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Betydelsen av att läsa med god läsförståelse ökar på grund av informationssamhällets framväxt. 

I PIRLS-undersökningen som genomfördes 2016 visades en förbättring på elevers läsförståelse 

gentemot den undersökning som gjordes 2011. Att elever undervisas betydligt mindre i 

lässtrategier i Sverige än i andra länder var också något som uppmärksammades. Syftet med 

denna litteraturstudie är att bidra med kunskap om hur undervisning i lässtrategier kan bidra till 

utveckling av elevers läsförståelse. Utifrån syftet har dessa frågeställningar utformats: 

 

• Hur kan lässtrategier utveckla elevers läsförståelse?  

• Hur kan lärares kunskap om lässtrategier bidra till utveckling av elevers läsförståelse?  

Detta är en litteraturstudie där olika publikationstyper har analyserats utifrån studiens syfte. 

Studien innefattar både nationella och internationella publikationer så som två 

doktorsavhandlingar, nio vetenskapliga artiklar och en licentiatavhandling. Resultaten visar att 

användandet av lässtrategier har en positiv effekt på elevers läsförståelseutveckling. Flera 

studier belyser samspelet, både mellan elever och mellan lärare och elever, som en betydelsefull 

faktor. Slutsatsen av resultatet är att lässtrategier är ett viktigt stöd för att utveckla läsförståelsen 

hos elever.  
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1. Inledning 

En fråga som ställdes ett flertal gånger av lärare i klassrummet under vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) var: ”Förstår du vad du läser?” 

 

Eckeskog (2013) benämner att en god läsförståelse innebär att läsaren kan känna sig bunden 

till textens innehåll samtidigt som läsaren kan tänka utöver innehållet och tillföra nya tankar. 

Att elever får stöttning i att lära sig olika lässtrategier är en viktig del i att bli effektiva läsare 

och förstå innehållet (Eckeskog, 2013, s. 21).  

 

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) är en internationell undersökning 

där läsförmågan undersöks på elever som går i fjärde klass. Undersökningen genomförs var 

femte år. Resultatet som framkom i den senaste undersökningen som genomfördes 2016 är att 

resultatet har blivit bättre än resultatet 2011. I jämförelse med andra länder är svenska elever 

något starkare i att identifiera och dra enkla slutsatser men däremot är de svagare i att tolka och 

värdera texter. Det har uppmärksammats att svenska elever i genomsnitt får mindre 

undervisning i lässtrategier jämfört med andra länder (Skolverket, 2017c, s. 66–67).  

 

De iakttagelser som gjorts under vår VFU är att eleverna läste mycket i klassrummet men de 

gjorde inget efterarbete med texterna. Eftersom texterna inte bearbetades efter läsning vet vi 

inte om eleverna förstod vad de egentligen hade läst. I centrala innehållet i läroplanen står det 

att elever ska ges möjlighet att förstå och tolka texter genom att använda lässtrategier 

(Skolverket, 2017b, s. 253). Utifrån våra observationer har vi valt att göra en litteraturstudie 

inom detta område för att se vad tidigare forskning visar gällande användandet av lässtrategier 

för att utveckla läsförståelse.    

   

Detta är en litteraturstudie och därför har vetenskapliga publikationer analyserats. För att få 

fram material har sökningar gjorts i olika databaser. Under insamlingen av det analyserade 

materialet skapades inklusionskriterier för att få fram material som besvarar vårt syfte och våra 

frågeställningar. Ett av kriterierna var att materialet i litteraturstudien skulle vara från år 2000 

fram till idag för att få nytt och aktuellt material och ytterligare ett av kriterierna var att 

materialet skulle inrikta sig på årskurs 1–3.  
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2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur undervisning i lässtrategier kan bidra 

till utveckling av elevers läsförståelse.  

 

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

• Hur kan lässtrategier utveckla elevers läsförståelse?  

• Hur kan lärares kunskap om lässtrategier bidra till utveckling av elevers läsförståelse?  
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3. Bakgrund 

I denna bakgrund ges en grundläggande beskrivning av vårt problemområde. I kapitel 3.1 

beskrivs vad läsning och läsförståelse innebär och vad som krävs av läsaren för att utveckla 

läsförståelse. I kapitel 3.2 beskrivs olika lässtrategier och modeller som lässtrategier kan 

användas i. I kapitel 3.3 beskrivs de teorier som framkom i det undersökta materialet för att 

utveckla läsförståelse. I sista kapitlet 3.4 beskrivs hur lässtrategier framgår i skolans 

styrdokument.  

 

3.1 Läsning och läsförståelse   

The simple view of reading är en formel (läsning = avkodning x förståelse) som skapades för 

att på ett enkelt sätt beskriva vad läsning innebär. Formeln består av två delar, avkodning och 

förståelse, som är beroende av varandra för att läsningen ska fungera (Skolverket, 2016, s. 34–

35). Bråten (2008a) belyser att läsförståelse utvecklas i en process som kräver att läsaren 

noggrant genomsöker och bearbetar det som står i texter. Det handlar om att läsaren samspelar 

med texten och skapar sig en mening utifrån innehållet (Bråten, 2008a, s. 14). Enligt Skolverket 

(2016) är det viktigt att läsaren är engagerad, intresserad och förstår innehållet i texten samt ser 

läsning som en aktivitet som har betydelse både i skolan och i fortsatta livet. Därför måste 

läsförståelse uppfattas som en process där tolkning och meningsskapande ständigt sker 

(Skolverket, 2016, s. 8). Denna litteraturstudie kommer att behandla den del inom läsning som 

innefattar förståelse. 

 

3.2 Lässtrategier  

Enligt Bråten (2008b) kan lässtrategier beskrivas som medvetna mentala handlingar som elever 

gör när de läser för att komma ihåg vad de har läst och på så sätt förbättra sin läsförståelse. 

Lässtrategier är de verktyg elever kan använda som stöttning för att veta hur de ska tänka vid 

läsning av en text (Bråten, 2008b, s. 69). Vidare nämner Bråten (2008b) att lässtrategier kan 

delas in i fyra huvudkategorier: minnesstrategier, struktureringsstrategier, 

övervakningsstrategier och elaboreringsstrategier. Minnesstrategier används för att upprepa 

eller repetera den information som finns i texter genom att exempelvis läsa om en text flera 

gånger. Struktureringsstrategier används för att gruppera eller sammanbinda information i 

texter genom att göra sammanfattningar och rita begreppskartor för att få en helhetssyn över 

innehållet. Övervakningsstrategier används för att kontrollera om läsaren har förstått texten 

genom att ställa frågor. På så sätt bedöms den egna förståelsen under läsningen. 
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Elaboreringsstrategier används för att fördjupa, bearbeta och förbättra texters innehåll i 

relation till sin tidigare kunskap och på så sätt kunna göra texter mer meningsfulla. 

Övervaknings-, strukturerings-, och elaboreringsstrategier räknas som djupa lässtrategier då 

användningen av de lässtrategierna har ett samband till bättre förståelse av det lästa. Det handlar 

inte om att bara kunna använda lässtrategier. Det viktiga är att ha förståelse för vilken lässtrategi 

som lämpar sig bäst i olika lässituationer (Bråten, 2008b, s. 69–70).  

 

3.2.1 Reciprok undervisning och transaktionell strategiundervisning  

Palinscar och Brown refererad i Andreassen (2008) var de första läsforskarna som undersökte 

goda läsares användande av lässtrategier för att därpå använda dessa för att stötta svaga läsare. 

