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Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskning lyfter fram om hur läraren genom 

undervisning och arbete med lässtrategier kan möjliggöra utveckling i läsförståelse. Utifrån detta syfte 

tar studien sin utgångspunkt i frågeställningarna:  

• Hur påverkar arbete med lässtrategier elevers läsförståelse? 

• Vilken roll har läraren vid arbete med lässtrategier och läsförståelse? 

I litteraturstudien har olika vetenskapliga artiklar lästs och analyserats som sträcker sig från år 1984 – 

2016. Undersökningsmaterialet i studien består av både nationella och internationella publikationer. 

Angående studiens första frågeställning visar resultat att undervisningen bör bestå av en variation av 

högläsning, frågor till text och diskuterande textsamtal för att möjliggöra utveckling av läsförståelse. 

Användning av metakognitiva strategier i undervisningen har också visat sig vara betydelsefull när det 

kommer till läsförståelseutveckling.  

Utifrån studiens andra frågeställning framkommer det att läraren har en betydande och central roll för 

undervisning av läsförståelse där läraren erbjuder stöd och modellering med eleverna vid arbete med 

läsförståelsestrategier. Genom att variera arbetssätt och metoder i undervisningen kan lärare främja 

elevers läsförståelse så att det bidrar till läsförståelseutveckling. Slutsatsen utifrån studiens resultat är 

att lärare kan utforma undervisningen på olika sätt men även att lärare behöver vara medvetna om den 

kunskap som krävs för att i sin tur kunna undervisa elever.  

 

Sökord:  läsförståelse, lässtrategier, läsförståelseutveckling, undervisning, lärarens roll 

______________________________________________________________________ 
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1.Inledning 

Framväxten av dagens informationssamhälle ställer krav på förmågan att kunna läsa med god 

förståelse, vilket leder till att det är angeläget för alla att kunna förstå vad som läses. Detta i 

sin tur gör att det är angeläget för alla elever att träna och utveckla sin läsförståelse tidigt. 

Läskompetensen är viktig för ett lands sociala och ekonomiska utveckling och därav blir 

läsförståelse en fråga för alla i samhället snarare än enskilda elever (Eckeskog, 2015, s.6). 

Läsförståelse är ett komplext begrepp och ses som sammansatt. Oftast menas det att 

läsförståelse handlar om att kunna läsa och samtidigt förstå det man läser (Skolverket, 2016, 

s.10). 

 

Vårt fokus i litteraturstudien har berört användningen av lässtrategier i undervisning för att 

främja läsförståelse. Områdena innefattar olika lässtrategier som tillämpas i undervisning samt 

vilken roll lärare har i arbetet med lässtrategier. Vi har valt ämnet för att vi tycker det är 

intressant men också för att vi vill skapa djupare kunskaper om ämnet inför vår framtida 

yrkesroll. Fokus i studien inriktas mot de tidiga åldrarna i grundskolan för att det är relevant 

för vår utbildning och framtida läraryrke. 

 

Enligt Lärarnas Riksförbund (2014, s.3 - 4) är en av grundskolans huvuduppgifter att alla 

elever i den svenska skolan lär sig de baskunskaper och färdigheter som krävs för en fortsatt 

utbildning och för att klara sig i dagens samhälle. Elever behöver under de första skolåren få 

möjlighet att utveckla förståelse för olika typer av texter för att kunna tillägna sig kunskaper i 

alla skolämnen genom hela grundskolan (Skolverket, 2016, s.3). För att elever ska utveckla en 

god läsförståelse behövs läsförståelseundervisning, vilket bidrar till att elever utvecklas till 

aktiva och kritiska läsare. En god läsförståelse är också en förutsättning för att läsning ska 

upplevas som betydelsefullt både under skoltiden och fritid. När man förstår det man läser så 

skapas engagemang och intresse för läsningen (Skolverket, 2016, s.8–9). Lärare behöver 

observera elevers tillämpning av lässtrategier under läsning samt ge handledning via stöttning. 

Genom att undervisa i lässtrategier kan elever utan såväl som de med svårigheter få möjlighet 

att utvecklas till läsare med god läsförståelse (ibid).  

 

Genom verksamhetsförlagd utbildning har vi upplevt att utveckling av god läsförståelse ställer 

krav på lärarens planering och utformning av undervisning. Vi har också upptäckt att det 

förekommer elever som snabbt tappar motivation och läsglädje vid läsning, då en faktor kan 

vara att de inte förstår vad de läser. Våra upplevelser är att många elever inte vet hur de ska 

göra när de inte förstår innehållet i en text eller hur de ska gå tillväga för att skapa förståelse. 

 

Lärarnas Riksförbund (Lärarnas Riksförbund, 2014, s.5) nämner att lässtrategier vid läsning är 

ett område som på senare decennier fått mycket uppmärksamhet. Det är tämligen aktuellt 

inom forskning men bakomliggande pedagogiska teorier bygger på äldre forskning om 

sociokulturell och kognitiva teorier. 

 

 



 

2 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien är att bidra med kunskap om hur arbete med lässtrategier påverkar 

elevers läsförståelse och vad lärare har för roll i arbete med lässtrategier och läsförståelse.  

  

Frågeställningar: 

 

• Hur påverkar arbete med lässtrategier elevers läsförståelse? 

• Vilken roll har läraren vid arbete med lässtrategier och läsförståelse? 
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3. Bakgrund 

I följande kapitel beskrivs studiens problemområde genom att begrepp inom området 

läsundervisning och lässtrategier förklaras samt kopplas till styrdokument och forskning. 

Kapitel 3.1 ger en överblick om lässtrategier och läsförståelse enligt styrdokument. I kapitel 

3.2 förklaras innebörden av läsförståelse och lässtrategier utifrån olika forskare. I följande 

kapitel, 3.3 redogörs olika teoretiska utgångpunkter. Kapitel 3.4 förklaras begreppet 

metakognition och metakognitiva strategier. Resultat från Progress in International Reading Literacy 

Study (PIRLS) redogörs i kapitel 3.5. Slutligen i kapitel 3.6 beskrivs olika modeller som 

associeras med läsförståelse.  

 

3.1 Lässtrategier och läsförståelse utifrån styrdokument 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017b) anges 

det att undervisningen i svenska ska bidra till att elever använder ”lässtrategier för att förstå 

och tolka texter” (Skolverket, 2017b, s.253), vilket innebär att eleven ska använda lässtrategier 

för att skapa sig läsförståelse. Ett kunskapskrav för elever i årskurs 3 är att eleven ska ha 

kunskaper om att läsa texter med flyt genom att använda sig av lässtrategier (a.a. s.253–258). 

Kommentarmaterialet i svenska (Skolverket, 2017a) definierar lässtrategier som olika sätt för 

läsaren att angripa en text. Olika texter kräver olika lässtrategier till exempel kräver läsning av 

tryckta texter en lässtrategi medan läsning av texter på webben kräver en annan. Att arbeta 

med lässtrategier är ett centralt innehåll för hela grundskolan som innebär att alla elever ska 

förstå och tolka det som läses. I den svenska skolan ska alla ges undervisning i olika 

tillvägagångssätt vid läsning av text och hur dessa kan användas vid läsning av olika typer av 

texter (Skolverket, 2017a, s.10). Enligt kursplanen (Skolverket, 2017b) och kommentarmaterial 

(2017a) för svenska ska arbete med lässtrategier vara genomgående i läsundervisning men det 

anges inte vilka lässtrategier som ska inkluderas. Denna otydlighet bidrar till att olika strategier 

används på olika skolor, i olika klassrum och att elever blir undervisade i lässtrategier på olika 

sätt samt att vissa lärare lägger mer vikt på lässtrategier än vad andra lärare gör. Eftersom 

läroplanen tar upp att undervisningen ska inkludera lässtrategier men inte vilka, blir det en 

tolkningsfråga för lärare vilka strategier som ska användas i undervisning (Skolverket, 2017b, 

s.253; Skolverket, 2017a, s.11).  

 

3.2 Läsförståelse och lässtrategier 

Katarina Herrlin och Ingvar Lundberg (2014) skriver om läsförmåga och att den inkluderar 

fem dimensioner som samspelar med varandra för att eleven ska utveckla läsförmåga. De fem 

dimensionerna är 1) fonologisk medvetenhet, 2) ordavkodning, 3) flyt i läsningen, 4) 

läsförståelse och 5) läsintresse. Fonologisk medvetenhet handlar om språkljud (fonem), att 

koppla ihop bokstav med dess språkljud. Vid ordavkodning ska läsaren känna igen och 

identifiera de skrivna orden. Flyt i läsningen riktas mot att läsaren ska klara av att läsa en 

sammanhängande text i en bra takt och felfritt, även ha kunskap om när läsaren ska pausa och 
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var betoning ska läggas. Den fjärde dimensionen är läsförståelse och det innebär att läsaren 

ska lära sig att förstå innehållet i en text. Läsintresse är den femte dimensionen och den innebär 

att läsaren känner lust och glädje för läsning (Herrlin & Lundberg, 2104, s.10–19). 

Läsförståelse påverkas av flytet i läsningen som i sin tur bidrar till ett positivt läsintresse, och 

läsintresset leder till att läsförståelsen blir bättre. På detta sättet samspelar de fem 

dimensionerna och skapar läsförmåga (Lundberg & Herrlin, 2014, s.10). Läsförståelse är en 

av dimensionerna för att skapa läsförmåga och Ivar Bråten (2013, s.14) beskriver att begreppet 

läsförståelse omfattar två aspekter, 1) handlar om att läsaren undersöker det som existerar i 

texten och tillvaratar textens bokstavliga mening. Läsaren försöker skapa meningsfullhet av 

det som texten och författaren förmedlar, 2) för att läsaren ska kunna skaffa sig en djupare 

förståelse måste läsaren skapa sig meningsfullhet med utgångspunkt från texten och koppla 

det lästa till sina erfarenheter (Ibid). Läsförståelse är att framställa och skapa meningsfullhet 

när man grundligt undersöker en skriven text genom att samspela med den (Bråten, 2013, 

s.14). Läsförståelse som begrepp beskrivs som komplext eftersom det är olika delar som 

samspelar med varandra, exempelvis elevens motivation, koncentration samt individens 

förutsättning och erfarenhet (Westlund, 2012, s. 8–9). 

 

 
Bild 1. (Lundberg & Herrlin, 2014, s. 10).  

 

Douglas P. Newton (2003, s.193) belyser att förståelse för text är en pågående kognitiv process 

som kräver olika strategier samt ett aktivt mentalt engagemang från eleven och en vilja att lära 

sig. Enligt Westlund (2012, s.74) sker läsförståelse genom ett samspel mellan läsaren och 

texten, läsaren ska också koordinera informationen i texten så att den bidrar till 

meningsfullhet. Läsförståelse är en förståelse som inkluderar alla typer av tänkande såsom 

värdera, resonera, fantisera och lösa problem (Wengelin & Nilholm, 2013, s.44). 

Inferens är inkluderat i begreppet läsförståelse och det menas med den förståelse som läsaren 

skapar av det som inte uttrycks bokstavligt i texten. Elever som har god läsförmåga skapar 

inferenser i form av inre bilder som påverkar förståelsen. De inre bilderna är beroende av 

bakgrundskunskap, erfarenheter och kultur. Läsförståelse är inget eget skolämne i sig men det 

ses som en ämnesöverskridande färdighet som påverkar elevens lärande i alla skolämnen 

(Stensson, 2006, s.90).  

 

En erfaren läsare använder sig av olika strategier när de ska läsa och tillämpa en text. Detta 

sker oftast undermedvetet men det krävs träning innan man kan tillämpa strategierna. Det 

finns olika modeller som utvecklar läsförståelse och elevers läsförståelseutveckling beror på 

lärares kompetens för undervisning av lässtrategier. Det är alltså därför viktigt att lärare har 

tillräckligt med kunskaper för att undervisningen ska leda till läsförståelseutveckling 

(Westlund, 2012, s.74). Läsförståelse beskrivs också som en aktivitet där problemlösande är i 

centrum. Att tillämpa en lässtrategi är att genomföra en process som utvecklar tänkandet i 
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samband med läsning. För att detta ska vara möjligt delar lärare upp texten i segment det vill 

säga, små delar där elever under läsningen får handledning av lärare. De får alltså vägledning 

om hur de ska omsätta strategierna i praktiken (Reichenberg, Andersson & Berthén, 2015, 

s.2). 

 

3.3 Teoretiska utgångspunkter  

Litteratur i studien kopplas till två teoretiska utgångspunkter, sociokulturell och kognitiv teori 

och därav har dessa valts att beskrivas i detta kapitel.  

Den sociokulturella teorin lägger stor vikt på lärande vid sammanhang och samarbete då 

människan ständigt är under utveckling och i samspel med andra människor kan man ta till 

sig kunskaper från andra (Eckeskog, 2013, s.7). I den sociokulturella teorin betonas betydelsen 

av att lärande sker först när ett sammanhang sätt in. Enligt sociokulturell teori sker lärande 

inom den proximala utvecklingszonen och det krävs att den som lär sig får imitera och agera 

utifrån observation av en ”expert” (Skolverket, 2016, s.47–48). Allt eftersom ska individen 

sedan överföra observationen till sitt egna lärande för att sedan också utveckla en förståelse 

för hur den omsätter inlärningen i andra situationer än just den vid inlärningstillfället (ibid). 

