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Läsförståelse är en central del inom elevers läsutveckling. Dock visar undersökningen från PISA 2012 att 

svenska elevers läsförståelse sjunkit i jämförelse med tidigare år. Syftet med litteraturstudien är att under-

söka undervisningens betydelse i utvecklingen av god läsförståelse för elever i grundskolan. Detta har lett 

fram till följande frågeställningar: 

- Hur kan lärare genom undervisning skapa förutsättningar för elever att utveckla god läsförståelse? 

- Hur kan lässtrategier användas för att gynna elevers utveckling av god läsförståelse? 

Undersökningsmaterialet består av sex nationella och sju internationella källor. Fyra avhandlingar och nio 

vetenskapliga artiklar har inkluderats och analyserats med stöd av en analysöversikt. Materialet berör studi-

ens syfte och frågeställningar samt är vetenskapligt granskat. 

 

Av den första frågeställningen har det framkommit att lärarrollen är en betydelsefull faktor för att elever ska 

utveckla god läsförståelse. Det inkluderar lärarens kompetens, läraren som vägledare och förebild samt 

lärarens val av metoder.  I den andra frågeställningen har användningen av lässtrategier visats vara betydel-

sefull för att elever ska utveckla god läsförståelse. Det kan ske genom att använda fler lässtrategier, lässtra-

tegier i ett socialt samspel samt med hjälp av ett utvecklat metakognitivt tänkande. Slutsatsen är att elever 

utvecklar god läsförståelse när lärare använder lässtrategier på ett medvetet sätt genom hela grundskolan. 

Sökord: läsförståelse, undervisning om läsförståelse, lärarens betydelse, lässtrategier  
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Nedanstående beskrivs ett exempel på en elev som under vår verksamhetsförlagda ut-

bildning gav uttryck för att inte förstå en läst text. I en klassrumssituation bad läraren en 

elev i årskurs två att återberätta en text som klassen läst tillsammans. 

Jag vet inte om jag förstår det jag läst? Jag kan läsa bra men det känns bara som tomma 

ord.  

Att kunna läsa innebär inte en självklarhet att också förstå ett innehåll. Vi anser att det 

ställer krav på hur lärare utformar undervisningen. Arbete med läsförståelse under de 

verksamhetsförlagda utbildningarna har visats ta form på olika sätt, i synnerhet vid val av 

arbetsmetoder och tillämpning av lässtrategier. Avgränsningar i studien har följaktligen 

gjorts genom att fokusera på lärares och lässtrategiers inverkan på elevers utveckling mot 

god läsförståelse.  

Ämnesinnehållet har även utgångspunkt från en internationell undersökning angående 

elevers läsförståelse. Programme for International Student Assessment [PISA] 2012 (re-

fererad i Skolverket, 2013) visar att svenska elevers läsförståelse har sjunkit markant i 

jämförelse med tidigare undersökningar år 2000 och år 2009. Vidare framgår det att 

svenska elevers läsförståelse ligger under de övriga 65 deltagarländernas genomsnittsre-

sultat och utgjorde den största nedgången av samtliga länder som deltog (refererad i 

Skolverket, 2013). 

För att kunna förstå och tyda vad som händer runt om i världen krävs läsförståelse av det 

vi läser (Bråten, 2008a). Samtidigt framkommer det i kursplanen för svenska (SKOLFS 

2010:37) att människor tänker, kommunicerar och lär med hjälp av språket. I synnerhet 

är det betydelsefullt för att vi ska kunna leva och verka i det mångkulturella samhället 

(SKOLFS 2010:37). Dessutom saknas forskning i anknytning till barns läsförståelse, där 

elever utan svenska som andraspråk eller elever utan avkodningsproblematik studeras 

(Elbro, 2004).  

 

Sammanfattningsvis är läsförståelse ett centralt problemområde i den svenska skolan, 

vilket leder till att litteraturstudiens syfte är att undersöka undervisningens betydelse i 

1. Inledning 
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utvecklingen av god läsförståelse för elever i grundskolan. Följaktligen har avgränsningar 

gjorts och lett fram till studiens frågeställningar. Sökning av material har utförts i olika 

databaser där tretton relevanta källor framkommit utifrån två kriterier. Det första kriteriet 

innebar att materialet skulle beröra studiens syfte och frågeställningar. Att materialet 

skulle vara vetenskapligt granskat, utgjorde det andra kriteriet för litteraturstudien.  

Studiens syfte och frågeställningar framkommer i kapitel 2. Därefter följs kapitel 3 av en 

bakgrund inom problemområdet där läsförståelse, undervisning i läsförståelse, lässtrate-

gier samt anknytning till styrdokument beskrivs. I kapitel 4 beskrivs metod, där vi tar upp 

informationssökning, kriterier för inklusion samt materialanalys. I kapitel 5 presenteras 

studiens resultat utifrån syfte och frågeställningarna. Indelningen av resultatet har skapats 

utifrån teman som framkom under materialanalysen, vilket fördelas i olika underrubriker. 

Avslutningsvis diskuteras metod och resultat i kapitel 6. 
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Syftet med litteraturstudien är att undersöka undervisningens betydelse i utvecklingen av 

god läsförståelse för elever i grundskolan. Detta har lett fram till följande frågeställning-

ar: 

 Hur kan lärare genom undervisning skapa förutsättningar för elever att utveckla 

god läsförståelse? 

 

 Hur kan lässtrategier användas för att gynna elevers utveckling av god läsförstå-

else? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Syfte och frågeställningar 
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Bakgrunden utgör en grundläggande insikt om vad studiens problemområde är. I kapitel 

3.1 förklaras läsförståelsens innebörd och dess betydelse för elever. Vidare i kapitel 3.2  

beskrivs hur undervisningen kan utformas och vilken roll läraren har i undervisningen för 

att elever ska utveckla god läsförståelse. Lässtrategiers innebörd och hur läsaren kan an-

gripa dem framkommer i kapitel 3.3. Avslutningsvis kopplas styrdokument till lässtrate-

gier i kapitel 3.4. 

3.1 Läsförståelse 

Läsförståelse utvecklas i en process, vilket innebär att läsaren måste bearbeta en text för 

att kunna förstå den. I bearbetning räcker det inte att inhämta information, utan också 

skapa mening med innehållet. I processen sker samband mellan en texts budskap, läsa-

rens egna tolkningar samt tidigare erfarenheter. Det betyder att två läsare inte tolkar 

samma text på samma sätt (Bråten, 2008a; Roe, 2014).  

En påverkande faktor vid utveckling av läsförståelse är vilken text läsaren möter (Bråten, 

2008a). Kvalitén såsom struktur, tydlighet och innehåll, kan vara direkt avgörande för 

hur väl läsaren förstår innehållet. Ytterligare en aspekt som är väsentlig för hur väl läs-

förståelse inhämtas är genre, eftersom begrepp, längd och struktur kan skilja dem åt. Fak-

tatext är i regel kort och koncis samt innehåller ämnesspecifika begrepp, till skillnad från 

en skönlitterär text, som i regel är längre och innehåller beskrivande begrepp (Bråten, 

2008a). Reichenberg (2008) och Westlund (2008) beskriver att i en faktatext ställs det 

högre krav på elevers läsförståelse då kunskap måste inhämtas i det de läser, till skillnad 

från en berättande text som ger utrymme för fantasi och egna tolkningar.  

I läsprocessen sker det ett samspel mellan läsare och en text. När en individ läser görs 

kopplingar till tidigare erfarenheter och ett medskapande sker. Tidigare kunskaper besk-

rivs vara av stor betydelse vid bearbetning av innehållet, vilket innebär att ha förmågan 

att kunna läsa mellan raderna, att förutse det som komma skall samt förstå information 

som inte framgår direkt i en text (Lundberg & Herrlin, 2014).  

