 Turkiet UniSearch ”Preventing reading 
difficulties” 

Checklista 
Observation 

Sandberg, 
G. 
Hellblom-
Thibblin, 

2015 Sverige UniSearch ”Prevent reading 
comprehension” ”primary 
school” or ”elementary 
school” ”Swedish”  

Intervju med 
lärare 
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T. 
Garpelin, 
A. 
Schiefele, 
U. 
Stutz, F. 
Schaffner, 
E.  

2016 Tyskland UniSearch ”Reading motivation and 
comprehension” 
”Elementary school” 

Elevtest 

Spörer, N. 
Brunstein, 
J, C. 
Kieschke, 
U. 

2009 Tyskland Manuell 
sökning 

 För- och 
eftertest av 
eleverna 

Timm, M. 
Uibu, K. 

2014 Estland UniSearch ”Which reading 
comprehension methods 
are used for pupils with 
dyslexia” ”primary 
school” or ”elementary 
school” 

Språktest 

van 
Steensel, R. 

2006 Tyskland UniSearch ”home literacy 
environment” ”reading 
comprehension” ”primary 
school” or ”elementary 
school” ”socioeconomic 
status” 

Enkät till 
föräldrar 
För- och 
eftertest av 
eleverna 
Observationer 

 
4.3 Etiska överväganden 
Under vårt arbete har vi kontinuerligt tänkt på de etiska överväganden som är centrala för en 

litteraturstudie. Eriksson Barajas et al. (2013) menar att det är viktigt att framföra alla resultat, de 

som stödjer såväl de som inte stödjer frågeställningarna som ligger till grund för studien. 

Författarna framhåller att ett resultat som enbart presenteras utifrån skribentens egna åsikter är 

oetiskt (Eriksson Barajas et al., 2013). Artiklarna vi behandlar har inte valts ut av anledningen att de 

har ett fördelaktigt resultat för våra frågeställningar, utan fokus har legat på att få ett sanningsenligt 

resultat. De vetenskapliga artiklar som valts ut av oss har därför inte blivit bortvalda om resultaten 

inte varit vad vi tänkt oss. Istället har vi tagit tillvara och framfört de olika resultaten för att inte få 

förvrängda svar kopplade till frågeställningen som ligger till grund för vår litteraturstudie. Vi är väl 

medvetna om att tolkningen som gjorts av de vetenskapliga artiklarna är gjord av oss och att det 

därför kan förekomma mindre tolkningsfel. Dels för att artiklarna är skrivna på engelska vilket inte 

är vårt modersmål men även då vi är olika individer som kan tolka på olika sätt. Av denna 

anledning har vi båda individuellt läst igenom alla artiklar samt diskuterat innehållet för att minska 

riskerna för feltolkning. 
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4.4 Analys av insamlat material 
De vetenskapliga artiklar vi valt har bearbetats genom att vi läst varje artikel enskilt för att se om 

innehållet varit relevant för våra frågeställningar. Under detta moment har vi skrivit varsin 

sammanfattning i punktform på artiklarna som lästs för att därefter jämföra med varandra och se om 

vi förstått textens innehåll likvärdigt. I samma process skrev vi även upp de möjliga teman som 

finns i varje artikel. För att se hur många av artiklarna som behandlar samma innehåll och har 

samma möjliga teman gjorde vi en skriftlig översikt och kopplade artiklarna till respektive tema. De 

teman vi valde att utgå ifrån behandlades i flertalet av artiklarna och kom därför att ligga till grund 

för vår litteraturstudie. Dessa teman var högläsning, läsförståelsestrategier, klassrumsklimat och 

ledarskap, socioekonomisk status samt home literacy environment. Därefter gjorde vi ett urval 

bland artiklarna och valde enbart att behålla dem vi menar behandlar den forskning som är aktuell 

för våra frågeställningar i litteraturstudien.  

 

En kvalitativ studie är en studie som grundar sitt resultat på olika analyser (Eriksson Barajas et al., 

2013). Inom vårt ämne finns det mycket forskning och vi har därför inte kunnat ta del av och läsa 

alla de studier som finns tillgängliga. Då vår studie är av kvalitativ karaktär ger den inte en 

helhetsbild av all forskning, utan vi har endast analyserat en mindre del vilket innebär att vårt 

resultat kan vara ett annat än vad helheten hade gett.  

 
5. Resultat 
I följande del av litteraturstudien presenteras ett resultat som bygger på de vetenskapliga artiklar 

som vi valt ut. Strukturen är uppbyggd utifrån våra två frågeställningar och under dessa presenteras 

resultatet utifrån de teman vi hanterat i kapitlet bakgrund. De teman som tas upp är huvudsakligen 

de som ligger till grund för vilka metoder lärare kan använda för att hjälpa elever i årskurs F-3 att få 

en förståelse för lästa texter. Litteraturstudiens första frågeställning lyder: Vilka konkreta metoder 

finns för att utveckla och stimulera elevers läsförståelse med fokus på förståelsen för textinnehållet? 

och vilka resultat har metoderna genererat? För att besvara den frågeställningen behandlar vi tre 

olika teman; “högläsning gynnar ordförrådet” “läsförståelsestrategier” samt “klassrumsklimatet och 

ledarskap är viktigt för elevers motivation”. Den andra frågeställningen, Vilken betydelse har 

socioekonomisk status (SES) för elevers läsförståelse? gav upphov till följande tre teman; “en 

familjs socioekonomiska status påverkar läsmiljön i hemmet”, “lärares förväntningar är viktigare än 

SES” samt ”vikten av en god läsmiljö i hemmet (HLE)”.  
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5.1 Vilka konkreta metoder finns för att utveckla och stimulera elevers läsförståelse med 
fokus på förståelsen för textinnehållet? Och vilka resultat har metoderna genererat?  

 
5.1.1 Högläsning gynnar ordförrådet 
Enligt Timm och Uibu (2014) har ordförrådets storlek den största betydelsen för hur en elev ska 

uppfatta och förstå en text. Att en elev har en förmåga att komma ihåg ord är starkt sammankopplat 

med en god läsförståelse. Författarnas forskning visar att elever utan vetskap om ordens betydelse 

har stora problem att förstå meningar och hela texter. Därför är det viktigt att lärare redan i 

förskoleklassen bemöter eleverna med aktiviteter där deras ordförråd utmanas och utvecklas.  

