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Abstract 
Syftet med denna litteraturstudie har varit att ta reda på vad läsforskningen anser 

som viktiga faktorer för elevers läsförståelse samt vad läsforskningen anser om 

läsförståelsestrategier och dess positiva verkan på elevers läsförståelse. Det 

framkom i denna litteraturstudie att forskningen anser att en lärares kunskap, 

speciellt i elevers läsutveckling och hur man undervisar i läsförståelse är en viktig 

faktor för en framgångsrik läs-och skrivutveckling. Resultatet för denna studie 

visade bland annat att läsforskningen anser att läsförståelsestrategier främjar 

elevers läsförståelse samtidigt som det i svenska skolor och deras undervisning 

visade sig att det inte ges speciellt mycket tid för läsförståelse. Att den svenska 

skolan i sin undervisning inte ger mycket tid till läsförståelse anses bero på lärares 

okunskap. Detta kan således vara en anledning till svenska elevers allt sämre 

resultat i de tidigare undersökningarna som PIRLS och PISA genomförde 2000–

2012.  

Nyckelord: Tyst läsning, läsförståelse, lässtrategier, läsmotivation, läsutveckling, 

årskurs 1–3. 

Keywords: Silent reading, reading comprehension, reading strategies, reading 

motivation, grade 1-3. 
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1. Inledning  
Jag tänker tillbaka på min egen barndom och jag minns när jag var fem år gammal. 

Jag hade precis börjat i förskoleklass och jag introducerades för alfabetet för allra 

första gången. Jag minns mina förväntningar över att äntligen få lära mig alfabetet 

och dess bokstäver så att även jag kunde läsa på mjölk- och flingpaketen precis 

som mina äldre syskon kunde göra. Jag trodde verkligen att man lärde sig att läsa 

så fort man började i skolan men riktigt så blev det inte. Ja, nog lärde jag mig att 

läsa men det tog ett tag och jag hade då hunnit fylla sju år.  

Jag minns också att jag under hela lågstadiet och även under resten av min 

skolgång hade svårigheter med texter av alla slag. Jag minns att så fort vi skulle 

läsa, antingen om det var helt tyst för oss själva i en så kallad ”bänkbok” eller om 

det var att läsa några meningar i en text högt inför klassen så blev jag genast 

nervös, uttråkad och omotiverad och jag fick verkligen kämpa för att förstå de 

texter jag läste och det var inte bara i ämnet svenska utan också i de andra ämnena.  

Så här i efterhand har jag insett att sju år är en ganska vanlig ålder som barn lär sig 

att läsa i. Även om ett barn introduceras för alfabetet så tar det ett tag innan barnet 

lär sig att knäcka koden till att kunna läsa. De flesta barn lär sig att läsa under de 

tidiga skolåren, det är då de börjar ljuda bokstäver och sedan förstår det de läser 

och det är då barnet har knäckt koden till att kunna läsa. Men det finns barn som 

upplever svårigheter i sin läsning precis som jag och då är det lätt hänt att det 

barnet hamnar i en ond cirkel och det blir därför omotiverat i sin fortsatta läsning.  

Under min lärarutbildning så har det alltid funnits ett område som har intresserat 

mig så där lite, lite extra och därför var det ett självklart val att låta detta område 

inspirera mig i mitt första examensarbete. Området som jag har bestämt mig för att 

fokusera på i denna litteraturstudie kommer att handla om elevers läsutveckling 

men främst på elevers läsförståelse och hur lärare i sin undervisning kan påverka 

och motivera sina elever genom olika läsförståelsestrategier i ämnet svenska. Den 

främsta inspirationen till detta kommer utifrån Barbro Westlund (2009) och hennes 

läsförståelsestrategier som jag känner att jag själv har haft stor nytta av när jag har 

inspirerat mina egna barn i deras läsning. 

Inspiration till denna litteraturstudie kommer också av egna erfarenheter utifrån 

verksamhetsförlagd utbildning. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har 

jag med egna ögon sett elever som fått kämpa med texter av olika slag för att 

försöka förstå det som de läser. Tillika har jag fått se vilken skillnad det har blivit 

för dessa elever och deras läsförståelse när de har fått kunskapen om olika 

lässtrategier och hur de kan använda dessa för en ökad läsförståelse. Jag har även 

fått inspiration till denna studie utifrån min egen skolgång då jag minns att jag 

hade det mycket svårt i min läsning. Jag önskar att jag redan då hade fått 

kunskapen om de lässtrategier som finns nu och deras positiva verkan på ens 

läsförståelse. Ytterligare en inspiration fanns inför denna litteraturstudie och det 

var de senaste undersökningarna som har gjorts via PISA och PIRLS på elever och 

deras läsförståelse. Resultaten av dessa undersökningar har inte sett så bra ut och 

resultaten för svenska elevers läsförståelse har mellan åren 2000 och 2012 hela 

tiden sjunkit och år 2012 var de till och med sämre än någonsin. Men i årets PISA-

undersökning och de resultat som släpptes i december 2016 fick den svenska 

skolan och deras elever glädjande besked. I denna undersökning visade det sig att 

svenska elever och deras resultat gällande läsförståelsen nu ligger på en 
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genomsnittlig nivå igen och till och med lite över den genomsnittliga nivån jämfört 

med de andra ländernas elever. Jag tycker därför det är intressant att i denna 

litteraturstudie få kunskaper om vad forskningen anser om läsförståelsestrategier 

och hur lärare i sin undervisning kan använda sig av dessa som ett redskap för att 

öka elevers läsförståelse. 

Att kunna läsa och förstå texter av olika slag har varit både viktigt och en 

förutsättning för individen i samhället i många år och har man svårigheter i det kan 

det förutom utanförskap även bidra till dålig självkänsla hos individen. Därför 

anser jag att det är viktigt att lärare i sin undervisning har kännedom om olika 

arbetssätt i sin undervisning så att de på bästa sätt kan motivera och ge eleverna de 

redskap de behöver i sin läsning för att kunna påverka och öka deras läsförståelse. 

Om elever inte får den hjälp som han eller hon behöver, till exempel via olika 

metoder, strategier och speciellt via motivation, så finns det en stor risk att de 

kommer att få svårigheter i sin skolgång. Att kunna läsa och förstå texter är 

nämligen inte viktigt bara i ämnet svenska eftersom man även läser texter i de 

andra ämnena.  

Jag tror att om de lärare som undervisade mig tidigt hade motiverat och 

introducerat olika metoder eller olika strategier i min läsning så hade det förutom 

att öka både min motivation och läsförståelse likaså kunnat höja min självkänsla. 

2. Bakgrund 
Detta bakgrundskapitel inleds med vad Skolinspektionen och styrdokumenten 

skriver om elever och deras läsning samt om läsförståelse. Detta kommer sedan att 

följas av de senaste internationella undersökningarnas resultat utifrån PISA och 

PIRLS. Vidare i denna bakgrund kommer jag att behandla den tidiga 

läsinlärningen och dess läsutveckling för att kunna definiera vad som menas med 

läsförståelse. Slutligen kommer jag att förklara vad som menas med en 

läsförståelsestrategi och presentera några läsförståelsestrategimodeller som lärare 

kan använda sig av i sin undervisning.  

2.1 Skolinspektionen och styrdokumenten 
I en rapport från Skolinspektionen (2015) betonas en god läs- och skrivutveckling 

för elevers lärande: 

Forskningen visar att god läs-och skrivförmåga bidrar till ett ökat lärande hos 

eleven i alla ämnen. I de tidiga årskurserna är läs- och skrivundervisningen 

särskilt viktig. Eleverna ska tillägna sig läs-och skrivfärdigheterna och 

undervisningen ska lägga grunden för elevernas fortsatta läsande och 

skrivande. Detta ska ske bland annat genom att undervisningen möter 

eleverna på den nivå i läs-och skrivprocessen de befinner sig, tar 

utgångspunkt i texter från elevernas egen värld samt ger eleverna träning i 

att ta sig an och bearbeta olika texttyper (Skolinspektionen, 2015, s. 3). 

Som Skolinspektionens rapport visar så har skolan en viktig uppgift för våra 

elever, det är att se till att de kan lära sig läsa, förstå och tolka texter av olika slag. 

Målet som eleverna ska uppnå i slutet av åk 3 är att de ska kunna läsa både kortare 

och längre texter flytande med en god läsförståelse. Men också att automatiskt 

kunna avkoda så att man läser med ett flyt. En elev ska kunna tala, lyssna och 

samtala men också förstå innebörden av de ord vi använder när vi samtalar. Det är 

viktigt att man lär sig språket för att kunna kommunicera med andra. Genom 

språket utvecklar vi människor vår identitet. Det är genom språket vi kan visa och 
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uttrycka de känslor och tankar vi har, men också för att kunna förstå hur andra 

känner och tänker. Det handlar om att vi ska bli goda demokratiska medborgare, 

kunna ta hänsyn till varandra och aktivt kunna delta i samhällslivet (Skolverket. 

2011, s. 222, 223). 

2.2 Resultat av de senaste internationella undersökningarna 
I de internationella undersökningarna som har genomförts av PISA (The 

Programme for International Student Assessment) och PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study) så har det visat sig att resultaten i fråga om 

elevers läsförståelse ständigt sjunker jämfört med tidigare år. 

