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Läsförståelse är nyckeln till framgång i skolan och en avgörande kompetens för att individen ska kunna fungera i 

ett kunskapssamhälle som vårt. I PISA-undersökningen från 2012 framkom det att svenska elevers läsförståelse 

har försämrats markant i jämförelse med tidigare år. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad den 

didaktiska forskningen betonar och lyfter fram om hur undervisningen kan utformas av läraren för att möjliggöra 

utveckling av en god läsförståelse hos eleverna i grundskolans tidiga år. Med följande syfte som utgångspunkt 

formulerades två frågeställningar: 

 Hur kan lässtrategier och metoder användas av läraren i undervisningen för att skapa förutsättningar för 

eleverna att utveckla en god läsförståelse? 

 Vilken betydelse har läraren i elevernas utveckling av god läsförståelse i undervisningen? 

Studien är en litteraturstudie, vilket innebär att olika vetenskapliga publikationer har lästs och analyserats. Under-

sökningsmaterialen består av avhandlingar och vetenskapliga artiklar, innefattande både nationell och internation-

ell forskning. För att avgöra materialets relevans har kriterier för inklusion skapats. Vidare analyserades materialet 

i olika steg och med stöd av en analysöversikt. 

 

Beträffande studiens första frågeställning visar resultatet att undervisningen ska bestå av varierade metoder i form 

av högläsning, självständig läsning, frågor och samtal. Vidare framkommer det att användning och kombination 

av flera olika förståelsestrategier i undervisningen bör användas då det främjar elevernas läsförståelse. Även an-

vändandet av metakognitiva strategier bidrar till förbättring av läsförståelseutvecklingen. Utifrån studiens andra 

frågeställning visar resultatet att läraren har en betydande roll i elevernas läsförståelseutveckling. Det inkluderar 

lärarens kompetens, professionella utveckling samt att läraren är en modellerare och erbjuder en stödstruktur 

[scaffolding] som möjliggör för eleverna att utveckla en god läsförståelse. Den slutsats som dras utifrån resultatet är 

att undervisningen kan organiseras på olika sätt för att bidra till utveckling av god läsförståelse hos eleverna. Det 

handlar om att läraren varierar sin undervisning samt gör medvetna val av metoder och arbetssätt. Vidare har 

läraren en betydande roll i elevernas utveckling vilket betyder att de själva måste besitta kompetens inom läsför-

ståelsen för att kunna undervisa eleverna.  

Sökord: Läsförståelse, undervisning, undervisningsmetoder och lärarens betydelse. 
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Under många år har svenska elevers försämrande läsförståelse lett till stora rubriker i både tid-

ningar och nyhetsprogram (Dagens Nyheter, 2013; Sveriges radio, 2013). I den internationella 

undersökningen Programme for International Student Assesment [PISA] från 2012, framkommer det 

att svenska elevers kunskaper inom läsförståelse har försämrats markant i jämförelse med tidi-

gare år (Skolverket, 2013, s. 12). Vidare har jag själv upplevt under den verksamhetsförlagda 

utbildningen [VFU] och i yrket som vikarierande lärare, att många elever saknar grundläggande 

läsförståelse. De saknar bland annat strategier för att kunna förklara vad texter handlar om och 

hur man läser mellan raderna. Dessa elever benämns ofta som poor comprehenders eller elever med 

svag läsförståelse (Reichenberg, 2008, s. 11). Eleverna karakteriseras genom att de kan avkoda för-

hållandevis väl, men de förstår inte vad de läser. Bristande läsförståelse blir problematiskt för 

eleverna då lärandet i skolan till stor del bygger på att de ska hämta information från olika typer 

av texter (Reichenberg, 2008, s. 11). 

 

Att både kunna läsa och förstå vad man läser är viktigt (Eckeskog, 2015, s. 5) och en av skolans 

centrala uppgifter är att möjliggöra för alla elever att lära sig läsa, förstå och använda texter 

(Reichenberg, 2008, s. 7). Läsförståelse är en nyckel till framgång i skolans ämnen (Reichenberg, 

2008, s. 11), men är även en kompetens som är avgörande för att kunna fungera i ett kunskaps-

samhälle som vårt (Bråten, 2008, s. 11). Läsförståelsen har även fått en ökad betydelse på grund 

av informationssamhällets framväxt (Eckeskog, 2015, s. 6). Skolan har till uppdrag att förbereda 

eleverna till att verka och leva i samhället (Skolverket, 2016c, s. 9) och därför är det viktigt att 

främja deras läsförståelseutveckling i undervisningen. 

 

Läsförståelsen är en viktig kompetens att utveckla och utifrån resultatet av svenska elevers bris-

tande kunskaper samt mina egna observationer, vill jag i denna studie undersöka vad forsk-

ningen visar om hur undervisningen kan organiseras för att möjliggöra utveckling av läsförstå-

else. Jag anser att detta är ett relevant område att undersöka både för min egna framtida pro-

fession som lärare men även för att bidra till den didaktiska forskningen. Jag finner ämnesom-

rådet relevant för min egen profession då resultatet av studien kan införlivas i mina framtida 

undervisningar men även bidra till vetskap inom den didaktiska forskningen. Genom att belysa 

gynnande strategier, metoder och innehåll i undervisningen, kan det förhoppningsvis bidra till 

en förbättring av elevers läsförståelse. 

 

Arbetet är en litteraturstudie där olika vetenskapliga publikationer har lästs och analyserats. Sök-

ningen av det vetenskapliga materialet har skett genom olika databaser och författarsökningar.  

Avgränsningar i studien har gjorts genom att fokusera på lärarens roll i läsförståelseundervis-

ningen. Enligt Westlund (2012, s. 15) bör läraren medvetet arbeta med läsförståelse på olika 

nivåer och med olika syften. Därmed ska studien inrikta sig på hur läraren bör organisera sin 

undervisning samt vilken betydelse läraren har i utvecklingen av elevernas läsförståelse. 

 

I nästkommande kapitel (kap. 2) kommer studiens syfte och frågeställningar att presenteras. 

1. Inledning 
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Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad den didaktiska forskningen betonar och lyfter 

fram om hur undervisningen kan utformas av läraren för att möjliggöra utveckling av en god 

läsförståelse hos eleverna i grundskolans tidiga år. 

För att uppfylla studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur kan lässtrategier och metoder användas av läraren i undervisningen för att skapa 

förutsättningar för eleverna att utveckla en god läsförståelse? 

 Vilken betydelse har läraren i elevernas utveckling av god läsförståelse i undervis-

ningen? 

  

2. Syfte och frågeställningar 
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I följande avsnitt ges en grundläggande bild över studiens problemområde samt beskrivningar 

av relevanta begrepp. I kapitel 3.1 förklaras läsning och läsförståelse. I kapitel 3.2 ges en över-

gripande bild av läsförståelsens relevans i undervisningen samt lärarens betydelse. I kapitel 3.3 

förklaras innebörden av läs- och förståelsestrategier. I kapitel 3.4 redogörs för en definition av 

metakognitiva strategier. I kapitel 3.5 ges en beskrivning av forskningmodeller kopplat till läs-

förståelseutvecklingen. I det näst sista kapitlet (kap. 3.6) förklaras begreppet scaffolding. Avslut-

ningsvis i kapitel 3.7 redogörs för läsförståelse och lässtrategier kopplat till styrdokumenten. 

 

3.1 Läsning och läsförståelse 

 

Läsning kan definieras på många olika sätt och enligt Lundberg (2010, s. 9) är det svårt att ge en 

heltäckande definition av begreppet. Han menar att läsning kan innebära och omfatta en mängd 

skilda saker. Det kan bland annat handla om att läsa etiketter, serier, läxan, på internet etcetera 

(Ibid.). En formel som ofta används av ett flertal forskare för att definiera och beskriva läsning 

är: ”Läsning = Avkodning x Förståelse” (Westlund, 2012, s. 98; Taube, 2007, s. 13; Lundberg, 2010, 

s. 91). Formeln benämns som the simple view of reading och myntades av Gough och Tunmer på 

1980-talet. Av formeln framkommer det att avkodning och förståelse är två viktiga komponen-

ter inom läsningen. Utan avkodning eller förståelse blir det ingen läsning (Taube, 2007, s. 12-

13). Enligt både Westlund (2012, s. 98) och Lundberg (2010, s. 92) är läsformeln allt för enkel 

då den inte täcker hela den komplexa läsprocessen, men däremot möjliggör den att på ett för-

enklat sätt visa att avkodning och förståelse samverkar för att skapa läsning (Westlund, 2012, s. 

98). Dalby (refererad i Taube, 2007, s. 13) har utökat formeln genom att lägga till den betydande 

faktorn motivation: ”Läsning = Avkodning x Förståelse av språket x Motivation” (Taube, 2007, s. 13). 

Om inte läsaren är motiverad, kan avkoda och förstå orden sker det ingen läsning med förståelse 

(Taube, 2007, s. 13). 

 

Många komponenter är nödvändiga för att läsning med förståelse ska kunna vara möjlig. Även 

begreppet läsförståelse kan definieras på olika sätt och Bråten (2008, s. 13-14) beskriver att läs-

förståelse handlar om att utvinna och skapa mening när skriven text genomsöks och när man 

samspelar med den. Han beskriver att denna relativt enkla definition av läsförståelse rymmer 

två grundläggande aspekter. Den första handlar om att få fram innebörden eller meningen av 

texten och det kräver att läsaren genomsöker texten noggrant. Den andra handlar om att i sam-

spel med textens innehåll samt sina egna förkunskaper skapa mening i sitt eget huvud. Enligt 

Bråten innebär läsförståelse att läsaren först förstår textens innehåll och budskap. Men för att 

få en djupare förståelse måste läsaren interagera med texten genom att knyta an textens innehåll 

till egna bakgrundskunskaper. Läsaren måste utgå från textens innehåll, men samtidigt tillföra 

texten något nytt (Ibid.). 

 

3. Bakgrund 
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Westlund beskriver att läsförståelsen är en dynamisk process och definierar det på följande sätt: 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att läsförståelse är en dynamisk och målinriktad process, som 

inkluderar färdigheter, strategier, tidigare kunskaper och motivation. Man läser för att skapa me-

ning och förståelsen påverkas av syftet, dvs uppgiftsformuleringen före läsning. Läsaren ska både 

iaktta och känna sig bunden till textinnehållet, samtidigt som han eller hon ska gå utanför inne-

hållet och tillföra texten något nytt. Läsaren och texten interagerar på sätt för att skapa mening 

(Westlund, 2012, s. 70). 

 

Enligt Westlund (2012) är läsförståelsen en process som omfattar en mängd olika aspekter och 

kunskaper. Läsförståelsen involverar ett aktivt deltagande där det krävs att läsaren interagerar 

med texten för att kunna förstå innehållet. 

 

Läsförståelse omfattar ett samspel mellan läsaren och texten (Bråten, 2008, s. 15; Taube, 2007, 

s. 61; Lundberg & Herrlin, 2014, s. 17), där läsaren både är aktiv och konstruktiv (Lundberg & 

Herrlin, 2014, s. 17). Genom tidigare erfarenheter och bakgrundskunskaper konstruerar läsaren 

innebörder av de texter som läses, och dessa möjliggör även för läsaren att kunna läsa mellan 

raderna (Lundberg & Herrlin, 2014, s. 17). Att läsa mellan raderna innebär att läsaren går bortom 

den givna informationen som står i texten och drar egna slutsatser för att förstå innehållet. Detta 

kallas för att göra inferenser (Lundberg & Herrlin, 2014, s. 18; Lundberg, 2010, s. 82) och är en 

betydelsefull del inom läsförståelsen. Att inferera innebär att läsaren använder ledtrådar från 

texten och kopplar dem till känd kunskap angående textens ämne för att sedan dra slutsats om 

det som inte är utskrivet i texten. Om inte inferenser utförs vid läsningen blir ingen text begriplig 

(Reichenberg, 2008, s. 61-62). 

 

3.2  Läsförståelse i undervisningen och lärarens betydelse 

 

I de tidiga skolåren handlar läsandet för ett flertal elever om att lära sig avkoda enklare texter. 

Succesivt blir texterna svårare och ställer högre krav på läsaren. Läsa för att lära blir dominerande 

och ersätter till sist lära sig läsa, vilket bidrar till att kraven på god läsförståelse ökar inom skolans 

värld (Taube, 2007, s. 61). Enligt Reichenberg (2008, s. 7) är en av skolans viktigaste uppgifter 

att lära alla elever att läsa, förstå och använda texter. För att kunna utveckla färdigheter och 

kunskaper inom skolans ämnen är det viktigt för eleverna att kunna läsa och förstå det som läses 

(Eckeskog, 2015, s. 5). Läsförståelse är nyckeln till att lyckas både i skolans ämnen och som 

fungerande samhällsmedborgare (Reichenberg, 2008, s. 7). 

 

I undervisningen bör läraren medvetet arbeta med läsförståelse på olika nivåer och med olika 

syften (Westlund, 2012, s. 15). Läraren ska även hjälpa och stötta eleverna så att de klarar upp-

gifterna utan att styra dem allt för mycket. Vidare ska läraren låta elever med olika kompetenser 

stötta och hjälpa varandra i sitt lärande (Bråten & Strømsø, 2008, s. 166-167). Läraren ska vara 

en förebild för elevernas lärande (Eckeskog, 2015, s. 75) och bidra till att elevernas motivation 

ökar. Genom att ge feedback på elevernas arbete bidrar det till att både deras motivation och 

självkänsla ökar (Westlund, 2012, s. 31). 
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3.3  Läs- och förståelsestrategier 

 

Lässtrategier benämns som de mentala redskap en individ kan använda för att förstå en text vid 

läsning. Med andra ord är lässtrategier de verktyg som tillämpas i läsningen för att skapa en 

förståelse för texten (Westlund, 2012 s. 33 och s. 43). Westlund (2012) använder begreppen 

redskap och verktyg synonymt i förklaringen av lässtrategier. Ytterligare en förklaring är att läs-

strategier benämns som något läsaren gör med texten och är de konkreta sätten läsaren använder 

för att anamma texten och dess innehåll (Skolverket, 2016b, s. 11). Lässtrategier kan ses som ett 

överordnat begrepp som omfattar både avkodnings- och läsförståelsestrategier, där läsförståel-

sestrategierna är de mentala redskap som används för att tolka och skapa mening i läst text 

(Skolverket, 2016a, s. 19 & s. 33-34). I denna studie läggs fokus på lässtrategier i form av läsför-

ståelsestrategier eftersom studien behandlar arbetssätt som bidrar till elevers läsförståelseut-

veckling. Eckeskog (2015, s. 35) förklarar att en förståelsestrategi är en typ av teknik eller plan 

som används för att få fram nödvändig information från texten. En erfaren läsare använder 

olika förståelsestrategier för att förstå innehållet, men inte alltid medvetet. Det sker snarare in-

stinktivt och är en del av läsningen. Detta sker dock inte spontant för alla och skolan bör hjälpa 

eleverna med att utveckla förståelsestrategier (Stensson, 2006, s. 29-30). I denna studie kommer 

begreppen lässtrategier, förståelsestrategier och läsförståelsestrategier att användas synonymt 

eftersom innebörden av begreppen i kombinationen med läsförståelse omfattar de strategier en 

läsare använder för att förstå en text, men även för att en del forskare använder dessa tre begrepp 

när de talar om strategier som används för att utveckla läsförståelsekunskaper. När begreppet 

lässtrategier nämns i studien syftar det till de strategier som används i läsförståelsearbetet [läs-

förståelsestrategier]. Även när forskarna använder begreppet lässtrategier är det i kombination 

med läsförståelsearbetet och syftar därmed till de strategier som används för att utveckla läsför-

ståelsen. 