Detta kan efterlikna en bilförare som kör bil. Det räcker inte bara att köra bil utan man måste 

också ha kunskap om hur man ska köra olika bilar, på olika sätt, exempelvis gäller det att 

kunna köra på olika väglag och utifrån olika väder (Skolverket, 2016, s.48). Den sociokulturella 

teorin utgår alltså ifrån att individen lär sig genom att överföra vissa handlingar som någon 

annan utfört för att sedan själv kunna tillämpa dem själv utefter tid, sätt och sammanhang 

(ibid).  

Den kognitiva teorin riktar fokus på minnet, tänkandet och språkinlärning, med betoning på 

att lärande först sker i ett socialt samspel (Skolverket, 2016, s. 47–48). Teorin handlar om hur 

människan tar in information och hur det blir till ett lärande. Vi hämtar information genom 

sinnena som vi ”processar” i hjärnan och vidare lagras informationen i minnet. Den kognitiva 

teorin nämner två olika minnen, arbetsminne och långtidsminne. Arbetsminnet lagrar aktiv 

information och det minnet anses ha begränsat med plats. Men det är i långtidsminnet som vi 

lagrar den information som vi har bearbetat och ”processat” i hjärnan. Genom repetition av 

information lagras lärandet i långtidsminnet (Säljö, 2012, s. 159–161). Ett begrepp som 

förklaras ytterligare i nästa kapitel är metakognition och det är ett begrepp som har 

utgångspunkt i kognitiv teori.  

 

3.4 Metakognition 

En förklaring av begreppet görs på grund av att det är ett väsentligt begrepp inom vårt 

undersökningsområde och det inkluderas i flertal av studiens litteratur. Begreppet 

metakognition handlar om en förmåga att kunna reflektera över sin tankeprocess. Det handlar 

om att eleven både kan fundera över sin egen föreställning om det lästa men också förändra 
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sitt tänkande när hen inser att hen har valt fel strategi. Frågor som eleverna kan ställa sig är: 

Vad är det som gör att jag inte förstår, och hur gjorde jag när jag läste? (Westlund, 2012, s.128).  

Undervisning av metakognition i samband med lässtrategiutveckling inleds med att lärare 

berättar för eleverna varför hen valt respektive strategi och varför elever ska lära sig den 

(Westlund, 2012, s.128). Efter tillämpning av strategin görs uppföljande diskussion om 

strategins funktion som leder till att lärandet blir metakognitivt. Genom att ställa sig frågor 

som varför har jag valt denna strategi? Hur hjälpte strategin mig? kan elever utveckla 

metakognitivt tänkande eftersom de använder metakognitiva strategier (ibid). Läsare använder 

sin metakognitiva förmåga under hela läsprocessen, det vill säga innan, under och efter 

läsningen. Den metakognitiva förmågan används då elever redan innan läsningen, ställer frågor 

om syftet med läsningen och hur den ska redovisas. Under läsningen relaterar läsaren 

informationen i texten till tidigare erfarenheter och kunskaper (Taube, 2007, s.38). Under och 

efter läsningen används den metakognitiva förmågan då elever återvänder i texten för att 

återläsa något som upplevdes obegripligt (ibid).  

 

3.5 Resultat från den internationella studien PIRLS 

Forskningsorganisationen International Association of the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA) är grundare av den internationella studien PIRLS, som står för Progress in 

International Reading Literacy Study. Syftet med studien är att vart femte år undersöka 

läsförmågan hos elever i årskurs fyra. Genomförandet av studien innefattar att elever läser 

skönlitteratur och sakprosa för att sedan svara på frågor, som omfattar öppna frågor samt 

flervalsfrågor. Deltagare i studien är 50 länder runt om i världen, inklusive Sverige som har 

deltagit vid varje tillfälle sedan studien startade 2001. Skolverket ansvarar för genomförandet 

av studien i Sverige (Skolverket, 2017c, s.5).  

 

När PIRLS 2001 genomfördes för första gången, presterade Sverige det bästa resultatet bland 

alla deltagarländer. Genomförandet av PIRLS 2006 resulterade i en försämring i resultatet och 

efter 2011 sjönk Sveriges resultat ytterligare. En bidragande faktor till resultatet var att eleverna 

visade en sämre läsförmåga av sakprosa (Skolverket, 2017c, s. 20). Vid granskning av PIRLS 

2016 presterar eleverna lika bra i såväl skönlitteratur som sakprosa, vilket tyder på en vändning 

av Sveriges resultat sedan år 2006. Resultatet för de elever som deltog i PIRLS 2016 har 

förbättrats jämfört med resultatet vid 2006 och 2011 (Skolverket, 2017c, s.66).  

 

Resultatmässigt presterade eleverna likvärdigt vid 2001 och 2016 men ligger lägre i rankning 

vid senaste tillfället av studien. En anledning till detta är att det har tillkommit länder sedan 

PIRLS 2001 som presterar bättre eller lika bra som Sverige eller att andra länder har kommit 

ifatt resultatmässigt (Skolverket, 2017c, s.66). 

 

Sammanfattningsvis har svenska fjärdeklassare presterat bra och har haft en relativt god 

läsförmåga, under hela perioden som PIRLS har genomförts trots att det har funnits svackor 

där elever visat sämre läsförmåga. Dock klargör resultatet i PIRLS 2016 att Sverige åter 

presterar på samma nivå som år 2001. En annan positiv aspekt vad gäller resultat år 2016 är 

att det inte är någon enskild grupp elever som visar förbättring, utan nästan alla elevgrupper 
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har lyft sina resultat sedan 2011 alltså både pojkar och flickor från olika kulturella och 

socioekonomiska bakgrunder (Skolverket, 2017c, s.66) 

 

3.6 Forskningsbaserade modeller som utvecklar läsförståelse 

I detta kapitel beskrivs och förklaras tre modeller som senare utvecklas i resultatdelen (RT, 

TSI & QtA). I samtliga modellerna agerar lärare som en vägledare eller coach som arbetar 

med elever genom modellering för att synliggöra strategierna (Westlund, 2012, s.81). En aspekt 

som också är gemensam för modellerna är att de används i arbete med läsförståelse. De två 

modellerna Reciprocal Teaching och Transactional Strategies Instruction påminner om 

varandra genom att de bygger på samma grundstrategier, genom TSI arbetar man med flera 

olika strategier samtidigt medan RT utgår ifrån fyra strategier. Questioning the Author är en 

strategi som inriktar ett fokus mot författaren till en text (Westlund, 2012, s.82).   

 

3.6.1 Reciprocal Teaching  

Reciprocal Teaching (RT) eller reciprok undervisning är en modell som används i 

undervisning med fokus på att använda olika lässtrategier. Modellen framställdes av Palinscar 

& Brown på 1980-talet och går ut på att eleverna ska tränas i att lära sig fyra olika strategier 

(Reichenberg et al., 2015, s.1). Reciprok betyder ömsesidig och det innebär att modellen 

fokuserar på lärande genom dialog. Med det menas att lärande sker när elever skapar mening 

tillsammans med varandra och läraren (ibid). Modellen bygger på socialpsykologisk filosofi 

där eleverna utvecklas genom ett socialt samspel på gruppnivå för att sedan utvecklas på 

individnivå. Ett fokus i användning av strategin är att inkludera textsamtal vid undervisning 

(Westlund, 2013, s.47).  

Enligt Palincsar & Brown (1984, s.120-121) finns det sex kognitiva aspekter som bidrar till 

god läsförståelse och dessa är: (1) eleven måste förstå målet med läsningen; (2)  ha 

medvetenhet när eleven läser en text, där det förväntas av eleven att använda sina erfarenheter 

och kunskaper; (3) kunna urskilja den viktigaste informationen i en text dvs, skilja på viktig 

och mindre viktig information; (4) att kunna granska och förhålla sig kritisk till innehållet i 

texten; (5) eleven ska kunna kontrollera pågående läsning för att koppla förståelse till texten 

genom granskning och frågeställning kopplat till sig själv, att använda metakognitiva strategier; 

(6) kunna tolka, förutse händelser samt sammanfatta (ibid).  

 

Utifrån dessa kognitiva aktiviteter har sedan fyra strategier skapats som omfattar: (1) reda ut 

oklarheter, vilket innebär att uppmärksamma och undersöka svåra ord under läsningen; (2) 

ställa frågor till texten som inte kan finnas på textens yta, vilket betyder att frågorna ska 

behandla det som finns under ytan och bortom; (3) förutspå, vilket innebär att elever får öva 

på att förutspå vad de tror kommer hända i texten eller vad texten kommer att handla om; (4) 

sammanfatta, som innebär att elever ska redogöra för det viktiga i texten (Palincsar & Brown, 

1984, s.121). 
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Den ursprungliga modellen som innehåller fyra olika strategier har utvecklats på ett mer 

elevnära sätt genom att använda begrepp som eleverna kan förstå och relatera till (Lori, D. 

Oczkus, 2003, s.40). De fyra elevnära strategier The Fabulous Four består av: 

1.  Madam the Powerful Predictor/ Spågumman Julia (förutspår) 

2. Quincy the Quizzaical Questioner / Nicke nyfiken eller Reportern Rasmus 

(ställer frågor) 

3.  Clara the Careful Clarifier / Fröken detektiv (klargör otydligheter) 

4.  Sammy the Super Summarizer / Cowboy-Jim med lasso (fångar in det viktigaste) 

      (Lori, D. Oczkus, 2003, s.40). 

 

  

Dessa roller hjälper elever att förhålla sig till en text, genom att visuellt sätta sig in i rollerna. 

Rollernas olika egenskaper hjälper eleven att hantera och plocka ut det som förväntas i texten, 

till exempel om elever ska förutspå vad som kommer hända i texten sätter sig elever in i rollen 

som spågumman Julia. Det bidrar till att rollerna hjälper elever i det visuella tänkandet och 

elever vet vad som ska göras genom rollen. När lärare introducerar de fyra olika strategierna 

ska de använda strategierna genom att tänka högt och applicera dem när hen läser en text. 

Elever observerar och lär sig av lärarens demonstration (Oczkus, 2003, s.40). Syftet med 

metoden är att elever med tiden ska utifrån handledning av lärare utvecklas till metakognitiva 

läsare. Med metakognitiva läsare menas att läsaren på egen hand kan ta ansvar att läsa med 

eftertänksamhet och lösa problem i texten som uppstår (Westlund, 2013, s.47).  

 

3.6.2 Transactional Strategies Instruction 

Transactional Strategies Instruction eller Transaktionell strategiundervisning (TSI) är en 

modell som bygger på de fyra grundläggande strategierna som finns i RT-modellen. De fyra 

grundläggande strategierna är att förutspå, att ställa frågor, att klargöra och att sammanfatta. 

Modellen är framtagen för att hjälpa elever med lässvårigheter (Westlund, 2012, s.80). När 

lärare utgår från TSI-modellen i undervisningen, är det viktigt att undervisa fördjupat i 

lässtrategier samt berätta för elever om för- och nackdelar med olika lässtrategier. Inom TSI-

modellen är det strategiundervisning i klassrummet som är viktigt och den fortskrider under 

hela skolåret. Lärare använder grundligt strategierna som förklaras och modelleras i 

undervisningen. Vid användning av lässtrategierna modellerar elever och lärare genom att 

tänka högt när de läser texter, för att fördjupa sina tankar (Andreassen, 2013, 238–240).  

 

I undervisning med utgångspunkt i TSI finns det sex olika strategier med koppling till de krav 

som texten ställer. Följande strategier inkluderas inom TSI (1) att förutspå innehållet och 

koppla till tidigare förkunskaper (2) att reagera på och koppla innehållet i den lästa texten till 

förkunskaper (3) konstruera inre bilder med textens idéer (4) för elevers förståelse ska 

läshastighet och sätt att läsa anpassas av lärare (5) läsaren ska ställa frågor till texten (6) 

sammanfatta textens innehåll (Westlund, 2012, s.80).  

 

Diskussion förs sedan mellan kamrater eller lärare om de hinder som de stött på i texten. Syftet 

med detta är att elever ska dela med sig av sina erfarenheter och resonemang och det blir en 

bidragande faktor för att de ska utveckla sin läsförståelse. Genom samtal om text kan elever 
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och lärare gemensamt skapa förståelse. För att elever ska förstå ämnet på djupet behövs 

diskussion om lämpliga strategier, då de ska skapa kunskaper om vilka strategier de ska 

tillämpa när de sedan läser och tolkar text enskilt (Westlund, 2012, s.81).  

Slutligen påminner de båda modellerna (RT och TSI) om varandra och de bygger på samma 

fyra grundstrategier. De fyra strategierna har utvecklats till sex strategier inom TSI medan RT 

endast förhåller sig till de fyra grundstrategierna. Båda modellerna visar på effekt av 

läsförståelseutveckling av både faktatexter och skönlitterära texter i grundskolans alla ämnen. 