 

Biemiller och Boote (2006) samt Sandberg, Hellblom-Thibblin och Garpelin (2015) menar att 

högläsning är en av de metoder lärare kan använda sig av för att uppnå ett utvecklat ordförråd hos 

sina elever. Biemiller och Boote (2006) visar detta genom de för- och eftertest som utförts inom 

ordförståelse där resultaten skilde sig åt markant. Eftertesten visade en ökning från att eleverna 

förstod 25% av orden till att de förstod 42% av dem. Författarnas forskning visar således att en text 

som läses högt där den läsande läraren samtidigt ger ut instruktioner kan hjälpa till att utöka 

ordförrådet hos eleven som lyssnar. Biemiller och Boote (2006) bekräftar genom sin studie att 

högläsning med direkt förklaring är effektiv eftersom ord som medför förståelseproblem får en 

omedelbar förklaring. Forskningen som genomfördes visade även att upprepad läsning var gynnsam 

och utvecklande. På så vis exponerades eleverna för orden upprepade gånger, vilket på lång sikt 

stärker elevernas ordförråd och då även deras läsförståelse. Genom intervjuer med 18 

lågstadielärare har Sandberg et al. (2015) ett stort underlag för att styrka att det är av stor vikt att 

bearbeta olika sorters texter vid högläsningen. På detta sätt menar författarna att eleven får en större 

förståelse, dels för innehållet, dels för hur olika texter är uppbyggda och vilka specifika drag som 

finns för olika texter. 

 

En anledning till att högläsning är bra är att det gynnar läsförståelsen hos prelitterata elever. Elever 

som ännu inte knäckt läskoden är prelitterata, vilket innebär att de inte förstår skrivet språk lika bra 

som talat språk. Dessa elever har lättare att förstå och ta till sig text som de lyssnar till än när de 

läser på egen hand, vilket medför att högläsning är en central undervisningsmetod, framförallt i de 

lägre klasserna. Elevens ordförråd byggs då upp genom att de lyssnar och tar till sig betydelsen av 

nya ord för att senare kunna använda dem på egen hand (Biemiller & Boote, 2006). 

 

Något Moschovaki, Meadows och Pellegrini (2007) kom fram till i sin studie genom 

klassrumsobservationer var att det är viktigt att läraren är medveten om hur hen presenterar en text 

vid högläsning. De deltagande lärarna i studien fick presentera olika sorters böcker för sina elever, 
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både faktaböcker och skönlitterära. Moschovaki et al. (2007) kunde med hjälp av dessa tillfällen dra 

slutsatsen att en viktig aspekt av högläsning är att förmedla rätt känsla med texten. Faktatexterna 

som lästes för eleverna gav inte lika stor effekt på engagemanget som de skönlitterära böckerna 

gjorde. Forskarna konstaterar vidare att högläsning bör genomföras med ett stort engagemang samt 

att läraren som läser går in i rollerna som finns i berättelsen. Exempel på lässituationer där detta kan 

vara bra är när det i berättelsen finns en dialog mellan olika karaktärer. Läraren kan då använda sig 

av olika tonlägen vilket gör att eleverna enkelt förstår vilken karaktär som säger vad. Resultatet av 

Moschovaki et al. (2007) visar att detta främjar elevernas läsförståelse samt gör berättelsen mer 

intressant, vilket medför att elevernas engagemang för texten ökar. 

 

5.1.2 Läsförståelsestrategiernas positiva påverkan på elevers läsförståelse 
Läsförståelseaktiviteter är en central metod för en lärare att arbeta med tillsammans med sina elever 

för att förebygga läsförståelseproblem (Furberg & Anderberg, 2012; Küçükoğlu, 2013; Loranger, 

1997; Spörer, Brunstein & Kieschke, 2009). Furberg och Anderberg (2012) har i sin studie utfört 

intervjuer med lärare där de undersöker vilka olika läsförståelsestrategier som används med 

eleverna. Strategierna som beskrevs var framtagna för att underlätta behandlingen av innehållet i en 

text. Dessa strategier är att sammanfatta/återberätta, förutspå, klargöra och ställa frågor. Att dessa 

strategier är viktiga att lägga fokus på i undervisningen menar även Loranger (1997) och Spörer, et 

al. (2009). Forskning har visat att en elev som analyserar strategin de använder när de läser ökar sin 

förståelse för texten (Küçükoğlu, 2013; Lornager, 1997; Spörer, et al., 2009). Via för- och eftertest 

visades i dessa studier en skillnad på elevers förmåga att förstå och använda 

läsförståelsestrategierna. De olika resultaten indikerade att strategiundervisning gynnar elevers 

läsförståelse då elever lär sig bearbeta och hantera texter (Lornager, 1997; Spörer, et al., 2009).  

 

5.1.2.1 Förutspå 
Loranger (1997), Spörer et al. (2009) samt Furberg och Anderberg (2012) menar att genom att läsa 

titeln, texten på baksidan av en bok, titta på omslagsbilden eller läsa första stycket i texten ges 

eleven en möjlighet att förutspå handlingen. När eleven gör detta tar eleven fram sin förkunskap, 

egna erfarenheter och associerar bokens innehåll till tidigare kunskap (Furberg & Anderberg, 2012). 

Forskarna har genom intervjuer med lärare i sin studie nått ett resultat som visar att lärarna anser 

denna strategi vara viktig i undervisningen av läsförståelse. Vidare tar författarna upp att läsningen 

genom denna metod blir mer meningsfull eftersom eleven kan förstå texten på ett djupare plan. 

 



 17 

5.1.2.2 Sammanfatta/återberätta 
Ett annat viktigt resultat som Furberg och Anderberg (2012) fått fram genom sin kontakt med 

lärarna är att strategin återberätta har en betydande roll i elevers läsförståelse. Loranger (1997) och 

Spörer et al. (2009) har fått fram samma resultat men benämner den istället som summering. Denna 

aktivitet bygger på att eleverna ska kunna återberätta innehållet av en text de läst. Det kan vara ett 

stycke, kapitel, eller en hel bok. Om en elev behärskar detta menar Furberg och Anderberg (2012), 

Spörer et al. (2009) och Loranger (1997) vidare att en elev har en början till en god läsförståelse.  