 

3.4  Metakognitiva strategier 

 

I ett flertal av de material som har inkluderats i studiens resultatdel, använts begreppet metakog-

nitiva strategier [Metacognitive strategies]. En förklaring av begreppet kommer att göras för att under-

lätta den fortsatta läsningen i resultatdelen. Metakognition kan definieras som medvetenhet om 

eller förståelse för de kunskaper man har. Det handlar med andra ord om att vara medveten om 

sitt eget tänkande, hur man ska göra för att lösa problem, fatta beslut, tolka en text eller söka i 

sitt minne. Metakognition handlar om att välja strategier för att lösa ett problem men även för 

att kontrollera att man är på rätt väg. Utan metakognitiva förmågor skulle människan bland 

annat inte läsa om ett avsnitt som man inte förstod. Genom metakognitionen får man en känsla 

för om man vet eller inte vet något, och agerar sedan där efter (Metakognition, u.å.). Garner och 

Alexander (refererad i Skolverket, 2016a, s. 48) beskriver att metakognitiva strategier omfattar 

att veta varför, när och hur olika strategier används vid läsning av texter och dessa strategier är 

betydelsefulla för läsförståelsen. Metakognitiva strategier benämns även som de metoder som 

används i undervisningen för att hjälpa eleverna att förstå hur de själva lär sig. Strategierna an-

vänds för att eleverna ska ges möjlighet att tänka om sitt eget tänkande. När eleverna blir med-

vetna om hur de lär sig kommer de att använda strategierna för att få fram ny information, vilket 

bidrar till att de blir självständiga tänkare. Att tänka högt är en metakognitiv strategi som kan 
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användas i klassrummet som bland annat gynnar läsförståelsen (Inclusive Schools Network, 

2015). Tänka högt kan beskrivas som avlyssna någons tänkande (Reading Rocket, u.å.). Strategin 

används och modelleras av läraren genom att vid högläsning stannar läraren upp och sätter ord 

på sina tankar. Detta möjliggör för eleverna att följa lärarens tankeprocess i förståelse av det 

lästa. Syftet med tänka högt-strategin är att synliggöra hur duktiga läsare konstruerar förståelse och 

mening av det lästa (Inclusive Schools Network, 2015; Reading Rocket, u.å.). 

 

3.5  Forskningmodeller som bidrar till läsförståelseutvecklingen 

 

Westlund (2012, s. 74) beskriver att forskningmodeller, eller även kallat undervisningsprogram, 

belyser vilka komponenter som är nödvändiga och som läsundervisningen bör bestå av. I de två 

modellerna som redovisas nedan fungerar läraren som en vägledare genom att redogöra och 

visa på olika tankeoperationer för att göra dem synliga för eleverna (Westlund, s. 75). I forsk-

ningen beskrivs ofta tre modeller, men i denna studie beskrivs enbart två modeller då de är 

betydelsefulla för att förstå kommande läsning i resultatdelen. Den modell som valts att inte 

beskrivas är Concept-Oriented Reading Instruction [CORI], eftersom den inte belyses i studiens re-

sultatdel. 

3.5.1 Reciprok undervisning (RT) 
 

I mitten av 1980-talet utformade Palincsar och Brown en metod som elever kunde använda för 

att både utveckla och övervaka sin egen läsförståelse (Andreassen, 2008, s. 231). Metoden be-

nämns som reciprocal teaching [RT] eller reciprok undervisning [RU] på svenska. I studien kommer 

förkortningen RT att användas. Tanken bakom RT-metoden var att hitta undervisningsprogram 

som bidrog till att svaga läsare gavs möjlighet att använda samma strategier som goda läsare 

(Westlund, 2012, s. 75). I Andreassens (2008) tolkning av Palincsar och Brown betonas det att 

läsförståelse är en produkt av bland annat elevens strategianvändning vid läsning och att detta 

är en betydande del inom RT-modellen. Inom modellen ingår fyra grundläggande och centrala 

strategier. Den första strategin är sammanfatta och handlar om att uppmärksamma huvudinne-

hållet genom att skilja på viktig och mindre viktig information. Genom att göra en sammanfatt-

ning med egna ord bidrar det till en kontroll över den egna förståelsen. Den andra strategin 

innebär att ställa frågor och medför att läsaren lär sig att kunna identifiera information samt att 

testa sin egen förståelse. Reda ut är den tredje strategin och innebär att när läsaren stöter på 

svårigheter med texten görs en bedömning om vad som behöver göras för att reda ut svårig-

heten. Den sista och fjärde strategin handlar om att föregripa. Det innebär att läsaren gör anta-

ganden med stöd från titel, rubrik eller bild om vad texten kommer att handla om. Vidare hand-

lar det även om att läsaren kan dra slutsatser utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter (Andre-

assen, 2008, s. 232). 

 

Reciprok betyder ömsesidig och RT-modellen syftar till att undervisningen ska ske genom dialog 

mellan lärare och elev, men även eleverna emellan. I undervisningen ska eleverna vara aktiva 

och bidra med sina tankar och funderingar runt texten och läsningen. Inom reciprok undervis-

ning utgår man ifrån att eleverna lär genom interaktion och att de behöver stöttning i sitt lärande 

(Andresen, 2008, s. 233).  Tanken med undervisning om strategierna är att läraren lär eleverna 

modellen så att de sedan kan tillämpa den vid egen läsning (Westlund, 2012, s. 77). 
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3.5.2  Transaktionell strategiundervisning (TSI) 
 

Transaktionell strategiundervisning [Transactional Strategies Instruction, TSI] bygger precis som RT på 

de fyra grundläggande strategierna som nämndes ovan (Westlund, 2012, s. 80). Pressley och 

Warton-McDonald är grundarna till TSI-modellen (Westlund, 2012, s. 80; Andresen, 2008, s. 

239) och de kallar modellen transaktionell då den bygger på två grundläggande principer. Den 

första principen handlar om att det sker ett utbyte av strategier mellan lärare och elev och den 

andra handlar om att det sker ett meningsskapande utifrån texten mellan lärare och elev (West-

lund, 2012, s. 80). Målet med TSI är att eleverna vid egen läsning ska använda strategier som 

behandlats under lektionerna (Andreassen, 2008, s. 242). Det som präglar TSI är att strategi-

undervisningen pågår under flera år och tyngdpunkten läggs på få, men effektiva läsförståel-

sestrategier som läraren både modellerar och förklarar. Genom hela undervisningen förklarar 

läraren varför det är viktigt med strategier och att de bidrar till ökad läsförståelse. Både lärare 

och elever modellerar användandet av strategierna genom att tänka högt vid läsning. Vid an-

vändandet av metakognitiva strategier i dialoger med andra om texter, bidrar det till att en 

personlig tolkning av det lästa kan göras (Andreassen, 2008, s. 241-242).  Westlund (2012, s. 

82) förklarar att RT och TSI påminner en del om varandra och att båda modellerna är gynn-

samma för att utveckla elevernas läsförståelse av både informationstexter och skönlitterära 

texter inom alla skolämnen. 

 

3.6  Scaffolding eller stödstruktur 

 
Utredningen av begreppet scaffolding i följande kapitel utgår från Säljös (2014) tolkning av Lev 

Vygotskjis syn på lärande. Den som lär är beroende av stöd från en mer kunnig person (Säljö, 

2014, s. 305). Stödet innebär att den kunnige stödjer den lärande till att kunna förstå och utveckla 

färdigheter. Detta stöd benämns ofta som scaffolding. Det innebär att till en början ger den kun-

nige mycket stöd, men allt eftersom minskar stödet då den lärande behärskar den specifika fär-

digheten på egen hand (Säljö, 2014, s. 306). Scaffolding har sin grund i Lev Vygotskijs sociokul-

turella teori och kan knytas till den proximala utvecklingszonen som enligt Vygotskij handlar om att 

lärandet och utvecklandet en ständigt pågående process. Han menar att när man exempelvis 

behärskar en färdighet är det mycket nära att behärska något nytt. Inom den proximala utveckl-

ingszonen är människan känslig för både instruktioner och förklaringar enligt Vygotskij. Därför 

är det viktigt att det finns någon som kan vägleda och stödja den lärande i hur de olika kulturella 

redskapen kan användas (Säljö, 2014, s. 305). Scaffolding eller stödet visar på en viktig princip 

för hur den sociokulturella teorin ser på samspel och lärande. Genom scaffolding inom utveckl-

ingszonen kan den lärande tillägna sig kunskaper som den mer kunniga har. Dock är det viktigt 

att den kunnige inte gör allt jobb för den lärande måste klara vissa utmaningar och ta ett visst 

ansvar för sitt eget lärande och utveckling (Säljö, 2014, s. 306). 
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3.7  Läsförståelse och lässtrategier i styrdokumenten 

 

I läroplanens första kapitel (Skolverket, 2016c, s. 8) framgår det att undervisningen ska utgå från 

elevernas bakgrund och erfarenheter för att kunna främja elevernas lärande och kunskapsut-

veckling. Vidare ska eleverna ges ledning och stimulans för att möjliggöra att deras utveckling 

sker enligt utbildningens mål (SFS 2010:800). 

 

I det centrala innehållet för ämnet svenska (Skolverket, 2016c, s. 248) framkommer det att i 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla lässtrategier. Lässtrategierna ska bidra till 

att kunna förstå och tolka texter men även att utifrån textens innehåll och struktur kunna an-

passa läsningen. I kommentarmaterialet för ämnet svenska (Skolverket, 2016b, s. 11) står det att 

undervisning kring lässtrategier är nödvändigt för att eleverna ska ges möjlighet att fördjupa sin 

läsförmåga och därför återkommer lässtrategier som ett centralt innehåll i alla årskurser. Det 

krävs olika lässtrategier för att läsa och förstå olika typer av texter (Skolverket, 2016b, s. 11). 

 

År 2016 reviderades läroplanen och inom svenskämnet kompletterades ett kunskapskrav för 

läsning i årskurs 1 (Skolverket, 2016c). I det nya kunskapskravet för årskursen (Skolverket, 

2016c, s. 252) står det att eleverna ska kunna visa på begynnande läsförståelse genom att kom-

mentera och återge viktiga delar av innehållet, och för eleverna i årskurs 3 ska de visa på en 

grundläggande läsförståelse. I slutet av årskursen ska de även kunna använda lässtrategier på ett 

huvudsakligen fungerande sätt. Vidare ska de utifrån sina erfarenheter kunna föra enkla resone-

mang om texters budskap (Skolverket, 2016c, s. 252).  
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I följande avsnitt kommer litteraturstudiens metod att förklaras. Tillvägagångsättet kring fram-

tagning av relevant material för studien kommer att presenteras i kapitel 4.1. I kapitel 4.2 klargörs 

studiens kriterier för inklusion som använts för att avgöra materialets relevans samt studiens 

urval. Slutligen i kapitel 4.3 beskrivs analysprocessen av det insamlade materialet. 

4.1  Informationssökning 

 

Informationssökning har genomförts i olika databaser för att hitta relevant material till studien. 

Educational Resources Information Center [ERIC] är en databas som inriktar sig mot pedagogik och 

psykologi, och har använts flitigt vid insamling av material. Även sökningar i databasen Psy-

kINFO har utförts för att komplettera material till studien. Sökningar som utfördes i ERIC 

resulterade i ett brett utbud av internationell forskning inom problemområdet i form av veten-

skapliga artiklar. Sökord som användes i sökningarna bestod av olika engelska begrepp: ”Reading 

comprehension”, education, ”comprehension in reading”, ”reading strategies”, teaching, teacher och scaffolding. 
Begreppen kombinerades i olika konstellationer för att effektivisera sökningarna. En sökning 

med begreppet ”Reading comprehension” resulterade i 9 757 träffar. För att precisera sökningarna 

används bland annat kombinationen ”Reading comprehension” AND teach*, vilket istället resulte-

rade i 2 458 träffar. Vid varje sökning bockades Peer Reviewed i, vilket innebar att allt material 

som sökningen slog på skulle vara granskat. Trots olika kombinationer av olika begrepp blev 

träffarna många. För att finna material som var relevant utgick urvalet från bland annat studiens 

syfte och frågeställningar. Om materialet berörde syfte och frågeställningar inkluderades det (se 

vidare beskrivning i kap. 4.2). 

 

Genom att sökningarna i ERIC resulterade i stort utbud med internationell forskning saknades 

nationell forskning inom ämnet att ha med i studien. Författarsökningar användes i både Swe-

Pub och PRIMO för att finna svensk forskning. SwePub är en databas som samlar publicerat 

material av svenska forskare och PRIMO är Jönköping Universitys katalog. Westlund, Jönsson 

och Eckeskog är tre namn som är kända inom ämnesområdet och därför utfördes sökning av 

dessa namn, vilket resulterade i en träff på några avhandlingar. Även kedjesökningar har använts 

för att undersöka andra källors referenslistor och på så sätt finna relevant material till studien. 