PISA är en internationell studie som genomförts vart tredje år sedan år 2000. PISA 

är även en av världens största undersökningar när det gäller 15-åriga elevers 

kunskaper i bland annat läsförståelse. Sverige har nu varit med i denna 

undersökning för femte gången och resultaten för 2012 visade att svenska elevers 

läsförmåga aldrig har varit så dåliga. Resultatet av svenska 15-åringarnas 

läsförmåga visar till och med att de läser sämre jämfört med de andra länderna 

som är med i PISA, men det skrämmande är att resultaten gällande elevers 

läsförmåga är ännu sämre jämfört med tidigare år. Under undersökningarna 2000, 

2003, och 2006 visade resultatet att svenska elevers läsförmåga var högre än 

genomsnittet för de länder som var med i OECD. År 2009 låg vi på samma nivå 

jämfört med genomsnittet för länderna som var med i OECD (Skolverket, 2013). 

PIRLS är även det en internationell studie som genomför sina undersökningar vart 

femte år där länder från hela världen deltar. PIRLS syfte är att jämföra 

läsförmågan hos elever i årskurs 4 och deras attityder till läsning. Elever får i 

denna undersökning genomgå ett läsprov och svara på en enkät med frågor om 

bland annat, sin inställning till läsning, läsvanor och hemmiljö. År 2016 var 

Sverige med i denna undersökning för femte gången och i denna undersökning 

deltog cirka 50 länder. Resultaten från denna undersökning kommer inte att 

redovisas förrän 2017 men utifrån undersökningen som gjordes 2011 kan man se 

att svenska elevers läsförmåga försämrats, dock ska det påpekas att svenska elever 

fortfarande ligger över genomsnittet jämfört med de andra länderna som är med i 

studien (Skolverket 2016b). PIRLS anser att försämringen beror på att svenska 

elever blir allt sämre på att läsa faktatexter, en anledning till detta kan vara att det 

är vanligare att elever får läsa skönlitterära texter istället för faktatexter. En annan 

anledning till resultatet anses vara att svenska elever inte får kunskap om 

lässtrategier eller att de inte arbetar lika mycket med lässtrategier jämfört med de 

andra länderna. Ytterligare en anledning till svenska elevers dåliga resultat anses 

vara det dåliga intresset inför läsning. Intresse har en stor betydelse för 

läsförmågan hos elever och lärare måste börja fokusera på hur man kan öka elevers 

intresse inför läsning och inte bara i skolan (Skolverket, 2012). 

2.3 Den tidiga läsinlärningen och dess utveckling 
Man kan dela in läsutvecklingen i fem olika delar eller ”milstolpar”. De fem 

milstolparna är, fonologisk – och fonemisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i sin 

läsning och läsförståelse. Dessa fem delar samspelar med varandra och 

tillsammans är de viktiga för läsutvecklingen. Dessa fem delar behöver inte 

komma i samma ordning men förutom dessa behövs det motivation och ett 

läsintresse (Fridolfsson, 2008, s. 79–84). 
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2.3.1 Fonologisk medvetenhet 
Fonologisk medvetenhet innebär att man förstår sig på språkets ljudsystem. Att ord 

består av fonem (språkets minsta delar/språkljud), vilka dessa fonem är, hur de 

låter och att man kan skilja på språkets betydelse och form, samt begreppen 

bokstav, ord, mening och att kunna identifiera rim. Till exempel kan man se att 

vissa ord är uppbyggda av två eller flera ord, till exempel leksaker byggs av lek 

och – saker. (Wagner. Å, Strömqvist. S & Uppstad. P, 2010, s. 62, 165). En del av 

den fonologiska medvetenheten är fonemisk medvetenhet.  

2.3.2 Fonemisk medvetenhet 
Vid fonemisk medvetenhet känner barnet till att ord består av enskilda fonem, hur 

man kan använda dessa fonem till att skapa nya ord, hur man kan urskilja fonemen 

i ord, ord som börjar på samma ljud, eller vad får man för ord om man byter ut ett 

fonem, till exempel, b i boll till -n ger ordet noll (Wagner. Å, Strömqvist. S & 

Uppstad. P, 2010, s. 62, 165).  

2.3.3 Ordavkodning 
Ordavkodningen är något som sker i flera steg. Innan barnet kan läsa ”låtsasläser” 

de, de läser inte på riktigt utan de bläddrar och tittar på bilderna och de kommer 

ihåg en saga de ofta har hört. De kan också känna igen sitt namn på hyllan i 

förskoleklassen. De lär sig också att känna igen skyltar i sin omgivning. Så 

småningom börjar barnet intressera sig för att bokstäver har ljud, barnet blir 

medvetet om alfabetet och den alfabetiska ordningen och kan se sambandet mellan 

ljud och bokstav samt börjar ljuda bokstäver. Barnet ”knäcker” nu koden och kan 

läsa automatiserat (Fridolfsson, 2008, s. 79–84, 111, 112).  

2.3.4 Läsflyt 
Fridolfson (2008) menar att när en elev har utvecklat en god ordavkodning får 

eleven ett flyt i sin läsning. Eleven förstår det han eller hon läser, läser korrekt med 

god ordigenkänning, kommer ihåg vad det står och det blir då mycket roligare och 

lättare att läsa. Har man som elev inte ett flyt i sin läsning kan det bli svårt att 

komma ihåg det man läser och det blir också jobbigt att läsa. När man ska avkoda 

ord blir det lättare ju större ordförråd man har för att kunna förstå det man läser. 

Ordförrådet är grundläggande för läsförståelsen och det utvecklas hela tiden 

genom läsning men också via intresse och motivation (Fridolfson, 2008, s. 87, 88, 

111, 112). 

2.3.5 Läsförståelse 
Läsförståelse kan definieras på flera olika sätt. Kort skulle man kunna beskriva 

begreppet läsförståelse som att läsaren förstår det den läser men begreppet 

läsförståelse är ett begrepp som innehåller många olika delar. För att få en god 

läsförståelse behöver man bland annat ett rikt ordförråd och en god ordavkodning 

(Fridolfsson, 2008). 

Både Westlund (2009) och Bråten (2008) påpekar bland annat att läsarens tidigare 

kunskaper, erfarenheter och speciellt motivation är viktigt för läsförståelsen. De 

menar att det är viktigt att den som läser en text aktiverar sina tidigare kunskaper 

så att denne kan tillföra dessa till texten för att på det sättet kunna uppnå 

läsförståelse. Bråten (2008) menar även att begreppet läsförståelse handlar om att 

den som läser en text ska utvinna och skapa mening utifrån det lästa. Man kan 

även förklara begreppet läsförståelse som ett samspel mellan en text och dess 
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läsare där läsaren både tar emot och ger mening för en djupare förståelse (Bråten, 

2008, s. 14, 15). 

Bråten (2008) menar likaså att en god läsförståelse hänger ihop med ett barns 

språkliga färdigheter som barnet har utvecklat redan innan skolstart. Bråten (2008) 

påpekar att det är viktigt att lärare har kunskaper om hur man undervisar i 

läsförståelse och att det är viktigt att lärare ska se läsförståelse som något som går 

att utveckla. Bråten (2008) menar att detta är viktiga kunskaper för läraren själv så 

att han eller hon får en djupare förståelse för vilka förutsättningar elever får av att 

ha en god läsförståelse. Bråten (2008) betonar att detta är extra viktigt för de elever 

som kommer till skolan som inte redan har de grundläggande språkliga 

färdigheterna (Bråten, 2008, s. 17). 

2.4 Lässtrategier 
Lässtrategier handlar huvudsakligen om det arbetssätt som en läsare använder sig 

av för att förstå textens innehåll (Bråten, 2008, s. 34). Bråten (2008) menar att 

intresset för lässtrategier som forskningsområde och hur man kan arbeta med dessa 

strategier i sin undervisning har inte funnits så länge. Det var under 1970-talet som 

forskare började intressera sig för detta. Bristerna som kom fram genom den 

tidigare forskningen var dock att istället för att ge eleverna kunskap om att det 

finns olika sätt att bearbeta en text för att kunna tillgodogöra sig den på bästa sätt, 

så arbetade lärarna mycket med att undersöka vad eleverna hade lärt sig av den 

lästa texten. Dessa brister satte dock igång en mer omfattande forskning om 

lässtrategier. Det man var nyfiken på var hur elever spontant använder sig av 

lässtrategier och framförallt vilka lässtrategier som kan lämpa sig bäst för att öka 

läsförståelsen hos elever (Bråten, 2008, s. 36). 

2.4.1 Några modeller för läsförståelsestrategier 
I min systematiska litteraturstudie var det vissa namn, studier och 

läsförståelsestrategier som ofta återkom. Förutom Barbro Westlund och de 

läsförståelsestrategier som hon förespråkar så var ”En läsande klass” och dess 

lässtrategier ofta återkommande i mina sökningar. Därför har i denna 

litteraturstudie valt att undersöka vad forskningen skriver om dessa modeller och 

hur dessa modeller kan påverka elevers läsförståelse. ”En läsande klass” är ett 

projekt som startades av Martin Widmark och 2014 kom det ut en 

studiehandledning till detta projekt som innehåller lektionsplaneringar för åk 1–6 i 

läsförståelse. Widmark (2014) startade detta projekt då han upptäckte vilken 

positiv påverkan ett aktivt arbete med läsförståelse i undervisningen har på elevers 

läsförståelse. En läsande klass bygger på de forskningsbara modellerna RT 

(Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instructions) och QtA 

(Questioning the Author). I modern forskning anses det att strukturerade samtal 

om texter ökar elevers läsförståelse och därför är det viktigt att elever får 

kunskaper i läsförståelsestrategier och hur de ska eller kan använda dessa 

strategier. Följande modeller presenteras: RT (Reciprocal teaching), TSI 

(Transactional Strategies Instructions), CORI (Concept oriented Reading 

Instruction) och QtA (Questioning the Author). 