 

5.1.2.3 Klargöra 
Strategin att klargöra innebär att eleven stannar upp i texten när det är något som är svårt att förstå. 

Lärarens uppgift blir då att vägleda och förklara svåra begrepp eller stycken i texten så att eleven 

sedan ska kunna läsa vidare (Loranger, 1997). Lorangers för- och eftertest visade stora skillnader i 

hur eleverna använde denna strategi. I författarens resultat redovisas vikten av användandet av 

läsförståelsestrategier som inlärningsmetod och för ett utvecklande av förståelse inom läsning. Det 

eftertest som gjordes visade på skillnader mellan de elever som fått strategiundervisning jämfört 

med de som inte fick samma typ av undervisning. Det som skiljde grupperna åt var att de elever 

som fått undervisning som inkluderar de olika strategierna även tillämpade dem vid självständig 

läsning och var mer engagerade vid högläsning (Loranger, 1997). 

 
5.1.2.4 Ställa frågor 
Forskning som bedrivits av Loranger (1997), Spörer et al. (2009) samt Furberg och Anderberg 

(2012) visar i resultaten att strategin ställa frågor är en viktig komponent för att förbereda och lägga 

grunden för en god läsförståelse. Ett sätt att använda strategin på är att låta eleverna ställa frågor till 

varandra. För att frågan ska formuleras korrekt och vara relevant behöver eleven själv ha förstått 

innehållet i texten, detta har Loranger (1997) kommit fram till efter att ha analyserat resultatet till 

sin studie. 

 

Vad som är gemensamt för de artiklarna vi refererat till ovan är att alla visat ett resultat där 

användningen av läsförståelsestrategier har haft en påtaglig betydelse för utvecklingen av elevers 

läsförståelse. Både Loranger (1997) och Spörer et al. (2009) har genomfört sin forskning med hjälp 

av två olika grupper där den ena fått instruktioner i hur dessa strategier används medan den andra 

fått den ordinarie undervisningsmetoden. Genom intervjuer med elever och lärare visas tydliga 

skillnader i läsförståelse hos de olika grupperna. Eleverna som fått strategiundervisning har blivit 

mer medvetna om hur de ska tillämpa strategierna och lösa problemen de stöter på i en text. 

Loranger (1997) framhåller även att användningen av strategierna har ökat respekten hos och 
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mellan eleverna, men även att eleverna hjälps åt att använda strategierna. Detta har visat sig lyfta 

fram de elever som i vanliga fall inte medverkar aktivt i diskussioner som förekommer i helklass 

(Loranger, 1997). 

  

Något annat som både Loranger (1997) och Spörer et al. (2009) kommit fram till i sin forskning är 

att majoriteten av eleverna tyckte arbetssättet med strategier var roligt och givande. En pojke 

Loranger (1997) intervjuat i sin studie sade "It was fun being able to talk about the stories during 

reading group time instead of waiting until the end." (s.59). Eftersom detta arbetssätt ökar 

motivationen (Loranger, 1997; Spörer, et al., 2009) är det ett bra sätt att arbeta på då alla elever som 

börjar årskurs 1 kommer till skolan med olika förutsättningar och förkunskaper kring läsning. De 

elever som inte läst mycket tidigare och som har sämre bokstavskännedom kan stöta på hinder i sin 

inlärningsprocess vilket kan leda till att elevens motivation för läsning är svag (Sandberg, et al., 

2015). Detta menar Sandberg et al. (2015) bidrar till att eleven läser så lite som möjligt och därmed 

inte heller tränar upp sin läsförmåga. För att motverka detta kan läraren anpassa läsinstruktionerna 

för varje elev. Sandberg et al. (2015) framhåller att anpassningen kan göras på två sätt. Det första är 

att låta de svagare läsarna läsa samma texter som resten av klassen men en förenklad version. Det 

andra sättet är att låta eleven utvecklas med hjälp av läraren och andra elever vars kunskapsnivå är 

högre. Detta arbetssätt innebär att eleven arbetar i sin egen takt med uppgifter som är utformade 

specifikt efter hens förkunskaper, helt oberoende av resten av klassen. Tanken med detta arbetssätt 

är att eleven ska få utvecklas efter sina egna förutsättningar och låta kunskapen sjunka in (Sandberg, 

et al., 2015).  

 
5.1.3 Klassrumsklimatet och ledarskap är viktigt för elevers motivation 
För att frambringa en god motivation hos eleverna är en viktig aspekt att klassrummet är tilltalande. 

Ett klassrum som är uppbyggt på ett intressant och roligt sätt tar fram kreativitet hos eleverna, detta 

menar Bogner (2009) höjer elevers motivation. Att använda spel till att instruera, ha stimulerande 

böcker tillgängliga och även använda uppgifter anpassade till elevernas individuella intressen, är 

bara tre av många komponenter som kan leda till ökad motivation. Bogner (2009) påpekar dessutom 

att ledarskapet i ett klassrum har stor påverkan på motivationen hos eleverna. Enligt Sandberg, et al. 

(2015) är det viktigt att barn tidigt blir erbjudna möjligheter att upptäcka både de funktionella och 

de glädjefyllda dimensioner som finns kopplade till det skrivna språket. Forskarna menar att glädjen 

och de fördelar som finns kopplade till läsning gör det möjligt att utveckla barnens kunskaper på 

olika sätt. Detta framkommer i deras forskningsresultat via de intervjuer som skett under processen 

då information till studien samlats in som underlag. 
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För att motivera och stimulera barn i skolan till läsning anser Sandberg et al. (2015) att fokus bör 

ligga på ett varierat arbete där olika sätt att exponera elevernas erfarenheter, men även deras 

intresse, presenteras. Ett av många sätt att göra detta på är att planera in många tillfällen där 

eleverna får läsa på egen hand och där de ges möjlighet att välja en text som är skräddarsydd för 

deras intresse och läsnivå. En annan metod att använda sig av för stimulering till läsande menar 

Sandberg et al. (2015) är användandet av digitala verktyg där eleverna kan utveckla sin förmåga i 

förståelse och läsning genom inlärningsaktiviteten att skriva sig till läsning. Metoden är utformad 

på ett sätt där eleverna inte behöver fokusera på att skriva för hand och därmed även forma 

bokstäver. Istället lär de sig att skriva på dator där de kan fokusera mer på innehållet. Genom denna 

aktivitet utvecklas ordförrådet och läskunskaperna samtidigt som eleverna arbetar med att skriva på 

datorn. Resultatet från forskningen visar att flertalet metoder kan användas för att stimulera elever 

till lärande av läsning, och det poängteras vidare att digitala verktyg är en av dessa metoder 

(Sandberg, et al., 2015).  