Exempelvis vid läsning av The Road Not Yet Taken: A Transactional Strategies Approach to 

Comprehension Instruction utfördes en undersökning av artikels referenslista. Genom undersök-

ningen uppmärksammades en intressant artikel vid namn Self-regulation through transactional strate-

gies instruction. Via kedjesökningen inkluderades därmed artikeln i studien då den belyste studiens 

problemområde.  
 

4.2  Kriterier för inklusion och studiens urval 

 

4. Metod 
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Kriterier för inklusion utformades för att möta arbetets syfte och användes i granskningen för 

att avgöra vilket material som skulle inkluderas i studien eller exkluderas. Första kriteriet för 

inklusion innebär att materialet ska överensstämma och beröra studiens syfte och frågeställ-

ningar. Det betyder att materialet ska behandla hur undervisningen kan organiseras av läraren 

eller vilken betydelse läraren har i elevers utveckling av god läsförståelse. Andra kriteriet innebär 

att materialet ska utgå från grundskolans tidigare år. Valet att inte begränsa studien till material 

som enbart utförts i årskurs F-3 beror på två faktorer. Den första är att inkludera studier som 

är gjorda på äldre elever i grundskolan för att få en vidare syn på undervisningens potentiella 

utformning för att gynna elevernas läsförståelseutveckling. Den andra är att många studier inom 

det valda problemområdet har gjorts bland äldre elever, exempelvis i årskurs 4 och 5. Därför 

inkluderas även studier gjorda i årskurs 4-6. Om materialet omfattar äldre elever än så exkluderas 

det. Dock gjordes ett undantag och en studie som var gjord på verksamma lärare i årskurs 6-8 

inkluderades i arbetet. Valet att ta med denna studie berodde på att fokus låg på lärarens arbete 

och professionella utveckling i ett försök att förbättra elevernas läsförståelse, vilket är relevant 

för detta arbete. Tredje kriteriet innebär att allt material ska vara vetenskapligt. Bland annat vid 

valet av vetenskapliga artiklar valdes enbart de som var peer reviewed (vetenskapligt granskade). 

Om inte materialet uppfyllde dessa tre kriterier exkluderades dem för att säkerställa att resultatet 

är giltigt för studiens syfte. 

 

Vidare ska studien bestå av både internationell och nationell forskning. Valet att inkludera in-

ternationell forskning var för att belysa hur problemområdet framställs i andra länder än i Sve-

rige. Nationell forskning inkluderades för att få en överblick om hur problemområdet framställs 

av svenska forskare. Sökning av material pågick tills båda delar fanns med.  Materialet ska även 

bestå av olika publikationstyper och de som används i studien består av vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar. 

 

Litteraturstudiens urval bestod slutligen av 17 olika material, var av 3 avhandlingar och 14 ve-

tenskapliga artiklar. Urvalet sammanställs nedan i tabell 1 och har ordnats utefter publikationens 

utgivningsår. 

 

Titel Författare Publikationstyp År Land 

Learning From K-5 Teachers Who 
Think Aloud. 

Ness, M. Vetenskaplig artikel 2016 USA 

Effects of Teacher Scaffolding on Stu-
dents’ Reading Comprehension. 

Enyew, C. & Yigzaw, 
A. 

Vetenskaplig artikel 2015 Etiopien 

The Effects of Metacognitive Strategy in 
Reading Expository Text. 

Othman, Y., Maha-
mus, Z., & Jaidi, N.  

Vetenskaplig artikel 2014 Malaysia 

An intervention study in Grade 3 based 
upon reciprocal teaching 

Reichenberg, M. & 
Löfgren, K. 

Vetenskaplig artikel 2014 Sverige 

Varför knackar han inte bara på? En stu-
die om arbete med läsförståelse i åk 1-2. 

Eckeskog, H. Licentiatavhandling 2013 Sverige 

Att bedöma elevers läsförståelse: en jäm-
förelse mellan svenska och kanadensiska 
bedömningsdiskurser i grundskolans 
mellanår. 

Westlund, B. Doktorsavhandling 2013 
Sverige/     
Kanada 

Coaching middle-level teacher to think 
aloud improves comprehension instruc-
tion and student reading achievement. 

Fisher, D., Frey, N. & 
Lapp, D. 

Vetenskaplig artikel 2011 USA 
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Explicit Reading Comprehension In-
struction in Elementary Classrooms: 
Teacher Use of Reading Comprehension 
Strategies. 

Ness, M. Vetenskaplig artikel 2011 USA 

Improving students' reading comprehen-
sion skills: Effects of strategy instruction 
and reciprocal teaching. 

Sporer, N., Brunstein, 
J., C. & Kieschke, U. 
 

Vetenskaplig artikel 2009 Tyskland 

The Road Not Yet Taken: A Transac-
tional Strategies Approach to Compre-
hension Instruction. 

Brown, R. Vetenskaplig artikel 2008 USA 

START Comprehending: Students and 
Teachers Actively Reading Text. 

Dobson Scharlach, T. Vetenskaplig artikel 2008 USA 

Litteraturarbetets möjligheter – en studie 
av barns läsning i årskurs F-3. 

Jönsson, K. Doktorsavhandling 2007 Sverige 

Self-Regulation through Transactional 
Strategies Instruction. 

Hilden, K., R. & 
Pressley, M. 

Vetenskaplig artikel 2007 USA 

Instruction of Metacognitive Strategies 
Enhances Reading Comprehension and 
Vocabulary Achievement of Third-
Grade Students. 

Boulware-Gooden Re-
gina, S., C., Thornhill, 
A. & Joshi, R., M.  
 

Vetenskaplig artikel 2007 USA 

Effects of Metacognitive Strategy In-
struction and Instruction Time on Read-
ing Comprehension. 

Houtveen, A., A., M. 
& van de Grift, W., J., 
C., M. 

Vetenskaplig artikel 2007 Nederländerna 

Teachers' use of questioning and model-
ling comprehension skills in primary 
classrooms. 

Parker, M. & Hurry, J. 
 

Vetenskaplig artikel 2007 UK 

Investigating Two Approaches to Fos-
tering Children's Comprehension of Lit-
erature. 

Liang L., A.,. Peter-
son, C., A. & Graves, 
M., F. 

Vetenskaplig artikel 2005 USA 

Tabell 1: Studiens urval 
 

4.3  Materialanalys 

 

Materialanalysen bestod av tre faser. Under den första fasen skedde en ytlig granskning för att 

få en snabb överblick av det funna materialet. Källornas syfte, metod och resultat lästes och 

fördes sedan in i analysöversikten (se bilaga 1). Med stöd av analysöversikten var det lättare att 

klargöra om materialet uppfyllde alla inklusionskriterier. De material som uppfyllde de valda 

kriterierna inkluderades och lästes igen. Vidare utfördes sammanfattningar om det mest rele-

vanta med utgångspunkt från varje källa. Under den andra fasen utfördes jämförelser mellan det 

valda materialet för att hitta både likheter och skillnader. Sedan sorterades materialet upp i olika 

kategorier för att klargöra vad respektive material belyser. Vissa material belyser flera olika ka-

tegorier och kommer därför att inkluderas och förekomma i olika avsnitt av resultatdelen. De 

kategorier som förekommer i resultatet har prövats, utvecklats och förändrats under arbetets 

gång. För att lättare kategorisera materialet i de olika kategorierna färgkodades materialet för att 

tydligt se vilket material som berör vilket tema. Under den tredje och sista fasen lästes och ana-

lyserades materialet återigen för att skapa en djupare förståelse av materialet.  
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I följande avsnitt framställs litteraturstudiens resultat. Inledningsvis i kapitel 5.1 besvaras stu-

diens första frågeställning: Hur kan lässtrategier och metoder användas av läraren i undervisningen för att 

skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en god läsförståelse? Vidare i kapitel 5.2 besvaras den 

andra frågeställningen: Vilken betydelse har läraren i elevernas utveckling av god läsförståelse i undervis-

ningen? 

5.1  Utformning av läsförståelseundervisningen 

 

För att besvara litteraturstudiens första frågeställning har fyra olika kategorier skapats. I följande 

avsnitt beskrivs det hur läsförståelseundervisningen kan utformas för att möjliggöra utveckling 

av elevernas läsförståelse. I kapitel 5.1.1 redogörs det för vilka läs- och undervisningsmetoder 

som kan användas för att möjliggöra utveckling av läsförståelse hos eleverna. Sedan i kapitel 

5.1.2 beskrivs samtal och frågor som metod för att utveckla läsförståelse. Därefter presenteras 

hur läs- och förståelsestrategier kan användas i undervisningen för att bidra till läsförståelseut-

veckling (kap. 5.1.3). Slutligen i kapitel 5.1.4 presenteras metakognition och metakognitiva stra-

tegiers betydelse för läsförståelseutveckling. 

 

5.1.1 Läs- och undervisningsmetoder 

 

Både i Eckeskogs (2013) och Jönssons (2007) studie framkommer det att högläsning används 

flitigt av lärarna i läsförståelseundervisningen. Vid träning av lässtrategier utgår lärarna ofta från 

högläsning för att eleverna sedan ska kunna tillämpa strategierna vid egen läsning (Eckeskog, 

2013, s. 91). Högläsningen bidrar till att både elever och lärare använder olika lässtrategier i 

läsningen (Jönsson, 2007, s. 74). Inom högläsningsstunderna sker även samtal både innan, under 

och efter läsningen (Eckeskog, 2013, s. 92; Jönsson, 2007, s. 89), och samtal om det lästa är 

viktigt för förståelseutvecklingen (Jönsson, 2007, s. 89). Under högläsningen är eleverna aktiva 

lyssnare och de kommenterar, ställer frågor och associerar för att skapa en förståelse av inne-

hållet (Jönsson, 2007, s. 233). Enligt Eckeskog (2013, s. 93-94) är högläsning ett viktigt inslag i 

läsförståelseundervisningen och eleverna är generellt intresserade av lärarens högläsning och av 

de samtal som skapas vid läsningen. Vidare bidrar högläsningen till att eleverna ges möjlighet 

att använda förståelsestrategier samt göra kopplingar för att förstå texten. De gör inferenser, 

sammanfattar, föregriper och återberättar det lästa med lärarens stöd. Genom att läsa tillsam-

mans skapas möjligheter till att ställa frågor och utreda oklarheter. Vid högläsning skapas även 

förutsättningar för läraren att kunna modellera strategianvändning så att eleverna själva kan 

anamma användandet av strategierna i den självständiga läsningen (Eckeskog, 2013, s. 95). Dob-

son Scharlach (2008, s. 20) har utformat ett nytt ramverk, kallat START [Students and Teachers 

Actively Reading Text], för att förbättra läsundervisningen och elevernas läsförståelse. Inom 

START läser bland annat läraren högt för eleverna och modellerar samtidigt olika förståelse-

strategier (Dobson Scharlach, 2008, s. 22). Resultatet av studien visade att de elever som fått ta 

5. Resultat 
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del av START-programmet, med bland annat högläsning, visade på bättre läsförståelse (Dobson 

Scharlach, 2008, s. 26). Dock är det inte enbart högläsningen som bidrog till den utökade för-

ståelsen. 

 

I START-programmet fick eleverna även ägna sig åt individuell läsning och svara på frågor på 

en blankett för att öva både förståelsestrategier och metakognitiva strategier (Dobson Scharlach, 

2008, s. 22-23). Som beskrevs ovan hade eleverna som ingått i START bättre läsförståelse än de 

elever som inte fått ta del av samma undervisning. Även Eckeskog (2013, s. 96) beskriver att 

mer individuell läsning i undervisningen måste förekomma för att eleverna ska ges möjlighet att 

praktisera läsförståelsestrategier i sin egen läsning. Enligt Jönsson (2007, s. 236) kan det vara 

svårt att komma åt elevernas enskilda läsning då det är ett mycket individuellt projekt. Eckeskog 

(2013, s. 96) beskriver att läraren måste ge stöttning och feedback till eleverna om vad de behö-

ver utveckla vidare i den individuella läsningen. Dock är det inte många lärare som gör detta då 

de ofta hänvisar till bristande tid och resurser. 

 

5.1.2 Samtal och frågor 

 

I studien av Parker och Harry (2007, s. 305 & s. 311) framkommer det att frågor var en domi-

nerande strategi i läsförståelseundervisningen. Även i Eckeskogs studie (2013, s. 98-99) använde 

lärarna som observerades ofta frågor i undervisningen. I analysen av intervjuerna uppmärksam-

made Parker och Harry (2007, s. 306) att lärarna ansåg att bokstavliga-[literal questions] och infe-

rensfrågor var viktiga strategier för undervisning av läsförståelse. De bokstavliga frågorna, eller 

även kallat innehållsfrågor, kräver enbart ett korrekt svar som alltid hittas på textytan, vilket 

motsvarar strategin att läsa på raderna. Varken utvärderande frågor eller frågor som eleverna själva 

ställer kom på tal i intervjun (Parker & Harry, 2007, s. 306). I observationerna av lärarnas under-

visning bekräftades resultatet från intervjun att elevernas frågor inte prioriterades. Även Eck-

eskog (2013, s. 99) uppmärksammade att elevernas frågor var färre eftersom lärarens frågor var 

fler och tog större plats. När eleverna väl ställde frågor handlade det ofta om stavning och ords 

betydelse på grund av att när lärarna modellerade frågestrategin frågade de efter just dessa saker. 

Eckeskog (2013, s. 99) menar istället att frågorna ska fokusera mer på elevernas olika tolkningar 

av texten. Frågor som ställs ska vara öppna för då kan läraren få en uppfattning om varför eleven 

svarar som de gör och på så sätt kontrollera deras läsförståelse (Westlund, 2013, s. 279). Jönsson 

(2007, s. 75) uppmärksammade däremot i sin studie att eleverna ofta fick ställa frågor men att 

de ställdes främst på textytan och inte frågor som beaktar läsning mellan raderna. Parker och 

Harry (2007, s. 311) belyser att eleverna som aktiva deltagare i förståelseprocessen är viktigt, 

men många lärare i deras studie ser deras roll som passiv. 

 

De frågor som läraren ofta ställde till eleverna i läsförståelseundervisningen var utformade på 

ett sätt att det enbart krävdes ett bokstavligt svar, vilket inte utgör någon kognitiv utmaning 

enligt Parker och Harry (2007, s. 309). Däremot anser Eckeskog (2013, s. 98) att det inte alltid 

har en stor betydelse för vilken typ av fråga som ställs vid förståelsearbete av en text. Hon menar 

att eleverna gör kopplingar och inferenser oavsett frågetyp. Hon hävdar att det snarare handlar 

om hur frågorna följs upp som är avgörande för förståelsearbetet. Genom uppföljningen av 



 

14 
 

frågorna, vilken respons eleverna tillåts att ge samt att läraren lyssnar på elevernas tankar och 

kommentarer skapas det autentiska och viktiga samtalet. 