 

2.4.1.1 RT (Reciprocal teaching)  
År 1984 publicerades en artikel om en metod som kallades för ”Reciprok 

undervisning”. Denna metod utvecklades av de två läsforskarna Palincsar och 

Brown. De var intresserade av lässtrategier och vad som kommit fram i den 
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tidigare forskningen och bestämde sig därför att själva skapa en metod för 

lässtrategi och hur man kan använda den i undervisningen. Syftet med en reciprok 

undervisning som metod var att eleverna skulle få kunskaper om olika lässtrategier 

och att de så småningom ska kunna ta till sig en text helt självständigt (Bråten, 

2008, s. 36, 37). Denna metod testades först under en period om 15–20 dagar. 

Eleverna fick under dessa dagar kunskaper om fyra viktiga lässtrategier. Genom 

att formulera förväntningar om vad texten innehåller fick eleverna mobilisera 

relevanta förkunskaper, och läsningen fick ett tydligt mål för dem, nämligen att få 

dina förutsägelser bekräftade eller vederlagda. 

 Eleverna lärde sig att ställa relevanta frågor om texten. 

 Eleverna lärde sig att göra en hyfsad sammanfattning av texten.  

 Eleverna fick identifiera och klargöra svåra formuleringar och begrepp i 

texten (Bråten, 2008, s. 37). 

Det visade sig att denna metod gjorde succé under testperioden tack vare att de 

som undervisade om denna metod verkligen förde över sina kunskaper om 

metoden till eleverna. Lärarna började sin undervisning med att förklara modellen 

och sedan visa hur man skulle använda den men också att visa till vilken slags text 

som strategin lämpade sig bäst för. Efter att eleverna har fått kunskaper om 

metoden så fick de arbeta med olika texter som var relevanta för ämnet och så 

småningom blev de helt självständiga i sitt arbete med dessa strategier. Men även 

om denna metod blev en succé under testperioden så har forskningen visat att det 

är svårt att få till denna metod ute i den riktiga undervisningen då det anses att 

lärare inte har tillräckliga kunskaper ännu om dessa strategier (Bråten, 2008, s. 

37). 

2.4.1.2 TSI (Transactional Strategies Instructions) 
TSI- modellens utgångspunkt är att lärare och elever har en diskussion om olika 

strategier. Det är viktigt att man skapar ett meningsskapande och att man frågar 

eleverna hur de förstod texten och att lärare berättar hur de förstod texten. TSI 

bygger på samma grundstrategier som RT- modellen, dessa är; att förutspå, ställa 

frågor, klargöra, summera, tänka högt och sammanfatta det man läst. Denna 

modell passar bra att använda vid sagor. Det är viktigt att sagorna som man väljer 

anpassas efter elevernas ålder men också utifrån sagans svårighetsgrad för att 

läsningen varken ska bli för lätt eller för svår. Först kan läraren visa boken för 

eleverna och fråga eleverna vad de tror boken handlar om. Sedan läser man boken 

och tittar på bilderna i boken. Det är viktigt att man uppmuntrar eleverna att ställa 

frågor till texten om de är något de inte förstår sig på. Efter att man gjort detta kan 

man använda tavlan till hjälp för att sammanfatta sagan genom att skriva upp olika 

kolumner med rubriker som hjälp. Man kan förstås också dela ut varsitt underlag 

till eleverna. I det ena kan det stå karaktärer eller personer, i det andra kan det stå 

miljö, i det tredje kan det stå problem och i det sista kan det stå lösning. Sedan 

sammanfattar man med eleverna, man skriver in sagans karaktärer och vad det är 

för miljö i sagan. Vad var det som hände i sagan? Vad var det som var problem i 

sagan? Hur löste sig problemen i sagan? Denna modell kan eleverna sedan 

använda själva på andra sagor (Westlund, 2009, s. 80–82, 263–294). 

2.4.1.3 CORI (Concept oriented Reading Instruction) 
CORI är en modell som länkar samman läsförståelsestrategier med ämneskunskap. 

Genom denna modell kan man använda sig av en strategi förkortat ”VÖL”, som 
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står för; vet, önskar veta, och lärt mig. Det man gör i denna strategi är att integrera 

ny kunskap med tidigare kunskap. Det är viktigt att man sedan diskuterar texten, 

vad eleverna kunde sen tidigare och vad de vill lära sig och har lärt sig. Det är 

också viktigt att man samtalar med eleverna om varför vi använt oss av denna 

strategi och hur de tycker att den fungerade. Man kan också fråga dem om de 

kunde ha gjort på något annat sätt eller när de kan använda strategin. Det är också 

viktigt att läraren berättar att så här gör de som är experter på att läsa en text. 

Denna strategi passar utmärkt vid olika slags faktatexter. Kanske jobbar man för 

tillfället med något tema, till exempel rymden, då kan man först låta eleverna 

jobba två och två eller individuellt. Sedan ska de skriva ner vad de vet om rymden, 

efter det skriver de ner vad de skulle vilja veta. Efter att ha gjort det får de läsa 

faktatexten själva för att ta reda på det de ville veta. Det är också viktigt att texten 

de ska läsa inte är för lång. Undervisar man barn i förskoleklass får man som lärare 

läsa texten för dem och arbeta tillsammans med dem. Efter att ha tagit reda på det 

man ville veta sammanfattar man det man har lärt sig (Westlund, 2009, s. 80–85, 

263–294). 

2.4.1.4 QtA (Questioning the Author) 
Detta är en modell som har skapats för arbete med strukturerade textsamtal. 

Meningen med denna modell är att läsaren ska bli medveten om att en text och 

författaren som har skrivit texten kan påverka den som läser både genom en texts 

innehåll och textens läsbarhet. Detta är en modell som passar bra för faktatexter 

men även för skönlitterära texter. Genom arbete med denna modell i sin 

undervisning ska läraren leda textsamtalet och eleverna ska uppmuntras att ställa 

olika frågor till textens författare. Eleverna ska även kunna komma med egna 

frågor till texten och även kunna komma med förslag på omformuleringar. 

Följande frågor är bra att använda sig av i denna modell: 

 Vad vet vi efter att vi har läst texten?  

 Vad tror vi utifrån det texten berättar?  

 Vad undrar vi efter att vi har läst texten?  

 Varför använder författaren detta ord/den här frasen? 

 Kunde författaren ha använt ett annat ord här? Vilket?  

 Vilka ledtrådar ger författaren till vad som kan hända?  

 På vilket vis hjälper författaren dig att skapa inre bilder? 

 Vad försöker författaren säga med texten? (Widmark. m.fl. 2014). 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att undersöka vad läsforskningen anser som 

viktiga faktorer för elevers läsförståelse och på vilket sätt undervisning om 

läsförståelsestrategier kan främja läsförståelsen. Denna litteraturstudie kommer att 

fokusera på elever i årskurs 1–3 i ämnet svenska. Följande frågeställningar ska 

besvaras genom litteraturstudien. 

 Vilka faktorer anses viktiga i en framgångsrik läsförståelseundervisning? 

 Hur kan läsförståelsestrategier främja elevers läsförståelse? 

4. Metod 
I det här kapitlet kommer jag att beskriva mitt val av metod, vilka urval eller 

avgränsningar jag har gjort i min undersökning samt beskriva hur och varför jag 

har gjort dem. Jag kommer även att redovisa vilka databaser och sökord jag har 
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använt mig av i min undersökning samt redovisa dessa databassökningar i form av 

tabell 1–5. I detta kapitel tar jag även upp de etiska aspekterna som jag har tagit 

hänsyn till i min undersökning.  

4.1 Val av metod 
För att kunna besvara frågeställningarna i denna studie har en systematisk 

litteraturstudie genomförts. En systematisk litteraturstudie innebär enligt Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström att den som genomför studien söker svar i 

tidigare forskning kring ämnet (2013, s. 70). När man genomför en systematisk 

litteraturstudie så finns det några kriterier som han eller hon behöver tänka på i sitt 

genomförande. Det främsta kriteriet i genomförande av litteraturstudien och i 

sökning av relevant litteratur är att det är viktigt att man är systematisk och att man 

noggrant antecknar hur och vad man gör. Detta är viktigt för att studien ska kunna 

genomföras av någon 

annan på liknande sätt och för att denne genom att använda samma sökord ska 

kunna få fram samma fakta (2013, s. 31, 32).  