Dessa lässtrategier blev utgångspunkt i en undervisningsmodell. Denna modell kallas reciprok 

undervisning (RU) och innehåller fyra huvudstrategier. De fyra huvudstrategierna är att 

förutsäga, att ställa egna frågor, att klargöra och att sammanfatta. Att förutsäga handlar om att 

läsaren ska kunna förutspå vad boken kommer att handla om utifrån titel och framsida och 

kunna dra slutsatser utifrån sina tidigare erfarenheter och kunskaper. Att ställa egna frågor 

innebär att läsaren på ett nyfiket sätt ställer frågor under och efter läsning för att få en djupare 

förståelse om textens innehåll. Att klargöra en text handlar om att läsaren uppmärksammar 

sådant som är otydligt. Exempelvis kan ord, begrepp eller hela stycken upplevas som svåra att 

förstå. Att sammanfatta innebär att läsaren plockar ut de viktiga delar som behövs för att kunna 

förklara textens budskap (Andreassen, 2008, s. 232–233). Westlund (2009) belyser att 

huvudstrategierna inte behöver användas i någon specifik ordning. I en undervisning utifrån 

RU-modellen instruerar lärare elever att i små grupper samtala med varandra och de får prova 

på att vara både lärare och elev. Med stöttning av den här modellen får elever möjlighet att visa 

sina kognitiva tankeprocesser genom att de för dialoger med varandra. Lärarens roll är att stötta 

och se till att samarbetet fungerar i elevgrupperna (Westlund, 2009, s. 76–77).  

 

Andreassen (2008) nämner en annan modell som bygger på samma huvudstrategier som RU 

som kallas transaktionell strategiundervisning (TSU) som skapades av Pressley och Wharton-

McDonald under 90-talet. TSU grundar sig på två principer där lärare och elever delar med sig 

av användandet av lässtrategier och meningsskapandet som sker utifrån texten (Andreassen, 

2008, s. 239). Undervisningen utifrån TSU-modellen handlar om att lärare och elever 

tillsammans övar på att tillämpa olika lässtrategier. Elever uppmuntras av lärare att tänka högt 

och sätta ord på sin egen läsförståelse genom att berätta för de andra hur de tänker och hur de 

använder olika lässtrategier (Andreassen, 2008, s. 239–240). Målet med TSU är att elever 
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självmant ska använda de lässtrategier som aktiveras i gruppen. I TSU ingår fyra effektiva 

faktorer för att elever ska utvecklas till att själva kunna reglera sitt användande av lässtrategier. 

De fyra faktorerna är att elever får tillgång till ett register av olika lässtrategier, ökar sin 

utveckling av metakognition, får ökad kunskap om världen och att elevers motivation stärks 

(Andreassen, 2008, s. 242). 

 

3.3 Teorier om läsförståelse i litteraturstudiens undersökta material 

I det undersökta materialet har den sociokulturella teorin framhävts som en viktig utgångspunkt 

för läsförståelseutvecklingen. Enligt Eckeskog (2013) är sociala samspel grunden för lärande 

och utveckling, där det individuella och sociala lärandet är två faktorer som påverkar och 

kompletterar varandra. Det handlar om den proximala utvecklingszonen som Vygotskij kallar 

den. I utvecklingszonen urskiljs vad en individ själv klarar av att prestera och vad individen 

behöver stöttning i av lärare eller kamrater för att utvecklas och nå sina mål (Eckeskog, 2013, 

s. 7). Vidare menar Eckeskog (2013) att innebörden är att elever själva ska uppmuntras till att 

ansvara för hur de når de olika målen i sin utveckling. Däremot behöver elever stöttning för att 

nå sina mål och det sker genom frågor och samtal med andra i deras omgivning. I sociala 

samspel utvecklas elevers tankeförmåga och de redskap som uppkommer i dessa situationer 

används för att stötta, utveckla och påverka tankeprocessen (Eckeskog, 2013, s. 8).  

 

Enligt Skolverket (2016) grundas läsförståelse i kognitiva teorier som i sin tur grundas i teorier 

om tänkandet, minnet, språkinlärning och begreppsbildning. Att lärandet har sin grund i ett 

sociokulturellt sammanhang är något som framhävs ha en stor betydelse i denna teori. Ett 

begrepp i den kognitiva teorin är metakognition som innebär att elever resonerar om och 

bedömer sina tankar (Skolverket, 2016, s. 47–48). I den metakognitiva teorin framhävs vikten 

av att medvetet övervaka och kontrollera läsförståelsen. Här används metakognitiva strategier 

vilket innebär att veta när, hur och varför man ska använda olika lässtrategier vid läsning av 

olika texter. Därför är metakognition och lässtrategier reciproka, det vill säga beroende av 

varandra (Skolverket, 2016, s. 48).  

 

3.4 Lässtrategier enligt styrdokumenten  

I Skollagen (2010:800) står det att utbildningen i skolan ska anpassas till elevers olika 

förutsättningar och behov. Det är lärarens ansvar att ge elever stöttning och uppmuntran för en 

god utveckling (SFS, 2010:800). Elever ska undervisas om lässtrategier då det möjliggör för 
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elever att läsförmågan fördjupas och vidgas (Skolverket, 2017a, s. 10). I centrala innehållet i 

läroplanen står det att elever ska kunna använda lämplig lässtrategi beroende på den lästa 

textens form och innehåll (Skolverket, 2017b, s. 253). Även i kunskapskraven i slutet av årskurs 

3 står det att elever ska kunna använda sig av den lässtrategi som lämpar sig bäst för den text 

de läser. De ska visa sin läsförståelse genom att återberätta och föra resonemang som kan 

kopplas till elevers egna erfarenheter (Skolverket, 2017b, s. 258). Det är också något som berörs 

i centrala innehållet i läroplanen ”Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer” 

(Skolverket, 2017b, s. 253). 
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4. Metod  

I metodavsnittet redogörs för de tillvägagångssätt som använts för att få fram material med 

utgångspunkt i litteraturstudiens syfte. I kapitel 4.1 visas hur sökningar gjordes för att hitta 

relevant material. I kapitel 4.2 förklaras hur materialet har analyserats.  

 

4.1 Informationssökning  

Utifrån syftet och frågeställningarna som framkommer i studien valdes ett flertal sökord ut. De 

sökord som användes var: strategier, lässtrategier, läsförståelse, reading comprehension, 

reading strategies, strategies, elementary school, primary school, students, develop, pupils, 

teaching, primary/elementary education och metacognitive strategies. De sökord som användes 

var både egna förslag och nyckelord som hittades i olika artiklar och tidigare examensarbeten. 

Efter de funna nyckelorden tillkom reciprocal strategy och transactional strategy. Sökorden 

kombinerades på flera olika sätt och trunkering användes för att bredda sökningen då ord kan 

ha olika ändelser. Kombinationerna gjordes så att ett bredare utbud av forskning kunde visas 

men också för att smalna av utbudet då det ofta ledde till ett stort antal träffar.  

 

Sökningar gjordes i olika söktjänster för att hitta material att analysera. Söktjänsterna som 

användes var SwePub och ERIC då de var de databaserna som var mest relevanta för området 

då databasen ERIC har forskning inom pedagogik och SwePub har svenska artiklar. Sökningar 

gjordes även i PsycINFO utan resultat. I databasen ERIC användes Thesaurus då det gav tips 

på synonymer som hjälpte till att smalna av antalet träffar i sökningen. Sökningarna gav både 

nationella och internationella publikationstyper. De publikationer som påträffades i 

sökningarna var licentiatavhandling, vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. 

Kedjesökningar har gjorts på källor som vi hittat i examensarbeten och artiklar för att hitta 

förstahandskällan. Förstahandskällorna söktes fram via sökmotorn Google Scholar och via 

Primo som är en sökkatalog på Högskolebiblioteket i Jönköping.  