Att tänka högt är något som används i båda modellerna (Westlund, 2012, s.82). En tabell i 

kap. 3.8 synliggör skillnader och likheter mellan de presenterade strategierna. 

 

3.6.3 QtA 

Questioning the Author (QtA) är en organiserad modell för textsamtal. Modellen har som 

utgångspunkt att ifrågasätta textförfattaren och den används både för skönlitterära texter som 

faktatexter (Reichenberg, 2014, s. 93). Monica Reichenberg (2014, s.94) beskriver att det kan 

uppstå ett avstånd mellan läsare och författare om texten inte är riktad till läsaren vilket i sin 

tur kan bidra till att läsaren inte blir engagerad eller aktiveras under läsningen. Läsaren känner 

då ingen koppling till texten eftersom språkbruket är för svårt eller om texten är för svår att 

relatera till. Då handlar det om textens svårighetsgrad och ordavkodningen snarare än 

innehållet i texten. Modellen QtA blir ett hjälpande verktyg för att minska avståndet mellan 

läsare och författare. Syftet är att de läsare som känner att texten är för svår ska kunna flytta 

skulden från läsaren till författaren, genom att ifrågasätta auktoritet och att författaren uttryckt 

sig otydligt. Om läsaren inte förstår texten, så bildas inget läsintresse, det är därför viktigt att 

inte läsaren skuldbeläggs på grund av att hen inte förstår språket i texten eller att hen inte kan 

relatera till texten (ibid).  

  
Utgångspunkten i modellen är att lärare väljer en text för att sedan dela texten i segment, det 

vill säga kortare avsnitt. Texten delas där elever förväntas få problem att förstå eller 

uppmärksamma en tanke. När elever har läst ett segment avbryts läsningen för en gemensam 

diskussion i form av frågor och reflektioner tillsammans. Lärare sammanfattar det lästa 

segmentet och kopplar till föregående segment för att knyta ihop läsningen (Reichenberg, 

2014. s.95). QtA innebär att läsa och diskutera varje segment för sig men även koppla ihop 

samtliga segment. Frågor som ställs av lärare i samtalet är ingångs- och uppföljningsfrågor och 

har utgångspunkt i författarens tankar. Ingångsfrågor är tänkta som ingångar till en 

övergripande diskussion om författarens budskap och uppmärksammar viktiga delar 

exempelvis vad är det för budskap som författaren förmedlar? Uppföljningsfrågor har ett 

annat syfte och ställs efter ingångsfrågorna eftersom elever då har fått en ingång till texten. 

Syftet med uppföljningsfrågor är att fokusera på innehållets viktiga delar, att reflektera över 

vad texten betyder och elevers uppfattning om innebörden. Exempel på frågor kan vara vad 

menar författaren med detta? Vad har författaren lagt till från förra segmentet för att göra det 

tydligare? Hur hade ni uttryckt er? Vad är det som saknas i texten och vad måste vi själva lägga 

till för att förstå? (ibid).   
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I nedanstående tabell presenteras innehåll från de granskade strategierna. Ett kryss innebär att 
strategin behandlar innehållet: 

 

Tabell 1  

 

Kännetecken RT TSI QtA 

Strukturerat arbetssätt X X X 

Modellering och tänka högt ingår i strategin   X   X 
 

Har sex strategier/aspekter: 
• förstå målet med läsningen 

• medvetenhet om att eleven ska använda sina erfarenheter och 

kunskaper vid läsning 

• kunna urskilja relevant/viktig och mindre viktig information 

• kritiskt granska innehållet i texten 

• Använda metakognitiva strategier under läsningen tex ställa frågor 

•  kunna tolka, förutse händelser samt sammanfatta 

    
 

 

X 

  

Har fyra strategier: 
• Reda ut oklarheter och svåra ord 

• Ställa frågor till texten mellan raderna 

• Förutspå  

• Sammanfatta, som innebär att eleverna ska redogöra för det viktiga i 

texten  

   
X 

     
X 

Använder sig av personlighetskaraktärer   X   
 

Dialog ingår i användning av strategin  X   X   X 

Strategin används intensivt under kortare tidsperiod  X     
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4. Metod  

I detta kapitel om metod behandlas den litteratursökning som gjorts samt litteraturstudiens 

urval. 

4.1 Litteratursökning 

Vi började litteratursökningen på söktjänsterna SwePub och Primo då vi först sökte material 

i form av nationell forskning. Litteratursökningen gick sedan vidare i söktjänsterna Google 

Scholar och ERIC för att även finna internationell forskning. Genom söktjänsten ERIC 

använde vi också Thesaurus för att vidga utbudet av material. De söktjänster som användes 

främst i uppsatsen var ERIC och SwePub. I ERIC användes sökningarna med engelska ord 

och de sökningar som gjordes på SwePub användes främst med svenska ord men också 

engelska. Sökord som var relevanta för vår litteraturstudie var: lässtrategi, läsförståelse, 

reciprocal teaching, transactional strategy instruction, primary education, metacognitive 

strategies, metakognitiva strategier. 

  

På SwePub använde vi svenska sökord som läsförståelse* och den sökningen gav 135 

publikationer. Vi begränsade sökningen genom att använda lässtrategi* AND läsförståelse* 

som resulterade i åtta publikationer. Utifrån de åtta publikationer gick vi vidare med att kolla 

årtalen på källorna för att följa det kriterium som vi hade på materialet och det resulterade i 

att alla de åtta källorna var publicerade efter år 2000. Vidare läste vi igenom källornas rubriker 

för att se vilka källor som handlade om ämnet svenska samt den årskurs vi hade avgränsat oss 

till, vilket var F-6. Efter den avgränsningen återstod fem publikationer som vi läste 

sammanfattningen/abstract för att få en inblick om källan var relevant för vår litteraturstudie, 

i koppling till vårt ämnesområde. Det gav oss slutligen ur denna sökning, en källa som vi fann 

relevant och den kunde inkluderas i vår studie. Några sökningar gjordes med engelska ord 

såsom Reading strateg* som resulterade i 172 publikationer. Reading comprehension* AND 

strateg* gav oss 44 publikationer. För att finna studier om metakognitiva strategier användes 

sökord metakognitiva strategie* vilket resulterade i sex publikationer.  

  

På Thesaurus gjordes följande sökningar: “Reading comprehension” som gav 21 104 

publikationer. Reading strategies* AND primary education* var en sökbegränsning som 

gjordes och det resulterade i 677 publikationer. Vi kombinerade Reading comprehension* 

AND Reading strategy* som gav 655 publikationer. Av det resultatet blev det 413 träffar när 

vi begränsade ytterligare med hjälp av “peer reviewed”. En sökning där många sökord 

kombinerades exempelvis Reading comprehension* AND Reading strategy* AND primary 

education resulterade i 34 antal publikationer. För att ytterligare begränsa vårt sökresultat 

använde vi oss av “peer reviewed” som slutligen gav oss 17 träffar. För att finna material om 

de utvalda strategierna var en sökning följande Reciprocal Teaching* AND reading strategy* 

som resulterade i 15 träffar. Vi sökte också genom sökorden Reciprocal teaching* AND 

reading comprehension* vilket gav oss flera träffar, 74 stycken publikationer. Sökningen som 

innefattar orden transactional strategy instruction* resulterade i 32 träffar och genom 

begränsning av ”peer reviewed” blev det slutligen 19 publikationer.  
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Material till bakgrunden upptäcktes också genom kedjesökning med utgångspunkt i 

vetenskapliga artiklar. Genom kedjesökning återkom forskare och författare med forskning 

som har utgångspunkt i lässtrategier eller läsförståelse. Några av namnen som vanligt förekom 

var Barbro Westlund, Monica Reichenberg och Ivar Bråten. Dessa forskare har bidragit till 

forskning som utgör en stor del av materialet till bakgrunden. 

 

4.2 Inklusion 

Kriterierna för val av material till litteraturstudien innefattar fyra kriterier. Det första kriteriet 

var att materialet skulle redogöra om läsförståelse och lässtrategier. Material i form av nationell 

och internationell forskning var vårt andra kriterium. Det tredje kriteriet innebar att vi skulle 

använda källor med olika publikationstyper, då studien inte bara skulle omfattas av en 

publikationstyp. Det fjärde kriteriet behandlade årtal på källorna. För litteraturstudiens 

relevans sökte vi publikationer som publicerats på senare år, efter år 2000 på grund av att 

studien kräver aktuell forskning. Några undantag var tre källor som publicerats tidigare än år 

2000 och dessa källor är inkluderade med anledning av källornas relevans för studiens ämne.  

 

4.3 Urval 

Nedan visas de publikationer som behandlar resultatdelen, i tabell 1. Resultatdelen i studien 

innehåller tio tidskrifter, fyra doktorsavhandlingar och ett bokkapitel, där tio är internationella 

och fem är nationella. Tabellen är strukturerad utefter författarnas namn.  

 

Tabell 2.  

Titel Författare Publikationer År Land 

Varför knackar han inte bara på? en 

studie om arbete med läsförståelse i a ̊k 
1–2 

Eckeskog, H. 

  

Licentiatuppsats 2013 Sverige 

The Effect of Reciprocal Teaching 
Invention Strategy on Reading 
Comprehension Skills of 5th Grade 
Elementary School Students with 
Reading Disabilities. 

Gomaa, Kamel, 
M. 

Tidskriftsartikel 2015 Egypten 

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

Jönsson, K. Doktorsavhandling 2007 Sverige 

Reciprocal Teaching in a Regular 
Primary School Classroom 

Kelly, M., 
Moore, W, D. 
& Tuck, F, B. 

Tidskriftsartikel 1994 Nya 
Zeeland 
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The Impact of Transactional Strategies 
Instruction on The Reading 
Comprehension of a Diverse Group of 
Second Graders. 

Kim, S, S.  Doktorsavhandling 2013 USA 

Constructing critical literacies: teaching 
and learning textual practice 

Muspratt, S., 
Luke A. & 
Freebody P. 

Bokkapitel 1997 USA 

The Princess Storyteller, Clara Clarifier, 
Quincy Questioner, and the Wizard: 
Reciprical teaching adapted for 
kindergarten students 

Myers, P.A Tidsskriftartikel 2005 USA 

The Effects of Metacognitive Strategy in 
Reading Expository Text  

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

Tidskriftsartikel 2014 Malaysia 

Reciprocal Teaching for the Primary 
Grades: “We Can Do It, Too!” 

Pilonieta, P, & 
Medina, A.L 

Tidsskriftartikel 2009 USA 

The Evaluation of Effectiveness of 
Reciprocal Teaching Strategies on 
Comprehension of Expository Texts. 

Pilten, G. Tidskriftsartikel 2016 Turkiet 

The Effects of Questioning the Author 
on the Reading Comprehension of 
Middle School Students. 

Sencibaugh, J, 
M. & 
Sencibaugh, A, 
M. 

Tidskriftsartikel 2015 USA 

Comprehension strategy instruction in 
the intermediate grades. 

Taylor, M, B. & 
Frye, J, B. 

Tidskriftsartikel 1994 USA 

Läsarter och lässtrategier i skolans 
litteratursamtal – en pilotstudie 

Tengberg, M. Tidskriftsartikel 2009 Sverige 

Metakognitiva perspektiv pa ̊ 
la ̈sförsta ̊elseprocessen - en studie av 

skolans textsamtal kring skönlitteratur   

Varga, A.  Tidskriftsartikel  
 

2015 Sverige 

Att bedöma elevers läsförståelse: en 
jämförelse mellan svenska och 
kanadensiska bedömningsdiskurser i 
grundskolans mellanår 

Westlund, B. Doktorsavhandling 2013 Sverige 

 



 

14 

 

4.4 Materialanalys 
Materialet som har granskats i studien består av en licentiatuppsats, tre avhandlingar och tio 

vetenskapliga artiklar samt ett bokkapitel. Vid analys av material har vi använt oss av olika steg 

för att säkerställa källans relevans för denna studie samt för att ge materialet en noggrann 

granskning. Första steget innebar att vi läste och tolkade de källor som vi hade fått fram genom 

informationssökningen. Det ledde till att vi fann nyckelord i de olika texterna som skapade 

studiens olika teman. Vi valde att använda oss av olika färger för att kategorisera de olika 

teman som uppstod i källorna. Det som i texten redogjorde för lärarens roll markerades med 

röd färg medan lässtrategiernas betydelse i undervisning markerades med blå färg och så 

vidare. Teman som upptäcktes var bland annat 1) textsamtal, 2) metakognition, 3) lärarens roll 

och 4) förmågor som utvecklas, för att benämna några. Vi sammanställde även varje 

publikations nyckelord för att lättare jämföra de publikationer som vi använt. På detta sätt 

kunde vi se likheter och skillnader om ett tema samt författarnas uppfattningar. Anledningen 

till att vi analyserade materialet i olika steg var för att vi fann mycket material som till en början 

inte upplevdes ha koppling till vårt ämne men som vi senare fann relevant.  