 

Eckeskog (2013) uppmärksammade genom sin studie att samtalet hade en stor plats i läsförstå-

elseundervisningen. I samtalet förbereds eleverna på den kommande texten samt att innehållet 

knyts an till elevernas erfarenheter (Eckeskog, 2013, s. 98). Genom samtalet kan både lärare och 

elever diskutera och ställa frågor som hjälper dem vidare i sitt tänkande, men även som utmanar 

och bidrar till att nya tankar och frågor väcks (Jönsson, 2007, s. 234-235). I Jönssons studie 

(2007, s. 135) utformade lärarna boksamtal dagligen där de samtalade om det lästa både i grupp 

och i helklass. Samtalet användes både vid högläsning och enskild läsning. Under samtalet upp-

märksammades det att både elever och lärare använde olika lässtrategier (Jönsson, 2007, s. 155). 

Genom boksamtalet utvecklas elevernas sätt att samtala om innehållet i böcker och i samtalen 

uppmärksammar även den enskilde individen kamraternas påståenden och tankar om det lästa, 

vilket bidrar till att de upptäcker nya perspektiv. Även genom lärarens uppmaningar och frågor 

ges möjlighet för eleverna att fördjupa sina tankar om textens innehåll (Jönsson, 2007, s. 234). I 

studien av Sporer, Brunstein och Kiescchke (2009, s. 284) uppmärksammade de att elever som 

fick ingå i små grupper visade på bättre läsförståelse. I de små grupperna blev det mer utrymme 

för samtal och diskussion där eleverna kunde utbyta idéer med varandra vilket i sin tur resulte-

rade i bättre läsförståelseutveckling. 

 

5.1.3 Användning av förståelsestrategier 

 

Lärare tenderar att undervisa en förståelsestrategi i taget vilket leder till att felaktiga signaler ges 

till eleverna (Eckeskog, 2013, s. 97; Ness, 2011, s. 111). Då strategier lärs ut en i taget ges intryck 

av att andra strategier inte ska användas. Därför är det viktigt att kombinera flera strategier för 

att eleverna ska få syn på att olika strategier används under samma läsning (Eckeskog, 2013, s. 

97). Användning samt kombination av flera olika förståelsestrategier i undervisningen främjar 

elevernas läsförståelse (Sporer et al., 2009, s. 284; Reichenberg & Löfgren, 2014, s. 129; Dobson 

Scharlach, 2008, s. 30). I både Sporer et al. (2009, s. 284) och i Reichenberg och Löfgrens (2014, 

s. 129) studie framkom det att användandet av RT strategierna [sammanfatta, ställa frågor, reda ut 

och föregripa] bidrog till att förbättra elevernas läsförståelse. Fördelen med RT-undervisning är att 

man visar hur flera förståelsestrategier kan och bör kombineras för att uppnå effekter på läsför-

ståelseutvecklingen. Att instruera flera förståelsestrategier samt låta eleverna praktisera strategi-

erna i små grupper är möjliga verktyg för att förbättra elevernas läsförståelse (Sporer et al., 2009, 

s. 284-285). Däremot menar Ness (2011, s. 110) att lärarna behöver mer variation i de strategier 

som de undervisar. Hon menar att fyra strategier är ett relativt snävt antal och anledningen till 

att ett få strategier används är lärarens ovana, brist på förtroende att undervisa om fler eller att 

lärare förlitar sig på de strategier som undervisningsmaterial består av. 

 

Ett flertal studier använder sig av strategierna föregripa och förutsäga för att inringa vad texten ska 

handla om innan läsningen inletts för att utveckla elevernas läsförståelse (Sporer et al., 2009, s. 

284; Reichenberg & Löfgren, 2014, s. 129; Dobson Scharlach, 2008, s. 30). Ness (2016, s. 288) 

menar att dessa typer av förståelsestrategier inte räcker för att förbereda eleverna innan läsning. 

Hon hävdar att före-läsförståelsekunskaper måste aktiveras genom att läraren visar på att en bra 
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läsare övervakar texten, sätter ett syfte för läsningen samt aktiverar bakgrundskunskaper innan 

läsningen börjar. Även Eckeskog (2013, s. 98) framhåller vikten av att förbereda en text innan 

den börjar läsas för att skapa en förförståelse. Hon hävdar även att när förståelsestrategierna är 

i fokus kan förförståelsen glömmas bort. Hon menar att texter ofta delas ut till eleverna för att 

öva applicering av strategier. Dessa texter har inte förberetts och eleverna saknar den förförstå-

else som behövs för att börja läsa texten. Förförståelsen är en viktig del i läsförståelsearbetet 

och bör appliceras i undervisningen. 

 

Lässtrategier är viktiga stödstrukturer och bör vara en naturlig del av läsningen (Jönsson, 2007, 

s. 239). Eckeskog (2013, s. 97) hävdar att i arbetet med förståelsestrategier riskeras det att hu-

vudfokus läggs på att kunna namnge strategierna och symbolerna för dem istället för att appli-

ceringen av dessa hjälper eleverna att förstå en text. Det räcker inte att eleverna kan namnge 

strategierna, utan de måste kunna beskriva när och hur de används och på vilket sätt de hjälper 

eleverna till ökad förståelse (Westlund, 2013, s. 219). Enligt Westlund (2013, s. 298) är under-

visning i förståelsestrategier viktigt, men att det kan riskera att bli en färdighetsträning. Det är 

viktigt att läraren förklarar vad en strategi är och hur den ska användas för att bidra till förståelse 

för det lästa (Eckeskog, 2013, s. 97). Det tar tid för eleverna att bli självreglerande användare av 

förståelsesstrategier och därmed krävs det förståelsestrategiundervisningar under flera år i sko-

lan för att möjliggöra både utveckling av läsförståelse samt tillämpning av strategierna vid egen 

läsning för eleverna (Hilden & Pressley, 2007, s. 73). 

 

5.1.4 Metakognition och metakognitiva strategier 

 

Användandet av metakognitiva strategier i undervisningen bidrar till förbättring av elevers läs-

förståelseutveckling (Othman, Mahamus & Jaidi, 2014, s. 110; Houtveen & van de Grift, 2007, 

s. 186; Boulware-Gooden, Carreker, Thornhill & Joshi, 2007, s. 77). Othman et al. (2007, s. 108) 

beskriver att elever som ges undervisning i metakognitiv strategianvändning ökar sin läsförstå-

else mer i jämförelse med elever som inte undervisats i dessa typer av strategier. Även Houtveen 

och van de Grift (2007, s. 186) konstaterar genom sin studie att elever som undervisas i meta-

kognitiva strategier visar på en signifikant bättre och utökad läsförståelse i jämförelse med elever 

som inte tagit del av samma undervisning. Genom instruktion av strategierna samt att tid ges 

till dessa instruktioner, bidrar det till att eleverna utvecklar både sina metakognitiva färdigheter 

och läsförståelse (Houtveen & van de Grift, 2007, s. 186). I Westlunds studie (2013, s. 215) 

beskrev de kanadensiska lärarna att metakognitiva färdigheter är viktiga för läsförståelseutveckl-

ingen. De beskrev att eleverna ska förstå och tänka på vad de använder för att kunna förstå en 

text och att de ska kunna fokusera på tänkandet bakom läsningen för att utveckla sin läsförstå-

else. 

 

Enligt Othman et al. (2007, s. 109) bidrar applicering av metakognitiva strategier till utvecklad 

förståelse av det lästa. Genom strategianvändningen blir eleverna delaktiga och interagerar mer 

med varandra genom diskussion. Diskussionen kan möjliggöra för eleverna att förbättra sin 

förståelse för en text genom att lära av varandra (Othman et al., 2007, s. 109-110). Förbättring 

och utveckling av metakognitiva färdigheter bidrar till bättre läsförståelse och därför är det vik-

tigt att lärare undervisar elever i metakognitiva färdigheter och metakognitiva strategier, som till 
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exempel att övervaka sin egen förståelse av texten under läsningen (Houtveen & van de Grift, 

2007, s. 186-187). 

 

 

5.2  Lärarens betydande roll 

 

För att besvara litteraturstudiens andra frågeställning har tre kategorier skapats. I följande kapitel 

beskrivs lärarens betydelse och vad som antas krävas av läraren för att utveckla elevernas läsför-

ståelse. I kapitel 5.2.1 beskrivs betydelsen av lärarens kompetens och professionella utveckling 

för elevernas läsförståelseutveckling. I kapitel 5.2.2 presenteras läraren som vägledare och mo-

dellerare. Slutligen i kapitel 5.2.3 beskrivs lärarens betydelse som stödstruktur i elevernas läsför-

ståelseutveckling. 

 

5.2.1 Lärarens kompetens och professionella utveckling 

 

Lärarens kompetens inom läsförståelse, olika läsförståelsestrategier och tillämpningen av dessa 

i undervisningen är betydelsefullt för att möjliggöra utveckling av elevers läsförståelse (Hilden 

& Pressley, 2007, s. 70; Ness, 2011, s. 111; Reichenberg & Löfgren, 2014, s. 129; Westlund, 

2013, s. 295). I studien av Hilden och Pressley (2007, s. 58) framkom det att lärarna till en början 

var motstridiga gentemot konceptet professionell utveckling inom läsförståelseinstruktioner i 

form av TSI. Lärarna ansåg att de redan visste allt de behövde veta för att bli framgångsrika 

lärare i förståelsestrategier. Dock visade det sig senare i studien att lärarna förändrade sina atti-

tyder gentemot kompetensutvecklingen. De beskrev att kunskaperna om de olika förståelsestra-

tegierna gav dem trygghet i undervisningen. Kompetensutvecklingen bidrog till förändringar i 

både lärarens tänkande och agerande i undervisning. Det blev ökad diskussion, ökad användning 

av flera olika texttyper samt att eleverna blev mer uppmuntrade att använda förståelsestrategier 

i läsningen på ett djupare plan (Hilden & Pressley, s. 67-68). I Browns (2008, s. 541-542) studie 

framkom det att undervisningsmetoderna inom läsförståelse skiljer sig markant beroende på om 

läraren har utbildats inom TSI eller inte. TSI-lärare undervisar eleverna varierande förståelse-

strategier, tänker högt för att modellera strategierna samt att de stöttar eleverna i deras tankeop-

erationer mer än icke TSI-lärare gör. TSI-lärare värdesätter även kollaborativt lärande där ele-

verna får lära av varandra genom att de får diskutera och prata om sin förståelse för den lästa 

texten tillsammans med andra (Ibid., s. 542). 

 

Lärarens kompetensutveckling bidrar till att utveckla elevers läsförståelse till det bättre. Genom 

att läraren utbildas inom området skapas förutsättningar för att lära elever att själva tillämpa 

förståelsestrategier vid läsning (Hilden & Pressley, 2007, s. 68-69). Även Westlund (2013, s. 295) 

belyser vikten av lärarens kompetensutveckling för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en 

god läsförståelse. Hon menar att det är viktigt att läraren ges möjlighet att fördjupa sina kun-

skaper i vad det innebär att undervisa i läsförståelse och förståelsestrategier. Läraren måste ges 

kunskap i hur undervisningen bör se ut för att eleverna ska kunna utveckla sin läsförståelse 

(Ibid., s. 295). För att lära elever förståelsestrategier och tillämpning av dessa måste läraren själv 

kunna använda strategierna vid läsning på ett effektivt sätt. Läraren måste uppmärksamma och 



 

17 
 

öva strategianvändning vid egen läsning men även notera förbättringen runt användandet av 

strategierna. Om läraren blir mer erfaren om olika strategianvändningar kan de tala om dem 

bättre i undervisningen och på så sätt anammar eleverna strategierna (Hilden & Pressley, 2007, 

s. 71-72). Lärares utvecklingsprocess kan ta lång tid och även lärare är i behov av att bli sedda 

och uppmuntrade i sitt arbete om läsförståelse (Eckeskog, 2013, s. 101). Lärare måste öva för 

att kunna undervisa och lära elever läsförståelse. Därför är det viktigt att det ges möjlighet i 

lärarutbildningarna att de framtida lärarna utbildas i läsförståelse så som förståelse- och meta-

kognitiva strategier (Reichenberg & Löfgren, 2014, s. 129). Stöttning måste ges till lärarna så att 

de i sin tur kan undervisa eleverna till att bli självreglerande användare av läsförståelsestrategier 

vid egen läsning (Ness, 2011, s. 111). Det är viktigt att lärarna ges stöd och undervisningsförslag 

för att förbättra sin undervisning i läsförståelse, vilket Ness framhåller i sin studie (2016, s. 289). 

Hon menar specifikt att lärarna både behöver stöd och tränas i att använda strategin tänka högt 

(Ness, 2016, s. 289-290).  Lärarens kompetens beträffande läsförståelse och förståelsestrategier 

är en betydande faktor för utvecklandet av elevers läsförståelse (Hilden & Pressley, 2007, s. 71-

72). 

 

5.2.2 Vägledare och modellerare 

 

Lärarens modellering i användandet av förståelsestrategier är viktigt för elevernas läsförståelse-

utveckling (Eckeskog, 2013, s. 95; Dobson Scharlach, 2008, s. 23-30; Parker & Hurry, 2007, s. 

310; Fisher, Frey & Lapp, 2011, s. 239). Läsförståelseundervisningen erbjuder ofta eleverna en 

guidad praktik i form av att modellera användning av olika strategier vid läsning (Dobson 

Scharlach, 2008, s. 23-30; Parker & Hurry, 2007, s. 310; Eckeskog, 2013, s. 95; Westlund, 2013, 

s. 218). Det är viktigt att läraren ger läsförståelseinstruktioner dagligen för att förbättra elevernas 

läsförståelse. Undervisningen ska omfatta att läraren modellerar olika strategier och förklarar 

tydligt när och hur de används (Dobson Scharlach, 2008, s. 30). Vägledning av denna typ hjälper 

eleverna att veta hur de ska ta sig an texter vid egen läsning för att få en förståelse för innehållet. 