  

3. Bakgrund 



 

5 

 

3.2 Undervisning i läsförståelse 

Läsförståelse är en process som tar tid och kan inte tvingas fram av elever. Dessutom är 

det nödvändigt för att elever ska utvecklas och lära i alla skolans ämnen (Reichenberg, 

2008). Att vara medveten om läsförståelsens olika delar och hur de fungerar är en del av 

läsförståelsens process. Det innebär bland annat att lärare bör ha insikt om elevers indivi-

duella skillnader och utifrån det anpassa undervisningen (Bråten, 2008b). 

Tidig undervisning i läsförståelse kan ske i form av högläsning (Lundberg & Herrlin, 

2014; Stensson, 2006). Metoden möjliggör för lärare att lyfta fram och förklara de olika 

strategiernas innebörd samt beskriva hur de kan användas. Högläsning ger utrymme för 

diskussion kring elevers tidigare erfarenheter och förmåga att belysa centrala begrepp 

kopplat till texten (Lundberg & Herrlin, 2014; Stensson, 2006). Samtal om texter kan 

struktureras och tydliggöras utifrån metoderna Reciprocal Teaching [RT] och Trans-

actional Strategies Instruction [TSI] (Reichenberg, 2008). Dessa metoder kommer att 

beskrivas i kapitel 3.3.  

Enligt Westlund (2008) och Stensson (2006) kan utveckling av medvetenhet om sin 

tankeprocess angående läsförståelse vara en del av undervisningen. Lundberg (2010) 

beskriver att medvetenhet om sin egen kunskap kan benämnas som metakognition. När-

mare bestämt kan individer med ett metakognitivt tänkande visa kunskaper genom att 

muntligt förklara eller praktiskt tydliggöra läsförståelse. Metakognition betyder även att 

medvetet reflektera över de val av strategier som görs vid tolkning av en text och hur de 

vägleder till läsförståelse (Lundberg, 2010). Tydliga instruktioner om hur elever kan re-

flektera över sitt eget tänkande kan utformas i form av olika frågor såsom; Vad gör jag 

före läsning? Hur går jag tillväga under läsprocessen om jag inte förstår innehållet? Vad 

har jag förstått efter avslutad läsning? (Westlund, 2008; Stensson, 2006). 

 

3.3 Lässtrategier 

Utvecklingen av lässtrategier tog fart under 1970-talet och framställdes på olika sätt av 

forskare. Det innebar att de inte var överens om vilka väsentliga strategier det fanns inom 

läsförståelse (Roe, 2014). Strømsø (2008) beskriver hur två centrala forskare vid namn 

Palincsar och Brown utvecklade lässtrategier utifrån tidigare undersökning under 1980-

talet. Syftet med strategierna var att elever enskilt skulle få stöd under läsprocessen.  
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Enligt Andreassen (2008) innebär begreppet reciprok en ömsesidig dialog mellan två 

parter såsom mellan elev och lärare eller mellan elev och elev. Reciprok modell [RT] 

innehåller fyra grundstrategier som Palincsar och Brown (1984) tagit fram. Den första 

strategin är föregripa och innebär att elever skapar föreställningar om innehållet med 

stöd av titel och tillhörande bilder. Ställa frågor är den andra strategin och innebär att 

förstå betydelsefulla delar och utifrån det kunna ifrågasätta texten för att skapa läsförstå-

else. Den tredje är reda ut och betyder att elever utvecklar läsförståelse genom att klar-

göra tveksamheter i texten. Den fjärde är sammanfatta, här ska elever uppmärksamma 

det som är viktigt och utesluta det som är mindre viktigt i en text. Vid sammanfattning 

får elever även möjlighet att sätta ord på sin läsförståelse av innehållet. Vidare menar 

Andreassen (2008) att det är i läsprocessen som elever kan reflektera över om deras före-

ställningar beträffande texten är densamma innan, under och efter läsning.  

Transactional Strategies Instruction [TSI] liksom RT-metoden bygger på de fyra grund-

läggande strategierna ovan. Dock är det forskarna Pressley och Wharton-McDonald som 

är grundare för TSI-metoden (refererad i Andreassen, 2008). Begreppet transactional är 

uppbyggd av två principer till skillnad från RT-metoden. Dessa principer är för det första 

att skapa förståelse för lässtrategierna och för det andra att skapa förståelse och mening 

av en text, i ett samspel mellan elev och lärare (Gonzalez, Wedsberg & Wendéus, 2014). 

Lärandet sker i ett gemensamt sammanhang där elever får möjlighet att utbyta tankar och 

idéer. Vidare är intentionen med TSI att elever ska samtala om strategiernas syfte för att 

slutligen kunna applicera strategierna i den enskilda läsningen (Westlund, 2009). Andre-

assen (2008) beskriver att TSI är en metod som har till avsikt att integreras i den dagliga 

undervisningen. Det innebär att TSI ska genomsyra i undervisningen och inte ske vid 

bestämda tillfällen. Westlund (2009) beskriver att både RT och TSI är gynnsamma 

undervisningsmetoder för att utveckla elevers läsförståelse i alla typer av texter.  
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3.4 Lässtrategier kopplat till styrdokument 

I Skollagen (SFS 2010:800) framgår det att elever, utifrån egna erfarenheter och indivi-

duell utveckling skall ges ledning och stimulans för att lära och utvecklas mot de satta 

målen. För elever som når målen ska vidare stimulans ges, för att utveckla ytterligare 

kunskap. I läroplanens värdegrund och uppdrag (SKOLFS 2010:37) beskrivs det att ele-

vers behov, bakgrund och förutsättningar ska vara utgångspunkten i utformningen av 

undervisningen.  

 

Utifrån centralt innehåll i kursplanen för svenska (SKOLFS 2010:37) ska elever få ut-

rymme i undervisningen att utveckla lässtrategier. Dessa lässtrategier ska finnas som stöd 

i undervisningen, då elever tolkar texter och anpassar läsningen efter textens struktur och 

innehåll. Dessutom ska elever i undervisningen ges utrymme att delta i samtal, där fokus 

är på att lyssna och återberätta (SKOLFS 2010:37). Vidare framgår i kommentarmateri-

alet för svenskämnet (Skolverket, 2011) att elever ska använda lässtrategier för att kunna 

förstå och bearbeta en text. Elever ska vid undervisning om lässtrategier ges möjlighet att 

utöka och fördjupa sin läsförmåga då det är avgörande för läs- och skrivutvecklingen. 

I kunskapskraven för svenska (SKOLFS 2010:37) ska elever använda lässtrategier på ett 

fungerande sätt, som exempelvis vid läsning av elevnära texter. Vidare ska elever påvisa 

grundläggande läsförståelse och kunna återberätta och kommentera centrala delar av tex-

tens innehåll. Slutligen ska elever utifrån egna erfarenheter kunna resonera angående 

texters budskap på ett godtyckligt vis. 
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Vid framtagning av relevant material för litteraturstudiens syfte och frågeställningar ge-

nomfördes sökning utifrån ämnesrelevanta sökord (kap. 4.1). För att avgöra materialets 

relevans fastställdes kriterier för inklusion (kap. 4.2). Avslutningsvis framgår gransk-

ningsprocessen av materialet (kap. 4.3).  

4.1 Informationssökning 

Det insamlade materialet har inhämtats från olika databaser. Educational Resources In-

formation Center [ERIC] är en databas som inriktar sig mot pedagogik och psykologi. 