 

Sökningarna riktades till en början mot elever i årskurserna F–3. Genom sökningarna stötte 

vi även på mycket material som riktades till hela grundskolan och elever i årskurs 4–6 vilket 

resulterade i att vi sedan fick utvidga våra sökningar för uppsatsen. Syftet med utvidgningen 

av sökningarna var för att vi fann mycket relevanta publikationer om lässtrategier och 

läsförståelse om undervisning i årskurs 4–7. Detta ledde till att sökningar istället riktades till 

grundskolans alla årskurser samt förskolan. Material som utgick ifrån studenter utanför 

grundskolan exkluderades från vårt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

5. Resultat  

I detta kapitel presenteras litteraturstudiens resultat. 5.1 – 5.2.3 besvarar studiens första 

frågeställning som lyder hur påverkar arbete med lässtrategier elevers läsförståelse? 5.3 behandlar den 

andra frågeställningen vilken roll har läraren vid arbete med lässtrategier och läsförståelse? Kapitlet 

beskriver också textsamtalet som ett viktigt moment i arbete med lässtrategier för att elever 

ska utveckla läsförståelse.  

 

5.1 Lässtrategiernas betydelse för läsförståelse 

Undervisningens mål med lässtrategier är att lära elever strategier vid läsning, för att de sedan 

ska kunna omsätta strategierna och använda dem i andra situationer än vid 

undervisningstillfället. Målet är alltså att elever ska veta när, var och hur olika lässtrategier ska 

användas (Eckeskog, 2013, s.26). Ett annat mål i arbete med lässtrategier är att elever ska 

utvecklas till strategiska läsare, som innefattar att ha förmågan att reflektera om innehållet och 

öka förståelse för det lästa. Syftet med arbete om lässtrategier är inte att de enbart ska vara 

befintliga i undervisningen. De ska också inkluderas i undervisningen för att elever ska kunna 

tillämpa och använda sig av lässtrategier för att bli strategiska läsare (ibid). 

 

Enligt Joseph M Sencibaugh & Angela M. Sencibaugh (2015, s.85) kan processen kring att 

tolka en skriven text upplevas som komplicerad då det inte enbart handlar om läsaren och 

texten. Anledningen till att processen är komplicerad har att göra med läsaren som person, 

den text som ska läsas och det givna målet med läsningen samt i vilket sammanhang läsningen 

görs (ibid). Mikael Tengberg (2009, s.369) beskriver också processen som komplicerad och 

menar att elever lär sig att tolka och förstå text genom utmaningar, återkommande möten och 

sammanstötningar med texten av många olika slag. Westlund (2013, s.48) belyser att 

utmaningar är en viktig del av arbetet med strategier, att elever ska ställa frågor som utmanar 

deras tankegångar. Hon menar att det är elever som successivt ska överta ansvaret för sitt 

lärande vid arbete av lässtrategier. Istället för att läraren ska ställa frågor blir det elevernas 

ansvar att ställa frågor som kontrollerar deras förståelse (ibid).  

 

Pamela Ann Myers (2005, s.314) nämner att undervisning av RT möjliggör för elever att hitta 

syfte i deras egen läsning. Elever lär sig att göra en snabb överblick av texten för att kunna 

förutspå vad som ska hända. De lär sig också att summera vad de läst och ställa frågor för att 

klargöra förståelsen i texten (ibid). Förmågan att ställa frågor utvecklas också genom 

undervisning av TSI, vilket Sunjoo S. Kim (2013, s.134) analyserar i sin doktorsavhandling om 

effekten av TSI i undervisning. Ytterligare förmågor som utvecklades genom arbetsformen 

TSI, var elevernas självständighet med användandet av strategier. Eleverna utvecklades till att 

bli mer självständiga då de lärde sig att ha ett metakognitivt tänkande. Det gjorde att eleverna 

blev skickliga på att tillämpa lässtrategier samt att skapa åsikter och tolkningar (ibid).  
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Enligt Paola Pilonieta och Adriana L. Medina (2009, s.128) bidrar strategin RT till att elever 

kan utveckla och stärka sin förmåga att samarbeta med andra. Genom undervisning i RT 

ändrades elevernas inställning till läsning och eleverna blev mer engagerade och motiverade i 

arbete med strategier. En slutsats utifrån de granskade studierna är att god läsförståelse och 

förmågan att använda lässtrategier utvecklas i ett socialt samspel. Lärares roll i klassrummet 

där stöttning till elever är befintlig presenteras som en viktig del av arbetet med lässtrategier.  

 

5.1.2 Metakognition och metakognitiva strategier 

Marie Kelly, Dennis W. Moore och Bryan F. Tuck (1994, s.53) beskriver i sin studie att 

undervisning där elever lär sig att använda och tillämpa lässtrategier, utvecklar elevers 

läsförståelse genom metakognitiva instruktioner. Metakognition har visat sig vara av betydelse 

när det kommer till elevernas framsteg i utveckling av läsförståelse (ibid).  

 

Ur Anita Vargas (2015, s.48) studie framkommer det att frågor som lärare ställer till eleverna 

genom textsamtal är betydelsefulla för att de ska kunna utveckla metakognitiva strategier. 

Lärare bör uppmana elever att stödja sitt tänkande med öppna frågor som de kan ställa till sig 

själva. Frågorna ska vara öppna för att elever ska kunna utmana sitt tänkande. När elever 

utmanar sitt tänkande utvecklas förmågor som att tänka kritiskt om text och att kunna 

kommunicera om tankegångar i processen. Lärare modellerar först och ställer frågor som 

exempelvis hur tänker du nu? Hur kom du på det? Hur kommer det sig att du gör den 

tolkningen? Vad får dig att tro det? Frågandet uppmanar elever att rikta blicken mot sin egen 

tankeprocess. (Varga, 2015, s.50). För att få elever att göra kopplingar mellan sig själva och 

texten, kan lärare uppmana dem att föreställa sig att det som karaktärerna i texten utsätts för 

händer dem själva i deras egen vardag (ibid).  

  

Kim (2013, s.134) presenterar i sin studie att en framgångsrik undervisning med TSI, ska ha 

utgångspunkt i att lärare och elever ska använda metakognitiva strategier. Detta är något som 

Yahya Othman, Zamri Mahamud & Noradinah Jaidi (2014, s.109) styrker i sin studie som 

visade att elever som blir undervisade med metakognitiva strategier ökar sin förståelse för 

textens innehåll. Vidare menar Othman et al. att tillämpningen av strategier som att förutspå, 

ställa frågor till texten, belysa svåra ord samt göra kopplingar mellan texten och läsaren ur 

textens sammanhang är viktiga för att öka förståelsen under läsningen (ibid).  

 

5.1.3 Kritik mot arbete med lässtrategier 

Allan Luke och Peter Freebody (1997, s.213) ställer sig kritiska till om det finns någon enskild 

metod i undervisningen som löser elevers svårigheter med att finna mening eller läsförståelse 

i texten. De grundar argumentationen på att många försök för att skapa ett tillvägagångssätt 

vad gäller läsning, behandlar läsning som färdighet. Istället är det väsentligt att i 

undervisningen fokusera på vad läsning egentligen är, vilken funktion läsning har socialt samt 

vilken effekt läsning ger. Gulhiz Pilten (2016, s. 242) beskriver i sin studie att cirka 30 % av 

eleverna riktade kritik mot användning av strategin RT. De uttryckte att det var svårt att hitta 

på frågor samt att eleverna upplevde den förväntade ledarrollen som svår och komplicerad 

eftersom de inte hade tidigare erfarenheter av det. En kommentar från en av dessa elever var 



 

17 

 

"When it was our turn, I had difficulty in finding questions to ask. It is ok when it is others 

who ask the questions, but when it is me, it is difficult. Before, we used to read, and either the 

teacher asked the questions, or we answered the questions in the book. It was better that way.” 

(Pilten, 2016. s.242). Strategin upplevdes också komplicerad för eleverna som ansåg att det var 

många steg att följa samt att strategin tog upp mycket av lektionens tid jämfört med vad 

eleverna var vana vid. Eleverna ansåg också att genomförandeprocessen var komplicerad och 

tidskrävande, vilket författaren också betonar (ibid). Dock menar Pilten (2016, s.244) att det 

inte är själva strategin i sig som är komplicerad utan att det är genomförandet som kan vara 

komplicerat för elever. Sencibaugh och Sencibaugh (2015, s.86) anser att elever ofta passivt 

lär sig förmågan att läsa och tolka text, utan explicit eller direkta instruktioner från läraren. De 

läser vanligtvis texter högt och ibland diskuteras slumpmässiga frågor. Elever förväntas att 

bevaka sin förståelse genom att ställa tysta frågor till sig själva, eftersom de läser olika typer av 

text (ibid). 

 

5.2 Gemensam läsning - diskussion och samtal om text 

Textsamtal har en betydande roll i utveckling av elevers läsförståelse likaså har gemensam 

läsning och diskussion om text visat sig vara en aktivitet som främjar elevers förståelse av 

texten (Jönsson, 2007, s.134; Eckeskog, 2013, s.98; Tengberg, 2009, s.390; Sencibaugh, 

Sencibaugh, 2015, s.88; Westlund, s.280; Myers, 2005, s.314). Den första frågeställningen Hur 

påverkar arbete med lässtrategier elevers läsförståelse? fördjupas mot diskussion och textsamtal då de 

är väsentliga i arbete med lässtrategier.  

 

5.2.1 Textsamtal  

Samtal om text var ett ämne som återkom i många studier och en av de studierna är skriven 

av Karin Jönsson (2007, s.134) som nämner att undervisningen ska innehålla samspel och 

kommunikation med andra för att förståelse ska möjliggöras hos elever. Lärande är 

kommunikation och elever måste kommunicera för att lära. Samtal om böcker blir ett sätt att 

skapa en djupare mening kring de böcker som läses av eleverna i klassen (ibid). I samtalet 

möter elever inte bara sig själva utan också sina klasskompisar vilket bidrar till möjligheter att 

bemöta andras föreställningar och tankar. Dialog med andra ger dem ett nytt perspektiv som 

de får genom andras tankar och därför är de muntliga diskussionerna viktiga för att elever ska 

utveckla sin förståelse kring innehållet i en text (ibid). Samtal är också något som Eckeskog 

(2013, s.98) nämner i sin studie, hon menar att undervisning som ger möjlighet till reflektion 

och diskussion om lästa texter bidrar till utveckling av läsförståelse. Jönsson (2007, s.134) 

menar att genom textsamtal kan deltagare i dialog tillsammans skapa en förståelse som varje 

enskild elev inte själv kan nå.  Vidare anser Tengberg (2009, s.390) att det inte går att 

uppmärksamma någon specifik situation i samtalen som skulle utveckla elevernas litterära 

kompetens men han argumenterar för att samtal ska vara tankestimulerande. 

 

I Mostafa K. Gomaas (2015, s.42) studie skedde lärprocessen i socialt samspel. Deltagarna i 

studien var uppdelade i två grupper, i den ena gruppen fick eleverna olika roller i förhållande 

till de fyra grundstrategierna som ingår i RT. Exempelvis sammanfattade en av rollerna texten 

medan en annan roll förutspådde innehållet innan läsning av texten. Gruppens roller 
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utvecklades till en interaktiv dialog genom att varje elev representerade sin roll och resultatet 

visade att genomförandet av strategiundervisningen förbättrade elevernas läsförståelse i 

experimentgruppen, jämfört med den andra gruppen som undervisades på traditionellt sätt. 

Författarens slutsatser var att rollerna bidrog till att eleverna utvecklade sin förståelse eftersom 

de deltog i gruppdialog, delade kunskaper med gruppen och hjälptes åt att förstå 

lektionsmaterialet. Eleverna lärde sig av varandra i ett socialt interaktivt lärande och efter att 

strategin hade införts i undervisningen, upplevdes eleverna mer aktiva under lektionerna 

(Gomaa, 2015, s.42).  

 

5.2.2 Frågor i textsamtal  

 

Enligt Sencibaugh och Sencibaugh (2015, s.88) förbättras elevers läsförståelse om lärare ställer 

frågor som fokuserar på att överväga och utvidga mening från en text, istället för frågor som 

handlar om att hämta information från texten. Frågor som kräver elevernas tolkning, tankar 

och idéer om texten är till användning istället för frågor som har givna svar där rätt och fel 

kan utpekas (ibid). Westlund (2013) betonar att i diskussion och interaktion med andra, är 

öppna frågor om texten betydande för elevers utveckling av läsförståelse (Westlund, 2013, 

s.280). Dock menar Eckeskog (2013) att frågeteknik inte spelar någon större roll vid 

textsamtal. Hon betonar att elever gör kopplingar till erfarenheter oavsett frågetyp. 

Textsamtalet handlar mer om hur lärare ger respons till elevers svar och hur svaren uppföljs. 

Det handlar inte om vilka frågor som ställs till eleverna utan det handlar om att läraren lyssnar 

på elevers frågor och kommentarer för att skapa ett genuint samtal (Eckeskog, 2013. s. 98). 