Genom att modellera tydliggör läraren för eleverna att goda läsare använder olika tekniker för 

att förstå. När läraren tänker högt blir hen en modell för eleverna som visar på att alla som läser 

ibland måste stanna upp, läsa om, ställa frågor för att kunna reda ut något och därmed kunna 

läsa med god förståelse (Eckeskog, 2013, s. 95 & 97). 

 

I studien av Fisher et al. (2011) instruerades lärare, i ett coachingprogram, att modellera förstå-

elsestrategier med högläsning genom tänka högt-metoden. Syftet var att se om elevernas läsför-

ståelse förbättrades genom coachingen och appliceringen av metoden. Resultatet visade att ele-

vernas läsförståelse hade blivit bättre vars lärare deltog i coachingprogrammet med diskussions-

tillfällen efter varje genomförd lektion (Fisher et al., 2011, s. 235-236) och lärarna blev även 

medvetna om metodens nytta efter den professionella utvecklingen. Studien visar på att model-

lering i användning av strategier för att förstå en text bidrar till läsförståelseutveckling hos ele-

verna (Ibid., s. 239). I studien av Westlund (2013) framkom det att den svenska lärarkårens 

läsförståelseundervisning skilde sig från den kanadensiska. Westlund beskrev att hon ville jäm-

föra den svenska skolan med den kanadensiska, då Kanada har legat bättre till i de internationella 

undersökningarna kring läsförståelse. De kanadensiska lärarna modellerade och visade eleverna 

hur man gör för att förstå en text samt användandet av förståelsestrategier (Ibid., s. 218 & 278). 
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Lärarna beskrev att syftet med modelleringen var att successivt öka elevernas ansvar som läsare 

samtidigt som lärarens ansvar minskade (Ibid., s. 218). De kanadensiska lärarna gav eleverna 

stöd i deras läsförståelseutveckling. Den svenska lärargruppen såg läsförståelseundervisningen 

mer som ett individuellt projekt där eleverna fick arbeta självständigt med ett specifikt läromedel 

(Ibid, s. 277). Westlund menar för att eleverna ska utveckla sin läsförståelse måste lärare visa 

hur de själva gör för att förstå en text och låta eleverna successivt ta mer ansvar under lärarens 

vägledning (Ibid., s. 298). Däremot framhåller Eckeskog (2013, s. 95) bara för att läraren mo-

dellerar och visar på användningen av förståelsestrategier betyder inte det att alla eleverna förstår 

att tanken med övningen är att de ska kunna tillämpa dessa vid den egna läsningen. Hon menar 

att det inte enbart räcker med att modellera strategierna. Eleverna måste ges tillfälle att träna på 

att använda strategierna i både gruppläsning och enskild läsning för att kunna utveckla en god 

läsförståelse. 

 

5.2.3 Scaffolding och stödstruktur 

 

Enligt Jönsson (2007, s. 239-240) fungerar läraren som en viktig stödstruktur vars främsta upp-

gift är att vara elevernas samarbetspartner och inte att värdera deras arbete. Hon menar även att 

läraren ska stödja och hjälpa eleverna att på olika sätt möta texten för att skaffa sig en förståelse. 

Stödstrukturen syftar till att hjälpa eleverna att göra sådant de inte klarar att göra på egen hand. 

I samtalen om olika lässtrategier ska läraren stödja processen (Jönsson, 2007, s. 239). Även Eck-

eskog (2013, s. 96) menar att läraren måste stödja eleverna i sin förståelseprocess. Genom att 

stödja eleverna vid den enskilda läsningen kan de använda och överföra strategier de övat på 

tillsammans med läraren. Användandet av ramverket Scaffolding Reading Experience [SRE] bidrar 

till att förbättra elevernas läsförståelse (Enyew & Yigazaw, 2015, s. 267; Liang, Peterson & Gra-

ves, 2005, s. 396). SRE utgår från det teoretiska begreppet scaffolding, och tanken bakom ramver-

ket är att läraren ska hjälpa och stödja eleverna till att förstå och kunna utföra olika uppgifter. 

Ramverket består av två faser: planering- och genomförandefasen. Under de båda faserna pla-

nerar läraren olika aktiviteter (före, under och efter läsning) som stödjer elevernas lärande så att 

de uppnår syftet med den planerade lektionen och för att få förståelse för det lästa (Liang et al., 

2005, s. 389-390). Genom SRE stödjs och förbättras elevernas läsförståelse samt bidrar till att 

eleverna använder olika strategier vid den egna läsningen (Enyew & Yigazaw, 2015, s. 270). Att 

implementera scaffolding i undervisningen kan förbättra elevernas läsförståelse (Ibid., s. 267).  

 

I studien av Fisher et al. (2011, s. 237) uppmärksammades det att lässtrategin sammanfattning var 

svår att utveckla för eleverna. Det speglade att lärarna inte stöttade elevernas lärande genom att 

visa denna strategi. Läraren menade att hon inte ville göra allt arbete åt eleverna, hon hävdade 

att de måste göra något själva. Forskarna ansåg för att eleverna ska kunna sammanfatta måste 

läraren först visa hur man gör och på så sätt stödja elevernas lärande. I Dobson Scharlachs 

(2008, s. 23) START-program var scaffolding från läraren en stor del av undervisningen. Hon 

förklarar att efter varje modellering av olika förståelsestrategier stöttade [scaffolded] läraren ele-

verna till att använda strategierna under högläsningssessionerna. Hon förklarar att syftet med 

att stödja eleverna med varje strategi var för att öka elevernas metakognitiva förmåga till att 

överföra dem till sin egen läsning. Studiens resultat visade på att de elever som deltagit i START-
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undervisningen hade bättre läsförståelse, och de hade även en mer positiv attityd och känsla till 

läsningen (Dobson Scharlachs, 2008, s. 26 & 29).  
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Diskussionsavsnittet inleds med metoddiskussion där tillvägagångsätt inom informationssök-

ning och materialanalys diskuteras (kap. 6.1). I kapitel 6.2 diskuteras studiens resultat kopplat till 

bakgrunden, styrdokumenten och mina egna erfarenheter. 

6.1 Metoddiskussion 

Sökning av material har utgått från studiens syfte och frågeställningar, och för att hitta relevant 

material till studien har sökningar skett i olika databaser, genom kedjesökningar samt författar-

sökningar. Valet att använda olika typer av sökningar var för att få ett brett och relevant 

material.  Databasen ERIC användes mest och resulterade i ett stort urval och för att kunna 

söka i ERIC måste sökorden bestå av engelska begrepp. Det som kan vara svårt är att översätta 

svenska begrepp korrekt till engelska men de begrepp som användes i sökningarna resulterade 

i många träffar och därför användes de i olika konstellationer för att effektivisera träffarna. 

Detta resulterade i att jag fann en mängd internationell forskning, vilket är relevant för denna 

studie. Fördelen med att inkludera internationella studier är för att få en översikt och anamma 

vad andra länder kommit fram till inom ämnesområdet. Då länder som bland annat USA, 

Tyskland, Kanada och Nederländerna hade högre poäng i PISA-undersökningen än Sverige 

(Skolverket, 2013, s. 13), var det intressant att undersöka hur andra länder organiserar sin 

undervisning samt vad läraren har för betydande roll. Vidare användes kedjesökningar för att 

undersöka funna studiers referenslistor för att hitta ytterligare relevant material till studien. 

Vissa sökningar resulterade i användbart material, men ofta var det publikationer som var svåra 

att få tag i. Även författarsökningar gjordes på tre kända svenska forskare inom området (Jöns-

son, Eckeskog och Westlund). Denna typ av sökning resulterade i tre svenska avhandlingar, 

vilket är en del av den nationella forskningen som belyses i studien. 

Valet att ha med både nationell och internationell forskning är för att få en vidgad syn på 

problemområdet och att täcka ett större fält av forskning för att finna det mest relevanta för 

min studie. En stark sida av studien är att mycket internationell forskning har inkluderats i 

arbetet. Lärdom kan tas från andra länder om arbetet med läsförståelse och knytas an till den 

svenska forskningen som belyses i denna studie. Samtidigt kan det vara en svaghet med arbetet 

att den består mest av internationell forskning och den nationella forskningen inte represente-

ras i ett lika stort antal. Dock uppvägs detta då den nationella forskningen består av tre av-

handlingar och en vetenskaplig artikel. 

Under arbetets gång har syftet ändrats gällande vilka åldrar arbetet ska fokusera på. Studier 

gjorda på grundskolans lägre år (årskurs F-6) har inkluderats i studien eftersom mycket av 

forskning som gjorts inom problemområdet har genomförts i dessa åldrar. Därmed ändrades 

studiens syfte från att enbart fokusera på åldrarna F-3 till att omfatta grundskolans tidiga år. 

Valet att ha med studier gjorda på äldre elever än årskurs F-3 var även för att få en bredare syn 

6. Diskussion 
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över området för att sedan kunna anamma det i läsförståelseundervisningen. Dock har ett un-

dantag gjorts och artikeln Coaching middle-level teacher to think aloud improves comprehension instruction 

and student reading achievement inkluderades i arbetet. Studien var gjord på lärare som arbetade i 

årskurs 6-8 och valet att ta med denna artikel var för att fokus låg på lärarens arbete och pro-

fessionella utveckling i ett försök att förbättra elevernas läsförståelse, vilket är relevant för 

denna studie. 

Valet av inkluderingskriterier kan ha haft en viss påverkan på studiens resultat. Det första och 

tredje kriteriet (se kap. 4.2) bidrog till att relevant material valdes att inkluderas och hade en 

positiv påverkan på resultatet. Däremot kan det andra kriteriet ha bidragit till både positiv och 

viss negativ påverkan av resultatet. Den positiva påverkan är att både bra och innehållsrika 

studier har inkluderats i studien då valet att inte enbart ha studier gjorda på F-3 valdes. En viss 

negativ inverkan kan vara att det inte blev ett resultat som riktades direkt till årskurs F-3, men 

jag anser att oavsett om studien är gjord på äldre elever kan man anamma det i de yngre åren. 

Rent principiellt handlar läsförståelseundervisningen om samma sak oavsett ålder vilket fram-

kom i läsning av materialet samt i resultatet. 

De material som analyserats har bestått av 3 avhandlingar och 14 vetenskapliga artiklar. Ana-

lysen har genomfört i tre olika faser där olika steg har utförts för att analysera materialet. Valet 

att analysera materialet i olika steg var för att bearbeta och få en så rättvis tolkning av dess 

resultat som möjligt. För att uppmärksamma likheter och skillnader mellan de vetenskapliga 

texterna skapades olika teman och kategorier. Vidare färgkodades de valda materialen utifrån 

kategorierna för att underlätta analysprocessen. Färgkodningen underlättade både materialana-

lysen och resultatprocessen genom att belysa kategorierna och på så sätt uppmärksamma källor-

nas likheter och skillnader på ett effektivt sätt. Framställningen av kategorier och teman har 

bearbetats och ändrats under arbetets gång för att presentera resultatet på ett distinkt sätt som 

möjligt. De valda kategorierna användes för att på ett strukturerat sätt belysa resultatet. Att 

strukturera materialet efter kategorier eller teman underlättar läsningen vilket lyfter arbetet. 

 

Urvalet av material som analyserats var relevant för studiens syfte och frågeställningar, vilket 

bidrog till att arbetets problemområde framställdes. Materialen som inkluderades och användes 

i studien bestod till stor del av internationell forskning, vilket innebär att de framställs på eng-

elska. Det medför att tolkning av materialet kan ha påverkats då engelska inte är mitt modersmål. 

Dock har de engelskspråkiga artiklarna lästs och översatts noga efter förmåga för att göra en så 

rättvis tolkning som möjligt. 

 

6.2  Resultatdiskussion 

 

I följande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras. I kapitel 6.2.1 diskuteras hur läraren 

kan utforma undervisningen för att bidra till att utveckla elevernas läsförståelse. I kapitel 6.2.2 

diskuterats lärarens roll i elevernas läsförståelseutveckling. Förslag på fortsatt forskning inom 

ämnet kommer att presenteras i kapitel 6.2.3. 
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6.2.1 Utformning av läsförståelseundervisningen 
 

I läroplanen, under det centrala innehållet för ämnet svenska (Skolverket, 2016c, s. 248), fram-

kommer det att eleverna ska ges möjlighet att arbeta med lässtrategier i undervisningen för att 

utveckla läsförståelse. Det står vad som ska undervisas men det framkommer inte hur det ska 

göras. Det medför att läraren har en viktig uppgift i att tolka hur undervisningen ska organiseras 

för att utveckla elevernas läsförståelse. Genom studiens resultat har olika sätt att organisera 

undervisningen för att möjliggöra läsförståelseutveckling presenteras och ska diskuteras här ne-

dan. 

 

Ett flertal forskar lyfter fram högläsningen som en gynnande läsmetod för att utveckla elevernas 

läsförståelse (Eckeskog, 2013; Jönsson, 2007; Dobson Scharlach, 2008). Högläsningen skapar 

förutsättningar för läraren att modellera strategier, skapa samtal, ställa frågor och eleverna ges 

möjlighet att använda och öva på olika förståelsestrategier i läsförståelsearbetet. Utifrån vad 

forskningen framhåller bör högläsning användas i läsförståelseundervisningen. Genom högläs-

ningen anser jag att läraren på ett effektivt sätt kan visa på hur olika förståelsestrategier kan 

användas för att förstå en text genom att modellera och tänka högt. Detta ger eleverna möjlighet 

att utveckla läsförståelse och enligt Reichenberg (2008) är en av skolans viktigaste uppgifter att 

lära alla elever förstå och använda texter samt att läsförståelsen är nyckeln till att lyckas både i 

skolans ämnen och som fungerande samhällsmedborgare. Dock framhåller Eckeskog (2013) att 

det inte räcker med högläsning. Eleverna måste ges möjlighet att öva på att tillämpa strategier 

vid både gruppläsning och egen läsning. Då en av skolans viktigaste uppgifter är att utveckla 

elevernas läsförståelse (Reichenberg, 2008) och utifrån vad forskningen framhåller som viktiga 

läsmetoder för att utveckla elevernas läsförståelse, drar jag slutsatsen att läsmetoderna måste 

komplettera varandra. Undervisningen ska erbjuda både högläsning, grupp- och enskild läsning 

för att eleverna ska ges möjlighet att både öva och utveckla sin läsförståelse. 