Här finns utbud av internationell forskning inom studiens problemområde. Sökningen 

resulterade i avhandlingar och artiklar som var granskade [peer review], vilket gav tillför-

litlighet. Sökord som användes var:”reading strategies”, strategies, reading comprehen-

sion, book talk, literature, primary school, impact. Vid exempelvis begreppet reading 

strategies framkom 19 000 träffar. Den stora mängden träffar innebar att avgränsningar 

gjordes. Därmed fördes begreppen reading strategies AND primary school samman och 

rutan för Peer Reviewed kryssades i, vilket resulterade i 53 antal träffar. En av dessa käl-

lor var The Effects of Metacognitive Strategy in Reading Expository Text och eftersom 

beskrivningen av artikeln stämde överens med litteraturstudiens frågeställningar och kri-

terier för inklusion, inkluderades materialet. Liknande tillvägagångssätt utfördes vid res-

terande sökningar. I SwePub förekom ett bredare utbud såsom inriktningar inom naturve-

tenskap och samhällsvetenskap. Artiklar, avhandlingar och konferensbidrag i SwePub är 

från början publicerade på svenska lärosäten. Det innebar att databasen till stor del inne-

höll nationell forskning. De sökord som bland annat användes var: lär*läsförståelse*, 

läsförståelse, läsförståelsestrategier, lässtrategier. För att kunna skapa ett större utbud 

av sökresultat användes trunkering på en del av sökorden. Utöver källorna från databa-

serna utfördes även kedjesökning, som kan innebära sökning av centrala forskare och 

titlar på studier inom ett område. Ett exempel på det är Eckeskogs avhandling (2013), där 

det i referenslista framgick att Jönsson och Reichenberg var två centrala forskare inom 

litteraturstudiens problemområde. I bibliotekets söktjänst Primo och i databasen Libris 

fann vi källorna.  

 

  

4. Metod 
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4.2 Kriterier för inklusion 

För att datainsamlingen skulle överensstämma med studiens syfte och frågeställningar 

fastställdes kriterier för inklusion. Dessa användes vid granskning av det funna materialet 

och avgjorde om de skulle inkluderas eller exkluderas i arbetet. Vidare skulle det insam-

lade materialet omfatta nationell och internationell forskning (kap. 6.1.1).  

 

Första kriteriet innebar att det insamlade materialet skulle beröra studiens syfte och frå-

geställningar. Det andra kriteriet innebar att materialet skulle vara peer reviewed. Om det 

funna materialet uppnådde kriterier för inklusion, användes det i arbetet.  

 

Tabell över analyserat material 

 

Författare Titel År Publikationstyp 

Brown, R. The road Not yet Taken: A Transictional Strategies 

Approach to Comprehension Instruction. 

2008 Vetenskaplig artikel 

Choo, T. L., Eng, T. K., & 

Ahmad, N. 

 

Effects of Reciprocal Teaching Strategies on Read-

ing Comprehension 

2011 Vetenskaplig artikel 

De Corte, E., Verschaffel, L., 

& Van De Ven, A. 

Improving text comprehension strategies in upper 

primary school children: A design experiment 

2001 Vetenskaplig artikel 

Eckeskog, H.  

 

Varför knackar han inte bara på?: en studie om ar-

bete med läsförståelse i åk 1-2. 

2013 Doktorsavhandling 

Herkner, B.  Läsutveckling i årskurs 2-6 belyst genom standardi-

serade test och nationella provet i svenska i årskurs 

3. 

2011 Doktorsavhandling 

Hilden, K.R., & Pressley, M.  Self-Regulation through Transactional Strategies 

Instruction 

2007 Vetenskaplig artikel 

Jönsson, K. Litteraturarbetets möjligheter: en studie av barns 

läsning i årskurs F-3. 

2007 Doktorsavhandling 

Othman, Y., Mahamus, Z., & 

Jaidi, N.  

 The Effects of Metacognitive Strategy in Reading 

Expository Text. 

2014 Vetenskaplig artikel 

Palincsar, A.S & Brown, A.L.  Reciprocal Teaching of Comprehension- Fostering 

and Comprehension- Monitoring Activities. 

1984 Vetenskaplig artikel 

Reichenberg, M., & Löfgren, 

K 

An intervention study in grade 3 based upon recip-

rocal teaching 

 

2014 Vetenskaplig artikel 

Reutzel, D. R., Smith, J. A., & 

Fawson, P. C.  

 

An Evaluation of Two Approaches for Teaching 

Reading Comprehension Strategies in the Primary 

Years Using Science Information Texts 

 

2005 Vetenskaplig artikel 

Tengberg, M., Olin-Scheller & 

Lindholm, A.   

Improving students’ narrative comprehension 

through a multiple strategy approach. Effects of 

Dialogic Strategy Instruction in secondary school. 

2015 Vetenskaplig artikel 

Westlund, B. Att bedöma elevers läsförståelse: en jämförelse 

mellan svenska och kanadensiska bedömningsdis-

kurser i grundskolans mellanår 

2013 Doktorsavhandling 

http://primo.library.ju.se/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=3&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_swepubumu-87807&indx=1&recIds=TN_swepubumu-87807&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=3&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28db%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cprimo_central_multiple_fe&mode=Basic&vid=jul&srt=rank&tab=jul_tab&vl(217481151004UI1)=all_items&dum=true&vl(freeText0)=An%20Intervention%20Study%20in%20Grade%203%20Based%20Upon%20Reciprocal%20Teaching%20&dstmp=1456214276746
http://primo.library.ju.se/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=3&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_swepubumu-87807&indx=1&recIds=TN_swepubumu-87807&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=3&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28db%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cprimo_central_multiple_fe&mode=Basic&vid=jul&srt=rank&tab=jul_tab&vl(217481151004UI1)=all_items&dum=true&vl(freeText0)=An%20Intervention%20Study%20in%20Grade%203%20Based%20Upon%20Reciprocal%20Teaching%20&dstmp=1456214276746
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4.3 Materialanalys 

Analysering av det funna materialet genomfördes i tre faser. Den första fasen innebar 

inledningsvis en granskning på ytan, för att skapa en överskådlig anblick. Källornas 

syfte, metod och resultat fördes in i analysöversikten (bilaga). Med stöd av översikten 

kunde det insamlade materialet undersökas huruvida det uppnådde studiens kriterier (kap. 

4.2). Varje källa granskades separat utifrån kriterierna, med utgångspunkt i arbetets syfte 

och frågeställningar. Uppfylldes våra uppsatta kriterier, inkluderades de i arbetet.  

 

Den andra fasen av materialanalysen innebar jämförelse mellan källornas likheter och 

skillnader. I processen uppkom mönster av teman som kunde kopplas till frågeställning-

arna, nämligen lärarens kompetens; läraren som vägledare och förebild; läsmetoder; att 

använda flera lässtrategier; lässtrategier i ett socialt samspel; ett metakognitivt tänkande  

 

I den tredje och slutgiltiga fasen bearbetades materialet ytterligare och djupare förståelse 

skapades. En förutsättning för att kunna tolka de internationella källorna så korrekt som 

möjligt har varit att granska dem flera gånger.  
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Resultatet genomsyras av vad som framkommit i litteraturstudien, ur ett inklusionsper-

spektiv. I kapitel 5.1 besvaras frågeställningen: Hur kan lärare genom undervisning 

skapa förutsättningar för elever att utveckla god läsförståelse? Vidare i kapitel 5.2 bes-

varas frågeställningen: Hur kan lässtrategier användas för att gynna elevers utveckling 

av god läsförståelse? 

5.1 Lärarens betydelse i undervisning av läsförståelse 

Analysen av materialet har resulterat i tre teman angående hur lärare i undervisningen 

kan skapa goda förutsättningar för elevers utveckling av läsförståelse. Det är lärarens 

kompetens, läraren som vägledare och förebild samt läsmetoder som utgör teman.  