Tengberg (2009, s.390) belyser att elever skapar föreställningar och tankar oavsett vilka typer 

av frågor som läraren använder i textsamtal samt att eleverna skapar inre bilder och tankar, 

oavsett om de uttalas eller inte. Enligt Jönsson (2007, s.154) kan lärare styra och stödja elevers 

tankar genom frågor. Elever besitter många olika tankar som kan rikta samtalet åt olika håll 

och lärares frågor blir en hjälp för elever att fokusera (ibid).    

 

5.2.3 Högläsning 

Myers (2005, s.317) genomförde en studie där hon använde RT-strategier i en förskoleklass 

för att utveckla läsförståelse genom interaktiv högläsning. Barn absorberar information från 

böcker när vuxna läser för dem men de behöver vägledas i diskussion för att kunna hantera 

visuella bilder. När elever lär sig att hantera de visuella bilderna kan de lära sig att återberätta 

en historia effektivt (ibid). I studien var det en fokusgrupp med fyra elever som efter tre 

månader hade lärt sig strategier som gjorde att de kunde kontrollera sina kognitiva processer. 

Att lyssna och samtidigt förstå en högläsningsbok hade blivit enklare för dem än tidigare. De 

hade även lärt sig att ställa frågor när de behövde reda ut oklarheter. De kunde även göra 

logiska förutsägelser om vad de trodde skulle hända i texten (ibid). Resultat från Myers (2005) 

studie visar att strategier kan läras ut till elever som inte kan läsa ännu genom högläsning. För 

utveckling av läsförståelse anses högläsning vara den mest rekommenderade aktiviteten 

(Myers, 2005, s.314).    
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5.3 Lärarens roll i arbete med lässtrategier 

Läraren har en viktig och central roll i undervisning av lässtrategier och för att inta den rollen 

behöver lärare erbjuda hjälp till elever i form av stöttning samt att använda sig av modellering 

av strategier (Taylor & Frye, 1992, s. 47; Westlund, 2013, s.295; Myers, 2005, s.316; Westlund, 

2012, s.75; Gomaa, 2015. s.43).  

Enligt Eckeskog (2013, s.26), Sencibaugh och Sencibaugh (2015, s.86) och Pilomenta och 

Medina (2009, s.121) bör undervisningen om strategier innehålla en explicit 

undervisningsform som sker över en lång tidsperiod. I arbete med att lära ut strategier explicit 

menas att undervisningen ska ha 1) ett klart mål, 2) tydligt innehåll och 3) strukturerade 

lektioner.  Det är även viktigt att läraren ger många exempel och modellerar för eleverna som 

själva sedan ska kunna tillämpa strategierna för att utvecklas till strategiska läsare (ibid). 

Sencibaugh och Sencibaugh (2015) skriver om att lärare behöver stötta och övervaka elevers 

tillämpning av strategier för att få en överblick om hur elever använder strategierna samt 

behövs uppföljningsstöd för att hjälpa elever när de möter problem i texten (2015, s.86). 

Pilomenta och Medina (2009) nämner också att en explicit undervisning med strukturerat 

arbetssätt är av stor betydelse för yngre elever i exempelvis förskoleklass. Elever behöver en 

lärare som är tydlig och strukturerad i sin undervisning, för att elever själva ska bli strategiska 

läsare (2009, s.121). Arbete med lässtrategier kan tillämpas på olika sätt, i helklass, på 

individnivå eller i små grupper men när lärare introducerar strategierna bör detta ske med en 

strategi i taget samt med en noggrann genomgång (Westlund, 2013, s.75). Vid tillämpning av 

lässtrategier behöver lärare definiera de begrepp som hör till läsförståelse, exempelvis att 

förklara vad sammanfattning innebär för att elever ska förstå och kunna använda sig av 

begreppet. För att elever ska ha möjlighet att utveckla läsförståelse är det viktigt att de förstår 

definitionen av begreppen (Westlund, 2013, s.276). I Westlunds (2013, s.278) studie 

observerades olika klassrum från Sverige och Kanada. Författarens slutsats blev att de svenska 

lärarna ofta följde ett mönster där undervisning och arbete med läsförståelse sker genom 

skönlitteratur i individuella projekt. Vilket ofta resulterade i att eleverna fick skriva en 

bokrecension eller svara på redan förutbestämda frågor. De kanadensiska lärarna arbetade 

istället genom lärarledda aktiviteter där uppföljning i form av ett kooperativt lärande det vill 

säga att eleverna tillsammans tränade på det läraren undervisat (ibid).   

 

5.3.1 Modellering och tänka högt 

I ett klassrum för mellanstadieelever infördes modellen QtA i undervisningen (Sencibaugh & 

Sencibaugh, 2015, s.85). I undervisningen använde sig läraren av explicit undervisning och 

direkt instruktion, där modellering och lärarens tankar synliggjordes för eleverna, genom att 

läraren tänkte högt. Författaren av studien kunde efter åtta veckors tid konstatera att 

undervisningen bidragit till bättre resultat vad gällde elevernas läsförståelse. Genomsnittet av 

elevernas resultat på tester som undersöker elevernas läsförståelse, ökade 10 % efter åtta 

veckor av daglig undervisning med modellen QtA (ibid). En faktor som bidrog till elevernas 

prestation, var enligt Sencibaugh och Sencibaugh (2015, s.86) lärarens modellering med hjälp 

av frågetekniker. Textsamtalet kan innehålla olika slags frågor, öppna och slutna frågor men 

vid strategin QtA handlar frågorna om författaren till texten. Dessa frågor får eleverna att 

tänka ur författarens perspektiv men även vad författaren har förklarat otydligt i texten och 
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det menar studien var ett vinnande koncept. Författarna anser att det är svårt för elever att 

härleda mening från innehållet utan att ha blivit undervisade om lämpliga frågetekniker eller 

strategier (ibid). Vidare argumenterar Eckeskog (2013, s.26) för strukturerade lektioner där 

lärare ger exempel, vilket kan vara att lärare förutspå innehållet i en text. Det är viktigt att 

lärare modellerar för elever för att de själva sedan ska tillämpa lässtrategier (ibid).  

 

5.3.2 Lärarens roll vid dialog och textsamtal 

Gomaa (2015) skriver om lärares roller vid undervisning i läsförståelse, exempelvis kan lärare 

ha roller som diskussionsledare, planerare, kontrollerare och chef i undervisningen. Dock ses 

rollen som diskussionsledare som den viktigaste medan andra roller stödjer rollen som 

diskussionsledare. Inom RT-undervisning är det av stor betydelse vilken roll lärare tillämpar i 

sitt ledarskap och att vara handledare och diskussionsledare blir ett verktyg för undervisning. 

Diskussionsledare innebär att lärare har som uppgift att skapa dialoger som elever deltar i 

(Gomaa, 2015. s.43). 

  

Kelly, Moore och Tuck (1994, s.54) menar att när elever blir säkrare på användning av 

strategier, ska lärare bli mer passiv vilket ger utrymme till elever att vara självständiga. Lärare 

fungerar då som en coach istället för en ledare i klassrummet vilket leder till elever blir mer 

självgående i undervisningen. Lärares uppgift går från att leda elever till användning av 

strategier till att bli en stöttning som ger feedback (ibid). 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och metod, 6.1 innehåller en diskussion om metod 

och i kapitel 6.2 diskuteras resultatet. Slutligen avslutas kapitlet med 6.3 där idéer om vidare 

forskning tas upp.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Eftersom läsning sker i alla länder över hela världen anser vi att både nationell och 

internationell forskning är essentiell för denna studie. En anledning till att området 

läsförståelse berör alla världens hörn är att läsförståelse behandlas och undervisas både 

nationellt och internationellt vilket går att se utifrån PIRLS studier (se kapitel 3.4). Sökningarna 

i de olika databaserna bestod av både svenska och engelska sökord men det var de engelska 

sökorden som dominerade och gav mest relevant material. De engelska sökorden resulterade 

i flest publikationer för vårt ämnesområde och därför var mycket av urvalsmaterialet på 

engelska, vilket är en svaghet för studien då översättningen kan ha blivit inkorrekt. De material 

som hittades med svensk text stämde dock överens med de internationella texterna, vilket 

stärker innehållet. 

  

Uppsatsen innehåller en viktig studie av Palincsar och Brown (1984) som var svår att få tag 

på, men vi upptäckte under arbetets gång att källan var ytterst viktig då resterande källor vi 

hittat från senare forskning byggde på denna studie. Materialet var viktigt att inkludera 

eftersom det var en stor studie som utförts i problemområdet om elevers utveckling av god 

läsförståelse. Beslut om denna inkludering gjordes för att hitta det som var mest relevant för 

vår studie.  

 

Vår litteraturstudie innehåller forskning från 1990-talet, vilket kan ses som en svaghet. En 

styrka vår studie har är att den innehåller mycket internationell forskning, vilket bidrar till att 

vi kan dra nytta av kunskap och erfarenheter kan tas i lärdom från andra länder där syftet är 

att öka elevers läsförståelse. 

 

Till en början ansåg vi inte att det fanns behov av kategori och tema men vi insåg senare att 

detta behövdes då uppsatsens struktur blev mycket rörig. Vi ville att arbetets struktur skulle 

vara så organiserat som möjligt för att underlätta för läsaren vilket gjorde att vi många gånger 

fick ändra uppsatsens struktur och överskrifter.  
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6.2 Resultatdiskussion 

I kapitel 6.2 diskuteras studiens resultat, vilket inleds med en diskussion om arbete med 

lässtrategier i syfte för att utveckla läsförståelse i 6.2.1.  I kapitel 6.2.2 diskuteras arbetet om 

textsamtal och slutligen diskuteras lärarens roll i arbetet med lässtrategier i kapitel 6.2.3. 

 

6.2.1 Arbete med lässtrategier 

Med utgångspunkt i den första frågeställning visar resultat på att varierande metoder i 

undervisningen är en viktig aspekt för läsförståelseutvecklingen. Metoderna bör variera mellan 

högläsning, frågor och samtal samt individuell läsning. Vidare framförs användning av 

metakognitiva strategier som en bidragande faktor till framsteg i läsförståelse. Slutligen 

framkommer det även att kombination av flera olika strategier kring läsförståelse är en 

betydande faktor. Utifrån resultatet om arbete kring lässtrategier med utgångspunkt i att 

utveckla elevers läsförståelse, kan vi konstatera att det finns olika faktorer som påverkar 

lärprocessen. Det kan vara frågor i textsamtal men även personliga intryck som motivation. 

Det finns olika tillvägagångssätt att arbeta med lässtrategier i undervisningen för att utveckla 

och främja elevers förståelse av en läst text (Se kap 6.2.2, 6.2.3). 

Utifrån forskning i kapitel 5.1 har bland annat Eckeskog (2013) och Sencibaugh och 

Sencibaugh (2015) resonerat om arbete med lässtrategier som ett verktyg för att utveckla 

elevers läsförståelse. De betonar att undervisning med en given strategi har utvecklat elevers 

förmågor, till exempel att elever förbättrar sin förmåga att samarbeta och att tolka text.  Pilten 

(2016) och Luke och Freebody (1997) har riktat kritik mot arbete med strategier. Vi kan delvis 

hålla med om att strategierna i sig kan vara komplicerade och att lärares kompetens är en viktig 

del för att undervisning med lässtrategier ska ge positivt resultat på elevers läsförståelse. Vi 

har observerat genom VFU och vikariat att lärare oftast har material i klassrummet för att 

undervisa i lässtrategier men materialet användes inte vilket vi tror är på grund av brist på tid 

och kunskap, vilket är något som vi har uppmärksammat.  

Läroplanen för grundskolan (2017b) tar upp att lässtrategier ska vara befintliga i 

undervisningen genom hela grundskolan men tar inte upp vilka strategier som ska inkluderas. 

Därav är lässtrategier enbart en tolkningsfråga om hur eller vilka strategier som ska vara 

befintliga i undervisningen. Utifrån resultatet i vår studie bör undervisning i läsning behandla 

lässtrategier, som ett verktyg för eleverna att förstå och tolka det lästa, där målet är att eleverna 

ska utvecklas till strategiska läsare. Vi är medvetna om att planering, val av metod och strategi 

samt hur undervisningsupplägg kan främja våra framtida elevers läsförståelse, då lässtrategier 

har visat ökning av läsförståelse.  

Det framkommer av Kelly et al. (1994) att metakognitiva strategier bidrar till elevernas 

utveckling av läsförståelse. Efter noggrann granskning av kursplanen i svenska (Skolverket, 

2017b, s. 252) upptäckte vi att begreppet metakognition eller metakognitiva strategier inte 

benämns, vilket vi tycker är intressant. Begreppet metakognition verkar vara av stort intresse 

i andra länder än Sverige. Utifrån Westlunds (2013) studie framkom det att de kanadensiska 

elever som arbetat med metakognitiva strategier uppnådde högre resultat än de svenska 
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eleverna. Utifrån resultat av studien framställs det att metakognitiva strategier är en bidragande 

faktor och en förmåga som utvecklas i samband med undervisning om läsförståelse. Vi 

kommer i vår framtida yrkesroll som lärare beakta över att inkludera metakognitiva strategier 

för att elever ska utveckla ett metakognitivt förhållningssätt till läsförståelse. 