 

Frågor och samtal är två betydande och väl förekommande faktorer inom läsförståelseunder-

visningen (Eckeskog, 2013, Parker & Harry, 2007; Westlund, 2013; Jönsson, 2007). Forskarna 

framhåller användandet av frågor och frågetyper på skilda sätt. Flera forskare hävdar att frågorna 

ska vara öppna för att läraren ska kunna få en uppfattning om varför eleverna svara som de gör 

(Eckeskog, 2013; Westlund, 2013) och att eleverna ska få vara aktiva i att ställa frågor under 

lektionen (Parker & Harry, 2007; Eckeskog, 2013). Om frågorna som ställs är utformade i att 

enbart kräva ett bokstavligt svar utgörs inte någon kognitiv utmaning för eleverna (Parker & 

Harry, 2007). Genom den verksamhetsförlagda utbildning och min tid som vikarierande lärare 

uppmärksammade jag att de frågor som ofta ställdes var på raden och krävde därmed enbart ett 

bokstavligt svar. Utifrån mina observationer utformades ofta dessa typer av frågor då lärarna 

inte hunnit förbereda eller beakta sina val av frågor. Baserat på vad forskningen belyser i denna 

studie och utifrån mina erfarenheter, bör läraren göra medvetna val av frågetyper och även fun-

dera över vad de bidrar till i elevernas läsförståelseutveckling. Men enligt Eckeskog (2013) spelar 

det inte alltid så stor roll vilken typ av fråga som ställs vid förståelsearbete. Hon hävdar att det 

är på vilket sätt frågorna följs upp som är avgörande för läsförståelseutvecklingen. Alltså är det 

samtalet om frågorna som är viktigt. Dock kan jag förhålla mig delvis kritisk till Eckeskogs 

(2013) ståndpunkt. Med utgångspunkt i vad de andra forskarna framför samt att jag själv i den 

verksamhetsförlagda utbildningen och den tid som vikarierande lärare tagit del av olika lektioner 
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i läsförståelsearbetet, anser jag att olika typer av frågor påverkar elevernas läsförståelseutveckl-

ing. Jag delar min uppfattning med Eckeskog (2013) om att hur frågorna följs upp är avgörande, 

men jag anser för att kunna göra det måste de frågor som ställts vara väl genomtänkta och bidra 

till att eleverna ges möjlighet att svara på frågorna. Alla typer av frågor bidrar inte till att eleverna 

kan svara eller föra ett samtal om texten. Frågorna kan vara svårtolkade eller inte väcka deras 

nyfikenhet eller intressen. Därmed bör olika typer av frågor som är väl genomtänkta ställas. 

Istället för att alltid ställa frågor vars svar finns på raden bör läraren variera detta med att ställa 

frågors vars svar kan hittas mellan eller bortom raden, det vill säga att svaret inte återfinns direkt i 

texten. Dessa typer av frågor kräver att eleverna måste tänka utanför ramen och även koppla 

textens innehåll till sina egna erfarenheter samt bakgrundskunskaper. Som beskrevs ovan menar 

Parker och Harry (2007) att det inte blir någon kognitiv utmaning om frågorna alltid ställs på 

raden. Därför bör frågetyper varieras och det krävs ett medvetet val av frågetyper men, precis 

som Eckeskog (2013) framhåller, bör läraren följa upp frågorna för att utmana och vidareut-

veckla elevernas läsförståelse för att skapa samtal där läraren får syn på elevernas förståelse. 

Dock gjorde Eckeskog (2013) antagandet om att det inte alltid spelar roll vilken typ av fråga 

som ställs utifrån sina observationer av fem lärare i fem olika klassrum. Ståndpunkten eller re-

sultatet hade kanske sett annorlunda ut om studien hade utförts på andra klasser och lärare, eller 

om hon hade observerat fler klasser och lärare. Detta bör beaktas då resonemang om frågetyper 

och uppföljande samtal förs. Genom samtal möjliggörs det för nya frågor och funderingar, men 

även utbyten av idéer (Jönsson, 2007; Sporer et al., 2009). Utifrån forskarnas resultat kan slut-

satsen dras att det är kombinationen av frågor och samtalet som bidrar till att utveckla elevernas 

läsförståelse. Frågorna möjliggör för samtal, och samtalet möjliggör för frågor att ställas. Därför 

är det viktigt att inkludera båda delar i undervisningen. I det framtida yrket som lärare ska med-

vetna val av frågor göras så att samtal skapas om det lästa för att utveckla elevernas läsförståelse. 

 

I studiens resultat framkommer det att flera forskare framhåller att användningen och kombi-

nationen av flera olika förståelsestrategier i undervisningen främjar elevernas läsförståelse (Spo-

rer et al., 2009; Reichenberg & Löfgren, 2014; Dobson Scharlach, 2008). Vidare styrks lässtra-

tegiernas användning i undervisningen av läroplanens centrala innehåll i svenska, där det står att 

undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar lässtrategier (Skolverket, 2016c). Även i kom-

mentarmaterialet för ämnet svenska (Skolverket, 2016b) står det att undervisning i lässtrategier 

är nödvändigt för att eleverna ska ges möjlighet att fördjupa sin läsförmåga och att det är så pass 

viktigt att det återkommer i alla årskurser i grundskolan. Dock framhåller Eckeskog (2013) att i 

arbetet med lässtrategier i läsförståelseundervisningen riskeras det att huvudfokus hamnar på att 

kunna namnge strategierna och veta symbolerna för dessa istället för att appliceringen av dessa 

hjälper eleverna att förstå en text. Genom den verksamhetsförlagda utbildningen samt min tid 

som vikarierande lärare upplevde jag precis det som Eckeskog (2013) förklarar. I undervisningen 

om läsförståelsestrategier ägnades mycket tid åt att fokusera på symbolerna som representerar 

strategierna, till exempel Spågumman och Cowboyen. Precis som Eckeskog (2013) och West-

lund (2013) hävdar bör fokus istället läggas på att strategierna ska användas för att underlätta 

och stödja förståelsen vid läsning. Med koppling till studiens bakgrund, där det framkommer att 

lässtrategier är de redskap som används för att förstå en text (Westlund, 2012) samt att skolan 

bör hjälpa eleverna att utveckla dessa strategier (Stensson, 2006), är lässtrategier en väsentlig del 

att arbeta med i läsförståelseundervisningen. Slutsatsen som dras är att ett flertal läsförståel-

sestrategier ska användas i undervisningen på ett integrerat sätt och det är viktigt att lärare är 
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medvetna om vart fokus ska ligga för att bidra till att eleverna utvecklar en god läsförståelse. 

Något som kan vara kritiskt i tillämpningen av flera strategier samtidigt är att det kan bli rörigt 

för eleverna att komma ihåg och hålla isär strategierna. Jag anser att det är viktigt att lärare i 

början av läsförståelseundervisningen introducerar en strategi i taget och att det sedan sker en 

progression i att använda flera strategier under en och samma läsning för att eleverna ska upp-

märksamma att flera olika strategier används vid läsningen. Det som är viktigt i arbetet med 

förståelsestrategierna är att visa att flera olika strategier används under samma läsning, precis 

som Eckeskog (2013) framhåller, men att detta sker efter att alla har introducerats mer närgå-

ende. Genom att tillämpa strategierna på följande sätt anser jag att det blir lättare för eleverna 

att applicera de olika strategierna vid den enskilda läsningen. 

 

Ness (2016) och Eckeskog (2013) framhåller att läraren måste skapa förförståelse hos eleverna 

för att kunna bearbeta en text med förståelse genom att bland annat aktivera deras bakgrunds-

kunskaper. I läroplanens första kapitel (Skolverket, 2016c, s. 8) står det att läraren ska utgå från 

elevernas bakgrund för att kunna främja elevernas lärande och kunskapsutveckling. I studiens 

bakgrund framkommer det även att inom läsförståelsen är både förkunskaper och bakgrunds-

kunskaper väsentliga för att kunna förstå en text (Bråten, 2008; Westlund, 2012). För genom 

tidigare erfarenheter och bakgrundskunskaper konstruerar läsaren innebörder och förståelse för 

det lästa (Lundberg & Herrlin, 2014).  Utifrån vad Ness (2016), Eckeskog (2013) och läroplanen 

(2016c) framhåller samt vad som framkommer i bakgrunden bör läraren medvetet i undervis-

ningen aktivera och utgå från elevernas bakgrundskunskaper för att möjliggöra deras läsförstå-

elseutveckling. 

 

I studiens resultat framställs det att inte enbart lässtrategier ska användas i läsförståelseunder-

visningen. Även användandet av metakognitiva strategier bidrar till förbättring av elevers läsför-

ståelseutveckling enligt ett flertal forskare (Othman, Mahamus & Jaidi, 2014; Houtveen & van 

de Grift, 2007; Boulware-Gooden, et al., 2007). Under bearbetningen av materialen som fram-

ställts i resultatet uppmärksammades det att studier gjorda i Sverige nämnde inte metakognition 

eller metakognitiva strategier i lika stor utsträckning som de internationella studierna. Vidare 

benämns inte begreppen i den svenska läroplanen. Jag upplever det intressant att fråga sig varför 

metakognition verkar vara av större intresse i andra länder än i Sverige. Som nämndes i bak-

grunden är metakognitiva strategier metoder som används i undervisningen för att hjälpa ele-

verna att förstå hur de själva lär sig. Strategierna används för att eleverna ska ges möjlighet att 

tänka om sitt eget tänkande (Inclusive Schools Network, 2015). Utifrån att studiens resultat visar 

på att metakognitiva strategier är en viktig del av läsförståelseutvecklingen är detta något svenska 

lärare bör vara medvetna om och överväga att anamma i läsförståelseundervisningen. I min 

framtida roll som lärare ska jag överväga att ta med metakognitiva strategier för att möjliggöra 

en god läsförståelseutveckling hos mina framtida elever. 

 

Sammanfattningsvis finns det olika tillvägagångssätt att utforma undervisningen för att möjlig-

göra utveckling av elevers läsförståelse. Utifrån studiens resultat anser jag att det framkommer 

att många olika metoder och strategier kan möjliggöra utveckling, men det handlar främst om 

att läraren är medveten om vilka metoder som är gynnsamma, vad och varför hen väljer att 

fokusera på som bidrar till elevers läsförståelseutveckling. I min framtida profession som lärare 
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kommer jag att göra medvetna val av undervisningsmetoder och strategianvändning för att möj-

liggöra läsförståelse för alla elever. Då kunskapskraven för både årskurs 1 och 3 framhåller att 

eleverna ska visa på läsförståelse samt kunna använda olika lässtrategier på ett fungerande sätt 

(Skolverket, 2016c) måste jag som lärare skapa förutsättningar för att det ska bli möjligt. Det 

blir möjligt då jag som lärare gör medvetna val av undervisningsmetoder och strategier som 

gynnar och möjliggör för eleverna att utveckla en god läsförståelse. 

 

6.2.2 Lärarens roll 

 

Flera forskare framställer läraren som en betydande roll i elevernas läsförståelseutveckling (Hil-

den & Pressley, 2007; Ness, 2011; Reichenberg & Löfgren, 2014; Westlund, 2013; Eckeskog, 

2013; Dobson Scharlach, 2008; Parker & Hurry, 2007; Fisher et al., 2011; Westlund, 2013). 

Forskarna lyfter fram olika betydande faktorer hos lärarna för att möjliggöra läsförståelseut-

veckling. En viktig faktor som lyfts fram i denna studies resultat är lärarens kompetens och 

professionella utveckling. Flera forskare menar att lärarens kompetens inom läsförståelse, olika 

läsförståelsestrategier och tillämpningen av dessa i undervisningen är betydelsefullt för att möj-

liggöra utveckling av elevers läsförståelse (Hilden & Pressley, 2007; Ness, 2011; Reichenberg & 

Löfgren, 2014; Westlund, 2013). För att lära ut läsförståelse måste läraren själv kunna tillämpa 

förståelsestrategier på ett fungerande sätt. Vidare är det viktigt att lärarna deltar i professionell 

utveckling för att kunna undervisa i läsförståelse. I studiens bakgrund beskrivs det att läraren 

bör medvetet arbeta med läsförståelse på olika nivåer och med olika syften i undervisningen 

(Westlund, 2012). Jag anser att det enbart kan bli möjligt då läraren själv besitter kompetens 

inom området, som de fått ta del av i den professionella utvecklingen. Därför är det viktigt att 

lärarna ges möjlighet att utbildas vidare och ingå i kompetensutveckling inom läsförståelsein-

struktioner och undervisning. Vidare för att inte riskera att elever blir poor comprehenders, som inte 

förstår vad de läser (Reichenberg, 2008), anser jag att det krävs att läraren besitter kompetenser 

inom området. Med koppling till studiens bakgrund, där Reichenberg (2008) beskriver att elever 

som har bristande läsförståelse får det svårt i skolan då lärandet bygger till stor del på att kunna 

använda, förstå och hämta information från olika typer av texter, måste vi som lärare arbeta 

aktivt för att alla elever ska utveckla en god läsförståelse. Jag anser att detta blir möjligt då läraren 

besitter kompetens och fått delta i olika utvecklingsprogram eller kurser. 

Ytterligare faktorer som belyses i resultatet är läraren som vägledare, modellerare och stödstruk-

tur. Ett flertal forskare lyfter fram vikten av lärarens modellering i användandet av förståelse-

strategier för elevernas läsförståelseutveckling (Eckeskog, 2013; Dobson Scharlach, 2008; Par-

ker & Hurry, 2007; Fisher et al., 2011). Genom att modellera tydliggör läraren för eleverna att 

goda läsare använder olika tekniker och strategier för att förstå en texts innehåll (Eckeskog, 

2013). Dock framhåller Eckeskog (2013) att det inte enbart räcker att läraren modellera strate-

gierna. Hon menar att eleverna även måste ges tillfälle att träna på att använda strategierna vid 

egen läsning. Utifrån forskningens resultat kan slutsatsen dras att det är viktigt att läraren mo-

dellerar förståelsestrategierna i undervisningen för att möjliggöra för elevernas läsförståelseut-

veckling men att det inte räcker att enbart modellera strategierna. Eleverna måste även ges till-

fälle att träna på att applicera strategierna vid egen läsning. Därför är det viktigt att undervis-
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ningen erbjuder först modellering och sen träningstillfällen där eleverna kan använda strategi-

erna vid egen läsning. Detta möjliggör även för läraren att kunna följa och ge feedback på ele-

vernas arbete, vilket Westlund (2012) menar bidrar till att motivationen och självkänslan ökar 

hos eleverna. 