 

Sökningarna avgränsades genom att välja att publikationstyperna skulle vara ”peer reviewed”. 

För att få ny forskning avgränsades även årtalen från år 2000 fram till idag vilket ledde till färre 

antal träffar. Ett exempel på en sökning i databasen ERIC var: reading strategies AND reading 

comprehension. Avgränsningarna resulterade i 1071 träffar. Sökningen gjordes om genom att 

tillägga citationstecken: ”reading strategies” AND ”reading comprehension” och antalet träffar 

minskades till 775. För att få ner träffarna lades ytterligare ett sökord till. Sökningen ”reading 

strategies” AND ”reading comprehension” AND develop gav i slutändan 58 träffar. Efter dessa 
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58 träffar lästes abstracten för att kunna sortera ut de mest relevanta publikationerna för vårt 

syfte och våra frågeställningar. De utvalda publikationerna närlästes för att kunna avgöra vilka 

artiklar som skulle vara med i studien.  

 

4.1.1 Kriterier för inklusion och urval 

Första kriteriet som avgjorde om materialet skulle inkluderas i studien var att 

publikationstyperna var relevanta för litteraturstudiens syfte och kunde besvara 

litteraturstudiens frågeställningar. Andra kriteriet var att hitta publikationstyper som gav olika 

infallsvinklar för att kunna problematisera området. Tredje kriteriet var att materialet skulle 

vara inriktat på årskurs 1–3 då det är den årskurs vår utbildning inriktar sig mot. Fjärde kriteriet 

var att publikationerna skulle vara vetenskapligt granskade och att de skulle vara från år 2000 

fram till idag för att få nytt och aktuellt material.   

 

Urvalet av material till litteraturstudien bestod av 12 olika referenser. Materialet består av en 

licentiatavhandling, två doktorsavhandlingar och nio vetenskapliga artiklar. I tabell 1 nedan har 

urvalet av material som analyserats sammanställts och ordnats efter utgivningsår. 

 

Tabell 1: Litteraturstudiens urval.  

Författare År Publikationstyp Titel 

De Corte, E., Verschaffel, 

L., & Van De Ven, A. 

2001 Vetenskaplig artikel Improving text comprehension strategies in 

upper primary school children: A design 

experiment.  

 

Hilden, R.K. & Pressley, 

M. 

2006 Vetenskaplig artikel Self-Regulation through Transactional 

Strategies Instruction 

 

Jönsson, K.  2007 Doktorsavhandling Litteraturarbetets möjligheter: En studie av 

barns läsning i årkurs 1-3. 

 

Houtveen, A.A.M., & 

van de Grift, W.J.C.M. 

2007 Vetenskaplig artikel Effects of metacognitive strategy 

instruction and instruction time on reading 

comprehension.  

 

Brown, R. 2008 Vetenskaplig artikel The Road Not Yet Taken: A Transactional 

Strategies Approach to Comprehension 

Instruction. 
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Herkner, B. 2011 Doktorsavhandling Läsutveckling i årskurs 2-6 belyst genom 

standardiserade test och nationella provet i 

svenska i årskurs 3.  

 

Eckeskog, H. 

 

2013 Licentiatavhandling 
Varför knackar han inte bara på?: En 

studie om arbeten med läsförståelse i åk 1-

2. 

Othman, Y., Mahamus, 

Z., & Jaidi, N.  

2014 Vetenskaplig artikel 
The Effects of Metacognitive Strategy in 

Reading Expository Text. 

Reichenberg, M., & 

Löfgren, K. 

2014 Vetenskaplig artikel An intervention Study in Grade 3 Based 

Upon Reciprocal Teaching 

 

Ness, M.  2016 Vetenskaplig artikel Learning From K-5 Teachers Who Think 

Aloud 

 

Pilten, G.  2016 Vetenskaplig artikel The Evaluation of Effectiveness of 

Reciprocal Teaching Strategies on 

Comprehension of Expository Texts. 

 

Pilonieta, P. 2017 Vetenskaplig artikel First- and Second-Grade Urban Students’ 

Path to Comprehension Strategy Use: A 

Practitioner’s Framework 

 

4.2 Materialanalys  

Materialet analyserades i flera steg. I första steget lästes artiklarnas abstract. Om de var 

relevanta för litteraturstudiens område genomfördes en översiktsläsning av artikeln och en 

fördjupad läsning gjordes på de utvalda publikationernas resultat. I nästa steg analyserades 

publikationerna och utifrån vårt syfte och våra frågeställningar valdes olika teman ut. De 

utvalda teman i området och som också färgkodades var lässtrategier i undervisningen och 

metakognitiva strategier för att få en överblick i hur lässtrategier används i undervisningen på 

olika sätt och hur olika lässtrategier behandlas för att utveckla god läsförståelse. RU, TSU och 

undervisningsmodeller för att kunna skilja på hur de olika modellerna används och hur det i sin 

tur påverkar elevers läsförståelseutveckling. Lärares kompetens och lärares stöttning för att få 

en uppfattning av vad som krävs av läraren för att undervisa i läsförståelse med stöttning av 

lässtrategier. Genom att färgkoda dessa teman kunde vi på ett lättare sätt identifiera likheter och 
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skillnader i de olika publikationerna som vi valde ut. Innehållet i materialet som färgkodades 

närlästes ytterligare en gång för att säkerställa att materialet besvarade vårt syfte och våra 

frågeställningar. Därefter skrevs publikationerna in i tabellen ”Översikt över analyserad 

litteratur” (se bilaga 1) för att visa att alla källorna analyserades utifrån samma aspekter. Teman 

lässtrategier i undervisningen, metakognitiva strategier, undervisningsmodeller, RU och TSU 

besvarar vår första frågeställning och presenteras i 5.1 i resultatavsnittet. Teman lärares 

kompetens och lärares stöttning besvarar vår andra frågeställning och presenteras i 5.2 i 

resultatavsnittet.  
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5. Resultat  

I resultatdelen kommer syftet i litteraturstudien att besvaras. Syftet med denna studie är att bidra 

med kunskap om hur undervisning i lässtrategier kan bidra till utveckling av elevers 

läsförståelse. I kapitel 5.1 besvaras frågeställningen: Hur kan lässtrategier utveckla elevers 

läsförståelse? Vidare i kapitel 5.2 besvaras frågeställningen: Hur kan lärares kunskap om 

lässtrategier bidra till utveckling av elevers läsförståelse?   

 

5.1 Lässtrategier för att utveckla läsförståelse  

För att besvara litteraturstudiens första frågeställning har tre olika rubriker skapats. I 5.1.1 

beskrivs lässtrategier i undervisningen och hur de används för att utveckla läsförståelse. I 5.1.2 

beskrivs metakognitiva strategiers påverkan på elevers lärande. I 5.1.3 presenteras 

undervisningsmodeller och hur de modellerna påverkar läsförståelseutvecklingen.  

 

5.1.1 Lässtrategier i undervisningen  

Att lässtrategier undervisas mer effektivt genom explicit undervisning visar resultatet i en studie 

av Pilonieta (2017). Explicit undervisning innebär att undervisning sker i interaktion mellan 

lärare och elever. I Pilonietas (2017) studie undersöks en experimentgrupp och en 

kontrollgrupp. Experimentgruppen får tydliga instruktioner om användandet av lässtrategier 

medan kontrollgruppens instruktioner är mindre organiserade. Intervjuer görs före och efter 

undersökningen. Efter den första intervjun är det ingen signifikant skillnad mellan de båda 

grupperna. Däremot visar intervjun efter genomförandet att experimentgruppen var mer 

medvetna om och kunde förklara lässtrategier på ett bättre sätt än kontrollgruppen (Pilonieta, 

2017, s. 380–383). Även i en studie genomförd under ett års tid av Hilden och Pressley (2006) 

visar efter halva tiden att elever blir mer engagerade, motiverade och förstår lättare med 

stöttning av lässtrategier. Vissa elever börjar flexibelt använda lässtrategierna på egen hand. 