5.1.1 Lärarens kompetens  
 

Lärares kompetens och tillämpningen av lässtrategier framträder i ett flertal studier vara 

en betydelsefull förutsättning för att elever ska kunna utveckla god läsförståelse (Hilden 

& Pressley, 2007; Othman, Mahamus & Jaidi, 2014; Westlund, 2013). Enligt Hilden och 

Pressleys (2007) studie med lärare i ett kompetensutvecklingsprogram om TSI och läs-

förståelse, framkom att lärares kompetens utvecklas när undervisningen om lässtrategier 

sker i interaktion med andra. Lärarna utvecklade bredare kompetens när undervisning 

innehöll interaktion i jämförelse med tillfällen där det inte existerade. Slutsatsen av Hil-

den och Pressleys (2007) undersökning är att bredare kompetens utgörs av lärares kri-

tiska förhållningssätt till undervisningen och är en framstående faktor för elevers pro-

gression mot läsförståelse.   

 

Westlund (2013) har genomfört en kvalitativ studie där fem grundskollärare från Sverige 

respektive Kanada intervjuades och observerades. Studien undersökte lärarens roll vid 

bedömning av elevers läsförståelse. Resultatet klargör att lärares kompetens och använd-

ning av flera olika begrepp tillsammans i ett funktionellt undervisningssammanhang är 

avgörande för att elever ska utveckla läsförståelse (Westlund, 2013).  

 

 

5. Resultat 



 

12 

 

5.1.2 Läraren som vägledare och förebild  
 

Lärares vägledning och demonstration om hur lässtrategierna bör användas i de första 

skolåren, skapar förutsättningar för elever att utveckla god läsförståelse (Herkner, 2011). 

Jönsson (2007) genomförde en kvalitativ studie under fyra år, där hennes egen klass un-

dersöktes. I resultatet visade sig betydelsen av att lärare i samtal med elever demonstrerar 

hur eleverna kan förstå och angripa texter. Lärare uppmärksammar elever på hur strate-

gier ska tillämpas med hjälp av reciprok undervisning [RT]. Genom att praktiskt visa hur 

strategier ska appliceras fungerar läraren som en god förebild (Jönsson, 2007). I jämfö-

relse med Jönsson (2007) menar även Eckeskog (2013) att utrymme för reflektion och 

diskussion utifrån lästa texter omfattar en central del av lärarrollen. Utrymme för samtal 

skapar förutsättningar för elever att utveckla läsförståelse. Att ge talutrymme under ett 

textsamtal är ytterligare en aspekt som lyfts i Herkners (2011) studie. Genom att ge talut-

rymme skapas möjlighet för elever att muntligt beskriva om de förstår texten. Dialogerna 

bjuder in elever till att uppmärksamma varandras olika uppfattningar av texten. Detta 

leder till vidgad läsförståelse (Herkner, 2011). 

 

Vägledning och skapandet av ett tryggt klassrumsklimat är en väsentlig del inom lärarrol-

len (Jönsson, 2007; Palincsar & Brown, 1984; Reichenberg & Löfgren, 2014). När lärare 

skapar en inbjudande miljö för elever, ges utrymme för delaktighet i samtalet kring tex-

ter. Ett tryggt klimat har visats vara betydelsefullt eftersom det bidrar till att elever ut-

vecklar sitt tänkande och sin läsförståelse av en text (Eckeskog, 2013; Jönsson, 2007; 

Palincsar & Brown, 1984).  

 

Eckeskog (2013) och Herkner (2011) framhåller att återkoppling till elever är en viktig 

stödfunktioner vid elevers utveckling av läsförståelse. Lärare stödjer elever genom åter-

koppling, vilket ger elever bekräftelse av sin läsförståelse. Vidare visar Herkners (2011) 

studie att gensvar till elever bidrar till att de självständigt kan applicera lässtrategier. 

Palincsar och Brown (1984) belyser att ett gott lärandeklimat och goda stödfunktioner 

medför till att elever använder lässtrategier vid både enskild och gemensam läsning. 

Jönssons (2007) studie indikerar att när lärare skapar ett tryggt klimat i klassrummet le-

der det till att elever utvecklas utefter sin egen förmåga, vilket är en förutsättning för att 

varje individ ska utveckla god läsförståelse. 
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I flera studier lyfts lärarens som en förebild och det framkommer att detta utgör en bety-

dande faktor för elevers utveckling av god läsförståelse (Eckeskog, 2013; Hilden & 

Pressley, 2007; Jönsson, 2007; Reichenberg & Löfgren, 2014; Westlund, 2013). 

Palincsar och Browns (1984) syfte med undersökningen var att studera hur RT-metoden 

påverkar elevers läsförståelse. I studien framkom att lärare är goda förebilder genom att 

stötta elever och praktiskt visa hur lässtrategier ska användas. I form av samtal och dis-

kussion mellan lärare och elever skapas möjligheter för elever att betrakta hur en förebild 

använder strategier i ett praktiskt sammanhang. I interaktion mellan lärare och elev, stöt-

tar lärare elever genom att ställa följdfrågor och återkoppla till elevers frågor angående 

en text. I och med det skapar lärare en trygg miljö i klassrummet, vilket ger elever förut-

sättningar att utveckla god läsförståelse (Palincsar & Brown, 1984). 

 

5.1.3 Läsmetoder  

Jönssons (2007) studie visar att högläsning är en gynnsam metod för att stötta elever i 

deras läsförståelseutveckling. Elevers olika tolkningar av text bidrar till djupare läsförstå-

else, i motsats till enskild läsning som inte erbjuder samma stödfunktion. Vidare belyser 

Choo, Eng och Ahmed (2011) samt Herkner (2011) att lärare under gemensam högläs-

ning skapar utrymme för elever att interagera och skapa mening med en text. Lärare som 

använder metoden ger elever möjlighet att utvecklas till goda, självgående och automati-

serade läsare. 

 

Eckeskog (2013) lyfter fram att enskild-, grupp- samt högläsning är betydelsefulla meto-

der vid utvecklingen av läsförståelse. Att arbeta i grupp eller enskilt i samband med hög-

läsning bidrar till att elever applicerar och behärskar lässtrategier. Vidare skapar det ut-

rymme för lärare att ge återkoppling och stöd utefter varje elevs behov. Således har det 

visats att undervisning om läsförståelse involverar olika typer av konstellationer. Något 

att notera vid gruppläsning är att samtliga elever ska vara delaktiga under hela läsproces-

sen. Eckeskogs (2013) studie visar även att elever som läser i par eller i mindre grupper 

ibland slutar att lyssna då den andre personen tar vid. Det innebär att lärare ska vara tyd-

liga med vilken funktion och vilket syfte grupparbete har. Tydlighet mot eleverna ger 

förutsättningar för att båda eleverna i paret ska skapa läsförståelse. När samtliga elever är 

aktiva läsare och lyssnare under processen, kan läsförståelsen av hela texten stärkas. 
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Samtidigt belyser Westlund (2013) att enskild läsning ställer höga krav på elever då det 

krävs att varje individ har utvecklat läsförståelse för att kunna bearbeta innehållet i en 

text.  

Eckeskog (2013) betonar betydelsen av att lärare lyfter fram problematiska begrepp in-

nan och under högläsning. För att veta vilka begrepp som är komplicerade för elever, ska 

lärare tillåta och uppmuntra dem att ställa frågor under högläsningsprocessen (Eckeskog, 

2013). Svåra ord lyfts fram och förklaras när elever ifrågasätter texten, vilket leder till 

vidgad läsförståelse i en kontext (Choo et al., 2011; Eckeskog, 2013).  