 

6.2.2 Samtal om text  

I kapitel 5.2 beskrivs olika aspekter av frågeteknik vid dialog mellan lärare och elev, där 

Westlund (2013) exempelvis hävdar att öppna frågor är viktigt medan Tengberg (2009) skriver 

att elever skapar föreställningar och tankar oavsett lärarens frågeteknik. Utifrån vår första 

frågeställning framkommer det att diskussion är en viktig del av arbetet med lässtrategier. 

Diskussion om text är ett moment som krävs i strategiundervisning, för att elever ska utveckla 

läsförståelse. Baserat på våra egna erfarenheter genom verksamhetsförlagd utbildning är dock 

diskussion något som sällan förekommer. Då lärare inte skapar förutsättningar och möjlighet 

för diskussion ges inte elever den förutsättning som krävs för att läsförståelse ska utvecklas. 

Därav har lärare en viktig roll när det kommer till att möjliggöra för samtal. En slutsats utifrån 

bakgrunden i vår studie är att samtliga strategier (Reciprocal Teaching, Transactional Strategies 

Instruction & Questioning the Author) har en gemensam nämnare, vilket är samtal om text.  

Genom vikariat som lärare och utifrån verksamhetsförlagd utbildning har vi uppmärksammat 

att lärare ofta ställer innehållsfrågor vilket är frågor som kan besvaras med information som 

står direkt uttalad i texten. Dessa frågor utmanar inte elevers tänkande och rätt svar går att 

finna genom att de enbart läser texten en gång till. Genom observationer av olika lärare har vi 

uppmärksammat att dessa typer av frågor konstruerats på grund av att lärare inte haft tid att 

förbereda eller uppmärksamma val av frågor till textsamtalet. Utifrån forskning bör lärare 

använda sig av frågor som är medvetet konstruerade för att möjliggöra utveckling av 

läsförståelse samt att frågorna varierar vid olika texttyper.  

Vi delar vår uppfattning med Eckeskog (2013) och Westlund (2013) om att olika typer av 

frågor och hur de följs upp påverkar elevers läsförståelseutveckling då vi genom vikariat under 

utbildningens gång prövat att ställa olika typer av frågor vid undervisning. För att genomföra 

textsamtal är det viktigt att frågorna är noga förberedda och genomtänkta så att elever har en 

möjlighet att svara på frågorna. Eftersom dagens klassrum omfattar många elever med 

lässvårigheter och svenska som andraspråk kanske inte alla frågor som ställs leder till att 

eleverna kan svara eller föra diskussion om texten, vilket är viktigt då undervisningen ska 

anpassas till alla elevers förutsättningar enligt Läroplanen för grundskolan och fritidshem 

(Skolverket, 2017b, s.8). Utifrån verksamhetsförlagd utbildning och vikariat har vi 

uppmärksammat att vissa frågor kan upplevas svårtolkade som i sin tur leder till att elever 

tappar intresse då de inte förstår frågorna. Följaktligen bör genomtänkta och väl förberedda 

typer av frågor ställas för att ge så många som möjligt förutsättningar att svara och föra samtal. 

I vår framtida yrkesroll som lärare kommer vi med säkerhet att införa diskussion om text som 

ett regelbundet moment i undervisningen.  
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Utifrån upplevelser från verksamhetsförlagda utbildningar är högläsning ett moment som vi 

ofta möter i undervisningstillfällen. Lärare läser böcker högt för elever och diskuterar 

innehållet men använder sig ibland inte av några strategier vid diskussionen vilket är betonat 

som ett viktigt moment. Myers (2005) redogör för högläsning som en möjlighet för lärare att 

föra diskussion, samtal och frågeställning med elever. Det skapar också möjlighet för elever 

att träna sig på att använda lässtrategier gemensam med andra.  

 

6.2.3 Lärarens roll i arbete med lässtrategier 

Resultatet på frågeställning nummer två vilken roll har läraren vid arbete med lässtrategier och 

läsförståelse? visar att lärare har en betydande roll för utveckling av elevers läsförståelse. Lärare 

har bland annat som roll att erbjuda hjälp i form av stöttning i undervisning, för att elever ska 

ha möjlighet att utveckla läsförståelse. Lärare kan medvetet utforma och planera undervisning, 

arbetssätt och metoder på olika sätt för att ge elever de förutsättning som krävs, vilket har en 

viktig och central roll vid inlärning av lässtrategier.  

Enligt kunskapskraven i svenska (Skolverket, 2017b, s.258) för grundskolans åk 1–3 ska elever 

kunna visa att de uppnått läsförståelse och kan använda lässtrategier på ett fungerande sätt, 

vilket i sin tur gör att vi som lärare måste möjliggöra detta för eleverna. Det leder till att lärare 

måste vara väl medveten om hur man skapar dessa förutsättningar samt vad klassen behöver. 

Olika uppsättningar av klasser kanske kräver mer tid och planering än andra. Utifrån 

verksamhetsförlagd utbildning har vi observerat att klasser ofta består av många elever med 

svenska som andraspråk, vilket gör att bakgrundskunskaper hos elever är varierande. Variation 

av olika kunskaper och förförståelse gör att vi som lärare måste anpassa undervisningen och 

dess upplägg, för att kunna möjliggöra utveckling av läsförståelse.  

 

6.2.4 Teoretisk utgångspunkt 

Vi kan konstateras att resultatet har olika utgångspunkter i olika teoretiska perspektiv. 

Westlund (2013) nämner i sin studie att metakognitiva strategier är mer uppmärksammat i 

USA jämfört med Sverige och vi anser att en anledning till det är olika syn på teoretiska 

perspektiv. Under uppsatsens gång har vi analyserat att forskare som nämns i denna uppsats 

har olika syn om ett ämne och det beror på att deras forskning grundas på olika teorier. 

Exempelvis menar Westlund (2013) att läraren ska använda sig av öppna frågor vid textsamtal 

för att skapa en interaktion mellan elever - elever, elever – lärare. Detta kopplar vi till att lärare 

ska skapa interaktion och det sociala samspelet är i fokus, vilket riktas mot det sociokulturella 

perspektivet. Tengberg (2009) argumenterar för det kognitiva perspektivet och menar att det 

viktigaste är att tankar väcks inombords hos elever och det är individen själv som utvecklar 

sitt lärande genom sina tankar, även fast det sker i socialt sammanhang är det fokus på att 

eleverna ska utveckla sitt tänkande och sina förställningar, sedan har det inte betydelse om 

dessa tankar uttalas eller inte. 
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6.3 Vidare forskning 

I en framtida studie kan man undersöka hur varje strategi, enskilt eller i kombination, påverkar 

utvecklingen av läsförståelse hos elever. Slutligen kan även forskning om texter från olika 

genrer som exempelvis sakprosa och faktatext granskas och hur användningen av dem sker i 

undervisning för att utveckla läsförståelse. Detta kan bidra till vidare undersökning av 

effektiviteten hos de olika strategierna Reciprocal Teaching, Transacitonal strategy och 

Questioning the Author i klassrumskontext. En annan intressant aspekt för framtida studier 

är utveckling av läsförståelse genom estetiska lärprocesser eller genom digital teknik. En annan 

aspekt som vore intressant att undersöka är hur elever med svenska som andraspråk utvecklas 

i läsförståelse.  
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Bilaga 1. Översikt av litteratur  

Författare 

Titel  

Ev. tidskrift 

Land 

Databas  

Syfte Design  

Urval  

Datainsamling 

Teoretisk  

bakgrund  

Resultat Nyckelord  

Eckeskog, H.  

Varför knackar han inte  
bara på? En studie om  
arbete med läsförståelse i åk 1 – 2.  

2013  

Sverige  

SwePub 

 

En studie med syfte att 
lyfta forskning om 
läsförståelse. Studien 
handlar om strategier och 
faktorer som påverkar 
läsförståelseutvecklingen. 

 

Att följa lärare med 
ämnesdidaktiskt 
perspektiv och 
utgångspunkt i Lgr 11. 
Studien utgår ifrån 5 olika 
klassrum och lärares 
anteckningar. 

 

Teoretisk 
bakgrund 
utgår ifrån 
sociokulturell
t perspektiv. 
Kunskap 
utvinns 
genom socialt 
samspel och 
diskussion 

 

Undervisningens mål med lässtrategier är att lära eleverna de 
strategier som är mest effektiva och som passar för eleverna och 
undervisningen. För att strategierna ska kunna tillämpas av eleverna 
måste de veta hur strategierna fungerar och när de ska använda dem.  
 
Att undervisa i strategier handlar om en explicit undervisningsform 
som sker över en lång tidsperiod. Det som menas med att lära ut 
strategier explicit är att läraren ska ha ett klart mål och innehåll för 
undervisningen. Strukturerade lektioner där läraren ger många 
exempel och modellerar för eleverna är viktigt för att eleverna själva 
ska tillämpa och använda sig av strategier (2013, s.26).  
 
Syftet med lässtrategier är att de ska bidra till att eleverna blir 
strategiska läsare som hjälper dem att reflektera för sin läsning och 
öka sin förståelse (ibid). 
Resultatet visar att ett effektivt sätt att utveckla läsförståelse är i 
samspel med andra och att läraren fungerar som en modell för 
användningen av lässtrategier. Studiens resultat visar att eleverna 
kan utveckla läsförståelse genom att effektivt delta i samspel med 
andra. För att detta ska fungera deltar läraren som en stöttning av 
lässtrategier. 
I textsamtal spelar frågeteknik ingen stor roll, då eleverna gör 
kopplingar till erfarenheter och inferenser oavsett frågetyp. 
Textsamtalet handlar mer om hur läraren ger respons till elevernas 
svar och hur svaren följs upp. Det handlar inte om hurdana frågor 

Strategiers betydelse 
för undervisning 
 
Lärarens roll 
 
Modellering och tänka 
högt.  
 
Dialog och samtal 
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som ställs till eleverna utan om läraren lyssnar på elevernas frågor 
och kommentarer för att skapa ett genuint samtal. Frågor som ställs 
för att utveckla ett textinnehåll och som tar upp elevernas 
kopplingar riskerar att lämnas öppna, därför att strategierna blir 
lärandet istället för läsförståelsen (s. 98). 

Gomaa, K, M.  

The Effect of Reciprocal Teaching  
Invention Strategy on  
Reading Comprehension  
Skills of 5th Grade  
Elementary 

School Students with Reading 
Disabilities.  
 
International Journal of 
Psycho-Educational Sciences  
 
2015  
 
Egypten  
 
Thesaurus 

 

En studie som inkluderar 
66 studenter med 
inlärningssvårigheter. Alla 
studenter ansågs besitta 
liknande kunskapsnivå. 
Studien undersöker RT 
som effekt som metod i 
undervisningen för att 
förbättra läsförståelsen. 

 

66 studenter som behövde 
uppfylla olika kriterier för 
att delta i studien, delades 
upp i 2 grupper. 
Studenterna var 
funktionshindrade med 
inlärningssvårigheter. Ena 
gruppen med 33 studenter 
blev undervisade enligt 
RT-metoden och 
resterande 33 studenter 
blev undervisade genom 
RT dock utan handledning 
och där de skulle 
experimentera enskilt. 

 

 

 

 

Teoretisk 
bakgrund 
framkommer 
inte men då 
det handlar 
om att 
kunskap 
skapas 
genom 
gruppdialog, 
samspel med 
andra kan 
detta kopplas 
till 
sociokulturell
t perspektiv 

 

 

I studien betonar författaren lärarens roller vid undervisning i 
läsförståelse, exempel kan läraren ha roller som planerare, 
kontrollerare och chef etc. Dock ses rollen som diskussionsledare 
som en viktig roll medan de andra roller stödjer rollen som 
diskussionsledare. Inom RT-undervisning blir det en stor betydelse 
av lärarens roller och att vara handledare och diskussionsledare blir 
ett verktyg för undervisning, på så sätt att skapa dialoger som 
eleverna deltar i (s.43). I den första gruppen fick eleverna olika 
roller i förhållande till de fyra fasta strategierna som ingår i RT. 
Exempelvis var en student en roll som sammanfattade och en 
annan i gruppen var spåman och skulle förutspå innehållet i texten. 
Gruppens roller utvecklades till en interaktiv dialog genom att 
varje student representerar sin roll. Resultatet från studien visade 
att genomförande av strategiundervisning förbättrade elevernas 
läsförståelse i experimentgruppen, jämfört med den andra gruppen 
som undervisades på traditionellt sätt. Författarens slutsatser är att 
elevernas roller var en bidragande faktor till ökad förståelsen, 
genom att eleverna deltog i gruppdialog, delade kunskaper med 
gruppen och hjälptes åt att förstå lektionsmaterialet. Eleverna lärde 
sig av varandra och gavs möjlighet att utveckla ett socialt 
interaktivt lärande.  