 

På liknande sätt som Sandberg et al. (2015) uttrycker att motivation och stimulering är centralt för 

eleverna, behandlar även Schiefele, Stutz och Schaffner (2015) vikten av att motivation främjar 

läsförståelse. Författarna menar att det finns en ömsesidig relation mellan begreppen läsförståelse 

och läsmotivation i de tidiga klasserna på lågstadiet. Motivation till läsning är en fördelaktig aspekt 

för utvecklingen av den tidiga kompetensen inom läsning hos barn i lågstadieklasser. 

Fortsättningsvis beskriver Schiefele et al. (2015) i sitt resultat att en högre nivå på läsförståelse 

bidrar till en lägre nivå av konkurrens elever emellan. Författarna menar därmed att de elever som 

har brister i sin läskompetens ofta känner en konkurrens och vill därför tävla men även överträffa 

andra. I dessa situationer ligger inte fokus längre på läsningen eftersom ett genuint intresse för den 

inte finns. Sett till Schiefeles et al. (2015) resultat kan detta bidra till att elevernas läsförmåga inte 

utvecklas, vilket ger konsekvenser för individens läsutveckling. Bogner (2009) menar att det är 

viktigt att läraren tänker på hur ledarskapet går till och inte uppmuntrar tävling bland sina elever 

och inte heller ger en personlig bedömning inför gruppen. Detta menar författaren kan få 

konsekvenser där motivationen riskerar att avta alternativt försvinna. 

 

5.2 Vilken betydelse har socioekonomisk status (SES) för elevers läsförståelse?  

 
5.2.1 En familjs socioekonomiska status påverkar läsmiljön i hemmet 
Niklas och Schneider (2013) bekräftar i resultatet från sin forskning att en familjs SES är en 

betydande faktor i hur elevens läs- och språkmiljö i hemmet påverkar framtida läskunskaper och 

förbereder dem för att börja skolan. I författarnas studie har de hittat tydliga bevis för att 
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vårdnadshavarnas utbildning och inkomst är starkt sammankopplat med elevens tillgångar till 

läsning i hemmet och därmed främjande av läsinlärning. Detta styrks av ytterligare forskning gjord 

av Davis, Gonzalez, Zhu, Hagan-Burke, Pollard-Durodola, Saenz och Soares (2016) som även 

indikerar att den socioekonomiska statusen har en avgörande roll för barnens läsmöjligheter i 

hemmet. Studien grundar sig på resultatet av två sammanställda enkäter, den ena hanterar frågor om 

familjens språkkunskaper, deras tillgång till läsmaterial i hemmet samt vilka läsaktiviteter som 

bedrivs. Den andra enkäten tar upp frågor om föräldrars tankar och värderingar gällande 

läsaktiviteter som sker i hemmet. Utifrån resultaten har författarna kunnat skapa tre olika profiler av 

vårdnadshavare: låginkomst, medelinkomst och höginkomst. Davis et al. (2016) konstaterar vidare 

efter att ha gjort en jämförelse mellan de tre profilerna att signifikanta skillnader finns. Profil 3, som 

inkluderade vårdnadshavare med den högsta utbildningen, visade sig ha bättre läsmiljö i hemmet. 

De läste mer för sina barn, hade fler än 10 böcker i hemmet och de läste på både sitt modersmål och 

engelska. Resultaten visade även att dessa vårdnadshavare hade en mer positiv inställning till 

läsaktiveteter i hemmet och var mer engagerade. De andra två profilerna skilde sig inte åt i lika stor 

utsträckning då lika mycket böcker, mindre än 10 stycken, visade sig finnas i hemmet och även att 

mindre lästillfällen gavs. 

 

5.2.2 Lärares förväntningar är viktigare än SES 
Bakker, Denessen och Brus-Laeven (2007) menar att socioekonomisk bakgrund inte är en så 

betydelsefull faktor som tidigare hävdats. Forskningen som de presenterar visar att elever vars 

föräldrar har högre utbildning, inte presterar bättre i skolan. Genom en enkätundersökning som 

besvarats av föräldrarna visades att utbildningsnivån hos föräldrarna är av en låg betydelse för 

barnens skolprestationer, och att det istället är lärares förväntningar på vårdnadshavarna som har 

betydelse för elevens resultat. Förväntningarna som ställs på välutbildade föräldrar är att de ska ha 

mer kontakt med läraren, mer inflytande på skolan samt visa ett större deltagande och engagemang 

för barnen i hemmet. Detta resultat har konstaterats med hjälp av enkäten lärarna besvarat. 

Författarnas forskning syftar vidare till att barnens prestationer i skolan skulle öka och även 

förbättras kopplat till dessa förväntningar. Då forskarna studerat och bedömt olika elevarbeten har 

de kunnat koppla samman svaren från de olika enkäterna med elevens prestation och genom detta 

gjort en jämförelse över vilka faktorer som påverkar elevresultaten. Bakker et al. (2007) konstaterar 

via sitt forskningsresultat att en lärares bedömning av föräldrars involvering i hemmet kan ha en 

stark koppling till läsförståelsen hos eleverna och att social miljö inte är av lika stor betydelse. Trots 

detta menar de att ett samband mellan hög utbildning hos föräldrarna och en god prestation hos 

eleven finns, detta på grund av att läraren projicerar högre förväntningar på dessa föräldrar, vilket 

genom forskningen visat sig resultera i goda resultat från eleven. 
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5.2.3 Vikten av en god läsmiljö i hemmet (HLE) 
Att ha en god läsmiljö i hemmet benämns internationellt att ha en god Home Literacy Environment 

(HLE). Begreppet brukar innefatta olika faktorer som behandlar läsaktiviteter i hemmet (Burgess, 

2011; Foster et al., 2005; Payne et al., 1994; Weigel et al., 2005 i Davis et al., 2016). Exempel på 

dessa faktorer är: hur frekvent föräldrarna läser högt för sitt barn, hur ofta läsaktiviteter 

förekommer, hur mycket böcker som finns i hemmet, hur ofta barnet ser andra läsa, samt hur 

föräldrarna uppmuntrar barnet att delta i samtal som är mer eller mindre komplexa (Saracho & 

Spodek, 1996 i Davis et al., 2016).  