Enligt Westlund (2013) är läsning av text i kvalitativ form betydelsefull för elevers ut-

veckling av läsförståelse. Det innebär att texter ska bearbetas på djupet och inte läsas 

igenom hastigt. I studien jämförs svenska lärare med kanadensiska lärare. De svenska 

lärarna uppmuntrade eleverna till att sluka böcker. Det medförde att eleverna efter avslu-

tad läsning skyndsamt gick vidare till nästa text. Arbetssättet och tillåtandet att sluka 

böcker kräver att elever har utvecklad läsförståelse och kan bearbeta en text kvalitativt. 

De kanadensiska lärarna fokuserade istället på kvalitativ läsning, vilket är en förutsätt-

ning för att skapa läsförståelse (Westlund, 2013). Vidare framhåller Herkner (2011) att 

svenska lärare sällan arbetar kvalitativt med lässtrategier, såsom djupläsning. Vanligtvis 

sker undervisning i kvantitativ form där elever självständigt läser utan att göra djupare 

bearbetning.  

5.2 Lässtrategier i undervisningen 

Utifrån analysen av det funna materialet har det fastställts fyra centrala teman angående 

lässtrategiers betydelse i elevers utveckling av god läsförståelse. Dessa teman är att an-

vända flera lässtrategier, lässtrategier i ett socialt samspel samt ett metakognitivt tän-

kande. 

5.2.1 Att använda flera lässtrategier 
 

Flera lässtrategier ska tillämpas i läsprocessen för att elever ska utveckla god läsförstå-

else (Choo et al., 2011; De Corte, Verschaffel & Van De Ven, 2001; Herkner, 2011; 

Palincsar & Brown, 1984; Jönsson, 2007; Reichenberg & Löfgren, 2014). Användning av 

olika strategier under läsning är gynnsamt, vilket betyder att strategier inte ska användas 

var och en för sig. Vidare framkommer att läsare med god läsförståelse angriper en text 

med samtliga strategier under hela läsprocessen (Jönsson, 2007; Palincsar & Brown, 
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1984; Reutzel, Smith & Fawson, 2005). Dessutom framhåller Palincsar och Brown 

(1984) att elever med mindre utvecklad läsförmåga har svårare att tillämpa strategier 

naturligt i läsningen.  

 

Enligt Brown (2008) kan en god läsare koppla egna erfarenheter till texten, förutspår vad 

som kommer längre fram, skapar inre bilder, ställer frågor under läsprocessen, samman-

fattar samt löser problem som upptäcks under processen. Resultatet visar att användandet 

av flera lässtrategier med hjälp av TSI stödjer elever med mindre utvecklad läsförmåga 

under läsningen. Det innebär att de strategier som elever med god läsförmåga använder 

också ska appliceras hos elever med mindre utvecklad läsförmåga (Brown, 2008). An-

vändningen av flera lässtrategier vid angripande av olika typer av texter är väsentligt för 

elevers utveckling av läsförståelse. Dessutom är omfattningen av strategier i den dagliga 

undervisningen liten och bedrivs ytterst sällan (Herkner, 2011).  

5.2.2 Lässtrategier i ett socialt samspel 
 

Att god läsförståelse och förmåga att använda lässtrategier utvecklas i ett socialt samspel, 

är en slutsats utifrån läst forskningslitteratur. När elever interagerar och delger varandra 

kunskaper leder det till djupare läsförståelse av en text (Brown, 2008; Choo et al., 2011; 

De Corte et al., 2001; Eckeskog, 2013; Jönsson, 2007; Palincsar & Brown, 1984; Reut-

zel, et al., 2005). Tvärt emot vad som framkommit ovan, visar Eckeskogs (2013) studie 

att elever efter arbete med lässtrategier i ett socialt samspel ändå inte utvecklar kunskaper 

att tillämpa strategier vid enskild läsning. Därmed är det ingen garanti att användning av 

lässtrategier i ett socialt samspel också ger elever tillräckligt med färdigheter för att 

kunna applicera dem vid enskild läsning. Jönsson (2007) framhåller vikten av att elever 

ska reflektera över egna erfarenheter samt hur dessa kan kopplas till en texts innehåll. 

Djupare läsförståelse utvecklas när reflektion sker eftersom det ger elever möjlighet att 

tolka en text utifrån nya perspektiv.  

 

Jönsson (2007) menar vidare att utveckling av läsförståelse och kunskaper angående läs-

strategier sker i strukturerade samtal. Elever erbjuds fördjupning och reflektion i återbe-

rättande av text, där centrala delar av innehållet beskrivs. Att bearbeta frågor i boksamtal 

har även visats vara en betydelsefull strategi vid elevers progression mot läsförståelse. 

Både Eckeskog (2013) och Jönsson (2007) belyser att frågor som lyfts fram i det sociala 

samspelet utgör en framstående faktor för elevers utveckling av god läsförståelse. Elevers 
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frågor är betydelsefulla eftersom alla läsare förstår texter olika. Utökad läsförståelse 

skapas vid samspel när elevers tolkningar av en text framgår. Reutzel et al. (2005) har 

genomfört en studie av fyra klasser i årskurs två där syftet var att undersöka vilka funkt-

ioner två olika arbetsmetoder hade på elevers utveckling av läsförståelse. I likhet med 

tidigare nämnda studier lyfter Reutzel et al. (2005) fram att arbete med lässtrategier i ett 

socialt samspel utgör större möjligheter för elever att utveckla läsförståelse än vid enskilt 

arbete med strategier. 

 

Till skillnad från ovanstående studier skiljer sig Tengbergs et al. (2015) resultat till viss 

del åt. Resultatet visar att alla elever inte gynnas av att arbeta med lässtrategier. Elever 

med god läsförståelse besitter redan kunskaper som är automatiserade i läsprocessen. 

Fortsättningsvis belyser Tengberg et al. (2015) att lässtrategier har en god inverkan på 

elever som upplever läsförståelse problematiskt. Undervisning av lässtrategier är följakt-

ligen gynnsamt för elever med behov av ökad läsförståelse. 

 

5.2.3 Ett metakognitivt tänkande 
 

Othman et al. (2014) lyfter fram att elever kan utveckla godare läsförståelse med stöd av 

metakognition. Även i De Cortes et al. (2001) studie framgår det att användandet av ett 

metakognitivt tänkande bidrar till att elever naturligt använder lässtrategier, som i sin tur 

leder till utveckling av god läsförståelse. Syftet med studien var att genomföra och utvär-

dera en inlärningsmiljö där elever i årskurs fem fick tillämpa metastrategier och lässtra-

tegier i undervisningen.  

 

Othman et al. (2014) men även De Corte et al. (2001) framhåller att metakognition 

medför att elever medvetet kan applicera lässtrategier såsom att ställa frågor, förutse och 

reda ut svåra begrepp i en text. Ett reflekterande tänkande vid bearbetning av texter har 

även påvisats skapa godare läsförståelse än vid bearbetning av text där det inte äger rum. 

Vidare belyser Brown (2008) att utveckling av metakognition är en komplex process, 

vilket medför att det tar lång tid och kräver arbete innan elever använder det på ett natur-

ligt sätt.  
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I följande avsnitt diskuteras metod och resultat. I kapitel 6.1 argumenteras informations-

sökningen och de funna källornas relevans för litteraturstudien. Vidare kommer resultatet 

av det funna materialet att diskuteras samt idéer om vidare forskning att lyftas fram i ka-

pitel 6.2.  

6.1 Metoddiskussion 

Det funna materialet har granskats i flera faser (kap. 4.3) för att avgöra om källorna mot-

svarar syftet, frågeställningarna samt studiens kriterier.  

6.1.1 Informationssökning 
 

Läsförståelse är en förutsättning för att människan ska kunna verka i ett samhälle (kap. 