Elever anser att det stöttar dem i att veta mer om vad de läser. Vidare upplever elever att det är 

lättare att läsa med någon annan och sedan diskutera om det de har läst (Hilden & Pressley, 

2006, s. 68–69).  

 

Utifrån de observationer som gjorts i Jönssons (2007) avhandling används lässtrategier som en 

naturlig del i undervisningen. Lässtrategier tränas i ett funktionellt sammanhang vilket innebär 

att lässtrategier utövas med variation och inte en lässtrategi i taget. Att träna lässtrategier genom 

variation resulterar i att elever får den stöttning de behöver för att utveckla förståelse (Jönsson, 
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2007, 239). Dock framkommer det i Eckeskogs (2013, s. 97) studie att ett flertal lärare som 

observerats beskriver symboler för de olika lässtrategierna mer än vad strategierna utövas. En  

symbol som en lärare i studien använder är en nyfiken apa, vilket innebär att eleverna ska träna 

på att ställa frågor till texter. En annan symbol är en cowboy med ett lasso, vilket innebär att 

eleverna ska lära sig att sammanfatta. En tredje symbol är en spågumma som används när 

eleverna ska förutsäga och ställa hypoteser. Den fjärde och sista symbolen är ett förstoringsglas 

vilket ska uppmana eleverna till att klargöra. Det framkommer även att en lärare fokuserar på 

att presentera en lässtrategi åt gången och framhäver att de andra lässtrategierna inte ska 

användas vid det tillfället (Eckeskog, 2013, s. 49–52; 64; 97).  

 

I Eckeskogs (2013) och Jönssons (2007) studier framkommer det att gemensamma samtal vid 

högläsning är ett viktigt stöd i det tidiga stadiet av elevers utveckling av läsförståelse. I 

Eckeskogs (2013) studie ställer läraren ett flertal frågor till eleverna under 

högläsningstillfällena. Frågorna sker både innan läraren börjar läsa boken och under tiden då 

läsningen sker. De frågor som läraren ställer vid högläsningen är kontrollfrågor vilket är frågor 

där läraren kan se om eleverna förstår orden som framkommer i texten och att det finns 

förkunskaper som behövs för att eleverna ska förstå textens helhet (Eckeskog, 2013, s. 92–93). 

Både Jönsson (2007) och Eckeskog (2013) är eniga om att samtal ligger till grund för att 

bearbeta olika lässtrategier för att utveckla läsförståelse. Samtal är viktiga i början för att elever 

självmant ska använda olika lässtrategier. Genom att lärare och elever ställer frågor i 

gemensamma samtal bidrar det till att elever vågar utmana sig själva att tänka vidare och ställa 

följdfrågor om texten (Eckeskog, 2013, s. 92–93; Jönsson, 2007, s. 234–235).  

 

Herkner (2011) hävdar att texter kräver olika lässtrategier och olika engagemang. Därför ska 

elever undervisas i detta för att de ska få förståelse för hur de kan ta sig an en text. Det innebär 

att elever visar förståelse om att kunna koppla texten till egna erfarenheter och omvärlden, tolka 

texten utifrån dess innehåll och utseende och sedan kunna dra egna slutsatser (Herkner, 2011, 

s. 89–90). En metod som kan användas i undervisningen för att få elever att förstå hur man kan 

tänka om en text är tänka-högt metoden, vilket Ness (2016) belyser i sin studie. Metoden 

innebär att lärare stannar upp i texten, modellerar och tänker högt för att visa elever hur de kan 

använda lässtrategier när de läser en text (Ness, 2016, s. 289).  
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5.1.2 Metakognitiva strategiers påverkan  

Ett flertal studier bekräftar att med stöttning av metakognitiva strategier vid läsning stärks 

elevers förmåga att förstå vad de läser (Othman, Mahamud & Jaidi, 2014; s. 108–109, De Corte, 

Verschaffel & Van De Ven, 2001, s. 555; Houtveen & van de Grift, 2007, s. 186). I en 

kvantitativ studie av Othman m.fl. (2014) som består av en experimentgrupp och en 

kontrollgrupp genomförs tre olika tester. Inledningsvis ett test före studien, sedan ett test efter 

halva studien och slutligen ett test efter studien. Även enkäter genomförs och samlas in. 

Experimentgruppen får tydliga instruktioner om hur de ska använda metakognitiva strategier 

när de läser en text medan kontrollgruppen inte får några instruktioner. Vid förtestet visar båda 

grupperna samma nivå av läsförståelseförmåga. Differensen mellan förtestet och eftertestet 

visar en signifikant skillnad hos experimentgruppen. För att få elever att förstå en text menar 

Othman m.fl. (2014) att elever inte behöver använda flera metakognitiva strategier, det räcker 

med en eller två lämpliga strategier då det ger en positiv inverkan på elevers förståelse (Othman 

m.fl., 2014, s. 107–109). Metakognitiva strategier vid läsning stöttar elever att ”tänka på att 

tänka” (före, under och efter) när de läser olika typer av texter (Othman m.fl., 2014, s. 109; 

Houtveen & van de Grift, 2007, s. 175–176). Även en kvalitativ studie genomförd av Houtveen 

och van de Grift (2007) visar att elevers läsförståelse blir betydligt bättre om de undervisas i 

metakognitiva strategier. I studien genomförs observationer, videoinspelningar och olika test 

inom läsförståelse i elva experimentgrupper och i nio kontrollgrupper. I experimentgrupperna 

är lärarna utbildade i att använda sig av metakognitiva strategier och i kontrollgrupperna är 

lärarna inte utbildade inom området. Till skillnad från Othmans m.fl. (2014) studie testas 

eleverna i Houtveen och van de Grifts (2007) studie endast före och efter genomförandet. Efter 

sista testet i studien framkommer det att experimentgruppernas resultat visar ett högre 

medelvärde än kontrollgruppernas. Det visar att lärarna i experimentgrupperna ger tydligare 

instruktioner av strategierna och ägnar mer tid till eleverna gentemot lärarna i kontrollgruppen. 

Det krävs av läraren att undervisa eleverna i ett metakognitivt tänkande, det kan göras genom 

att exempelvis övervaka deras förståelse genom texter och att kontrollera deras förståelse om 

innehållet (Houtveen & van de Grift, 2007, s. 183–187).  

 

5.1.3 Undervisningsmodeller  

I ett flertal studier visar det att RU-modellen förbättrar elevers läsförståelse och att 

undervisningen ger en positiv effekt (Reichenberg & Löfgren, 2014, s. 129; Pilten, 2016, s. 