 

Trots olika åsikter kring vikten av den socioekonomiska statusens roll för läsutvecklingen, är 

majoriteten av författarna dock eniga om är att läsmiljön i hemmet är av stor signifikans för barnet i 

förberedelsestadiet till dess skolgång men även fortsättningsvis under skolperioden. (Bakker et al., 

2007; Davis et al., 2016; Niklas & Schneider, 2013; van Steensel, 2006). 

 

Enligt van Steensel (2006) skiljer sig ofta resultat i uppgifter kopplade till läskunskap åt mellan 

elever som har en god kontra en mindre berikad HLE. En av de aspekter som påverkas beroende på 

elevens HLE är ordförrådet. En god läsmiljö i hemmet har visat sig främja elevens ordförråd i 

skolans första år och bidrar även till en större förståelse av ords innebörd (Niklas & Schneider, 

2013). Föräldrar och äldre syskons intresse för egen läsning spelar också en stor roll. Genom att de 

vuxna läser mycket berikas deras ordförråd och detta förs sedan vidare till barnet genom samtal 

(van Steensel, 2006). Det resultat van Steensel (2006) kommit fram till i sin forskning visar att det 

finns en stor skillnad mellan barn som har en rik jämfört med en fattig läsmiljö i hemmet när det 

gäller deras läsförståelse. Han grundar sitt resultat på föräldraenkäterna och elevtesten som utfördes 

och han jämförde sedan dessa resultat mot varandra för att hitta kopplingar. Barn som har en god 

läsmiljö i hemmet deltar mer i gemensamma läsaktiviteter medan barn som inte har lika stort utbud 

sällan engagerar sig i dessa. Resultatet av detta mynnar ofta ut i att barn med en rik HLE får en 

bättre läsförståelse. Av studien förstås det att ett barn vars föräldrar och även äldre syskon, utför 

mycket läsning, har ett bredare ordförråd än de som endast läser ibland eller nästan inte alls. Utifrån 

resultatet till van Steensels (2006) forskning framgår skillnader mellan de elever vars familj läser 

kontinuerligt i hemmet jämfört med de vars familj inte utövar läsning dagligen. De hushåll där 

läsning är en del av vardagen hos vårdnadshavare samt äldre syskon, bidrar automatiskt med en 

positiv inverkan på utvecklandet av barnets kunskap för ords betydelse, vilket leder till ett större 

ordförråd. Att förse sina barn med ett brett ordförråd leder även till bättre resultat i tester som berör 

barnets ordförråd (van Steensel, 2006). Detta argument styrks av Davis et al. (2016) samt Niklas 

och Schneider (2013), som i sina studier visar att ett engagemang för läsning hos vårdnadshavaren 
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har en positiv påverkan på barnets läsutveckling. Van Steensel (2006) framhåller vidare i sin 

forskning att eleven behöver stöttning från hemmet vid läsning för att förebygga 

läsförståelseproblem. Detta har visats genom muntliga undersökningar i förskoleklassen och 

läsförståelsetester i årskurs 1-2. 

 

Enligt Niklas och Schneider (2013) finns det ett samband mellan elevens HLE och språkutveckling. 

Deras forskning har utgått från tester som har utförts både individuellt och i grupp. Resultaten 

visade att de elever som har en mindre berikad läsmiljö i hemmet generellt läser mindre. Testerna 

visade även att barnen tittade mer på tv och besökte bibliotek i mindre utsträckning. Forskarna 

menar vidare att konsekvenserna av detta kan bli språkliga brister för barnen när de börjar skolan.  

 

5.3 Sammanfattning av resultat 
Ordförrådet är av stor betydelse för att kunna förstå en text (Timm & Uibu, 2014). Med ett bredare 

ordförråd får du som läsare en större möjlighet att förstå innehållet i texter. Av denna anledning är 

det viktigt att lärare redan i skolans tidiga år arbetar med aktiviteter som stimulerar och främjar 

elevers läsning. En av många metoder att använda sig av är högläsning. Biemiller och Boote (2006) 

samt Sandberg et al. (2015) menar att detta hjälper eleven att utveckla förståelse för svårare ord, 

men får dem även att interagera i undervisningen, exempelvis genom diskussioner. Högläsning har 

visat sig öka elevers läsförståelse då eleven möter olika sorters texter och får lära sig de olika 

texttypernas drag. Vid högläsning är det viktigt att läraren läser med ett stort engagemang och lever 

sig in i berättelsen för att fånga elevernas intresse och utveckla deras läsförståelse. En annan möjlig 

metod lärare kan använda är olika läsförståelseaktiviteter där läsning sker i interaktion med 

användande av läsförståelsestrategier. Läsförståelsestrategier som visat sig vara effektiva är: 

sammanfatta/återberätta - eleven återger de viktigaste dragen ur texten, förutspå - eleven gissar och 

funderar på vad som ska hända, klargöra - svåra begrepp och ord utreds och förstås, ställa frågor - 

eleven arbetar med frågor kring textinnehållet (Furberg & Anderberg, 2012; Loranger, 1997; Spörer 

et al., 2009). Detta menar författarna påverkar en elevs förståelse inom läsning. Elever som 

analyserar vilken strategi de använder vid läsning ökar markant sin förståelse för läsningen. 

Arbetssätt som inkluderar läsförståelsestrategier har visat sig vara betydelsefulla för elevers 

utveckling av läsförståelse samt att elever har uppgett att det är ett roligt lektionsupplägg (Loranger, 

1997; Spörer et al., 2009). Detta i sin tur ökar motivationen hos eleverna. Motivation kan även öka 

genom andra komponenter som ett tilltalande och intressant klassrum som frambringar kreativitet 

hos eleverna (Bogner, 2009). För att motivera och stimulera elever till läsning krävs även ett 

varierat lektionsupplägg. Det har stor betydelse för läsintresset om eleverna själva får vara med och 
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välja sin läsebok efter eget intresse och att pedagogerna istället fokuserar på att hitta en bok på rätt 

svårighetsnivå för eleven (Sandberg et al., 2015). 