1.), vilket medför att uppsatsens område berör varje läsande individ. Mot denna bakgrund 

anser vi att inkludering av både nationell och internationell forskning är väsentlig för 

uppsatsen.  

 

Sökningarna i databaserna bestod av svenska och engelska sökord och utgav rikligt med 

resultat. Inledningsvis inriktades sökningarna mot elever i förskoleklass och i årskurserna 

1-3, då det till en början var ett kriterium som omfattades i studien. Avgränsningen resul-

terade i ett färre antal träffar, vilket ledde till att kriteriet istället omfattade elever i grund-

skolan. Det nya kriteriet medförde till ett rikare sökningsresultat. Vid granskningen av 

materialet framkom det att en del av källorna inte stämde överens med kriterierna. 

Material som berörde äldre elever än grundskolelever exkluderades från arbetet.  

 

Arbetet innehåller en källa av Palincsar och Brown från 1984 och flera källor från 2000-

talet. Vi ansåg att materialet från 1984 skulle inkluderas eftersom det visades sig vara en 

av de tidigare och större studier som utförts inom problemområdet. Dessutom visade re-

sultaten från Palincsar och Brown (1984) lässtrategiers betydelse för elevers utveckling 

av god läsförståelse, vilket i sin tur bidrog till att den andra frågeställningen kunde besva-

ras. Studien från 1984 var även utmärkande och betydelsefull för uppsatsen, eftersom 

Palincsar och Brown är upphovsmännen till de fyra grundstrategierna, vilka genomsyras i 

uppsatsen.   

6. Diskussion 
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6.1.2 Materialanalys 
 

Materialet som har analyserats består av sju internationella och sex nationella källor. De 

internationella källorna är skrivna på engelska vilket medför att vår tolkning av materi-

alet kan ha påverkats eftersom det inte är vårt modersmål.  

  

I analysen har sex teman framkommit som svarade på studiens frågeställningar. En even-

tuell justering av den första frågeställningen kunde ha möjliggjort att fler avgörande fak-

torer för elevers utveckling av god läsförståelse kunde inkluderats. Exempelvis kunde 

frågeställningen istället formulerats ”Vilka betydelsefulla faktorer påverkar elevers ut-

veckling av god läsförståelse?”. Frågeställningen innebär att flera olika faktorer än bara 

lässtrategier får möjlighet att undersökas. Dock ansåg vi att uppsatsens avgränsade fråge-

ställningar medförde att de på ett enklare sätt kunde besvaras i resultatet.    

  

Litteraturstudiens första frågeställning (kap. 2) innebar ytterligare en avgränsning i form 

av lärares förutsättningar i undervisningen. Dock har det framkommit att det finns andra 

faktorer än läraren som påverkar elevers utveckling av god läsförståelse. Exempel på 

andra faktorer är elevers modersmål, funktionsnedsättningar samt faktorer utanför skol-

miljön. Dessa faktorer ansågs vara intressanta men exkluderades då de inte besvarade 

frågeställningarna.  

 

Den andra frågeställningen (kap. 2) utgjorde avgränsning i form av lässtrategier. Då ana-

lysen av materialet fokuserade på lässtrategier uteslöts andra viktiga faktorer. Ett exem-

pel på ytterligare en viktig faktor som uppkom i materialanalysen var avkodning och dess 

betydelse för elevers utveckling av god läsförståelse. Avkodning valdes att exkludera 

eftersom det inte svarade på frågeställningen. I och med det har litteraturstudiens resultat 

påverkats av frågeställningarnas avgränsade områden.  Den andra frågeställningen med-

gav till något tunnare material i resultatet. Däremot anser vi att detta inte har påverkat 

studiens resultat negativt, eftersom den första frågeställningen även visades innefatta 

lässtrategier, med fokus på lärares arbete.  

 

Syftet beskriver vilket urval av ålder som utgör avgränsningen i litteraturstudien. Vi an-

ser att elever i grundskolan är ett väsentligt urval eftersom det berör de elever vi ska un-

dervisa i vår kommande yrkesroll som lärare i förskoleklass och årskurs 1-3. Det medför 
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att det material som berör elever i högre årskurser även är intressant för uppsatsen ef-

tersom våra framtida elever ska fortsätta att utvecklas i kommande årskurser. Under hela 

grundskolan sker en progression utifrån kunskapskraven (SKOLFS 2010:37) för respek-

tive årskurs. Det innebär enligt oss att både vara beläst angående vad forskning visar och 

vad styrdokument beskriver vara betydelsefullt för elevers utveckling i grundskolans 

samtliga ämnen och årskurser.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Med utgångspunkt ur studiens syfte och frågeställningar diskuteras resultatet i det föl-

jande kapitlet.  

I studiens resultat visar sig flera forskare vara överens om att lässtrategier har betydelse 

för elevers utveckling av god läsförståelse (Choo et al., 2011; De Corte et al., 2001; 

Herkner, 2011; Jönsson, 2007; Palincsar & Brown, 1984; Reichenberg & Löfgren, 2014). 

Flera resultat i arbetet belyser att god läsförståelse innebär att samtliga lässtrategier ska 

appliceras under hela läsprocessen (Jönsson, 2007; Reutzel et al., 2005; Palincsar & 

Brown, 1984). Vidare styrker kursplanen i svenska (SKOLFS 2010:37) att lässtrategier 

ska genomsyras i undervisningen, för att elever ska utveckla läsförståelse. Samtidigt för-

vånades vi över att forskning av Tengberg et al. (2015) visar att elever med god läsför-

måga inte gynnas av lässtrategier i undervisningen. Vi förundrades eftersom det var den 

enda källan i vårt arbete som kritiserade användningen av strategier, tillskillnad från vad 

resterande resultat visat i arbetet. 

I samband med ovanstående resultat har det framkommit under vår verksamhetsförlagda 

utbildning att lässtrategier är något som används oavsett elevers läsförståelseförmåga. 

Utifrån litteraturstudiens bakgrund (Westlund, 2009; Bråten, 2008b) och resultat anser vi 

att lässtrategier bör användas på ett medvetet sätt. Det innebär enligt oss att lärare behö-

ver redskap för att kartlägga elevers olika behov av lässtrategier. Med koppling till kur-

sen Specialpedagogik för Grundlärare F-3 med utbildningsvetenskaplig kärna [UVK] 

framkom vikten av att elever oavsett kunskapsnivå får möjlighet att utvecklas. Med stöd 

av skolans styrdokument (SKOLFS 2010:37) stämmer det även överens med att lärare 

ska anpassa undervisningen utefter varje elevs bakgrund, behov och förutsättningar. 
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Under analysen uppmärksammade vi betydelsen av att utveckling mot läsförståelse sker i 

sociala samspel. I interaktion och textbearbetning där tolkningar, frågor samt reflektioner 

får äga rum skapas läsförståelse för innehållet (Brown, 2008; Choo et al., 2011; De Corte 

et al., 2001; Eckeskog, 2013; Herkner, 2011; Hilden & Pressley, 2007; Jönsson, 2007; 

Othman et al., 2014; Palincsar & Brown, 1984; Reichenberg & Löfgren, 2014; Reutzel et 

al., 2005; Tengberg et al., 2015; Westlund, 2013). I bakgrunden beskrivs att strukturerade 

samtal i form av RT innebär interaktion mellan elever (Andreassen, 2008; Gonzalez et 

al., 2014). Samtidigt som det sociala samspelet framhävs i forskning förespråkar Eck-

eskog (2013) även individuell läsning. Den enskilda läsningen bidrar till att lässtrategier 

appliceras naturligt och självständigt. För att elever ska utvecklas till individuella och 

goda läsare beskrivs TSI i bakgrunden som en fungerande metod (Westlund, 2009; 

Andreassen, 2008). Ett av kunskapskraven i svenska (SKOLFS 2010:37) är att varje elev 

ska utveckla förmåga att applicera lässtrategier på ett fungerande sätt. Mot ovanstående 

forskningsresultat och koppling till läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritids-

hemmet [Lgr11] samt arbetets bakgrund blir det tydligt att vi i vår kommande yrkesroll 

behöver skapa utrymme för elever att delta i sociala samspel. I interaktion får elever möj-

lighet att lära sig hur strategier används på ett naturligt sätt. För att elever självständigt 

ska kunna applicera strategier vid enskild läsning anser vi att samspel är en viktig förut-

sättning. Sammanfattningsvis ska läsförståelse ske i varierade arbetsformer såsom en-

skild-, grupp- samt högläsning. 