4.2 Urval och avgränsningar 
I mitt urval och genom mina sökningar har jag valt att granska vetenskapliga 

artiklar, avhandlingar, rapporter och examensarbeten från tidigast år 2000 som i 

första hand har gått att läsa som peer-reviewed (med peer-reviewed menas det att 

artikeln har granskats av sakkunniga) efter att artikeln har läst som peer-reviewed 

ska artikeln funnits i full text antingen via internet eller ett bibliotek. Anledningen 

till dessa avgränsningar i mina sökningar var bland annat att jag ville finna så ny 

forskning som möjligt, likaså att artiklar som är peer-reviewed anses hålla hög 

vetenskaplig nivå. Jag är medveten om att en artikel är från 1984 och varför jag 

har valt att denna ska ingå i denna studie är för att jag ansett den haft tillräckligt 

hög relevans utifrån denna studies syfte och dessutom är det en artikel som 

forskningen ofta relaterar till eftersom forskarna i artikeln var de som utvecklade 

läsförståelsestrategin RT. I mina sökningar i de olika databaserna har jag 

systematiskt använt mig av sökord som var relevanta för mitt syfte och mina 

frågeställningar. I mina sökningar har jag valt att lägga mitt fokus på läsförståelse 

och läsförståelsestrategier främst i grundskolan. Mina sökningar har skett enskilt 

men även i samband med en bibliotekarie för att få hjälp med mina avgränsningar. 

Jag har noggrant antecknat mina sökresultat om jag har ändrat eller utökat mina 

sökord eller om jag har gjort några begränsningar i mitt sökande. Hur jag har gjort 

i analysarbetet av det material jag fann i mina sökningar återfinns längre ned i 

kapitel 4.6.  

4.3 Forskningsetiska aspekter 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) påpekar i boken Systematiska 

litteraturstudier i utbildningsvetenskap att i en systematisk litteraturstudie behöver 

det inte tas hänsyn till de etiska aspekterna (2013, s. 69). Enligt Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013) finns det dock några punkter man bör tänka på i 

ett arbete där de etiska aspekterna ska vara med och som jag kommer att ta med 

mig inför nästa examensarbete. Följande punkter är viktiga: 

 Välja studier som har fått tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna 

etiska överväganden har gjorts. 

 Redovisa alla artiklar som ingår i litteraturstudien samt att arkivera dessa 

på ett säkert sätt i tio år. 
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 Presentera alla resultat som stöder respektive inte stöder hypotesen. Det är 

oetiskt att endast presentera de artiklar som stöder forskarens egen åsikt 

(2013, s. 70). 

4.4 Databassökning 
Inför valet av material till denna studie har jag i samråd med bibliotekarie valt att 

använda mig av följande databaser: Summon, Eric, Google Scholar, Swepub, 

Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA).  

Summon är en databas som är tillgänglig via högskolan. I denna databas får man i 

sina sökningar bland annat upp uppsatser från DIVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet). 

Eric (Educational Resources Information Center) är en bred databas där man i sina 

sökningar bland annat kan hitta böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter, 

avhandlingar med mera. 

Google Scholar är en sökmotor som vem som helst har fri tillgång till och som 

man kommer åt via Google. I sina sökningar kommer man bland annat åt 

vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar i full text. Denna sökmotors 

sökresultat kan även vara svåra att komma åt då de är länkade till kommersiella 

sidor och ibland får man bara tillgång till sökningarnas abstrakt och för att komma 

åt dessa i full text får man oftast betala för det. 

Swepub är en databas där man i sina sökningar finner forskning från svenska 

högskolor och universitet. 

Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) är en databas för 

språkvetenskaplig litteratur. 

I mina sökningar i de olika databaserna och sökmotorer har följande sökord 

använts för att hitta relevant litteratur som motsvarar studiens syfte och 

frågeställningar: 

 tyst läsning/ silent reading,  

 läsförståelse/ reading comprehension,  

 lässtrategier/ reading strategies,  

 läsutveckling/ reading development 

 motivation/ motivation 

 årskurs 1–3/ grade 1–3 

I mina sökningar i de olika databaserna har jag även kombinerat mina sökord för 

att hitta relevant litteratur som motsvarar mina sökkriterier för denna studie.  

I mina sökningar i databaserna/sökmotorerna Summon, Eric, Google Scholar, 

Swepub och LLBA verkade utfallet till en början vara bra då det över lag blev 

många träffar på mina sökord men efter att ha läst artiklarnas abstract och sedan 

granskat dessa artiklar utifrån mina avgränsningar och sökkriterier valde jag 

slutligen ut endast två stycken artiklar från databasen Summon då dessa uppfyllde 

mina sökkriterier. I granskningen av den litteratur som verkade relevant fann jag 

många examensarbeten och utifrån dessa examenarbeten var det flera namn, 

avhandlingar eller studier som ofta återkom och nya manuella sökningar 

genomfördes på dessa. De manuella sökningarna presenteras längre ner i avsnittet 
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4.6. Resultatet över mina sökningar i databaserna Summon, Eric, Google Scholar, 

Swepub och LLBA har jag sammanfattat i form av tabell 1–5.  

4.4.1 Sammanfattning av databassökningarnas resultat 
Här nedan följer en mer detaljerad genomgång av sökord, databaser samt urval i 

form av tabell 1–5.  

Tabell 1. Resultat av sökningar i databasen Summon. 

Sökord  Antal 

träffar 

Avgränsning 

peer 

reviewed/full 

text 

Avgränsning år 

2000 eller 

senare/granskade 

artiklar 

/avhandlingar 

Använda 

artiklar/ 

examensarbeten / 

avhandlingar i 

denna studie 

Tyst läsning 187 25 7 Glädjen i att 

förstå-

förhållningssätt 

och strategier av 

Schmidt, 

Catharina och 

Jönsson Karin 

Tyst läsning 

och 

läsförståelse 

7   1 (samma som 

ovan) 

Tyst läsning, 

läsförståelse 

och motivation 

4 0 0 0 

Läsförståelse 

och strategier 

30 6 6 Elever i årskurs 3 

läser och samtalar 

om texter: En 

interventionsstudie 

av Monica 

Reichenberg 

 

Reading 

comprehension 

strategies and 

motivation 

swedish third 

grade 

7055 150 55 0 

 

Tabell 2. Resultat av sökningar i databasen Eric. 

Sökord  Antal 

träffar 

Avgränsning 

peer 

Avgränsning 

år 2000 eller 

senare/granska

de 

Använda 

artiklar/examensarbet
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reviewed/aca

demic results 

artiklar/avhan

dlingar 

en/avhandlingar i 

denna studie 

Silent reading  1497 291 418 0 

Silent reading 

and reading 

comprehension  

606 108 156 0 

Silent reading, 

reading 

comprehension, 

reading 

strategies first 

to third grade 

 12 12 0 (Kommer ej åt denna 

i fulltext) 

 

Tabell 3. Resultat av mina sökningar i sökmotorn Google Scholar. 

Sökord  Antal 

träffar 

Avgränsning år 

2012,2016/ granskade 

artiklar/avhandlingar 

Relevant 

för 

denna 

studie  

Använda artiklar/ 

examensarbeten/ 

avhandlingar i denna 

studie 

Tyst läsning 17 300 1280 (ej granskade) 0 0 

Tyst läsning, 

årskurs 1–3 

2070 180 (ej granskade) 0 0 

Tyst läsning 

årskurs 1–3, 

läsförståelse 

879 102 (ej granskade) 0 0 

Tyst läsning, 

årskurs 1–3, 

läsförståelse, 

motivation 

753 83 (granskade) 5 0 

Läsförståelse 

and 

strategies 

and 

motivation 

in grade 1–3 

370 248 (granskade) 7 0 

 

Tabell 4. Resultat av sökningar i databasen Swepub. 

Sökord  Antal träffar Relevant för 

denna studie  

Använda artiklar/ 

examensarbeten/ avhandlingar i 

denna studie 

Tyst läsning  1 0 0 



Högskolan Dalarna HT-16                                                                                       Marielle Sandberg 

PG2050 

 

12 
 

Silent reading  30 0 0 

 

Tabell 5. Resultat av sökningar i databasen LLBA. 

Sökord  Antal 

träffar  

Avgränsning 

peer 

reviewed/full 

text 

Avgränsning år 

2000 eller 

senare/granskade 

artiklar 

/avhandlingar 

Inkluderade i 

studien 

Silent reading  932 511 265 0 

Silent reading, 

reading 

comprehension 

298 152 67 0 

 

4.5 Manuella sökningar 
I mina systematiska sökningar i de olika databaserna, speciellt i de 

examensarbeten som kom upp och utifrån deras bibliografier har vissa namn, 

avhandlingar och studier som varit relevanta för mitt syfte ofta varit 

återkommande. Jag har därför valt att utöver mina systematiska databassökningar 

göra en manuell sökning på dessa. 

Det var genom mina manuella sökningar som jag fann den mest relevanta 

litteraturen. Genom mina manuella sökningar sökte jag på följande sökord i 

Google Scholar: Barbro Westlund, Ivar Bråten, Catharina Tjernberg, Fridolfson 

Inger, Anmarkrud, Ø och Bråten, I, Cain, K. och Oakhill, J, Takala, M, Annemarie 

Sullivan Palincsar and Ann L. Brown och Tarja Alatalo. 

Utifrån mina manuella sökningar fann jag två avhandlingar, fem artiklar och två 

sekundärkällor som verkade relevanta utifrån min studies syfte och 

frågeställningar. Efter ytterligare granskning av sekundärkällorna visade det sig att 

dessa redan var inkluderade i studiens bakgrundskapitel. Jag är medveten om att i 

en systematisk litteraturstudie ska man i första hand luta sig mot förstahanskällor 

och det anser jag att jag gör eftersom styrkan i denna studie ligger framförallt i de 

två avhandlingarna som jag har valt att inkludera i denna studie. En 

sammanfattning av de manuella sökningarna återfinns i tabell 6. 