 

Enligt våra artiklar råder det stor skillnad i resultatet angående vilken roll ett barns 

socioekonomiska status har för läsförståelsen. Niklas och Schneider (2013) samt Davis et al. (2016) 

menar å ena sidan att socioekonomisk status har en signifikant inverkan på elevens läs- och 

språkmiljö i hemmet, vilket påverkar framtida läskunskaper. De såg tydliga kopplingar mellan hög 

inkomst hos vårdnadshavaren och höga skolresultat hos barnet då detta kunde sammankopplas med 

läsmiljön i hemmet. Bakker et al. (2007) visar i sitt resultat å andra sidan att socioekonomisk status 

inte är av den betydelsen när det gäller barnets prestationer i skolan. De menar vidare att det istället 

är lärarens förväntningar på elevens föräldrar som påverkar prestationerna. 

 

En gemensam faktor för en god förståelse inom läsning menar dock alla forskare är en god HLE, 

alltså en god läsmiljö i hemmet (Bakker et al., 2007; Davis et al., 2016; Niklas & Schneider, 2013; 

van Steensel, 2006), vilket exempelvis innefattar att föräldrarna läser högt för sina barn, att barnet 

ser andra läsa samt tillgången till böcker i hemmet (Saracho & Spodek, 1996 i Davis et al., 2016). 

Barn som har en god jämfört med en sämre läsmiljö i hemmet har olika möjligheter att delta i 

läsaktiviteter. En god läsmiljö ger goda chanser för barnet att interagera i aktiviteter som behandlar 

läsning vilket i sin tur leder till ett utökat ordförråd och på längre sikt en bättre läsförståelse (Niklas 

& Schneider, 2013). Elever med en mindre berikad läsmiljö i hemmet läser generellt mindre, har 

färre tillgångar till böcker samtidigt som det blir mindre biblioteksbesök och istället mer tv-tittande. 

Detta menar Niklas och Schneider (2013) kan leda till språkliga brister hos barnet under de första 

skolåren. 

6. Diskussion 
Följande avsnitt kommer att behandla resultatdiskussion, metoddiskussion, slutsats samt förslag till 

fortsatt forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Utifrån resultatet till denna litteraturstudie går det att göra en tydlig tolkning att högläsning är en 

viktig del av undervisningen. Timm och Uibu (2014), Biemiller och Boote (2006) och Sandberg et 

al. (2015) menar att undervisning där högläsning förekommer ofta, stöttar och stärker utvecklandet 

av elevernas ordförråd. Biemiller och Boote (2006) visar i sitt resultat att högläsning där 

förklaringar kontinuerligt kopplas till ord och meningar under tiden boken läses är en effektiv 

metod för att främja elevers ordförråd och förebygga uppkomsten av förståelseproblem. Vi anser 

därför att det är av signifikant vikt för oss som lärare att ha en god ordförståelse och på ett så bra 
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sätt som möjligt kunna förklara främmande ord för eleverna. För barn som är prelitterata är 

högläsning särskilt bra av anledningen att de som inte har uppnått en läskunskap har betydligt 

lättare att förstå innehåll i en text som läses högt för dem (Biemiller & Boote, 2006). Kopplat till 

detta menar vi att högläsning bör prioriteras redan i förskoleklassen för att utveckla elevernas 

ordförråd genom att det läggs en grund från början. På så sätt tror vi det underlättar för elevens 

läskunskaper kommande skolår. Vår studie visar på vikten av engagemanget från oss som lärare 

under högläsningen och hur viktigt det är att behålla ett engagemang under hela lästillfället. Detta 

eftersom det till stor del är vi lärare som förmedlar läsförståelsen och ny ordkunskap till eleverna. 

Moschovaki et al. (2007)  bekräftar detta påstående i sin forskning där deras resultat visar att de 

böcker som läses med störst engagemang väcker störst intresse och på så sätt även utvecklar en god 

förståelse bäst. 

 

Den forskning vi tagit del av till vår litteraturstudie beskriver vikten av att använda olika 

läsförståelsestrategier för att främja en god läsförståelse hos elever i årskurs F-3. En central metod 

för en lärare att använda för att förebygga läsförståelseproblem menar författarna är aktiviteter där 

läsundervisningen består av att använda läsförståelsestrategier. Genom att eleven 

sammanfattar/återberättar, förutspår, ställer frågor och klargör får eleven möjlighet att träna upp 

läsförståelsen (Furberg & Anderberg, 2012; Küçükoğlu, 2013; Lornager, 1997; Spörer et al., 2009). 

Utifrån litteraturstudien vi gjort ser vi starka kopplingar mellan användandet av strategierna och 

utvecklandet av en god läsförståelse. Med detta som utgångspunkt ser vi stora fördelar i att få 

kunskap i hur strategierna fungerar och kunna använda oss av dem i vårt framtida yrke som lärare i 

lågstadiet. Vi tror att strategierna kan vara en bra hjälp för elever då de får utveckla sin läsförståelse 

men även ett bra hjälpmedel för läraren att motverka läsförståelseproblem. 

 

Genom att ställa fram böcker, skapa läshörnor samt annat som stimulerar eleverna, i klassrummet 

utsätts eleven hela tiden för skrivna texter och det blir mer tillgängligt för eleven att nå och använda 

dessa. Vi ser därför positivt på att få fram denna typ av klassrumsmiljö i kommande klassrum för att 

stimulera och motivera eleverna. Som Bogner (2009), Sandberg et al. (2015) och Schiefele et al. 