Flera forskare är överens om att lärare är betydelsefulla och har en viktig roll vid elevers 

utveckling av god läsförståelse (Eckeskog, 2013; Jönsson, 2007; Othman et al., 2014; 

Palincsar & Brown, 1984; Hilden & Pressley, 2007; Reichenberg & Löfgren, 2014; 

Westlund, 2013). Däremot lyfter forskarna fram olika betydelsefulla faktorer för lärarna. 

Med kompetens om olika strategier kan lärare ge förutsättningar för elever att utveckla 

god läsförståelse (Hilden & Pressley, 2007; Othman et al., 2014; Westlund, 2013). Sam-

tidigt framkommer det att lärare är förebilder för elever genom att praktiskt visa dem hur 

strategier ska användas (Eckeskog, 2013; Hilden & Pressley, 2007; Jönsson, 2007; 

Reichenberg & Löfgren, 2014; Westlund, 2013). Att läraren vägleder elever är ytterligare 

en betydelsefull faktor enligt Eckeskog (2013), Herkner (2011) och Jönsson (2007).  

Bredare kompetens anser vi är en väsentlig faktor för att kunna vägleda och stötta elever 

mot god läsförståelse. Det medför att vi som lärare har en avgörande betydelse för ele-
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vers läsutveckling. Kompetensen angående gynnsam undervisning av läsförståelse är inte 

den samma hos alla pedagoger. Vi anser att lärare bör ha ett kritiskt förhållningssätt, för 

att alla elever ska få möjlighet att utveckla god läsförståelse.  

Avslutningsvis har vi utifrån vår verksamhetsförlagda utbildning upplevt att lärare an-

vänder lässtrategier i undervisning för samtliga elever oavsett kunskapsnivå. Följaktligen 

skulle det vara relevant att utföra ytterligare forskning huruvida undervisning i lässtrate-

gier har betydelse för alla elever. I uppsatsen framkommer enbart att en studie (Tengberg 

et al., 2015) varit kritisk till att lässtrategier har en positiv inverkan hos alla elever. 

Undersökningen utfördes 2015 och för att skapa ytterligare kunskaper kring lässtrategiers 

betydelse för alla elevers utveckling av god läsförståelse anser vi att fler studier bör an-

gripa problemområdet.  
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Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationsår 

Land 
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Syfte Design 
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Resultat 

Brown, R. 

”The Road Not Yet Taken: A 

Transactional Strategies Ap-

proach to Comprehension In-

struction” 

The Reading Teacher 

Vetenskaplig artikel [Peer Re-

viewed] 

Flerårig, kvalitativ studie 

(2008) 

USA 

ERIC 

Syftet med artikeln är att beskriva hur 

den fleråriga studie som Brown bland 

annat gjort, beskriver aspekter kring 

arbete med TSI. 

Elever i årskurserna 6-11 

Datainsamlingen gjordes utifrån video-

inspelningar, test, dokumentation och 

intervjuer.  

Resultatet visar på att goda läsare kan koppla en text till egna erfarenheter, 

förutspå vad som kommer längre fram i texten, skapa inre bilder, ställa frågor 

under läsprocessen, sammanfatta samt lösa problem som upptäcks under läs-

processen.  

8. Bilaga: översikt över analyserad litteratur     



 

 

Choo, T. L., Eng, T. K., & 

Ahmad, N.  

“Effects of Reciprocal Teaching 

Strategies on Reading Compre-

hension” 

Vetenskapig artikel [Peer Re-

viewed] 

 

Reading Matrix: An Interna-

tional Online Journal 

(2011) 

Malaysia 

ERIC 

Syftet med studien är att undersöka 

vilken påverkan reciprok undervis-

ning [RT] har på elevers utveckling 

av läsförståelse. 

68 elever i fyra klasser 

Datainsamlingen utfördes i form av ett 

för- och eftertest.  

Resultatet indikerar att lässtrategier bör tillämpas för att elever ska utveckla 

god läsförståelse. Vidare utvecklas elevers läsförståelse i ett socialt samspel, 

där de får möjlighet att interagera och skapa mening med en text.  

De Corte, E., Verschaffel, L., & 

Van De Ven, A. 

 

”Improving text comprehension 

strategies in upper primary 

school children: A design ex-

periment.” 

 

British Journal of Educational 

Psychology  

 

Vetenskaplig artikel [Peer Re-

viewed] 

 

(2001) 

 

Belgien 

ERIC 

Syftet var att utveckla, genomföra och 

utvärdera ett forskningsbaserat men 

även en inlärningsmiljö som kan 

tillämpas praktiskt för att utveckla 4 

läsförståelsestrategier och en meta-

strategi när eleverna läser en text. 

Strategierna utfördes genom modelle-

ring, helklass diskussioner och mindre 

grupper. 

 

Fyra klasser i årskurs 5 med totalt 79 

elever och åtta jämförbara kontrollklas-

ser med sammanlagt 149 elever.  

Datainsamlingen gjordes med för- och 

efter test. Ett lässtrategitest, ett läsförstå-

elsetest och en intervju om vilka strate-

gier som användes vid läsning. 

 

Resultatet visar att lässtrategier har betydelse för elevers utveckling av god 

läsförståelse och att denna utveckling bör ske i ett socialt samspel med andra. 

Resultatet visade även att elever utvecklar en god läsförståelse när de tillämpar 

metakognition. 

 

 

  



 

 

Eckeskog, H. 

”Varför knackar han inte bara 

på?”  

Doktorsavhandling, Partiell 

etnografisk ansats 

(2013) 

Sverige 

SwePub 

Syftet med studien är att följa hur lärare i 

årskurs 1-2 utvecklar arbete med läsförstå-

else utifrån Lgr11, detta för att uppnå kun-

skapskraven i årskurs 3. Vidare är syftet att 

undersöka vilket arbete som kan ge infly-

tande på både barns läsförståelse och elevers 

motivation till läsning. 

5 lärare och deras klasser i årskur-

serna 1-2 som vill utveckla arbe-

tet med läsförståelse. 

Datainsamlingen gjordes i form 

av intervjuer, observationer samt 

insamling av deltagarnas logg-

böcker.  

Studiens resultat visar på att läsförståelse bör utvecklas i samspel med andra, 

där läraren har rollen att stötta och vägleda eleverna till att använda lässtrate-

gier på ett korrekt vis. Läsförståelse kan utvecklas och bör utvecklas i olika 

former av läsning, såsom enskild läsning, gruppläsning och gemensam högläs-

ning.  

Herkner, B. 