Tabell 6. Resultat av mina manuella sökningar i sökmotorn Google Scholar. 

Sökord  Relevant material 

utifrån studiens 

syfte/frågeställningar 

Typ av text Inkluderade i studien 

Bråten, Ivar Bråten, Ivar (2008). 

Läsförståelse i teori 

och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

Bok  Bråten, Ivar (2008). 

Läsförståelse i teori och 

praktik. Lund: 

Studentlitteratur. (Redan 
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inkluderad i 

bakgrunden) 

 

Westlund, 

Barbro  

Textsamtalets 

förutsättningar och 

möjligheter 

 

Artikel  Textsamtalets 

förutsättningar och 

möjligheter 

Barbro Westlund 

 

Tjernberg, 

Catharina 

Framgångsfaktorer i 

läs- och skrivlärande 

Avhandling  Framgångsfaktorer i 

läs- och skrivlärande  

Alatalo, Tarja Skicklig läs- och 

skrivundervisning 

i åk 1–3. Om lärares 

möjligheter och 

hinder 

 

Avhandling  Skicklig läs- och 

skrivundervisning 

i åk 1–3. Om lärares 

möjligheter och hinder 

 

Annemarie  

Sullivan  

Palincsar  

and  

Ann  

L.  

Brown  

 

Reciprocal  

Teaching  

of  

Comprehension-  

Fostering  

and  

Comprehension-  

Monitoring  

Activities  

 

Artikel  Reciprocal  

Teaching  

of  

Comprehension-  

Fostering  

and  

Comprehension-  

Monitoring  

Activities  

 

Anmarkrud, Ø & 

Bråten, I 

Motivation for 

reading 

comprehension. 

Learning and 

Individual 

Differences, 

Artikel  Motivation for reading 

comprehension. 

Learning and Individual 

Differences, 

Cain, K. & 

Oakhill, J. 

(2011). 

Matthew Effects in 

Young Readers. 

Reading 

Comprehension and 

Reading Experience 

Aid Vocabulary 

Development. Journal 

of learning disabilities 

Artikel  Matthew Effects in 

Young Readers. Reading 

Comprehension and 

Reading Experience Aid 

Vocabulary 

Development. Journal of 

learning disabilities 

Takala, M (2006) The Effects of 

Reciprocal Teaching 

on Reading 

Comprehension in 

Artikel  The Effects of 

Reciprocal Teaching on 

Reading Comprehension 

in Mainstream and 
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Mainstream and 

Special (SLI) 

Education. Ur: 

Scandinavian Journal 

of Educational 

Research, Vol. 50, No 

5, s. 559-576. 

Special (SLI) Education. 

Ur: Scandinavian 

Journal of Educational 

Research, Vol. 50, No 5, 

s. 559-576. 

Fridolfsson, I. 

(2015) 

Grunderna i läs- och 

skrivinlärning.  

 

Bok  Grunderna i läs- och 

skrivinlärning.  

(Redan inkluderad i 

bakgrunden) 

 

4.6 Analys av det relevanta materialet utifrån mina sökningar i olika 
databaser 
För att denna studie ska kunna uppnå en så pass hög validitet och reliabilitet som 

möjligt så har jag i mitt analysarbete verkligen granskat det relevanta material som 

jag har fått fram i mina sökningar. I analysarbetet av det material som har verkat 

relevant för denna studie har jag hela tiden haft denna litteraturstudies syfte och 

dess frågeställningar i tanken. I mitt analysarbete har jag även haft några punkter 

(kriterier) som varit relevanta för att kunna besvara denna studies frågeställningar. 

Dessa punkter (kriterier) återfinns längre ner i stycket. Det material som ingår i 

denna studie anser jag haft den högsta relevansen då materialet har matchat 

studiens sökkriterier utifrån de punkter (kriterier) som jag har haft (Barajas m.fl. 

2013, s. 99, 103).  

 

Det första jag har gjort i mina sökningar efter mina avgränsningar har varit att tittat 

på artikelns abstract för att kontrollera om artikeln motsvarar mitt syfte och mina 

frågeställningar. Efter att ha kontrollerat artiklarnas abstract och att artiklarna 

verkar motsvara mina frågeställningar har jag läst dessa i full-text och därefter 

analyserat artiklarna utifrån de punkter (kriterier) som materialet måste avgränsa 

sig till. De punkter jag har tittat på i mitt urval av material är följande: 

 

 Är det en vetenskaplig artikel? (att artikeln är skriven av en forskare som är 

verksam vid ett universitet eller liknande samt om artikeln är granskad av 

sakkunniga inom området, även kallad peer-reviewed).  

 Finns artikeln att läsa som peer reviewed och i full text? 

 Vad är artikeln och studiens syfte? 

 Är artikeln inriktad på undervisning och dess resultat när det gäller 

läsförståelse eller läsförståelsestrategier. 

 Vilken årskurs? 

 Vilket ämne? 

  

Utifrån de ovan nämnda punkterna blev det möjligt för mig att avgöra artiklarnas 

relevans för denna studies syfte samt att utifrån Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013) har det genomförts en innehållsanalys på de resultat som 

framkom i denna studie. I en innehållsanalys och dess arbetsprocess arbetar 

forskaren på ett systematiskt och stegvist sätt för att lättare kunna urskilja 

förekommande mönster eller teman. Genom de tidigare nämnda punkterna kunde 
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jag jämföra de artiklar jag hittade mot varandra för att kunna få syn på dess 

likheter eller skillnader. Efter att ha analyserat artiklarna så här långt blev det 

möjligt för mig att dela upp mina valda artiklar ytterligare utifrån denna studies två 

frågeställningar, vilka faktorer anses viktiga i en framgångsrik 

läsförståelseundervisning och hur kan läsförståelsestrategier främja elevers 

läsförståelse. I ytterligare analysarbete kunde jag nu jämföra och sortera ut vad 

artiklarnas forskare ansåg om respektive frågeställning. I ett senare skede i mitt 

analysarbete kunde jag jämföra vilka faktorer som forskarna ansåg som viktigast 

eller om någon forskare inte alls höll med. Jag kunde också ta reda på om 

forskarna ansåg att det fanns fler olika sätt att arbeta med läsförståelsestrategier i 

undervisningen eller om de var överens om vad som bidrar till en framgångsrik 

läsförståelseundervisning.  

 

5. Resultat 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för resultaten som jag har fått fram i mina 

sökningar om vad forskningen säger utifrån mina frågeställningar som tagits fram 

utifrån denna studies syfte. Mina frågeställningar har varit: 

 

 Vilka faktorer anses viktiga i en framgångsrik läsförståelseundervisning? 

 Hur kan läsförståelsestrategier främja elevers läsförståelse? 

 

För att läsaren enklare och tydligare ska kunna se vad som framkom i mina 

sökningar utifrån mina frågeställningar kommer dessa att användas som rubriker i 

redovisningen av mina resultat. 

 

5.1 Vilka faktorer anses viktiga i en framgångsrik 
läsförståelseundervisning? 
AnnMarie Sullivan Palinscar och Ann. L. Brown (1984) påpekar i sin artikel 

”Reciprocal Teaching of Comprehension- Fostering and Comprehension- 

Monitoring Activities” att det är allmänt känt att det finns fyra viktiga faktorer för 

elever när de ska bearbeta texter av olika slag. Förutom en god 

ordavkodningsförmåga, är det viktigt att han eller hon förstår det som han eller 

hon läser., har tillgång till bra texter som läraren har valt ut med omsorg samt att 

lärare ger elever kunskaper i läsförståelsestrategier för att eleverna ska kunna ta till 

sig nya kunskaper för en ökad läsförståelse (1984, s. 118, 119). 

 

Tarja Alatalo skrev år 2011 sin avhandling ”Skicklig läs-och skrivundervisning”. 

Alatalo (2011) menar att en skicklig läs-och skrivundervisning är komplex och att 

det krävs av läraren att han eller hon känner till hur läsningen utvecklas. En 

skicklig läs-och skrivundervisning handlar om att läraren ska kunna avgöra var 

eleverna befinner sig i sin egen process för att på så sätt kunna hjälpa dem framåt i 

deras läsutveckling genom ett systematiskt och strukturerat sätt. Alatalo (2011) tar 

upp några viktiga faktorer för en skicklig läs- och skrivundervisning. En lärares 

undervisning och dennes kompetens är extra viktig och Alatalo (2011) menar att 

en skicklig lärare har både ämneskunskaper och förmågan att använda dessa 

kunskaper på bästa sätt i sin undervisning. Hon menar att en skicklig lärare har ett 

personligt engagemang till sina elever och vill skapa en bra relation till dem. En 

skicklig lärare vet även hur denne kan variera sin undervisning och anpassa den 

efter de individuella behov som eleverna har så att varje elev ska kunna utveckla 
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sitt lärande efter bästa förmåga (2011, s. 18–25, 53). Alatalo (2011) påpekar även 

att lärare i en skicklig läs-och skrivundervisning redan tidigt ska skapa ett intresse 

och motivation hos eleverna till att läsa för att öka deras läsförståelse. Alatalo 

(2011) påpekar att i studier som har gjorts när det gäller den svenska skolan och 

dess undervisning inte innehåller speciellt mycket läsförståelse. En stor anledning 

till detta kan vara att lärare inte känner till metoder som de kan använda sig av för 

att öka läsförståelsen hos elever. Alatalo (2011) menar att elever behöver få läsa 

olika texter, utifrån egna intresseområden, då intresse och förförståelse är två 

viktiga faktorer för ens läsförståelse (2011, s. 52). 