Lärarens roll 
 
Lärarens roll i dialog  
 
Gruppdialog 
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Kelly, M., Moore, W, D. & 
Tuck, F, B.  

Reciprocal Teaching in a  
Regular Primary School  
Classroom Journal 
of Educational Research  

1994  

Nya Zeeland  

ERIC 

 

Den här studien är avsedd 
för att ge information om 
den praktiska 
tillämpligheten av 
ömsesidig undervisning 
för klassläraren. Syftet i 
denna studie var att 
undersöka effekterna på 
"fattiga läsares" förståelse 
av ett ömsesidigt 
lärarprogram som leds 
under lektionen inom ett 
ordinarie klassrum av den 
ordinarie läraren utan 
ytterligare material.  

 

Läsgrupper från två 
parallella klasser av cirka 3 
och 4 barn var 
instruerades med 
användning av RT. 18 
barn valda från två olika 
sammansättningar av 
fjärde och femte klasser i 
en grundskola.  

 

Aktionsforsk
ning som 
sker i 
klassrumsmilj
ö. Handlar 
om 
metakognitiv
a strategier 
där individen 
själv sätts i 
fokus.  

Genom övning och repetition blev eleverna mer skickliga i att 
använda och tillämpa strategierna vilket gjorde att lärarens kunde ta 
ett steg tillbaka och fungera mer som en coach än en ledare i 
klassrummet då eleverna hade blivit mer självgående i undervisning 
och lektioner kring läsning och förståelse av text. Läraren fungerade 
som en stöttning och gav feedback. 

Svaga läsare har visat brist på kunskap kring syftet med läsning och 
misslyckas med att spontant tillämpa effektiva strategier för att 
underlätta läsförståelsen och undervisas i dessa strategier för att 
utveckla deras läsförståelse genom metakognitiva instruktioner. 
Användandet av metakognitiva strategier i undervisningen bidrar till 
förbättring av elevers läs-förståelseutveckling. 

Metakognition har visat stor betydelse när det kommer till elevernas 
framsteg i läsförståelseutveckling. Men studien visar att elever kan 
läras och undervisas i dessa strategier för att utveckla deras 
läsförståelse genom metakognitiva instruktioner. 
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Kim, S, S.   

The Impact of Transactional 
Strategies Instruction on the 
Reading Comprehension of a 
Diverse Group of Second 
Graders  

2013   

USA  

Thesaurus 

 

Syftet med avhandlingen 
var att granska effekten av 
TSI för elevers 
läsförståelse.   
 

En studie där författaren 
observerade sin lärarroll 
och sina elevers lärande 
under 5 månader. Studien 
gjordes i en andra klass på 
lågstadiet i USA, det var 29 
elever som var mellan 
åldrarna sju-åtta år.   
 

Aktionsforsk
ning, 
Sociokulturel
lt perspektiv, 
där lärandet 
skedde 
mellan lärare 
och elever.   

 

TSI utvecklade förmågan hos eleverna som självständiga läsare 
(2013, s.3).  Studiens resultat visar på ökad förmåga att ställa frågor 
och framför allt att eleverna kunde sammanfatta bättre (s.134).   

 Kim (2013) skriver om att en framgångsrik undervisning med TSI, 
har utgångspunkt i att läraren och 
eleverna ska använda metakognitiva strategier (Kim, 2013, 
s.134).  Förmågor som utvecklades genom arbetsform TSI, var 
bland annat elevernas demonstration kring användning 
av strategier. Alltså utvecklades eleverna till mer självständiga 
elever eftersom att de lärde sig att ha en metakognitiv hållning. Det 
gjorde att eleverna blev skickliga på att genomföra både läsprocess 
men också att skapa åsikter och tolkningar (Kim, 2013, s.139)   

 

Förmågor som 
utvecklades   

Metakognition   

 

https://repository.usfca.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=diss
https://repository.usfca.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=diss
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https://repository.usfca.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=diss
https://repository.usfca.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=diss
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Jönsson, K.  

Litteraturarbetets  
möjligheter: en studie av barns 
läsning i årskurs F-3.  
 
2007  
 
Sverige  
 
SwePub 

Syftet med studien är  
att utforska hur 
skönlitteratur  
bearbetas av elever 
samt vilka förutsättningar 
som finns för att bygga 
föreställningsvärldar 

 

Författaren har studerat 
sin egna verksamhet med 
hjälp av observationer, 
videoinspelningar och 
intervjuer. Detta kallas för 
en etnografisk 
klassrumsstudie. 
 

 

Teoretisk 
bakgrund är 
sociokulturell
t perspektiv 

 

Genom att i undervisningen införa samspel och kommunikation 
med andra kan elevernas förståelse skapas. Lärande är 
kommunikation och eleverna måste kommunicera för att lära 
(s.134). Samtal om böcker blir ett sätt att skapa en djupare mening 
kring de böcker eleverna och klassen läser (ibid). I samtalet möter 
man andra och inte bara sig själv, det bidrar till möjlighet att bemöta 
andra elevers föreställningar och tankar. Tillsammans genom 
textsamtal kan deltagare i dialog skapa en förståelse som varje enskilt 
elev inte kan nå själv. Deltagarna tillsammans bygger en gemensam 
referensram, genom samtalet. Dialog med andra är ger eleverna nytt 
perspektiv som de får genom andras tankar och därför är de 
muntliga diskussionerna viktiga för att eleverna ska utveckla sin 
förståelse kring innehållet i en text (ibid). Genom frågor som ställs 
av läraren kan hen stödja elevernas tankar. Eleverna besitter många 
olika tankar som kan rikta samtalet åt olika håll och lärarens direkta 
frågor blir en hjälp för eleverna att fokusera (s.154). 

Textsamtal och dialog  
 
Lärarens roll, genom 
frågor 
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Luke, A. & Freebody, P.  

Constructing critical 
literacies: teaching and learning 
textual practice  

1997  

USA  

Kedjesökning 

Kapitlet handlar om 
läsning i socialt samspel 
samt effekter och funktion 
som det sociala har i 
litterär kompetens. 

 

 Bokkapitel 

med 

sociokulturell

t perspektiv. 

Att utvecklas 

i social miljö. 

Författarna ställer sig kritiskt till om det finns någon enskild metod 
i undervisningen som löser elevers problem med skrivning och 
läsning. De grundar argumentationen på att många försök för att 
skapa ett tillvägagångssätt vad gäller läsning, innefattar läsning som 
en färdighet. Istället är det väsentligt att i undervisningen fokuserar 
på vad läsning egentligen är, vilken funktion läsning har socialt samt 
vilken effekt läsningen ger. Läsningen beskrivs som en process där 
läsaren aktivt måste skapa mening från läsningen. Läsning blir ett 
verktyg för att främst dedicera innehållet i en text.  

Strategiers betydelse 
för läsförståelse 

 

Myers, P, A.  

The Princess Storyteller, 
Clara Clarifier, 
Quincy Questioner, and the 
Wizard: Reciprical  
teaching adapted for 
kindergarten students 
 
The Reading Teacher  
 
2005  
 
USA  
 
ERIC 

 

Syftet med studien är att se 
om RT strategierna kan 
implementeras på förskola 
och förskoleklass för att 
utveckla läsförståelse 
genom högläsning. 

 

Studie genomfördes med 
steg för steg undervisning 
och intervjuer från 
eleverna i början och i 
slutet av undersökningen. 
Samt genom inspelning av 
hur eleverna upplever 
undervisningen. Man 
samlade in data från alla 
elever men valde att 
fokusera på fyra elever 
som en fokusgrupp. 
 

Teoretisk 
bakgrund 
framgår ej 
men kan 
kopplas till 
sociokulturell
t perspektiv 
och kognitiva 
perspektiv.  

Högläsning bidrar till att eleverna blir intresserade i litteratur och det 
ger förutsättningar för läraren att introducera läsförståelse strategier. 
RT strategier möjliggör för elever att hitta syfte i deras läsning.  

Enligt författare är läsförståelse av text även kritisk för elever i 
förskolan och förskoleklass och det är därför viktigt att läraren 
undervisar eleverna i den läsförståelse som behövs för att lyckas som 
framtida läsare. Barn absorberar information från böcker när vuxna 
läser för dem, men de behöver guidad övning och möjlighet att 
hantera visuella bilder för att lära sig att återberätta en historia 
effektivt.    

Resultatet av studien visade att eleverna med hjälp av reciprok 
undervisning kunde lära sig förstå samt återberätta en berättelse 
kortfattat med viktiga detaljer (2005, s.320). Eleverna hade lärt sig 
att ställa frågor när de behövde klarlägga deras förståelse av en 

Lärarens roll  
 
Högläsning  
 
Förmågor som 
utvecklades genom 
strategin 
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högläsning. De kunde också göra logiska förutsägelser kring vad 
som skulle hända härnäst. 

 

Othman, Y., Mahamud, Z. 

& Jaidi, N.   

The Effects of Metacognitive St
rategy in 

Reading Expository Text  

International Education St
udies  

2014   

Malaysia  

ERIC  

Syftet med denna studie är 
att utvärdera prestandan 
av elevernas prestationer 
under lektion i 
förståelse genom att 
använda metakognitiv 
strategi och undersöka 
effekterna av strategin 
som används för att läsa 
och förstå en text.   
 

Test genomfördes både 
före och efter på en 
experimentgrupp och en 
provgrupp.   

Experimentgruppen fick 
delta i lektioner 
där metakognitiva strategi
er användes innan testet 
efteråt genomfördes.     

Det var 60 elever som 
deltog. Eleverna va 
mellan 10–11 år.   

 

Teoretisk 
bakgrund 
framgick ej 
men studien 
använde sig 
och utgick ifr
ån START   

(Students 
and Teachers
 Actively Rea

ding Text)   

 

Studiens resultat visade att elever i en grupp som fick delta 
i undervisning kring metakognitiva strategier hade skapat en bättre 
läsförståelse än en kontrollgrupp som ej blivit undervisade i 
strategierna. Slutsatsen är att undervisning 
i metakognitiva strategier resulterade i att 
elevernas läsförståelse blev bättre. Det gav effekter som visade på 
att läsförståelsen förbättrades.    

 

Metakognition  

Pilonieta, P. & Medina, A.L.   

Reciprocal Teaching for 
the Primary Grades: 
“We Can Do It, Too!”  

The Reading Teacher    

2009    

USA   

Thesaurus 

Syftet med artikeln är att 
redogöra för hur arbete 
med RT i yngre åldrar kan  
gå till genom ett anpassat 
arbetssätt som de kallar 
för Reciprocal teaching fo
r the primary grades. 
 

Författarna beskriver 
undervisningens arbetssätt 
och hur de jobbar i ett 
klassrum för åk 1. Studien 
pågick i 24 veckor.   
 

Teoretisk 
bakgrund 
framgår ej  
 

RT var till en början avsedd för elever i äldre åldrar men studier 
visar att metoden även går utmärkt att applicera för elever i 
förskoleklass.  Elever i de yngre åldrarna behöver en mer explicit 
undervisning och strukturerad tillvägagångssätt för att utveckla 
läsförståelse strategier dvs. Läraren behöver vara tydlig och 
strukturerad i sitt lärande (2009, s.121). I artikeln beskrivs det 
att reciprocal teaching for the primary grades bland annat visade 
att elever kunde utveckla och stärka sin förmåga att samarbeta 
samt att det visade på liknande effekter som 
originalversionen. Eleverna upplevdes mer engagerade, motiverade 
och tyckte läsning blev roligt efter att RT infördes i 
undervisningen. De kunde också aktivt deltaga i högre 
ordertänkande när de diskuterade texten (s.128). 

 

Användning av 
strategi  

Lärarens roll   

Förmågor som 
utvecklades. 

Användning av flera 
strategier   

Dialog   
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Pilten, G.  

The Evaluation of  
Effectiveness of Reciprocal  
Teaching Strategies on  
Comprehension of Expository  
Texts.  

Journal of Education and  
Training Studies 

2016  

Turkiet   

Thesaurus   

 

Studien redovisar 
forskning från en 
undersökning som gjordes 
i två 4:e klasser. Syftet var 
att undersöka effekten av 
att använda RT i en grupp 
för att jämföra med 
en annan grupp som inte 
använde sig av RT. 
Utgångspunkt var att öka 
elevernas läsförståelse i 
argumenterande text 
utifrån modellen RT. 
 

I studien deltar 54 elever 
från åk 4. Intervjuer och 
tester är 
bedömningsunderlag för 
studien.  Undervisningen 
som undersöktes hade en 
tidsperiod på 11 veckor, 
där eleverna jobbade 
konstant i två grupper. 
Skillnaden på grupperna 
var 
undervisningens arbetssätt
.   
 