”Läsutveckling i årskurs 2–6 

belyst genom standardiserade 

test och nationella provet i 

svenska i årskurs 3” 

 

Doktorsavhandling 

 

(2011) 

 

Sverige 

 

PRIMO 

Studien är utformad i två delstudier, studie A 

och studie B. Delstudie A:s syfte är att un-

dersöka hur läsprofiler från the Simple View 

of Reading förändras för elever under deras 

tid på låg och mellanstadiet. Delstudie B:s 

syfte är att undersöka hur elevers läsutveckl-

ing i årskurs 3 har påverkats av deltagandet i 

de nationella proven. Vidare är syftet att 

jämföra traditionella provresultat med de 

nationella provens resultat samt hur proven 

fyller sin funktion vid kartläggning av elever 

som kan vara i behov av stöd inom läs- och 

skrivundervisningen.  

24 skolklasser från 4 skolor. 

Datainsamlingen gjordes i form 

av tester.  

Studiens resultat visar att det krävs undervisning där lässtrategier förklaras och 

arbetas med. Detta för att eleverna ska kunna ta till sig olika typer av texter 

med hjälp av lässtrategierna. Vidare ska läraren vägleda och undervisa elever-

na hur de ska ta till sig en text, för att skapa läsförståelse för den. Till följd där 

av ska lärare undervisa kring lässtrategier under elevers första skolår, för att ge 

dem en god grund inför kommande läsutveckling.  

 

  



 

 

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

 

”Self-Regulation through 

Transactional Strategies In-

struction”.  

 

Reading & Writing Quarterly 

 

Vetenskaplig artikel [Peer Re-

viewed] 

 

(2007) 

 

USA 

 

ERIC 

Syftet med studien är att undersöka vilken 

kompetens lärare behöver för att kunna 

undervisa i lässtrategier.  

5 lärare i årskurs 5 

Datainsamlingen utfördes i form 

av observationer 

Resultatet indikerar att lärare behöver ha kompetens angående lässtrategier 

innan de undervisar om lässtrategier för elever. Vidare innehar lärare en viktig 

roll, genom att praktiskt visa hur lässtrategier kan appliceras på ett naturligt 

sätt i ett socialt samspel. 

Jönsson, K.  

”Litteraturarbetets möjligheter – 

en studie av barns läsning i 

årskurs F-3” 

Doktorsavhandling 

(2007) 

Sverige 

SwePub 

Syftet är att undersöka möjligheter och be-

gränsningar kring litteraturpedagogiska 

redskap vilket ingår i litteraturarbetet i års-

kurs F-3. Syftet är även att undersöka ele-

vers förutsättningar för att utveckla före-

ställningsvärldar under läsning med RT-

metoden. 

Urval: en lärare/forskare klass på 

24 elever och närmare observat-

ioner av (åtta) sju elever under 4 

skolårs tid. 

Datainsamling, film- och video 

inspelning, intervjusamtal, lärar-

anteckningar och elevtexter. 

Resultatet i avhandlingen visar att det är betydelsefullt att använda flera läs-

strategier under läsprocessen. Vidare ska lärare fungera som förebild och stöd 

för elever genom att praktiskt visa hur lässtrategier tillämpas och detta lärande 

sker i ett socialt samspel. Vidare visar resultatet att när elever kan återberättar 

en text utvecklas god läsförståelse. Vilket innebär att återberätta erbjuder ele-

ver att stanna kvar i texten och reflektera över den, vilket visats leder till att de 

utvecklar djupare läsförståelse för textens innebörd. 
 

  



 

 

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

N. 

The Effects of Metacognitive Strat-

egy in Reading Expository Text.  

International Education Studies 

Vetenskaplig artikel [Peer Re-

viewed] 

(2014)  

Malaysia 

ERIC 

Syftet med studien är att undersöka hur 

elever presterar i läsförståelse vid arbete 

med en metakognitiv metod. Elevernas 

kunskaper testas före, under och efter 

undersökningsprocessen.  

 

Det var 2 elevgrupper som deltog, en test-

grupp och en undersökningsgrupp. Det var 

30 elever i varje grupp, i och med det 60 

elever totalt.  

 

Datainsamlingen gjordes utifrån elevprov 

och observation. 

 

Den metakognitiva metoden som användes i studien visades ge ele-

verna goda kunskaper och de utvecklade deras läsförståelse. Vidare 

är lärarens kompetens avgörande för att tillämpa lässtrategier i 

undervisningen. 

Palinscar, A.S., & Brown, A.L. 

 

“Reciprocal Teaching of Compre-

hension- Fostering and Comprehen-

sion- Monitoring Activities” 

 

Cognition and Instruction 

 

Vetenskaplig artikel [Peer Re-

viewed] 

 

(1984) 

 

USA 

 

ERIC 

Syftet med den här vetenskapliga arti-

keln är att undersöka hur RT påverkar 

läsförståelsen hos elever i årskurs 7. 

 

Grundskolelever i årskurs 7 deltog i stu-

dien. Eleverna som deltog var de som vi-

sade sämst förmåga i läsförståelse men god 

förmåga i ordavkodning.  

Datainsamlingen gjordes i form av test och 

frågor.  

 

Studiens resultat visar att läraren ska använda lässtrategier för att 

skapa utrymme för samtal om en text i interaktion, vilket är en pro-

cess där eleverna utvecklar god läsförståelse. Studiens resultat visar 

även att elever med mindre utvecklad läsförmåga har svårigheter med 

att applicera strategierna naturligt i läsningen. Resultat visar även att 

ett tryggt klassrumsklimat skapas genom att lärare är goda förebilder 

för elever. 

 

 

  



 

 

Reichenberg, M & Löfgren, K. 

”An intervention study in grade 3 

based upon reciprocal teaching” 

Journal of Education and Learning 

Vetenskaplig artikel [Peer Re-

viewed] 

(2014) 

Sverige 

SwePub 

Syftet med studien är att undersöka om 

Reciprocal Teaching [RT] som metod 

kan utveckla läsförståelse hos elever i 

årskurs 3 som bor i ett socialt missgyn-

nat grannskapsområde. Studien ska svara 

på frågan: Vilka effekter har [RT] på 

elevers läsförståelse? 

 

Undersökningen började i oktober 2012 

och fortsatte två gånger i veckan i 12 veck-

or. Eleverna grupperades till 15 stycken i 

varje grupp och bearbetade strategierna/ 

textsamtal i 15-20 min 

 

30 elever och tre lärare i ett social miss-

gynnat bostadsområde. 

Datainsamlingen utfördes i form av video-

inspelning, material av textsamtal och 

tester/ prov. De två olika datainsamlingar-

na kompletterade varandra och testen som 

eleverna gjorde var för att se gruppens 

utveckling och inte den individuella ut-

vecklingen hos elever. 

 

Resultatet visar att elever behöver tillämpa olika lässtrategier för att 

utveckla god läsförståelse. Lärarrollen går ut på att stödja, vara före-

bild och skapa ett tryggt klassrumsklimat. 

Reutzel, D. R., Smith, J. A., & 

Fawson, P. C.  

”An Evaluation of Two Approaches 

for Teaching Reading Comprehen-

sion Strategies in the Primary Years 

Using Science Information Texts” 

Early Childhood Research Quarter-

ly 

Vetenskaplig artikel [Peer Re-

viewed] 

(2005) 

USA 

ERIC 

Syftet är att undersöka vad två arbetsme-

toder hade för funktioner i elevers ut-

veckling av läsförståelse, där den ena 

arbetsmetoden innebar enskilt arbete och 

den andra ett kollegialt arbete. 

 

 

 

4 klasser i årskurs 2. 

Datainsamlingen utfördes i form av video-

inspelning, observation och test. 

Resultatet tyder på att lässtrategier ska användas samtidigt under 

läsprocessen. Vidare är arbete i ett socialt samspel en förutsättning för 

att utveckla läsförståelse 
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krävs att varje individ har utvecklat god läsförståelse för att kunna 

bearbeta innehållet i en text. 

 

 

 