Enligt Jönsson (2007) bör läraren även vara en stödstruktur som både stödjer och hjälper ele-

verna i sin utveckling av läsförståelsen. Med koppling till bakgrunden där Bråten och Strømsø 

(2008) framhåller att läraren ska hjälpa och stötta eleverna så att de klarar uppgifterna samt att 

Säljö (2014) beskriver att den som lär är beroende av stöd från en mer kunnig person för att 

kunna förstå och utveckla olika färdigheter [scaffolding], dras slutsatsen att läraren bör stödja ele-

verna i sitt lärande för att kunna utveckla läsförståelsefärdigheter. Enligt Skollagen (SFS 

2010:800) ska eleverna ges ledning och stimulans för att möjliggöra att deras utveckling sker 

enligt utbildningens mål. Det bör understrykas att ledning och stimulans kan ges då läraren både 

planerar undervisningen utifrån varje elevs förmåga samt att läraren stödjer och hjälper eleverna 

till att utveckla sitt lärande. 

Utifrån resultatet på studiens andra forskningsfråga framkommer det att läraren har en bety-

dande roll i elevers läsförståelseutveckling. Denna vetskap ska jag bära med mig till den framtida 

yrkesrollen som lärare och påminna mig om att jag som lärare är en avgörande faktor som bidrar 

till elevers läsförståelseutveckling. 

 

6.2.3 Fortsatt forskning 
 

Under studiens materialinsamling uppmärksammades en brist på nationell forskning inom om-

rådet och även forskning som fokuserar på lärarens betydande roll i elevers läsförståelseutveckl-

ing. Bristen på forskning kan bero på att sökningarna som gjordes kunde effektiviseras, men 

vidare forskning inom dessa områden är önskvärt för att få en tydligare bild över ämnesområdet. 

Vid fortsatt forskning, till det framtida examensarbetet, vore det intressant att undersöka hur 

lärare utformar sin undervisning för att skapa förutsättningar för elever att kunna utveckla en 

god läsförståelse. Det skulle vara givande att utföra denna undersökning i närliggande skolor 

genom att observera lärarnas arbete med läsförståelse samt att intervjua dem om deras val av 

metoder och strategier. Genom undersökningen ges en översikt om hur läsförståelse lärs ut i de 

svenska skolorna och jämförelser kan göras mellan deras arbetssätt och vad andra forskare fram-

håller som lämpliga metoder. 
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Studiens resultat visar att läraren kan organisera sin undervisning på en mängd olika sätt för att 

bidra till att eleverna utvecklar en god läsförståelse. Det handlar om att läraren gör medvetna 

val och varierar sina undervisningsmetoder. Undervisningen bör erbjuda olika typer av läsme-

toder i form av högläsning och individuell läsning. Vidare bör undervisningen skapa tillfällen 

för frågor och samtal. I arbetet med förståelsestrategier bör dessa undervisas i en stor mängd 

och kombinera dem med varandra. Vidare bör fokus läggas på deras användningsområde och 

inte vad strategierna heter eller hur de symboliseras. Även metakognitiva strategier och färdig-

heter bör läras ut och användas i läsförståelseundervisningen. Det är viktigt att eleverna förstår 

och kan tänka på vad de använder för att kunna förstå en text. Vidare har läraren en väsentlig 

och betydande roll i elevernas läsförståelseutveckling. En betydelsefull faktor för att elevernas 

läsförståelse ska bli möjlig är lärarens kompetens inom området. Om läraren besitter kompetens 

bidrar det till att undervisningen blir bättre, vilket leder till att eleverna utvecklar en god läsför-

ståelse. För att läraren ska kunna få denna kompetens krävs även professionell utveckling. Även 

lärarna måste utbildas inom området för att möjliggöra elevernas läsförståelseutveckling. Vidare 

bör läraren vägleda eleverna genom att bland annat modellera användandet av olika strategier 

vid läsning för att förstå en text. Läraren bör även vara en stödstruktur [scaffolding] och stödja 

elevernas lärande. Genom resultatet besvaras både studiens syfte och frågeställningar. 

Denna litteraturstudie är både aktuell och relevant, för av läroplanens kunskapskrav framgår det 

att elever i årskurs 1 ska kunna visa på begynnande läsförståelse och för elever i årskurs 3 ska 

de kunna visa på en grundläggande läsförståelse (Skolverket, 2016c). För att möjliggöra dessa 

kunskapskrav är det väsentligt att lärare är medvetna om hur lässtrategier och metoder ska an-

vändas i läsförståelseundervisningen, men även att de är medveten om sin betydande roll i ele-

vernas läsförståelseutveckling. Litteraturstudien kan därmed vara intressant för verksamma lä-

rare som arbetar med elever i grundskolans tidiga år genom att de beaktar och tillämpar studiens 

resultat i sin egen undervisning. Studien är även relevant för min egen framtida profession som 

lärare. Resultatet bidrar till att ge handfasta förslag på hur undervisningen kan organiseras för 

att utveckla elevers läsförståelse. Vidare visar resultatet att lärare har en väsentlig roll i läsförstå-

elseutveckling, vilket är en kännedom som jag ska bära med mig. Genom att vara medveten om 

lärarens betydelse i läsförståelseutvecklingen bidrar det till att jag kommer göra aktiva val i 

undervisningen och stödja eleverna så att läsförståelseutveckling kan bli möjlig.  

7. Avslutande ord 
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Högskolan för lärande kommunikation 
Självständigt arbete för grundlärare F-3 och 4-6 
 

Översikt över analyserad litteratur 

 
Författare 
Titel 
Tidskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
 
Teoretisk bakgrund 
 

Resultat 

Boulware-Gooden, R., Carreker, 
S., Thornhill, A. & Joshi, R. M.  
 
“Instruction of Metacognitive 
Strategies Enhances Reading 
Comprehension and Vocabulary 
Achievement of Third-Grade 
Students” 
 
The reading teacher 
 
(2007) 
 
Vetenskaplig artikel [Peer re-
viewed] 
 

Syftet med studien var att bestämma 
effektiviteten av systematisk direkt 
anvisning av flera metakognitiva stra-
tegier för att hjälpa eleverna att för-
stå texten. 

Forskningsprojekt/ intervent-
ionsstudie 

För och eftertest 

Interventionsgrupp och jämförel-
segrupp 

Sex stycken årskurs treklassrum 

 

 

Teoretisk bakgrund framkommer 
inte explicit i artikeln. 

Instruktion kring metakognitiva strategier i lektionen 
ledde till positiva effekter på elevernas läsförståelse. 

9. Bilaga 1 
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ERIC  

Brown, R. 
 
”The Road Not Yet Taken: A  
Transactional Strategies Ap-
proach to Comprehension In-
struction” 
 
The Reading Teacher 
 
Vetenskaplig artikel  
 
[Peer Reviewed] 
 
Flerårig, kvalitativ studie 
 
(2008) 
 
USA 
 
ERIC 

Syftet med artikeln är att beskriva 
den årslånga studien gjord av Brown 
och med stöd i studien förklara arbe-
tet runt TSI. 

Observationsstudie 

10 lärare, 5 stycken i TSI-grupp 
och 5 stycken i icke-TSI grupp. 

6 stycken andraklass elever deltog 
i studien.  

 

Videoinspelning 

 

Teoretisk bakgrund framkommer 
inte explicit i artikeln. Eftersom arti-
kel handlar om TSI tolkar jag att den 
teoretiska bakgrunden i artikel är soci-
okulturellt perspektiv då TSI handlar 
mycket om att lära tillsammans och lä-
raren är en vägledare och visar eleverna 
hur man kan göra. 

TSI- och Icke-TSI lärarnas undervisningsmetoder inom 
läsförståelse skilde sig markant åt. TSI lärarna använde 
flera olika lässtrategier.   

Dobson Scharlach, Tabatha  
 
“START Comprehending: Stu-
dents and Teachers Actively 
Reading Text” 
 
The reading teacher 
 
Vetenskaplig artikel [Peer re-
viewed] 
 
(2008) 
 

Syftet med denna studie var att be-
stämma effektiviteten av en instrukt-
ions ram för att modellera och 
scaffold användningen av metakog-
nitiva läsning förståelsestrategier.  
 
Målet med denna interventionsstudie 
var att utforma, genomföra och ut-
värdera en innovativ undervisnings 
ram för att förbättra läsförståelse in-
struktion, prestation och självregle-
rad användning av strategier.  

Interventionsstudie 

För- och eftertest 

Enkäter 

Olika undervisningsformer för 
olika grupper (kontrollgrupp, ST-
grupp och START-grupp) 

 

Sociokulturellt perspektiv: 
Scaffolding genomsyrar artikeln. 

De elever som deltog i START ökade sina läsförståelse-
kunskaper markant i jämförelse med kontrollgrupp och 
ST-gruppen. I START-gruppen modellerade läraren åtta 
olika läsförståelsestrategier genom högläsning. Sedan 
stötte läraren eleverna för att själva använda strategierna. 
Vid egen läsning fick eleverna ett papper som de fick 
fylla i sina tankar om boken, öva på metakognition (ART 
i START). 

Eleverna som deltagit i START-gruppen upplevde även 
en positiv inställning till läsning efter studien. Efter att 
studien genomförts såg man en markant skillnad på vad 
eleverna anser att man gör när man läser. Innan studien 
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USA 
 
ERIC 

 
Fem tredjeklasser i USA, 5 lärare 
och 81 elever. De delades upp i 
de tre grupperna.  

svarade eleverna ingenting, och efter blev det mer svar så 
som tänka på vad som händer, visualiserar historien i hu-
vudet mfl. 

Eckeskog, H. 
 
”Varför knackar han inte bara på? 
En studie om arbete med läsför-
ståelse i åk 1-2.” 
 
(2013)  
 
Licentiatavhandling, Umeå uni-
versitet 
 
Sverige 

SwePub 

Syftet med mitt arbete är att ur ett 
ämnesdidaktiskt perspektiv följa 
några lärare som med Lgr 11 som ut-
gångspunkt bestämt sig för att ut-
veckla arbetet med läsförståelse i åk 
1-2 för att uppnå målen i åk 3. Syftet 
är även att belysa vilken eventuell på-
verkan ett sådant arbete kan få på 
barnens läsförståelse och motivation 
för läsning. 

Etnografisk studie. 

5 olika lärare i fem olika klassrum 
i årskurs 1 och 2. 

Datainsamling skedde genom ob-
servationer, intervjuer och in-
samling av deltagarnas logg-
böcker.  
 
 
Sociokulturellt perspektiv: kun-
skap konstrueras genom samar-
bete i ett sammanhang. 
 

Studiens resultat visar på att lärarna utgår ofta från hög-
läsning när de ska träna och öva på läsförståelsestrategier 
samt modellerar användningen av strategierna för ele-
verna. Det sker ofta samtal i undervisningen kring läsför-
ståelse och därmed integreras eleverna i en social gemen-
skap. Läsförståelsen bör utvecklas i olika läsformer så 
som enskild-, grupp- och gemensam högläsning. 

Enyew, C. and Yigzaw, A. 
 
“Effects of Teacher Scaffolding 
on Students’ Reading Compre-
hension.” 
 
STAR Journal 
 
Vetenskaplig artikel [Peer re-
viewed] 
 
(2015) 
 
Etiopien 
 
ERIC 

Syftet med studien var att ta reda på 
effekterna av lärares scafollding på 
årskurs 4 elevernas läsförståelse. 

En kvasi-experimentell forsk-
ningsdesign  

För- och eftertest, klassrums-
observationer. 

 

 

Sociokulturellt perspektiv: 
Scaffolding genomsyrar artikeln. 

 

 

Genom Scaffolding ingripandet (genom SRE) förbättra-
des elevernas läsförståelse. Att införa scaffolding passa-
ger kan förbättra elevernas läsförståelsekompetenser. 
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Fisher, D., Frey, N. & Lapp, D. 
 
“Coaching middle-level teacher 
to think aloud improves compre-
hension instruction and student 
reading achievement” 
 
The Teacher Educator 
 
Vetenskaplig artikel [Peer re-
viewed] 
 
(2011) 
 
USA 
 
ERIC 
 

Syftet med studien var att undersöka 
om lärarens professionella utveckl-
ing/coaching kring “tänka-högt”-
metoden och modellering av strate-
gier påverkade elevernas läsförståelse 
till det bättre.  

Interventionsstudie 

8 lärare i interventionsgrupp och 
8 i kontroll grupp samt totalt 928 
studenter. 

För- och eftertest, observationer, 
diskussioner samt fältanteck-
ningar. 

Teoretisk bakgrund framkommer 
inte explicit i artikeln. Dock handlar 
artikel om tänka-högt metoden vilket 
innebär att läraren stödjer eleverna ge-
nom att visa hur man tänker för att 
förstå en text. Därmed används signal-
ordet scaffolding i artikeln och 
scaffolding är en del av det sociokultu-
rella perspektivet. Då kan artikeln ha 
ett sociokulturellt perspektiv som teore-
tisk bakgrund.  

Resultatet visar på genom den professionella utveckl-
ingen/coachingen samt användandet av ”tänka högt”- 
metoden av lärarna bidrar till att elevernas läsförståelse 
ökar. Genom att läraren modellerar och stöttar eleverna 
utvecklas deras förståelse till det bättre. 

Hilden, Katherine R. & Pressley, 
Michael 
 
”Self-Regulation through Trans-
actional Strategies Instruction” 
 
Reading & Writing Quarterly 
 
Vetenskaplig artikel [Peer re-
viewed] 
 
(2007) 
 
USA 

Syftet med studien är att undersöka 
och utforska vilka utmaningar och 
framgångar lärare möter när de deltar 
i ett professionellt utvecklingspro-
gram som syftar till att förbättra läs-
förståelseinstruktionerna för att öka 
elevernas själv-användande av läsför-
ståelsestrategier. 

Kvalitativ fallstudie. 

Datainsamling i form av obser-
vationer, samtal och fältanteck-
ningar. 

Följde fem lärare som deltog i ut-
vecklingsprogrammet. 

 

Teoretisk bakgrund framkommer 
inte explicit i artikeln. Dock handlar 
artikel bland annat om TSI samt att 
signalordet scaffolding används kan den 

Resultatet visar på att det är viktigt att lärarna har kom-
petenser kring läsförståelse strategier och hur de kan lä-
ras ut så att eleverna kan anamma dessa strategier och 
tillslut kunna använda dem själva vid läsning.  