 Bedömning av tester före och efter undersökningen resulterade i 
att RT var en strategi som var effektiv för att förstå förklarande 
texter i jämförelse med en kontrollgrupp som undervisades genom 
aktiviteter från läroplanen, enligt traditionellt arbetssätt (ibid). 
Mestadels av eleverna i studien av Pilten (2016) tyckte att RT-
strategin var den mest effektiva strategin än de som eleverna har 
stött på tidigare, bland annat traditionell läsning. Strategin gör det 
lättare att förstå texten genom den ständiga vägledningen från 
lärare samt att de får extra tid för att skapa förståelse, enligt 
eleverna. Dock var det 7 av 24 elever som upplevde svårigheter 
med strategin RT, de tyckte att det var svårt att hitta på frågor samt 
att ledarrollen som eleverna skulle ta upplevdes som svår och 
komplicerad eftersom dessa elever inte hade tidigare erfarenheter 
av detta. En kommentar från en dessa elever var. Strategin 
upplevdes också komplicerad för att dessa eleverna som ansåg att 
det var många steg att följa samt att strategin tog upp mycket av 
lektionens tid jämfört med vad eleverna var vana vid (ibid). Dessa 
elever tycker att genomförandeprocessen är komplicerad och svår 
samt tidskrävande, vilket författaren betonar är 
genomförandeprocessen som är komplicerad för vissa elever men 
inte strategin i sig (a.a. s. 244). 

 

RT betydelse för 
tolkning av 
förklarande text.  

Elevernas åsikter om 
strategin (kritik)  

Frågor i samtal  

Genomförandeprocess 
av strategi   

 

Sencibaugh, J, M. 

& Sencibaugh, A, M.  

The Effects of Questioning the  
Author on the 
Reading Comprehension  
of Middle School  

Students.  

Reading Improvement   

En studie som handlar om 
effekten av strategin QtA. 
Vad modellen har för 
påverkan på elevers 
läsförståelse genom 
klassrumsundervisning. 
Studien syftar främst till 
mellanstadieelever.  
 

Författare har undersökt 
och följt sex stycken elever 
på mellanstadiet, för att se 
deras utveckling vid 
läsning. Tester gjordes 
innan studien och tester 
gjordes efter att man 
inkluderat QtA i 
undervisningen. Studien 
beskriver resultatet efter 
att eleverna har arbetat 
med modellen QtA i åtta 
veckor.   
 

Har teoretisk 
utgångspunkt 
i det 
sociokulturell
a 
perspektivet  

Elever lär sig ofta passivt förmågan att läsa och tolka text, utan 
explicit eller direkt instruktion från lärare. De läser vanligtvis texter 
högt och ibland diskutera slumpmässiga frågor. Eleverna förväntas 
att självbevaka sin förståelse genom att ställa tysta frågor till sig 
själva, eftersom de läser olika typer av text. Det blir svårt för 
eleverna att härleda mening från innehållet utan att ha blivit 
undervisade om lämpliga frågetekniker (s.86). En process som 
handlar om att tolka en skriven text, är mer komplext än så. Det 
handlar om många faktorer och processen har andra faktorer som 
är inflytande. Det har att göra med läsaren som person, den text 
som ska läsas och det givna målet med läsning samt i 
vilket sammanhang läsningen görs. Det handlar inte enbart om 

Frågor i samtal  

Faktorer som spelar 
in  

Lärarens roll, 
modellering och 
uppföljningsstöd  

Lärarens frågor i 
samtal   
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2015  

USA    

ERIC   

läsaren och texten, något som är värt att inkludera i 
undervisningssammanhang (2015, s.85).  

För att elever ska bli strategiska läsare behövs explicit 
undervisning, där läraren instruerar modellering av strategier som 
är tydliga för eleverna. I undervisningstillfällen behöver läraren 
hjälpa och övervaka elevernas tillämpning av strategier för att få 
överblick hur eleverna använder strategier. Uppföljningsstöd från 
lärare behövs för att tillväga rätta eleverna när de möter problem i 
texten. Elevernas läsförståelse förbättras om läraren ställer frågor 
som fokuserar på att överväga och utvidga mening från en text, 
istället för frågor som handlar om att hämta information från 
texten. Frågor som kräver elevernas tolkning, tankar och idéer om 
texten är till användning istället för frågor som har givna svar, rätt 
och fel (a.a. s.88).   

Författaren av studien kunde efter åtta veckors tid konstatera att 
modellen bidragit till bättre resultat vad gällde elevernas 
läsförståelse. Genomsnittet av elevernas resultat på tester som 
undersöker elevernas läsförståelse, ökade 10 % efter åtta veckor av 
daglig undervisning med verktyg av modellen QtA. En faktor som 
bidrog till elevernas prestation, var enligt J.Sencibaugh och 
A. Sencibaugh (2015) lärarens modellering av frågetekniker. 
Textsamtalet kan innehålla olika slags frågor, som exempelvis 
öppna och slutna frågor och vid modellen QtA handlar frågorna 
om författaren som har skrivit texten. Dessa frågor får eleverna att 
tänka ur författarens perspektiv och tar fram författarens budskap 
genom texten samt om författaren varit otydlig i texten.  Det är 
uppenbart att lärare behöver introducera strukturerade 
läsförståelsestrategier som innehåller specifika instruktioner. Dessa 
strategier i undervisningen bör fokusera på att tillämpa 
frågetekniker för att förbättra elevernas förståelse av berättande 
och förklarande text (2015. S. 86).  
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Taylor, M, B. & Frye, J, B.   

Comprehension strategy instruction 
in the intermediate grades.  

Literacy Research 
and Instruction 

1994   

USA  

ERIC 

Syftet med studien var att 
undersöka om effekterna 
av en experimental 
uppsättning av läs 
lektioner fokuserade på 
strategier. Studenterna fick 
vecka för vecka en lektion 
i förståelse 
genom reciprok undervisn
ing.  
 

 Studien pågick i 
4 månader av läraren med 
femte och sjätteklassare 
som låg mellan över 
genomsnittet och mellan 
och under genomsnittet i 
läsförmågan. 100 till 
140 studenter från fjärde 
och femte klass deltog i 
studien.  8 erfarna lärare 
med 10 eller mer år av 
erfarenhet deltog i 
studien. Alla lärare ansågs 
vara bra lärare av 
distriktets grundskoleprog
ram.  

 

 Genom flera studiers resultat framkommer det att läraren har en 
viktig och central roll i undervisning av läsförståelse. Lärarens 
kompetens inom området och hur denna tillämpar det i 
undervisning är markant och framstående för att eleverna ska 
kunna utvecklas inom området (s.47). Lärarens engagemang 
påverkas, om läraren inte är engagerad eller entusiastisk kring 
projektet eller strategierna så kommer de kanske att vara motvilliga 
till att genomföra projektet.   

 

 Lärarens roll   
 

Tengberg, M.  

Läsarter och lässtrategier i 
skolans litteratursamtal – en 
pilotstudie  

Didaktisk tidskrift   

2009   

Sverige  

Primo   

 

Studien belyser läraren och 
eleverna interaktion i 
dialog, som en utveckling 
av läsförståelse. Syftet är 
att klargöra 
litteratursamtalets viktiga 
funktion i arbete 
med lässtrategier.   
 

 I studien är det en 
åttondeklass som deltar. 
Observationer och 
filminspelning från 
undervisning blir 
datainsamling, där 
eleverna i litteratursamtal 
diskuterar en bok. Även 
intervju med lärare och 
elever är en faktor i 
studien. Samtalen i 
undervisningen görs i 
halvklass.   
 

Studien utgår 
ifrån sociala 
sammanhang 
med det 
sociokulturell
a 
perspektivet 
som 
utgångspunkt
.  

Lärande sker inte i någon given situation utan lärande är en 
process som skapas över en tid, ibland under lång tid. Han menar 
att det inte går att utse någon utmärkande situation i samtalen som 
skulle utveckla elevernas litterära kompetens. Dock argumenterar 
han för att några av momenten i samtalen såsom främst 
tankestimulerande och möjliggörandet som rimliga för 
lärprocessen. Lärarens frågor tvingar fram föreställningar och 
förhandlingar hos eleverna, oavsett om dessa uttalas eller inte 
(Tengberg, 2009, s.390).   

Beskriver att vi måste gå in på djupet i textsamtalen för att eleverna 
ska uppfatta texten och sin förståelse och för att utveckla litterär 
kompetens.   

Den litterära läroprocessen tar form i utmaningar, återkommande 
möten och sammanstötning med texten av många olika slag 
(s.369).   

 

Lärarens roll, frågor i 
textsamtal.  

Dialog   

Hur eleverna lär sig 
om litteratur.  
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Varga, A  

Metakognitiva perspektiv på 

läsförståelseprocessen - en studie 

av skolans textsamtal kring 
skönlitteratur   

 
Nordisk Tidskrift för 
Allmän Didaktik 1   

2015  

Sverige  

PRIMO  

Studiens syfte var att 
granska/ undersöka om 
hur samtal 
utvecklar metakognition 
för elever genom 
litteratur.   
 

Studien utgår ifrån kvalitat
iva utgångspunkter ur fyra 
lärare ifrån två klasser. 
Studien pågick i fyra år. 
Informationen har samlats 
in genom  
videoinspelningar. 
Forskaren deltog inte vid 
alla 
undervisningssekvenser så 
observationer gjordes 
utifrån videoinspelningar. 
Syftet med detta var att 
lektionen skulle 
genomföras som vanligt 
förekommande så att den 
inte skulle påverkas av 
forskarens närvaro i 
klassrummet.   

 Genom samtal kring text och stöttning från läraren kunde eleverna 
utveckla sina metakognitiva strategier för tänkandet. Förmågor som 
utvecklades var elevernas sätt att kommunicera för 
att redogöra upplevelser och slutsatser när de läste.  

 

Metakognitiv och 
metakognitiva 
strategier.  

Westlund, B  

Att bedöma elevers läsförståelse: 
en jämförelse mellan svenska 
och kanadensiska 
bedömningsdiskurser i 
grundskolans mellanår  

2013  

Sverige  

Google Scholar 

 

Syftet med studien är att 
beskriva och analysera 
vilka bedömningsdiskurser 
av läsförståelse som är mer 
framträdande av 
jämförbara fem svampar 
och fem kanadensiska 
lärare i provinsen BC 
i kanadens. Baser på en 
lärares prespektiv på hos 
för att utveckla och förstå 
läsförståelse, 
koncentrationsinsatsen 
koncentrerar sig på lärares 
diskurser och deras 
anpassning till andra 
diskurser om läsförståelse i 
de två skolsystemen  
 

Metoden som används är 
huvudsakligen baserad på 
klassrumsobservationer 
och transkriptioner av 
bandinspelningar. 
inspelade intervjuer. De 
tio lärarna i klass 4 var 
intervjuer i 30 minuter 
varje dag på eftermiddagen 
under en skolvecka 
 

Den 
teoretiska 
bakgrunden 
utgår 
ifrån socioko
gnitiv teori 
med både so
cialpsykologi 
och 
bettendevete
nskap  
 

Studien gick ut på att undersöka lärarens roll vid bedömning av 
läsförståelse kring elever i grundskolan. Resultatet ur studien visade 
att lärarens kompetens kring området samt hur begreppet 
läsförståelse definieras och förstås är en viktig del av bedömning i 
läsförståelse. Oklara definitioner och begrepp kan vara avgörande 
för elevernas möjlighet att utveckla läsförståelse (, s.276). De 
svenska lärarna följde ofta ett mönster där undervisning och arbete 
med läsförståelse sker genom skönlitteratur i individuella projekt, 
som ofta resulterade i att eleverna fick skriva en bokrecension eller 
svara på redan förutbestämda frågor. Medan de kanadensiska 
lärarna arbetade genom lärarledda aktiviteter där uppföljning i 
form av ett kooperativt lärande dvs. att eleverna tillsammans 
tränade på det läraren undervisat (s.278). På detta sättet fick 
eleverna överta ansvar som läraren lärt ut snarare än ta 
ansvar. Utvecklingen av en läsförståelse hos eleverna är beroende 
av lärarens undervisning i lässtrategier, samt hur läsaren och texten 
samspelar med varandra. Modellerna kan tillämpas på olika sätt, i 
helklass, på individnivå samt även i små grupper. När läraren 
introducerar strategierna bör detta ske med en strategi i taget, en 

Lärarens roll  

sätt att använda 
strategier.  

Frågor i samtal, 
gruppdialog  

Strategiers betydelse 
för läsförståelse  

 



 

12 

 

annan sak som är viktig är att uppmärksamma val av strategi och 
noggrann genomgång (Westlund, 2013, s.78) . En viktig aspekt 
som bör betonas vid arbetandet med metoden är att det är 
eleverna i första hand som ska lära sig att ställa frågor som utmanar 
deras tankegångar. Det är alltså inte läraren som ska ställa frågor 
som kontrollerar förståelsen kring läsningen (Westlund, 2013, 
s.48). 

Diskussion och interaktion med andra genom öppna frågor är 
betydande för elevers utveckling av läsförståelse (s.280). För att nå 
resultat ska lektionen utifrån lässtrategier vara väl planerad och 
strukturerad av läraren (s.75). Meningen med att lära sig strategier 
vid läsning av en text är att lära sig omsätta strategierna och 
använda dem i andra situationer än vid undervisningstillfället. Att 
kunna veta när, var och hur olika lässtrategier ska användas är 
målet med undervisning i läsförståelse och lässtrategier (s.126).  
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