(2015) visat i sin forskning är det viktigt att skapa denna klassrumsmiljö för att stötta och främja 

elevens läsmotivation och på sikt även sträva efter att nå en god läsförståelse. När elever har en hög 

motivationsnivå till läsning finner de en glädje i läsning, detta tror vi underlättar för lärarens arbete 

inom läsning då eleverna blir mer engagerade. Om eleverna är motiverade till läsning tror vi att 

undervisningen i större utsträckning kan riktas till det specifika lektionsinnehållet, snarare än 

skapandet av ett läsintresse.  
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Påverkar ett klassrum med en god läsmiljö alla elever eller bara de som följer den normala 

utvecklingskurvan? Vi tror att genom att skapa ett klassrum som är tilltalande för alla elever får 

även de med särskilda behov möjlighet att finna sin plats där de kan fokusera och få ro att läsa. Det 

behöver inte alltid vara traditionella bord och stolar som eleven ska sitta vid. Skapandet av 

läshörnor med kuddar eller genom att de får sitta under borden tror vi ger eleverna större glädje i 

läsningen samt en bättre koncentration. Vi tror att detta i sin tur bidrar till att eleverna blir bättre på 

att läsa och att deras läsförståelse främjas. Att bygga upp ett intressant klassrum ser vi som ett måste 

i vårt framtida yrke men vi ser även en problematik i det. Vi funderar på om elever med 

koncentrationssvårigheter kan bli distraherade av att det finns mycket att titta på och att det ska dra 

uppmärksamheten från undervisningen. Var går gränsen för hur mycket som ska synas och hur gör 

man som lärare för att hitta en balans?  

 

Innan vi utförde vår litteraturstudie tänkte vi att den socioekonomiska statusen har stor påverkan på 

en elevs läsförståelse. Vi är medvetna om att det finns fler faktorer som påverkar ett barns läsför-

ståelse, trots detta valde vi att avgränsa oss till socioekonomisk status då vi trodde det vägde tungt. 

Våra funderingar om att en familjs SES har stor påverkan på de resultat eleven får i skolan styrks av 

Niklas och Schneider (2013) samt Davis et al. (2016) som via sin studies forskningsresultat visar på 

att det finns en signifikant koppling mellan familjens SES och resultaten i skolan. Däremot hittade 

vi samtidigt forskning som motsäger detta påstående och istället poängterar vikten av en familjs 

HLE (Bakker, et al., 2007). Vi kan inte försäkra oss om att resultatet som framkommer i denna 

studie fungerar att tillämpa i svenska skolor då det är baserat på internationell forskning. Vi har 

därför tolkat resultatet med försiktighet och är medvetna om att de funderingar och tankar vi har och 

diskuterar riskerar att inte vara helt styrkta av nationell forskning. Argumentet att en elevs HLE är 

viktig styrks av forskare som hävdar vikten av SES, men även av dem som inte gör det (Davis et al., 

2016; Niklas & Schneider, 2013; van Steensel, 2006). Av den anledningen menar vi att lärare kan 

ha en betydande roll i en elevs läsinlärning i skolan, men även i hemmet genom att informera 

vårdnadshavarna om hur de kan stötta sina barns läsutveckling. Som Niklas och Schneider skriver i 

sin diskussion: “It should also be noted that it is much easier to change the ‘‘Home Literacy 

Environment’’ than the socioeconomic status of a family” (Dunning et al., 1994 i Niklas & 

Schneider, 2013, s.47). Vi tror därför att det vid föräldrasamtal samt föräldramöten är viktigt att ta 

upp och prata positivt om en främjande läsmiljö i hemmet samt förklara vikten av föräldrars 

påverkan på deras barns utvecklande av läsning. Vid samtalen kan föräldrarna på så sätt få 

handfasta tips och idéer från oss som lärare som de ska kunna tillämpa på bästa sätt för att hjälpa 

sina barn. Några av de saker som kan nämnas är att de tillsammans med sitt barn besöker 

biblioteket, läser ihop kontinuerligt samt att de diskuterar det som läses. Vårdnadshavarens 
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påverkan på barnets läsutveckling har visat sig vara positiv (Davis et al., 2016; Niklas & Schneider, 

2013) och det är även bevisat att eleven behöver stöttning från hemmet vid läsning för att förebygga 

läsförståelseproblem (van Steensel, 2009).  

 

Utifrån ovanstående resultat att föräldrar påverkar läsutvecklingen positivt undrar vi om familjernas 

HLE förändras i takt med samhällets utveckling. Vad händer med läsmiljön i hemmet om tidningar 

och böcker framöver enbart kommer finnas som elektroniska resurser? Vi tror att så länge 

vårdnadshavare och äldre syskon fortfarande läser mycket, oavsett om det är på dator eller i fysisk 

tidning, kommer de att ha en viktig roll för barnets läsutveckling. Om samhället skulle gå över helt 

till användandet av elektroniska läsresurser ser vi ingen problematik i det så länge barnets 

vårdnadshavare förstår vikten av att involvera sig i sitt barns läsutveckling och fortfarande utföra 

stimulerande läsaktiviteter.  

 
6.2 Metoddiskussion 
Relevansen av artiklarna som skulle användas som en grund för vår litteraturstudie har varit viktig. 

Vårt urval vid artikelsökning har bestått av kriterier, sökord och olika databaser och vi har hela 

tiden avgränsat oss till enbart de artiklar som är markerade som peer-reviewed. Att finna relevanta 

sökord för vår studies frågeställning har många gånger varit svårt då området är brett och många 

artiklar kopplat till vårt område finns tillgängliga. De databaser som legat till grund för våra 

sökningar är UniSearch och ERIC, men vi har även använt oss av manuella sökningar. När vi haft 

problem att veta vad vi ska söka på för ord har vi tagit hjälp av en bibliotekarie alternativt haft 

mailkontakt med vår handledare. 

 

Då våra sökningar genererat en signifikant mängd sökträffar har vi inte kunnat ta del av vad all 

forskning i de vetenskapliga artiklarna kopplat till vårt område säger. Vi är väl medvetna om att 

urvalet av artiklar troligen medfört ett bortfall av artiklar med relevans för vår studie. Trots detta 

anser vi att vår litteraturstudie är trovärdig då vi använt många artiklar där forskare har kommit 

fram till liknande resultat. Litteraturstudiens resultat är uppbyggt av de tolkningar vi gjort av de 

vetenskapliga artiklarna. För att öka tolkningarnas trovärdighet har vi valt att läsa varje artikel 

individuellt först, och senare diskutera och sammanställa våra tolkningar till ett resultat. 