 

Vidare framkom det att läraren måste lära ut läsförståel-
sestrategier under många år för att eleverna själva ska 
kunna använda strategierna i läsningen. 
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ERIC 

teoretiska bakgrunden vara sociokultu-
rellt perspektiv. 

Houtveen, A. A. M. & van de 
Grift, W. J. C. M. 
 
“Effects of Metacognitive Strat-
egy Instruction and Instruction 
Time on Reading Comprehen-
sion” 
 
School Effectiveness and School Im-
provement 
 
Vetenskaplig artikel [Peer Re-
viewed] 
 
(2007) 
 

ERIC 

Syftet med studien var att se vilka ef-
fekter det blir på elevernas läsförstå-
else genom att använda metakogni-
tiva strategier och optimera utbild-
ningstiden. 

En quasi-experiment (quasi-expe-
riment; är en empirisk studie för 
att uppskatta orsakseffekterna av 
en intervention på sin målgrupp 
utan slumpmässig fördelning) 

 

344 barn, elva skolor, 10-åriga 
elever (experimentgrupp). 

225 barn, nio skolor, 10-åriga ele-
ver (kontrollgrupp). 

 

Teoretisk bakgrund framkommer 
inte explicit i artikeln.  Dock används 
signalordet scaffolds (stöttning) vilket är 
en del inom det sociokulturella perspek-
tivet. 

Resultatet visade om lärare som hade instruktioner angå-
ende metakognitiva strategier och gav mer instruktions-
tid bidrog till bättre läsförståelse. 

Jönsson, K.  
 
”Litteraturarbetets möjligheter – 
en studie av barns läsning i års-
kurs F-3.” 
 
Doktorsavhandling 
 
(2007) 
 
Sverige 
 
SwePub 

Avhandlingens syfte är att få kun-
skap om möjligheter och begräns-
ningar i användningen av några av de 
litteraturpedagogiska redskap som in-
går i litteraturarbetet i årskurs F–3. 
Ytterligare syfte är att undersöka för-
utsättningarna för elevers byggande 
av föreställningsvärldar under läs ar-
betet. Undervisningen syftar till att 
skapa förutsättningar för eleverna att 
bli deltagare och medskapare i en lä-
sargemenskap med fokus på läsning 
av skönlitteratur. Studien avser också 

Kvalitativ studie med etnogra-
fiska metoder. 

4 års studie. Följer en lärare/fors-
kares arbete i klassrummet med 
24 elever (fokuserar på 7 elever). 

Datainsamling; intervjuer, samtal, 
dagböcker, loggböcker, anteck-
ningar, videoinspelning och ljud-
inspelning.  

 

Resultatet visa på att både lärare och elever använder sig 
av lässtrategier vid högläsningen vilket är viktigt. Vidare 
fungerar både läraren och eleverna som stödstrukturer, 
men även lässtrategierna. Läraren ska vara en viktig stöd-
person och hjälpa eleverna närma sig och förstå texter.  
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att ge en bild av yngre elevers läsning 
av skönlitteratur i skolan. 

Sociokulturella perspektivet 

Liang L., A.,. Peterson, C., A. & 
Graves, M., F. 
 
“Investigating Two Approaches 
to Fostering Children's Compre-
hension of Literature.” 
 
Reading Psychology 
 
Vetenskaplig artikel [peer re-
viewed] 
 
(2005) 
 
USA 
 
PsycINFO 

Syftet med instruktions studie var att 
undersökte effekten av två metoder 
(SRE och Response-Oriented) för att 
främja elementära elevernas förstå-
else av litteratur. 

Interventionsstudie 

54 elever i två stycken årskurs 3 
klasser och två lärare. 

Test, observation och intervjuer 

 

Sociokulturellt perspektiv: 
Scaffolding genomsyrar artikeln. 

 

Vid flervalsfrågor visade de elever som tagit del av SRE 
på bättre resultat av läsförståelse än de som deltagit i Re-
sponse-Oriented enheten. I intervjuerna berättade lärarna 
att de föredrog SRE. Men resultatet visade även att Re-
sponse-Oriented var gynnsam för elevernas läsförståelse. 

Ness, M 
 
”Explicit Reading Comprehen-
sion Instruction in Elementary 
Classrooms: Teacher Use of 
Reading 
Comprehension Strategies” 
 
Journal of Research in Childhood Edu-
cation 
 
Vetenskaplig artikel [Peer Re-
viewed] 
 
(2011) 
 

Syftet med observationsstudien var 
att identifiera frekvensen av läsför-
ståelseinstruktioner i grundskole-
klassrum. Ytterligare mål var att av-
göra vilka lässtrategier som var mest 
använda av läraren i grundskoleklass-
rummet. 

Observationsstudie 

Observerade totalt 856 elever och 
20 lärare i årskurs 1-5 i två skolor. 
3000 minuter observerades klass-
rumsundervisningen. Observat-
ionen skedde mellan 2008-2009.  

 

Fokus låg på att observera lärar-
nas undervisnings val.  

 

Social medierad inlärningste-
ori: sociokulturella perspektivet 

Resultatet visar att mängden läsförståelseundervisning 
har ökat till en viss del i jämförelse med studier gjorda på 
1980-talet.  

Ytterligare en lovad upptäckt var att läsförståelseinstrukt-
ioner fick en relativt stor plats i undervisningen i årskurs 
1 och 2. Däremot visade det sig att i årskurs 3 fick ele-
verna inte lika mycket undervisningstid om läsförståelse-
instruktioner som årskurs 1 och 2 fick.  

Trots att förståelsestrategiinstruktionerna ges mer tid i 
skolan måste lärarna ha variation i de strategier de lär ut. 
Det visades i studien att man enbart fokuserade på ett få-
tal strategier åt gången vilket kan bero på undervisnings-
material uppmuntrar lärarna att använda utprovade stra-
tegier.  
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USA 
 
ERIC 

 

Viktigt med fortsatt kompetensutveckling för lärarna 
inom läsförståelse. 

Ness, M. 
 
“Learning From K-5 Teachers 
Who Think Aloud” 
 
Journal of Research in Childhood Edu-
cation 
 
Vetenskaplig artikel [Peer re-
viewed] 
 
(2016) 
 
USA 
 
ERIC 

Syftet med denna studie var att förstå 
vad som händer när lärarna i sin ti-
diga karriär ges flera möjligheter att 
planera, genomföra och reflektera 
över ”tänka-högt” lektioner. 

31 lärare inom K-5 (årskurs 1-5). 

Lärarna deltog i utbildning att un-
dersöka instruktions teorier, stra-
tegier och metoder för att för-
bättra K-5 elevernas läsförståelse 
över innehållsområden 

Datainsamling; enkät, skriftlig 
lektionsplanering, reflektion, 
bandinspelning av lektioner. 

 

Teoretisk bakgrund framkommer 
inte explicit i artikeln.  Dock används 
tänka högt metoden vilket medför att 
stöttning ges till eleverna (scaffoldning). 
Kan vara ett sociokulturellt perspektiv. 

Genom användandet och utbildningen av tänka-högt 
metoden ökade antalet läsförståelsestrategier i lärarnas 
undervisning.  

Lärarna uppmärksammande även att en bra planerad 
tänka-högt lektion kräver noga förberedelser för att den 
ska bli lyckad.  

Studien visar även att det är viktigt att lärarna ges stöd 
och undervisningsförslag för att kunna förbättra sin 
tänka-högt metod. Det är även viktig att lärarna får öva 
på metoden med olika typer av texter. Lärarna måste 
även vara medvetna om att tänka-högt bidrar till att ele-
vernas läsförståelse blir bättre. 

Othman, Y., Mahamus, Z., & 
Jaidi, N.  
 
“The Effects of Metacognitive 
Strategy in Reading Expository 
Text.  
 
International Education Studies 
 
Vetenskaplig artikel [Peer Re-
viewed] 
 
(2014) 

Syftet med studien var att utvärdera 
elevernas prestationer under läsför-
ståelseundervisningen med använd-
ningen av metakognitiva strategier. 

Kvantitativ studie 

För- och eftertest utfördes på 
både experimentgruppen och 
provgruppen. Enbart experiment-
gruppen fick lektioner kring an-
vändandet av metakognitiva stra-
tegier innan eftertestet utfördes. 

60 elever totalt i åldrarna 10-11 
år. 

Resultatet visade på att de elever som undervisats i meta-
kognitiva strategier hade en bättre läsförståelse i jämfö-
relse med kontroll gruppen. Metakognitiva strategier gav 
mycket goda effekter på elevernas läsförståelse. 
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Malaysia 
 
ERIC 

Teoretiska ramverk: Students and 

Teachers Actively Reading Text 

(START) 

Parker, M. & Hurry, J. 
 
“Teachers' use of questioning and 
modelling comprehension skills 
in primary classrooms” 
 
Educational Review 
 
Vetenskaplig artikel [Peer Re-
viewed] 
 
(2007) 
 
UK 
 
ERIC 

Syftet med studien/projektet var att 
utforskar i vilken utsträckning förstå-
elsestrategier uttryckligen lärs ut i li-
teracyundervisningen och mängden 
möjligheter som ges för barn att ge-
nerera de egna frågorna.  

Kvalitativ studie, observation. 

Intervjuer och observation med 
hjälp av videofilmning. 

Intervjuer och observationer av 
51 lärare verksamma i ”Key stage 
2” (årskurs 3-6).  

Teoretisk bakgrund framkommer 
inte explicit i artikeln. Däremot analy-
serar de dialogen som pågår i klassrum-
met. Deltagandeperspektivet eller det so-
ciokulturella perspektivet lämpar sig 
ofta för att analysera de sociala sidorna 
av ett klassrum, bl.a. kommunikat-
ionen.  

Frågor var en viktig strategi för undervisning i läsförstå-
else för många lärare. Dock uppmärksammades att det 
enbart var frågor ställda av läraren och eleverna fick inte 
själva generera frågor. Frågorna som användes var utfor-
made på så vis att man enbart ville komma åt den bok-
stavliga betydelsen i texten, alltså återberätta fakta. 

 

Reichenberg, M & Löfgren, K. 
 
”An intervention study in Grade 
3 based upon reciprocal teaching” 
 
Journal of Education and Learning 
 
Vetenskaplig artikel  
 
[Peer Reviewed] 
 
(2014) 
 
Sverige 

Syftet med denna studie var att un-
dersöka effekterna av RT undervis-
ning på elevernas läsförståelse i års-
kurs tre i en socialt missgynnad 
stadsdel. 

Vilka är effekterna av RT undervis-
ning på elevernas läsförståelse? 

Interventionsstudie 

30 elever och 3 lärare deltog i stu-
dien. 

Test före och efter studien samt 
observation i form av videoin-
spelning. 

Lärarna fick bekanta sig med RT-
metoden för att sedan undervisa 
om detta. 

 

Studien tyder på att RT undervisning förbättrar elevernas 
läsförståelse. Genom textsamtal samt undervisning kring 
lässtrategier ökade elevernas läsförståelse. 
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SwePub 

Sociokulturella perspektivet: ef-
tersom de utgår från RT. 

Sporer, N., Brunstein, J. C. & 
Kieschke, U. 
 
“Improving students' reading 
comprehension skills: Effects of 
strategy instruction and reciprocal 
teaching” 

Learning and Instruction 

Vetenskaplig artikel [Peer re-
viewed] 

(2009) 

Tyskland 

ERIC 

Syftet med denna studie var att un-
dersöka effekterna av tre olika for-
mer av strategiinstruktion på 210 ele-
mentära skolan elevernas läsförstå-
else. 

Interventionsstudie 
 
210 elever i årskurs 3 till 6 i två 
grundskolor. 
 
Förtest, eftertest och uppfölj-
ningstest. 
 
Tre olika strategiinstruktionsgrup-
per och en kontrollgrupp. 
 

Teoretisk bakgrund framkommer 
inte explicit i artikeln. Däremot är RT 
en stor del av studien och kan därmed 
medföra att det sociokulturella perspek-
tivet är den teoretiska bakgrunden till 
artikeln. 

De elever som ingick i någon av de tre strategiinstrukt-
ionsgruppera kunde använda förståelsestrategier för att 
sammanfatta, ifrågasätta och förutsäga på eftertestet på 
ett bra sätt i jämförelse med kontrollgruppen. Eleverna 
gjorde även bättre ifrån sig på läsförståelseprovet. Ge-
nom studien kom de fram till att RT strategier bidrar till 
ökad läsförståelse bland eleverna. Instruktion av flera läs-
förståelsestrategier i undervisningen bidrar till att för-
bättra elevernas läsförståelse. Även ömsesidig undervis-
ning har effekter på elevernas utveckling. 

Westlund, B. 
 
”Att bedöma elevers läsförståelse:  
en jämförelse mellan svenska och  
kanadensiska bedömningsdiskur-
ser i grundskolans mellanår” 
 
Doktorsavhandling 
 
(2013) 
 
Sverige 
 
PRIMO 

Syftet med studien var att ta reda på 
vilken diskurs för bedömning av läs-
förståelse som dominerar inom re-
spektive skolsystem, vad eventuella 
skillnader beror på och hur dessa på-
verkar vilken läsförståelse eleverna 
utvecklar.  

Fallstudie, med en komparativ 
och internationell ansats. 

Empirisk undersökning, observat-
ioner och intervjuer.  

Deltagare; 4 svenska skolor, 5 lä-
rare och 2 rektorer. 2 Kanaden-
siska skolor, 5 lärare och 2 rekto-
rer. Alla i skolans mellan år (års-
kurs 4). 

Sociokognitiv teori: ursprung från 
beteendevetskap och sociopsykologi.  

Resultatet visade att det finns skillnader mellan den 
svenska- och kanadensiska skolan inom området.  

De kanadensiska lärarna började att modellera/visa ele-
verna strategier för förståelse och lät dem sedan pröva att 
använda strategierna under stöttning. I den svenska sko-
lan var arbetet med läsförståelse ett mer individuellt pro-
jekt. Det är viktigt att ställa öppna frågor vid läsförståel-
seutveckling för att lättare få reda på vad eleverna tänker. 
Det är även viktigt att lärarna ges möjlighet i att fördjupa 
sina kunskaper i vad det innebär att undervisa i läsförstå-
else och om olika lässtrategier. Sådan kunskap bidrar till 
bättre läsförståelseutveckling hos eleverna.   
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