Alatalo (2011) påpekar även att studierna inom läsförståelse har visat att det 

hjälper inte bara att läsa mycket för att öka sitt ordförråd eller läsförståelse. Lärare 

måste i sin undervisning skapa ett intresse och motivation hos elever och speciellt 

hos de lässvaga eleverna.  

 

I Catharina Tjernberg avhandling ”Framgångsfaktorer i läs-och skrivlärande” som 

hon skrev 2013 anser hon att lärarens kompetens och kunskap är den viktigaste 

faktorn för eleverna och syftet med hennes avhandling som är en 

praxisorienterande studie var därför att analysera vilka faktorer som gör en lärare 

framgångsrik i klassrummet och vad som fungerar i elevers läs-och 

skrivutveckling. 

Utifrån denna studie anser Tjernberg (2013) att det finns flera faktorer som är 

viktiga för elevers lärande och utveckling. Tjernberg (2013) håller med den 

tidigare forskningen inom läs-och skrivutveckling som bland annat anser att det 

behövs ett tydligt ledarskap, en strukturerad och systematisk undervisning med 

många olika läs-och skrivaktiviteter, en hög förväntan på sina elever och deras 

progression i sin läs-och skrivutveckling, klassrumsklimatet och förmågan att 

engagera sina elever och få dem koncentrerade i uppgiften och att ge eleverna 

respons. Tjernberg (2013) anser även att det är viktigt att lärare förebygger att 

elever ska misslyckas och att det därför är avgörande vilka metoder som lärare 

använder sig av och hur dessa metoder används i undervisningen. Det är även 

viktigt att lärare har stor kunskap om olika metoder och olika lässtrategier som de 

kan förmedla till sina elever. I jämförelse med Alatalo (2011) anser även Tjernberg 

(2013) att det är viktigt att man möter eleverna på deras enskilda nivå och utifrån 

deras enskilda förutsättningar och behov. Lärarens fokus ska ligga på vad och hur 

eleven lär sig (2013, s. 24–27, 52). Tjernberg (2013) påpekar också att det är 

viktigt som lärare att man är medveten i sin undervisning att det finns fler än bara 

en metod som kan vara lämplig för elevers utveckling av läsförståelse och att inte 

bara en metod är tillräcklig. Eleverna måste få en systematisk och strukturerad 

undervisning i läsförståelsestrategier för att bland annat kunna ta till sig en text på 

bästa sätt. Tjernberg (2013) anser även att interaktionen mellan lärare och elever är 

betydelsefullt för elevers läsförståelse (2013, s. 40, 50). Tjernberg (2013) påpekar 

att det är viktigt att läraren ska få sina elever engagerade och att man vågar utmana 

dem i sitt tänkande men även vikten av att låta eleverna knyta an till sina 

erfarenheter eller förkunskaper för att kunna se samband vid textsamtal för deras 

läs-och skrivutveckling (2013, s. 60). 

 

I artikeln ”Textsamtalets förutsättningar och möjligheter” betonar Barbro 

Westlund vad som utmärker en skicklig undervisning. Westlund (2015) påpekar att 

det är lärarens ansvar att eleverna får den kunskap och de möjligheter de behöver 

för att kunna utvecklas och att det därför är viktigt att läraren behöver metoder 
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eller modeller för elevers lärande. Metoder eller modeller som även kan kopplas 

till teorier. Westlund (2015) anser även att det är viktigt att lärare aktivt reflekterar 

över sin egen undervisning och dess innehåll och vilka förändringar som man 

kanske behöver göra för att se till att varje elev kan utvecklas. Westlund (2015) 

menar även att som lärare alltid ha de centrala ansvarsfrågorna i minnet, att man 

tänker på varför, hur, vad, när, och vilka elever (2015, s. 1). Westlund (2015) 

menar att flera forskningsstudier om barns språkutveckling och deras läsförståelse 

har genomförts. Resultatet från läsforskningen och de internationella 

forskningsrapporterna visar att elever måste få diskutera olika texter, istället för att 

på egen hand sitta och läsa tyst (2015, s. 2).  

 

Skolverket (2016) har utgivit kunskapsöversikten ”Att läsa och förstå-

Läsförståelse av vad och för vad?” I denna ställer de frågan om det verkligen går 

att undervisa i läsförståelse. Forskningen som ligger bakom detta nya tänkande 

inspirerades mycket utifrån klassrumsstudien som gjordes på 1970-talet av Dolores 

Durkin. Durkin (1978/79) ansåg utifrån sin studies resultat att det går att undervisa 

i läsförståelse och att eleverna även kan öka sin läsförståelse genom en aktiv och 

medvetandegörande undervisning av lärare (Skolverket 2016a, s. 46). I denna 

kunskapsöversikt betonas vikten av att ha en god läsförståelse då denna påverkar 

möjligheterna att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen men även under 

skoltiden. Skolverket (2016a) menar dessutom att det är lärarens val, antingen om 

de är medvetna eller inte, som kommer att påverka elevernas möjligheter till att 

utveckla sin läsförståelse. De framhåller också att för att läsning ska upplevas 

betydelsefullt, både under skoltid, fritid och resten av livet, så är det viktigt att 

förstå det man läser, att man har en inre motivation och ett läsintresse. Det är 

viktigt att elever i sin undervisning får det stöd som de behöver för att kunna 

utvecklas till starka läsare och för att förstå sig på och kunna ta sig an en ny text 

(2016a, s. 8, 9). Motivation och läsarens egna engagemang kan påverka och 

utveckla ens läsförståelse och är betydelsefullt för ens lärande (2016a, s. 39, 40). 

Trots det får motivation tyvärr inte mycket av tiden i skolan och det har även visat 

sig att ens motivation till läsningen avtar ju högre upp man kommer i skolan. 

Skolverket (2016) menar att det lustfyllda lärandet istället har ersatts av ett 

framtidsfokuserande lärande för att kunna uppnå sina mål (2016a, s. 40–41, 49). 

 

Kate Cain och Jane Oakhill har skrivit artikeln” Matthew Effects in young readers: 

reading comprehension and reading experience aid vocabulary development. 

Journal of learning disabilities”. 

Med denna artikel vill Cain och Oakhill (2011) uppmärksamma att en elevs 

förkunskaper som han eller hon har med sig från tidigare ålder, innan han eller hon 

har börjat skolan har stor betydelse för läsförståelsen. Cain och Oakhill (2011) 

menar att en elevs förkunskaper kan leda till olika nivåer elever emellan i deras 

förmåga att läsa. De påpekar även vikten av att ha en god förmåga i ordavkodning 

för att kunna förstå det som man läser. Cain och Oakhill (2011) menar om en elev 

har en långsam eller ineffektiv ordavkodningsförmåga i sin läsning så förstår han 

eller hon inte vad han eller hon läser. Cain och Oakhill (2011) betonar vikten av att 

lärare i sin undervisning ska tillämpa olika metoder i läsningen för att få positiva 

effekter på elevernas läsförståelse men även för att på så sätt motivera eleverna i 

sin läsning (2011, s. 1–3). 
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Ivar Bråten och Øistein Anmarkrud (2009) har skrivit artikeln ”Motivation for 

reading comprehension”. Artikeln handlar om en klassrumsstudie och syftet med 

den klassrumsstudien var att se om motivation har betydelse för elevers 

läsförståelse men även för att se om det var någon skillnad könen emellan. Varför 

de ville undersöka skillnader mellan pojkar och flickor beror på undersökningen av 

OECD som menar att det är ett stort glapp könen emellan och att Norge är ett av 

de länder som har det största glappet av dem som är med i OECD. I denna 

klassrumsstudie som var frivillig deltog 104 stycken elever i åldrarna 14–15, i 

årskurs 9 och från fyra olika högstadieskolor. 75% av de deltagande hade norska 

som modersmål, 50,5% procent var kvinnor och 49,5% procent var män. I denna 

studie utgick de från modellen CORI som läsförståelsestrategi. Med CORI som 

modell får elever vanligtvis tillsammans läsa, samarbeta och diskutera självvalda 

texter som verkar intressanta för att öka sina kunskaper i läsförståelse. Bråten och 

Anmarkrud (2009) vill även påpeka att även om denna studie var frivillig för 

eleverna så var inte deras motivation inför studien särskilt hög. De vill även 

påpeka att i denna klassrumsstudie delades eleverna in i mindre grupper och alla 

fick bearbeta samma text. Efter att eleverna hade bearbetat en text fick de göra ett 

test om textens innehåll och då fick de inte ha tillgång till texten. Författarna vill 

dock påpeka att i en framtida undersökning kunde man låta eleverna få välja texter 

själva istället för att alla läser utgår från samma text. Bråten och Anmarkrud 

(2009) påpekar också att det har visat sig att elever som deltagit i studier där CORI 

har använts som modell har utvecklat en större motivation inför läsning och på sätt 

har fått en större förståelse för det som de läser. Författarna påpekar att det finns 

några punkter som är viktiga för elever och deras läsförståelse och motivation till 

att läsa. För det första menar de att det är viktigt att man främjar elevers tidigare 

kunskaper för att de ska kunna uppnå en djupare förståelse av texter. Det är 

dessutom viktigt att elever får använda sig av olika lässtrategier som ett redskap 

för att ta sig an olika texter samt att få göra förutsägelser till en text för både en 

större förståelse och motivation till det lästa (2009, s. 1–5). 