244; De Corte m.fl., 2001, s. 554). Det ger elever stöttning att hitta mening i texter och ökar 
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elevers läsförståelse betydligt (Reichenberg & Löfgren, 2014, s. 129). I en studie genomförd av 

Pilten (2016) delas 54 elever in i en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Experimentgruppen 

arbetar med lässtrategier utifrån RU-modellen medan kontrollgruppen arbetar utifrån de 

förståelseaktiviteter som finns i läroböckerna. Innan undersökningen får eleverna göra ett 

förtest där resultatet visar att eleverna i båda grupperna befinner sig på samma nivå. Efter elva 

veckors undervisningsprocess utvecklas experimentgruppens textförståelse mer än vad 

kontrollgruppens förståelse utvecklas. Eleverna i experimentgruppen upplever att undervisning 

utifrån RU-modellen är effektivare än de förståelseaktiviteter som de tidigare stött på. Lärarna 

i studien menar att det är ett gynnsamt arbetssätt då det ger en positiv effekt på elevers 

förståelse. Genom RU-modellen blir elever betydligt mer motiverade och får ständig 

vägledning i sin undervisning. Dock finns det några få elever som upplever RU-modellen som 

negativ då de tycker att förståelseprocessen är svår, komplicerad och tidskrävande (Pilten, 2016, 

s. 244). Strategimodellering, där lärare praktiskt visar och beskriver hur strategier kan 

användas, helgruppsdiskussion och små grupparbeten är enligt De Corte m.fl. (2001) tre olika 

tekniker som kan användas i undervisningen. Genom att lärare använder dessa tekniker utifrån 

RU-modellen visar det att elever på ett positivt sätt tar ett större ansvar i sin strategianvändning 

(De Corte m.fl., 2001, s. 554).  

 

I en kvalitativ studie genomförd av Brown (2008) har tio lärare observerats varav fem lärare 

använder TSU i undervisningen. De lärare som använder TSU inleder med att noggrant förklara 

och modellera olika lässtrategier innan eleverna själva får öva på att tillämpa lässtrategier. 

Under tiden finns läraren tillgänglig och stöttar vid behov. Elever får tänka högt och dela med 

sig av sina tankar hur de använt olika lässtrategier. Det resulterar i att de elever som är svaga 

läsare observerar hur de som är goda läsare använder olika lässtrategier. De observationer som 

gjorts visar att elever uppmärksammar varandras kunskaper och förlitar sig inte enbart på 

läraren (Brown, 2008, s. 544–546). Även i Hilden och Pressleys (2006) studie framgår det att 

när lärare modellerar strategier visar det positivt på elevers strategianvändning. Observationer 

visar att elever uppnår den nivå där de självmant tillämpar flera lässtrategier. Vissa elever i 

studien tycker att det hjälper dem att förstå mer vad de läser när de får diskutera sina val av 

lässtrategier för att förstå texten (Hilden & Pressley, 2006, s. 68–69).  
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5.2 Lärares kunskap om lässtrategier   

I kommande avsnitt besvaras studiens andra frågeställning. Avsnittet handlar om lärares 

kunskap om lässtrategier och utifrån huvudrubriken har två underrubriker skapats. I 5.2.1 

beskrivs betydelsen av lärares kompetens för att kunna undervisa om lässtrategier. I 5.2.2 

beskrivs hur lärare kan stötta elever i undervisningen.  

 

5.2.1 Lärares kompetens  

En studie som Herkner (2011) har genomfört visar att det är vanligt förekommande att lärare 

läser högt för sina elever. Dock är det inte vanligt att elever undervisas i olika lässtrategier. Av 

23 lärare i studien är det åtta lärare som aldrig undervisar i lässtrategier, nio lärare som gör det 

två gånger i månaden och endast sex lärare som gör det en eller två gånger i veckan (Herkner, 

2011, s. 87). Eckeskog (2013, s. 96) belyser att brist på tid och resurser är något lärare ofta 

nämner som orsak till att de inte kan göra de förändringar i undervisningen som de önskar.  

 

Undervisningen i lässtrategier bör inledas redan i lågstadiet för att elever ska klara att möta 

svårare texter när de börjar mellanstadiet (Herkner, 2011, s. 90; Eckeskog, 2013, s. 102). För 

att lärare ska kunna undervisa elever i lässtrategier krävs det att lärare tränar på hur lässtrategier 

används (Hilden & Pressley, 2006, s. 71; Reichenberg & Löfgren, 2014, s. 129). I Hilden och 

Pressleys (2006) studie är lärarna till en början skeptiska till att de behöver professionell 

utveckling. Lärarna i studien tror att de redan vet allt de behöver veta för att bli framgångsrika 

lärare inom lässtrategier. I slutet av studien är lärarna bekväma med att instruera lässtrategier 

trots att de ibland känner att de tar för mycket ansvar i aktiviteterna. De upplever också att den 

professionella utvecklingen leder till nya sätt att tänka och undervisa på. För att lärare ska kunna 

stötta elever i användandet av lässtrategier är det viktigt att de själva känner sig bekväma med 

att använda lässtrategier (Hilden & Pressley, 2006, s. 58–59; 71). Lärare i Ness (2016) studie 

förlitar sig på sin tidigare undervisning där de använder tre grundläggande lässtrategier: att göra 

förutsägelse, att aktivera förkunskaper och att koppla samman. Användandet av det relativt 

snäva antalet lässtrategier i den aktuella studien beror på lärares bristande kunskaper och att de 

inte känner sig bekväma med att använda andra lässtrategier. Det leder ofta till att lärarna går 

tillbaka till de lässtrategier som de vanligtvis använder sig av. Efter att lärare utbildats i att 

använda olika lässtrategier genom att tänka högt resulterar det i att de får förståelse för hur de 

tillsammans med eleverna kan tänka högt och undervisa olika lässtrategier. När lärarna utökar 
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sin kompetens i denna studie förstår de vikten av noggrann planering och engagemang i 

undervisningen (Ness, 2016, s. 287–290).  

5.2.2 Lärares stöttning i undervisningen  

I studien av Pilonieta (2017) beskrivs också en modell som heter ”Practitioner’s framework: 

Steps to self-regulated strategy use” (se bilaga 2) som skapades efter de resultat som framkom 

i studien. Modellen kan användas som ett stöd för lärare att stötta elever att självmant använda 

lässtrategier. Modellen består av fem steg: medvetenhet, kunskap, uppmaning till att använda 

lässtrategier, använda lässtrategier med motivation från andra och självreglerad användning av 

lässtrategier. Lärare har huvudansvaret att stötta elever att nå steg 1 och steg 2. I de följande tre 

stegen i modellen är det viktigt att lärare ger återkoppling till elever för att de ska förstå och 

kunna vidareutveckla sin kunskap och användning av lässtrategier. Även om inte lärare 

uttrycker sig verbalt att elever ska använda lässtrategier ska lärare stötta och påminna elever 

om att använda lässtrategier (Pilonieta, 2017, s. 385; 387). Jönsson (2007, s. 239) menar att 

lärare bör fungera som en viktig samarbetspartner vars främsta uppgift är att stötta elever att på 

olika sätt närma sig texter. Däremot visar en studie som Ness (2016) genomfört att en del lärare 

gjorde för lite för att stötta sina elever innan de skulle börja läsa en text. Resultatet i studien 

visar att lärare insåg att elever behöver instrueras i flera lässtrategier innan de möter texter 

(Ness, 2016, s. 287–288).    

 

Eckeskog (2013) menar att om det skulle vara möjligt att variera och ge fler tillfällen till 

undervisning i smågrupper och enskild undervisning, med stöttning av lärare, kan det bidra till 

att elever på ett enklare sätt lär sig att använda olika lässtrategier som läraren tidigare 

modellerat. Det kan även ge större möjlighet för lärare att ge den feedback elever behöver för 

att förstå vad som behöver utvecklas vidare i deras läsning (Eckeskog, 2013, s. 96). Även 

Piltens (2016, s. 244) studie styrker detta då en lärare uttrycker att feedback är mycket lättare 

att ge när man arbetar med små grupper och att det i sin tur ger en positiv effekt på elevers 

förståelse. Även en studie av Hilden och Pressley (2006, s. 64) visar att stora klasser inte 

fungerar då läraren inte kan ge den stöttning vissa elever behöver för att göra framsteg.  
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6. Diskussion 

I följande avsnitt kommer metod och resultat diskuteras. I kapitel 6.1 diskuteras 

informationssökningen och de utvalda källornas relevans för litteraturstudien som gjordes i en 

materialanalys. I kapitel 6.2 kommer resultatet diskuteras och kopplas till helheten i 

litteraturarbetet.  