 

6.3 Slutsats av resultat 
Syftet med vår studie var att belysa hur läsförståelsen hos en elev påverkas av olika 

undervisningsaktiviteter i skolan, och även ta reda på vilken betydelse en elevs socioekonomiska 

status har. Analysen vi gjort visar att läraren har en viktig roll i att uppmuntra och engagera 

eleverna till läsning. Genom att högläsa med inlevelse samt lära eleverna att använda olika 
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läsförståelsestrategier för att kunna tolka och behandla en text, ökar elevens förståelse för olika 

texttyper. I vår studie har vi hittat forskning som styrker att en elevs socioekonomiska status är av 

stor betydelse för barnets läsförståelse. Vi kan samtidigt utifrån vår litteraturstudie se att en elevs 

HLE samt lärares förväntningar på vårdnadshavare har större påverkan på de prestationer barnen 

visar i skolan, än vad den socioekonomiska statusen har. Eleven påverkas även positivt av 

vårdnadshavarnas såväl som äldre syskons läsaktiviteter i hemmet. Vi kan via vår litteraturstudie 

därför dra slutsatsen att om lärare och vårdnadshavare har rätt verktyg samt ett stort engagemang 

för att hjälpa eleven resulterar detta i goda förutsättningar för en god läsförståelse, men förbereder 

också eleven för framtida skolår. Exempel på rätt verktyg är: ett stort utbud av böcker, utföra 

högläsning med efterföljande diskussion samt biblioteksbesök och läsning i hemmet. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Ett förslag till vidare forskning skulle vara att ta reda på hur läsförståelseundervisningen ser ut i 

Sverige samt om och hur läsförståelsestrategierna används i praktiken. Då undervisning som 

inkluderar läsförståelsestrategier visat sig vara effektivt för främjande av läsförståelse vore det 

intressant med fler forskningsstudier inom detta område där det undersöks hur 

läsförståelsestrategierna fungerar för olika barn. Hur kan resultaten skilja sig åt mellan elever och i 

sådana fall vad beror skillnaderna på? Detta anser vi vara en intressant fråga då det i framtiden 

kommer vara aktuellt för oss som blivande lärare att använda oss av strategierna. 

 

En annan upptäckt vi gjort är att det inte framgår hur antalet barn i ett hushåll kan påverka en 

familjs Home Literacy Environment (HLE). Vi funderar på om det finns något samband mellan fler 

barn i ett hushåll och sämre HLE och hade därför gärna sett att det finns någon forskning som 

kunde besvara detta. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: självvärdering 
I detta avsnitt kommenterar vi arbetets fördelning samt bedömer bådas insatser i studien. 

 

Johanna 
De första tillfällena vi sågs under examensarbetet diskuterade jag och Viktoria olika ämnen och 

frågeställningar vi kunde tänka oss att fokusera på. När vi bestämt vad vi ville skriva om började vi 

leta artiklar, detta gjordes tillsammans på universitet. Under arbetets gång har jag och Viktoria 

sedan fortsättningsvis suttit tillsammans samtliga gånger vi byggt upp och producerat vår 

litteraturstudie. Den enda gång vi inte satt ihop var när vi läste igenom de vetenskapliga artiklarna 

som senare kom att ligga som grund för vår studie. Detta arbetssätt valde vi då vi ansåg att det 

lättare gick att fokusera på texten och ta ut det som var relevant för våra frågeställningar. Under 

dessa tillfällen gjorde jag även sammanfattningar på varje artikel för att ta ut det mest intressanta 

och viktiga i texten. När alla sammanfattningar var klara, sågs jag och Viktoria för att diskutera och 

bearbeta artiklarna tillsammans. En gemensam sammanfattning producerades sedan av artiklarna 

för att få en god förståelse och minska risken för feltolkningar. 

 

Vi har under arbetets gång samarbetat i litteraturstudiens alla delar, och vi har fördelat arbetet på ett 

rättvist sätt. All text vi producerat har skrivits gemensamt där vi kontinuerligt haft en dialog med 

varandra. För att underlätta skrivprocessen har vi använt oss av det digitala verktyget Google Drive, 

ett onlineprogram där båda kan revidera texten samtidigt och se varandras ändringar. Vi valde att 

skriva i det programmet för båda skulle kunna vara aktiva under arbetet samt lätt se vad den andre 

gör för ändringar. Arbetet sinsemellan har gått bra, har oenighet uppstått har vi löst detta genom att 

kommunicera och försöka hitta alternativa lösningar. Jag anser att både jag och Viktoria har haft 

precis lika stor del i vårt arbete och vi har samarbetat väldigt bra.  

 

Viktoria 
De första tillfällena jag och Johanna sågs under examensarbetet diskuterade vi olika ämnen och 

frågeställningar vi kunde tänka oss att fokusera på. När vi bestämt vad vi ville skriva om började vi 

leta artiklar, detta gjordes tillsammans på universitet. Under arbetets gång har vi sedan 

fortsättningsvis suttit tillsammans samtliga gånger vi byggt upp och producerat vår litteraturstudie. 

Den enda gång jag satt själv var när vi läste igenom de vetenskapliga artiklarna som senare kom att 

ligga som grund för vår studie. Jag och Johanna valde detta arbetssätt eftersom vi ansåg det lättare 

att fokusera på texten och ta ut det som var relevant för våra frågeställningar på egenhand. Under 
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tiden jag läste gjorde jag sammanfattningar på vardera artikeln. När detta moment var fullföljt och 

både jag och Johanna hade gjort en sammanfattning till alla artiklar sågs vi igen och jämförde våra 

sammanfattningar samt tog upp de svårigheter vi stött på i artiklarna för att tillsammans lösa 

problemen. De kommande arbetstillfällena bearbetade vi texterna tillsammans samt skrev en ny, 

gemensam sammanfattning. Vi valde att göra detta främst av två anledningar, dels för att få en god 

förståelse men även för att minska risken för feltolkningar. 

 

Jag tycker att arbetet har fördelats rättvist och vi har under arbetets gång samarbetat i samtliga 

punkter som berör litteraturstudien. Texten som producerats har jag och Johanna skrivit gemensamt 

och haft en kontinuerlig dialog under skrivandets gång. För att underlätta skrivprocessen kom vi 

överens att använda oss av det digitala verktyget Google Drive, ett onlineprogram där vi samtidigt 

har haft möjlighet att revidera texten och samtidigt se varandras ändringar. Arbetets upplägg har 

fungerat bra och har det uppstått oenighet mellan mig och Johanna har vi löst det genom att 

kommunicera med varandra och oftast kunnat hitta en alternativ lösning. 

 