 

Monica Reichenberg och Britt-Marie Emanuelsson har skrivit artikeln ”Elever i 

årskurs 3 läser och samtalar om texter”.  Med denna artikel vill Reichenberg och 

Emanuelsson (2014) betona att det är viktigt med strukturerade metoder i 

undervisningen i läsförståelse. De menar att detta är viktigt för elever och deras 

utveckling av läsförståelse men de påpekar även att lärare och elever är olika och 

lär sig på olika sätt och därför bör inte lärare förlita sig på eller använda sig av 

endast en metod i sin undervisning i läsförståelse oavsett hur mycket det än har 

forskats om den (2014, s. 2, 13, 14). 

 

Karin Jönsson och Catharina Schmidt skrev 2015 artikeln ”Glädjen i att förstå, 

förhållningssätt och strategier”. Med denna text vill de uppmärksamma att elever 

redan i förskoleklass behöver få delta i undervisningssammanhang där man 

använder olika texter funktionellt för att väcka deras lust till att läsa. Författarna 

betonar vikten av att lärare i sin undervisning har ett tillåtande klimat där alla 

elever ska känna sig trygga så att de ska våga dela med sig av sina tankar om en 

text. Jönsson och Schmidt (2015) påpekar även att elever kan ha det olika lätt eller 

svårt att komma in i en text och att en elevs förkunskaper är viktigt för att förstå 

sig på en text. De menar att det är viktigt att lärare i sin undervisning ställer frågor 

till eleverna utifrån en text så att eleverna kan skapa föreställningsvärldar. Jönsson 

och Schmidt (2015) påpekar även att litteratur ger oss förutsättningar att utforska 
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både oss själva och andra. Det är genom litteraturen vi definierar och omdefinierar 

vilka vi är, vilka vi skulle kunna bli, vilka vi är i världen och hur världen skulle 

kunna se ut (2015, s.1–5). Många påpekar att det är viktigt för att eleverna ska få 

en lust till att läsa eller bibehålla sin läslust att eleverna inte väljer för svåra eller 

för enkla böcker. Det är viktigt att anpassa val av litteratur efter elevernas 

individuella nivå och att utmana eleverna lite lagom. 

 

5.2 Hur kan läsförståelsestrategier främja elevers läsförståelse? 
Annmarie Sullivan Palinscar och Ann L Brown (1984) har skrivit artikeln ” 

Reciprocal Teaching of Comprehension- Fostering and Comprehension- 

Monitoring Activities” I denna artikel har författarna valt att koncentrera sig på 

läsförståelsestrategier med fokus på elever och hur de lär sig utifrån olika texter för 

en ökad läsförståelse. I denna artikel tar Palincsar och Brown (1984) upp en 

interventionsstudie som grundar sig i en pilotstudie utifrån modellen RT 

(Reciprokal Teaching) som läsförståelsestrategi. I pilotstudien som genomfördes 

fick man mycket positiva effekter på lässvaga elever och deras resultat gällande 

läsförståelse. Resultaten utifrån pilotstudien som gjordes visade att RT som metod 

hade förbättrat alla elevers resultat. I pilotstudien deltog 37 elever i årskurs 7 under 

åtta veckor och 24 av dessa elever hade svårigheter i sin läsning, de avkodade 

ganska bra men var svaga i sin läsning. Eleverna inför pilotstudien hade valts ut av 

sina lärare och innan deltagandet fick de först genomgå ett slags test som mätte hur 

de låg till gällande avkodning och läsning. I resultatet utifrån studiens kriterier 

visade det sig att de lässvaga eleverna låg två år efter i sin läsning jämfört med 

jämnåriga elever. I pilotstudien gjordes sammanlagt fyra grupper där grupp 1 fick 

träna i läsförståelse utifrån modellen RT där läraren först agerar modell och leder 

lektionen för att eleverna så småningom ska kunna bli självständiga i sitt lärande, 

grupp 2 fick instruktioner till RT som modell, grupp 3 och 4 var kontrollgrupper. 

Pilotstudien visade sig bli en succé och därför ville man göra en ny liknande 

studie, en kopia, en interventionsstudie. Man ville helt enkelt testa denna modell i 

det vanliga klassrummet. I interventionsstudien användes riktiga lärare istället för 

forskare. Undervisningen skedde med två grupper svaga läsare i klassrummet och 

två så kallade hjälpgrupper som träffades regelbundet i resursrum i sina ordinarie 

läsgrupper. Inför denna studie kontaktade man sex olika lärare för årskurs 7–8 och 

fem av dessa var villiga att delta. En av dessa fem grupper fick inte delta då de inte 

nådde kriterierna för att få delta. I de fyra grupperna som kvalificerade sig för att 

få delta låg deras nivå på läsning inom det normala (1984, s. 124–131). 

Palinscar och Brown (1984) påpekar att likheterna emellan interventionsstudien 

och pilotstudien var slående lika och att det stämmer att RT som metod kan öka 

elevers läsförståelse. Palinscar och Brown (1984) påpekar även att det är viktigt att 

synliggöra att lärarna inför denna studie först var skeptiska till RT som modell. Då 

lärarna i efterhand sett vilken skillnad RT har gett på elever och deras resultat 

gällande läsförståelse, är de positiva till att själva vilja föra in denna metod 

regelbundet i läsundervisningen. Det ska även påpekas att eleverna i denna studie 

efteråt var positiva och berättade att de använde sig av RT som en lässtrategi 

genom att till exempel, att förutsäga när de bearbetar texter (1984, s. 156–158). 

 

I sin avhandling ”Skicklig läs-och skrivundervisning” påpekar Alatalo (2011) att i 

de studier som har gjorts om läsförståelse så har läsförståelsestrategier visat sig ha 

positiva effekter på elevers läsförståelse. Läsförståelsestrategier handlar om att 

man till exempel, samtalar om en text, ställer frågor till texten, gör tankekartor till 
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texten eller att man sammanfattar en text. Alatalo (2011) påpekar att det är viktigt 

att elever får kunskaper i läsförståelsestrategier, hur de ska användas, hur de kan 

användas, till vad och varför just denna för att kunna ta till sig olika texter och så 

småningom bli självständiga läsare (2011, s. 49, 52). 

 

I Westlunds (2015) artikel ”Textsamtalets förutsättningar och möjligheter” 

framhåller hon några viktiga framgångsfaktorer när det gäller elever och deras 

läsförståelse i arbetet med texter av olika slag. Dessa framgångsfaktorer är bland 

annat att eleverna får en större förståelse till en text om de använder sig av 

lässtrategier, som till exempel att förutsäga olika händelser, själva formulera 

frågor, klargöra otydligheter, sammanfatta eller göra kopplingar men även att 

bearbeta texter. Påpekas ska dock att i val av text ska inte fokus ligga på att träna 

just en speciell läsförståelsestrategi då nackdelen då kan bli att eleven får svårare 

att koncentrera sig på en texts innehåll. Valet av text och dess innehåll är viktigt 

för att kunna gå in på djupet i den och därför är det även viktigt att man begränsar 

eleverna i valet av text så att det inte finns för stort val då det istället kan förvirra 

eleverna. Texten får även gärna vara kort men samtidigt provokativ för att väcka 

ett intresse hos eleverna. Skälet att välja en kortare text är för att man på så sätt 

kan aktivera ett djupare tänkande hos eleverna samtidigt som de uppmuntras i sitt 

tänkande och i samtal med andra genom att använda sig av olika lässtrategier 

(2015, s. 2–5). 

 

Skolverket (2016a) presenterar i ” Att läsa och förstå - Läsförståelse av vad och 

för vad?” upp tre läsförståelsestrategier. Dessa tre modeller är RT (Reciprocal 

Teaching) , TSI ( Transactional Strategies Instructions ) och CORI (Concept 

oriented Reading Instruction). Skolverket påpekar här vikten av några 

betydelsefulla punkter när det gäller dessa modeller för en framgångsrik 

läsförståelseundervisning hos elever (2016a, s. 58). De menar bland annat att det är 

viktigt att elever får de verktyg de behöver för att ha en möjlighet att kunna 

övervaka sin läsförståelse. Det är även viktigt att elever får kännedom om olika 

texter och hur dess berättelsestrukturer kan påverka läsförståelse samt att man är 

medveten om betydelsen av att ställa frågor till en text men även att kunna svara 

på öppna frågor. Skolverket menar även att det är viktigt att elever får den kunskap 

som de behöver över olika grafiska modellers funktioner (2016a, s. 65). 