 

6.1 Metoddiskussion  

Både nationell och internationell forskning användes för att få ett bredare utbud av forskning 

till vår litteraturstudie. Materialet består av tre nationella och nio internationella källor. Studien 

förstärktes med internationell forskning som kompletterade den svenska forskningen med 

ytterligare perspektiv på undervisning. Av de tolv källor var endast tre källor nationella. 

Eftersom de nationella källorna bestod av akademiska avhandlingar hade vi ändå ett brett utbud 

som omfattade vårt problemområde. Innan vi började analysera materialet så hade olika teman 

förutbestämts för att enklare markera ut relevanta delar ur det funna materialet. Teman ändrades 

däremot under tiden då vi upptäckte nya delar i materialet som hade stor betydelse för 

litteraturstudiens ämnesområde. Det resulterade i fler sökord som gav oss ytterligare material 

att analysera. När materialet lästes och bearbetades gjordes en del tolkningar både på de 

nationella och internationella källorna. Vid analysen av materialet bidrog egna erfarenheter till 

att tolka och förstå texterna då innehållet kunde kopplas till situationer som vi tidigare stött på 

i kurser och på VFU.   

 

I analysen av materialet gjordes inklusionskriterier då materialet skulle ge svar på de 

frågeställningar som utformades utifrån litteraturstudiens syfte. Ett kriterium var att materialet 

skulle vara inriktat på årkurs 1–3. Däremot gjordes undantag då några forskningsartiklar som 

studerat årskurs 4–5 hade relevant innehåll för litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Vi 

valde därför att inkludera materialet då vi jobbar mot målen för årskurs 4–6. Ett annat kriterium 

var att sökningarna skulle avgränsas från år 2000 för att få fram nytt och aktuellt material. Detta 

kan vara en svaghet i litteraturstudiens resultat då vi kan ha gått miste om betydelsefullt 

material. En styrka är däremot att det analyserade materialet vi använde oss av gav oss rikligt 

med innehåll för att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Ytterligare en styrka är 

att det material som vi fick fram visade positiva resultat i användandet av lässtrategier.  
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Vissa material visade att avkodning och ordförråd är viktiga delar inom läsförståelse. Trots 

detta valde vi att exkludera de delar då de inte besvarade litteraturstudiens frågeställningar. I 

vissa material användes lässtrategier på olika textgenrer. Vi valde även att exkludera 

genrepedagogik då vi fokuserade på hur lässtrategier kan användas på texter generellt.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultaten i litteraturöversikten visar att forskning om lässtrategiers påverkan på 

läsförståelseutvecklingen är omfattande och innehåller olika aspekter. Forskning är överens om 

att lässtrategier i läsförståelseundervisningen har en positiv påverkan på elever och deras 

lärande. Eckeskog (2013) och Herkner (2011) tar upp att elever ska undervisas i lässtrategier i 

tidig ålder för att förberedas för svårare texter i kommande årskurser. Det framkommer dock 

inte vad som menas med svårare texter. Däremot antar vi utifrån egen erfarenhet att svårare 

texter kan vara exempelvis facklitteratur som har ett tyngre innehåll och kräver mer av läsaren.  

 

Att använda metakognitiva strategier är något som också visar ha en positiv effekt på elevers 

läsförståelseutveckling. Den positiva effekten skapas genom att elever får tydliga instruktioner 

och att lärare lägger mycket tid på att instruera eleverna om olika lässtrategier. De två studier 

som analyserats beträffande metakognitiva strategier är en studie av Houtveen och van de Grift 

(2007) som utgår från ett sociokulturellt perspektiv där samspel har en stor betydelse medan en 

studie genomförd av Othman m.fl. (2014) utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv där elever 

får läsa texter enskilt och svara på frågor för att visa sin förståelse. Trots olika teoretiska 

infallsvinklar visar det ändå att metakognitiva strategier ger en positiv effekt på elevers 

utveckling.  

 

Att använda RU- och TSU-modellen i undervisningen visar bra resultat i ett flertal studier. 

Även att modellerna skiljer sig åt visar användandet av modellerna att elever blir mer 

motiverade, engagerade och har lättare att förstå texter. I vår framtida roll som lärare kommer 

vi att tillämpa RU och TSU i undervisningen eftersom det visas vara gynnsamt för elevers 

lärande. Dock framkom det i en studie om RU att några elever inte tyckte att modellen var 

motiverande. Det kanske beror på att den typen av undervisning inte passar alla elever då det 

finns de elever som inte behärskar att arbeta i sådana typer av konstellationer. En utmaning för 

lärare kan vara att anpassa undervisningen så att den blir lika gynnsam för alla elever. Vi är 

medvetna om att det även kan vara en utmaning i TSU, men det är inget som framkommer i 

någon av studierna.  
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I läroplanen för grundskolan framgår det att elever ska undervisas i lässtrategier. Trots det visar 

en studie att ett flertal lärare aldrig undervisar i lässtrategier som en naturlig del i klassrummet. 

Antagandet kan göras att de lärare som inte använder lässtrategier i läsförståelseundervisningen 

medför sämre läsförståelse hos elever, då resultaten i alla studier visar en positiv påverkan på 

elevers lärande vid användning av lässtrategier. Vi funderar på varför lässtrategier exkluderas 

när skolans plikt är att lässtrategier ska ingå i undervisningen. Kanske beror det på att det inte 

framgår i läroplanen hur eleverna ska undervisas i lässtrategier. En annan faktor som påverkar 

att lärare inte använder sig av lässtrategier kan vara att de är osäkra på hur de ska använda och 

undervisa dem. Herkner (2011) och Reichenberg och Löfgren (2014) belyser vikten av att lärare 

måste ha kunskap och vara medvetna om hur de ska praktisera olika lässtrategier. Slutsatsen vi 

drar av detta är att det är skolans uppgift att se till att alla lärare besitter den kompetens som 

behövs för att de ska vara trygga i att använda lässtrategier i undervisningen, framförallt då 

studierna visar att användandet av lässtrategier ger en positiv effekt på elevers 

läsförståelseutveckling.   

 

Av de artiklar som analyserats tog flera studier upp att högläsning och samtal är en viktig faktor 

i sambandet med att använda lässtrategier och utveckla läsförståelse. Interaktion och social 

stöttning visar också ha en signifikant betydelse för läsförståelseutvecklingen, vilket också 

framkommer i ett flertal av artiklarna som analyserats. Däremot framgår det inte i studierna om 

det är själva användandet av lässtrategierna som påverkar elevers utveckling eller om det är 

högläsningen i sig som påverkar utvecklingen då elever kanske tycker att det är en trivsam 

stund. Även lärarna i Eckeskogs (2013, s. 100) studie är osäkra på om det är själva 

lässtrategierna som påverkar resultatet. Det framkommer också i ett flertal studier att mindre 

grupper är effektivt vid undervisning om lässtrategier då det är enklare för lärare att stötta varje 

enskild elev. Dock har vi uppmärksammat under vår VFU att det inte alltid är möjligt att arbeta 

i mindre grupper då det inte finns tillräckligt med resurser för att kunna genomföra. Modellen 

Practioners framework: Steps to self-regulated strategy use (bilaga 2) som framkommer i 

Pilonietas (2017) studie anser vi kan användas som ett stöd av lärare för att utveckla elevers 

strategianvändning. Modellen kan vara en hjälp för lärare att se vilket steg elever befinner sig 

på och på så sätt kunna ge den stöttning som varje enskild elev behöver för att vidareutvecklas.  
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Avslutningsvis konstaterar vi att det lönar sig att använda sig av lässtrategier för att utveckla 

elevers läsförståelse. De flesta elever utvecklas främst när undervisningen sker i samspel mellan 

lärare och elever, samt när lärare stöttar och modellerar. Det finns även en mängd olika 

arbetssätt som lärare kan använda sig av när de undervisar om lässtrategier.  

 

6.3 Framtida forskning  

I framtiden vill vi undersöka och observera hur lärare i svenska skolor arbetar med lässtrategier 

i läsförståelseundervisningen, eftersom majoriteten av den forskning som vi har analyserat har 

genomförts i andra länder. Vi vill se hur lärare gör för att utveckla och stötta elever beroende 

på deras olika kunskapsnivåer. Att se hur elevers kunskapsutveckling påverkas av olika metoder 

och modeller i undervisningen är något vi finner intressesant att undersöka. Vi vill även se om 

lärare anser att de har tillräckligt med kunskap inom området och om de är trygga med att 

använda olika lässtrategier i sin undervisning. Resonemanget till att forska vidare inom detta 

område är att vi enbart hittade två svenska avhandlingar där lärare undervisar om lässtrategier 

i läsförståelseundervisningen. Därför vill vi undersöka detta vidare för att få ett större 

perspektiv på hur lärare använder lässtrategier i undervisningen.   
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Bilaga 1 
 

 

Översikt över analyserad litteratur 
Författare 

Titel 

Ev. tidskrift 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

 

 

Teoretisk bakgrund Resultat 

Brown, R. 

The Road Not Yet Taken: A 

Transactional Strategies Approach to 

Comprehension Instruction. 

The reading teacher 

Vetenskaplig artikel [Peer Reviewed] 

(2008) 

USA 

ERIC 

 

 

Artikeln har två syften. Först  

beskrivs det vad en TSU-instruktion  

innebär och sen förklaras det hur  

andra lärarekan starta processen  

med att undervisa TSU.  

Olika klassrum där det i det ena 

var en TSU-lärare och i det andra 

 var en icke TSU-lärare.  

 

10 lärare, 5 TSU-lärare och 5  

icke TSU-lärare. Elever i åk.2. 

 

Datainsamlingen skedde med  

observationer, intervjuer,  

dokumentation, test och  

videoinspelningar.  

 

Kvalitativ studie.  

Sociokulturell teori 
Resultaten visade att studenterna som  

undervisats i TSU överträffade  

sina resultatet gentemot de  

studenterna som inte undervisats i  

TSU, när det kommer till  

tolkningsförmåga,  

kunskaper och strategier.  
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De Corte, E., Verschaffel, L. & van de 

Ven, A.  

Improving text comprehension strategies 

in upper primary school children: A 

design experiment. 

British Journal of Educational 

Psychology 

Vetenskaplig artikel [Peer Reviewed] 

(2001) 

Belgien  

ERIC 

 

 

Syftet med denna studie är att  

utveckla, genomföra en  

forskningsbaserad och  

inlärningsmiljö för att förbättra  

elevers strategianvändning när de  

läser texter. Vidare är syftet också  

att eleverna skickligt kan använda 

de olika strategierna. 

 

Studien har genomförts på en  

experimentgrupp och en  

kontrollgrupp. Experimentgruppen  

består av fyra klasser från årskurs 5 

(79 elever) och kontrollgruppen  

består av åtta jämförbara klasser  

(149 elever). 

Datainsamlingen gjordes med ett  

förtest- och ett eftertest. Det var ett  

lässtrategitest, läsförståelsetest och  

en intervju om vilka strategier de  

använde när de läste en text.   

Sociokulturell teori Resultatet i studien visar att efter att  

de olika testen och intervjuer gjorts  

visar det sig att experimentgruppen  

visar bättre när det kommer till att  

använda strategierna i praktiken när  

de läste en text. Resultatet visar även  

att experimentgruppen hade högre  

poäng än eleverna i kontrollgruppen  

efter läsförståelsetestet men  

skillnaden var inte signifikant.  

Eckeskog, H.                                              

Varför knackar han inte bara på? en 

studie om arbete med läsförståelse i åk 

1–2.  

Licentiatavhandling 

(2013) 

Sverige 

Google Scholar 

 

 

 

Syftet är att ur ett ämnesdidaktiskt  

perspektiv följa 5 lärare som med 

Lgr 11 som utgångspunkt bestämt 

sig för att utveckla arbetet med  

läsförståelse i åk 1–2 för att uppnå  

målen i åk 3. Syftet är även att  

belysa vilken eventuell påverkan ett 

sådant arbete kan få på barnens  

läsförståelse och motivation för  

läsning. 

En etnografisk studie.  

Undersökningen är kvalitativ  

och gjordes på 5 lärare, 2 i  

årkurs 1 och 3 i årskurs 2.  

De sökte efter lärare som hade  

bestämt sig för att utveckla sitt  

arbete med läsförståelse i  

årskurs 1 och 2.  

Det gjordes intervjuer,  

observationer och anteckningar i 

loggböcker av lärarna. 

Sociokulturell teori Resultatet i studien visar att  

läsförståelseutvecklingen sker bäst i  

samspel med andra på olika sätt och  

genom varierad läsning så som  

enskild läsning, högläsning i helklass 

och i mindre grupper. Resultatet  

visar också att läsförståelseutveckling 

sker bäst när lärarna stöttar och  

undervisar eleverna om de olika  

lässtrategierna.   
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Herkner, B.  

Läsutveckling i årskurs 2–6 belyst 

genom standardiserade test och 

nationella provet i svenska i årskurs 3.  

Doktorsavhandling 

(2011) 

Sverige  

Google Scholar  

 

 

 

 

Studien består av del A och B där 

syftet i del A är att bedöma hur  

läsprofilerna utifrån the Simple  

View of Reading förändras över tid 

för elever på låg- och mellanstadiet. 

Syftet i del B är att utvärdera om 

införandet av nationella provet har 

medfört några förändringar i 

läsutveckling för elever i åk. 3, 

samt att jämföra traditionella  

testresultat med resultat i  

läsförståelse för nationella provet i  

svenska i åk.3.    

 

Undersökningen är  

kohortstudie, vilket innebär att  

studien följer fyra årskullar.  

Denna design ger möjlighet att  

kunna följa elevers resultat över  

ett års tid. Detta är en kvalitativ  

undersökning.  

24 klasser från fyra olika skolor.  

Totalt var det 428 elever som 

deltog i undersökningen.    

Sociokulturell teori Resultat visar att det krävs  

läsförståelseundervisning om olika  

lässtrategier för att elever enklare ska  

kunna möta olika slags texter.  

Resultatet visar även att  

undervisningen ska ske i tidiga skolår  

för att underlätta för eleverna i  

kommande skolår.  

Hilden, R.K. & Pressley, M.   

Self-Regulation through Transactional 

Strategies Instruction 

Reading & Writing Quarterly  

Vetenskaplig artikel [Peer Reviewed] 

(2006) 

USA 

ERIC 

 

 

 

Syfte med denna studie är att  

undersöka utmaningar och  

framgångar som lärare möter vid  

deltagandet i ett professionellt  

utvecklingsprogram som syftar till  

att deras läsförståelseinstruktioner  

ökar elevers egna användning av   

förståelsestrategier. 

Undersökningen görs på 5 olika   

lärare i fem olika klasser.  

Anteckningar gjordes under  

observationer i klassrummet.   

Datainsamling i form av samtal,  

observationer och fältanteckningar.  

Kvalitativ undersökning.  

 

Sociokulturell teori Resultatet visade att vissa lärare blev 

skickligare än andra på att använda  

sig av förståelsestrategier. Det ledde i  

sin tur till att deras elever inte blev så  

skickliga i att använda sig av  

förståelsestrategier som en del andra  

elever blev. 
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Houtveen, A.A.M, & van de Grift, 

W.I.C.M.  

Effects of Metacognitive Strategy 

Instruction and Instruction Time on 

Reading Comprehension. 

School Effectiveness and School 

Improvement 

Vetenskaplig artikel [Peer Reviewed] 

(2007) 

Nederländerna 

ERIC 

 

 

 

Syftet med studien var att se vilka 

effekter det blir på elevernas 

läsförståelse genom att använda 

metakognitiva strategier och 

optimera utbildningstiden.  

 

Kvalitativ studie. 

Undersökningen görs i två  

grupper, 1 experimentgrupp och 

en kontrollgrupp.  

344 10-åriga elever i elva  

skolor. (experimentgrupp).  

225 10-åriga elever i nio skolor.  

(kontrollgrupp).  

Datainsamling sker genom 

observationer, videoinspelningar 

och tester före och efter.  

Sociokulturell teori Resultatet visar att om lärare har  

instruktioner om metakognitiva  

strategier och gav mer instruktionstid  

så bidrar det till bättre läsförståelse.  

Jönsson, K.  

Litteraturarbetets möjligheter. En studie 

av barns läsning i årskurs F-3.  

Doktorsavhandling  

(2007) 

Sverige  

SwePub 

Syftet är att få kunskap om 

möjligheter och begränsningar i 

användningen av några av de 

litteraturpedagogiska redskap som 

ingår i litteraturarbetet i årskurs F–

3. Ett annat viktigt syfte är att 

undersöka förutsättningarna för 

elevers byggande av 

föreställningsvärldar under 

läsarbetet.  

 

Kvalitativ studie.  

Följer en lärares (forskares) arbete i 

klassrummet med 24 elever med 

fokus på 7 elever. Detta görs under 

4 års tid.  

Datainsamling sker genom  

observationer.  

Sociokulturell teori Resultatet har visat på att det är bra  

att gemensamt samtala för att  

använda sig av lässtrategier. Det har  

också visat i resultatet att det är  

viktigt att läraren modellerar och  

praktiskt visar de olika  

lässtrategierna för eleverna och att  

läraren finns där som stöd. 
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Ness, M.  

Learning From K-5 Teachers Who Think 

Aloud.  

Journal of Research in Childhood 

Education 

Vetenskaplig artikel [Peer Reviewed] 

(2016) 

USA 

Google Scholar  

 

 

 

 

Syftet med denna studie var att 

undersöka hur lärare påverkas av att 

få planera och reflektera över sina 

tänka-högt lektioner.   

31 lärare inom F-5. 

Lärarna deltog i utbildning att  

undersöka instruktionsteorier,  

strategier och metoder för att  

förbättra elevernas läsförståelse i F- 

5.  

Datainsamling skedde genom  

enkäter, skriftlig lektionsplanering,  

reflektion, bandinspelning av  

lektioner.   

Sociokulturell teori Resultatet visar att när lärare lägger 

mer tid på att planera och förbereda 

sig inför tänka-högt lektioner så ger  

det ett mer positivt resultat.  

De använder fler lässtrategier än  

tidigare och är mer förberedda så att 

de kan bemöta de diskussioner som 

uppkommer.   

Othman, Y., Mahamus, Z. & Jaidi, N.  

The Effects of Metacognitive Strategy in 

Reading Expository Text. 

International Education Studies 

Vetenskaplig artikel [Peer Reviewed] 

(2014) 

Malaysia  

ERIC 

 

 

 

 

 

Syftet med denna studie är att se 

effekterna av att använda sig av 

metakognitiva strategier i 

undervisningen. Undersökningen 

sker både före, under och efter. 

2 elevgrupper där den ena  

gruppen var en  

undersökningsgrupp och den  

andra var en testgrupp. Det var  

sammanlagt 60 elever i  

undersökningen. 

Datainsamlingen gjordes utifrån  

ett förtest, ett test under tiden och  

ett eftertest.  

Undersökningen är kvantitativ. 

 

Konstruktivism teori Resultatet visar att med stöd av  

metakognitiva strategier vid läsning  

av texter visas en positiv effekt på  

elevers läsförståelse. 

Undersökningen består av två olika  

grupper, en experimentgrupp och en  

kontrollgrupp. Experimentgruppen 

deltar i en explicit undervisning.  

91 elever, 50 tjejer och 41 killar i  

både årskurs 1 och 2.  
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Pilonieta, P.  

First- and Second-Grade Urban Students’ 

Path to Comprehension Strategy Use: A 

Practitioner’s Framework.  

Reading Psychology  

Vetenskaplig artikel [Peer Reviewed] 

(2017) 

USA 

ERIC 

 

 

 

 

Syftet är att förklara vad unga 

elever som deltog i ett program för 

explicit undervisning om 

läsförståelse lär sig om 

förståelsestrategier och hur denna 

kunskap stöder självreglerad 

strategianvändning.  

Undersökningen består av två  

olika grupper, en  

experimentgrupp och en  

kontrollgrupp.  

Experimentgruppen deltar i en  

explicit undervisning.  

91 elever, 50 tjejer och 41 killar i  

både årskurs 1 och 2.  

 

Sociokulturell teori  De studenter som var med i den  

gruppen som deltog i en explicit  

undervisning var mer medvetna om  

olika strategier än de elever som  

inte deltagit. De elever som deltog i  

ECSI kunde ge information om varje 

strategi och kunde tillämpa fler  

strategier om de blev ombedda. 

Pilten, G.  

The Evaluation of Effectiveness of 

Reciprocal Teaching Strategies on 

Comprehension of Expository Texts. 

Journal of Education and Training 

Studies  

Vetenskaplig artikel [Peer Reviewed] 

(2016) 

Turkiet 

ERIC 

 

 

Syftet är att undersöka effekterna 

av ömsesidig undervisning på 

elevernas läsförståelseförmåga.  

Kvantitativ och kvalitativ  

undersökning.  

En experimentgrupp och en  

arbetsgrupp under en 11-veckors  

undervisningsprocess. 

54 elever i grundskolan.  

Datainsamling skedde genom  

förtest, eftertest och intervjuer.  

  

 

Sociokulturell teori Resultat visar fördelar med att  

använda ömsesidig undervisning.  
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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 

Google Scholar 

Undersöka effekterna av ömsesidig 

undervisning för att utveckla 

elevers läsförståelse.  

Undersökningen gjordes i grupper  

med 15 elever i varje där de  

genomförde textsamtal med olika  

strategier.  

30 studenter i årskurs 3.  

Datainsamling skedde via  

inspelningar och observationer. 

Det gjordes också tester före, och  

direkt efter samtalen. Det gjordes  

även ett test tre månader senare.   

Sociokulturell teori  Resultat visar att läsförståelsen ökar  

signifikant genom ömsesidig  

undervisning.  
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Practitioner’s framework: Steps to self-regulated strategy use. 

(Pilonieta, 2017, s. 384).  
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