 

I artikeln” Motivation for reading comprehension” som handlar om en 

klassrumsstudie skriver Bråten och Anmarkrud (2009) att de i denna studie utgick 

från modellen CORI som läsförståelsestrategi. Med CORI som modell får elever 

vanligtvis tillsammans läsa, samarbeta och diskutera självvalda texter som verkar 

intressanta för att öka sina kunskaper i läsförståelse. I denna klassrumsstudie 

delades eleverna in i mindre grupper och alla fick bearbeta samma text. Efter att 

eleverna hade bearbetat en text fick de göra ett test om textens innehåll och då fick 

de inte ha tillgång till texten. Bråten och Anmarkrud (2009) påpekar att det har 

visat sig att elever som deltagit i studier där CORI har använts som modell har 

utvecklat en större motivation inför läsning och på sätt har fått en större förståelse 

för det som de läser.  Författarna påpekar att det finns några punkter som är viktiga 

för elever och deras läsförståelse och motivation till att läsa. Det är även viktigt att 

elever får använda sig av olika lässtrategier som ett redskap för att ta sig an olika 

texter och även att få göra förutsägelser till en text för både en större förståelse och 

motivation till det lästa (2009, s. 1–5). 
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Marjatta Takala skrev år 2006 artikeln” The effects of reciprocal teaching on 

reading comprehension in mainstream and special education”. Denna artikel 

handlar om en interventionsstudie i läsförståelse utifrån modellen RT (Reciprokal 

Teaching) som hon har genomfört med elever i årskurs 4–6. Syftet med hennes 

studie var för att se och kunna avgöra om en ömsesidig undervisning i 

läsförståelsestrategin RT är överlägsen den traditionella undervisningen och om 

den kan förbättra elevers färdigheter i läsförståelse. Studien genomfördes i tre 

ordinarie klasser under våren och hösten år 2003. Studien häll på under fem veckor 

under 10 till 15 lektioner i ämnet vetenskap och historia, även en kontrollgrupp 

användes. I studien med RT som modell användes fyra kognitiva strategier för att 

förbättra elevernas läsförståelse. Denna interventionsstudie fick positiva effekter 

även om det ansågs att 10–15 lektioner inte var tillräckligt för att införa nya 

kunskaper. Studien visade sig ge en ökad läsförståelse (2006, s. 1, 3). 

 

Reichenberg och Emanuelsson har skrivit artikeln ”Elever i årskurs 3 läser och 

samtalar om texter”. Artikeln handlar om en interventionsstudie som Reichenberg 

och Emanuelsson (2014) utfört under en åtta veckors period på elever i årskurs 3 

och deras läsförståelse. Reichenberg och Emanuelsson (2014) syfte med studien 

var att analysera två olika metoder på lässtrategier och dess påverkan på elevers 

läsförståelse. I denna studie var det 71 deltagande elever och fyra lärare och under 

denna period genomfördes det 32 ordnade pratstunder om olika texter. 

Reichenberg och Emanuelsson (2014) påpekar att deltagandet i denna studie var 

frivilligt. Deras studie gav överraskande resultat då det visade sig att det inte bara 

var elevers läsförståelse som hade ökat utan även elevernas läshastighet. 

Reichenberg och Emanuelsson (2014) kunde inte heller se att den ena metoden 

skulle vara bättre än den andra och det kan bero på att dessa metoder har stora 

likheter då de bygger på strukturerade lärarledda samtal (2014, s. 13, 14). De två 

metoder som Reichenberg och Emanuelsson (2014) betonar är modellerna RT 

(Reciprok Teaching) och QtA (Question the Author) och deras positiva effekter på 

elevers explicita undervisning i läsförståelse. Den ena modellen bygger på en 

innehållsorienterad undervisning medan den andra bygger på en metodik där 

läraren förklarar och visar metoden och dess strategier. Båda dessa metoder har 

stora likheter, skillnaden är dock att i QtA ligger ett större fokus på själva 

textprocessandet där eleverna bjuds in i sitt läsande till ett gemensamt och 

strukturerat meningsskapande samtal om texten. Reichenberg och Emanuelsson 

(2014) påpekar utifrån resultaten av en amerikansk studie av forskarna (Mc 

Keown, Blake och Blakes) med elever i årskurs 5 att den innehållsorienterade 

undervisningen skulle vara bättre men det var inget de kunde se i sin studie och 

dess resultat. Dock kan en av anledningarna till detta vara att Reichenberg och 

Emanuelsson (2014) studie endast gav ett kortsiktigt resultat då deras studie endast 

höll på i åtta veckor jämfört med den två års långa amerikanska studien som på så 

sätt gav ett långsiktigt resultat. En annan anledning som Reichenberg och 

Emanuelsson (2014) påpekar över deras studies resultat kan bero på att eleverna i 

deras studie inte bearbetade faktatexter utan endast berättelser till skillnad från den 

amerikanska där man bearbetade både och. Anledningen till varför Reichenberg 

och Emanuelsson (2014) uteslöt faktatexter i sin studie var på grund av att de 

ansåg att det är för svårt för elever i årskurs 3 då dessa ännu är ovana med denna 

sorts texter (2014, s. 4–14). 
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I sin text ”Glädjen i att förstå, förhållningssätt och strategier” vill Jönsson och 

Schmidt (2015) uppmärksamma modellen RT (Reciprocal Teaching) som strategi 

för att förstå sig på en text. De menar att denna modell stödjer en elevs aktiva 

läsande då den bland annat, sammanfattar en text, ställer frågor till texten, klargör 

och förutsäger innehållet i en text och ställer frågor till texten. De menar att denna 

läsförståelsestrategi ger eleverna reflektioner både innan de läser en text, under 

och efter. Jönsson och Schmidt (2015) menar att för att en läsförståelsestrategi ska 

ge positiv effekt på elevers läsförståelse så behöver elever få reflektera över texten 

och dess innehåll både före under och efter att de har läst en text. De betonar även 

vikten av att allt måste ske i ett sammanhang och att förhållningssätt och strategier 

för läsförståelse behöver integreras i en process (2015, s. 4). 

 

6. Diskussion 
Det här kapitlet kommer att inledas med en metoddiskussion där metoden som har 

använts för denna litteraturstudie kritiskt har granskats och där litteraturstudiens 

styrkor och svagheter samt dess avgränsningar lyfts fram. Kapitlet kommer att 

avslutas med en resultatdiskussion där litteraturstudiens bakgrund kommer att 

kopplas ihop med det centrala ur studiens resultatdel. 

 

6.1 Metoddiskussion 
Eftersom detta är en systematisk litteraturstudie så har dess arbetsprocess krävt 

särskilda steg som ska följas vilket jag anser att jag uppfyller (Barajas m.fl. 2013, 

s. 31–33). I denna studie har jag beskrivit den metod och det tillvägagångssätt som 

jag har använt mig av för att finna relevant litteratur som motsvarar studiens syfte. 

I studiens inledning och bakgrund har jag redogjort för vad det är som jag har tänkt 

att undersöka i min studie. Även om jag under arbetets gång har utvecklat och 

bearbetat mitt syfte har jag ändå genom tidigare forskning kunnat besvara mitt 

syfte och frågeställningar. Jag har även formulerat mina frågeställningar på ett sätt 

där man inte kan svara ja eller nej utan för att besvara mina frågeställningar 

behöver man undersöka detta vidare. Det material som jag har funnit i 

databassökningarna och framförallt utifrån de manuella sökningarna har jag 

analyserat för att se dess relevans utifrån detta arbetets kriterier för att kunna 

besvara denna studies syfte och frågeställningar. Slutligen har jag sammanfattat 

och diskuterat mitt material, kunnat dragit slutsatser samt reflekterat över fortsatt 

forskning inom området. Efter att ha följt stegen utifrån Eriksson Barajas m.fl. 

(2013) över hur en systematisk litteraturstudie ska genomföras anser jag att jag har 

gett studien en acceptabel validitet samt reliabilitet då en annan skribent utifrån 

samma material skulle nå samma slutsatser. 

 

En av denna studies styrka är att den mesta tiden har lagts på sökningar i de olika 

databaserna och sökmotorerna och framförallt genom den manuella sökningen och 

analysen av det material som har varit relevant för att kunna besvara denna studies 

frågeställningar. Denna studies databassökningar med sökord på både svenska och 

engelska genomfördes först i fem olika databastjänster som är tillgängliga via 

Högskolan Dalarnas hemsida och dessa är, Summon, Eric, Google Scholar, 

Swepub och Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA). I mina 

databassökningar har jag även tagit hjälp av en bibliotekarie från Högskolan 

Dalarna för att verkligen vara säker på att jag använde mig av rätt sökord i mina 

sökningar. Även om de bibliotekarieledda undersökningarna inte gav mig något 
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nytt material att arbeta med så fick jag tips om hur jag skulle söka i de olika 

databaserna. Bibliotekarien lärde mig bland annat hur man skulle kombinera olika 

sökord för att få fram relevant litteratur inom ett specifikt område. Utifrån mina 

databassökningar hittade jag endast två artiklar som var relevanta för denna studie 

och har inkluderats i mitt arbete. En svårighet i mina databassökningar har varit att 

de flesta träffarna och den litteratur som jag har kunnat granska visade sig vara 

examensarbeten. Med hjälp av examensarbetenas bibliografier och ofta 

återkommande namn på författare eller artiklar i dessa examensarbeten kunde jag 

gå vidare i mitt arbete med hjälp av manuella sökningar på dessa författare och 

artiklar.  De manuella sökningarna genomfördes i sökmotorn Google Scholar. Det 

var också utifrån de manuella sökningarna som den mest betydande litteraturen 

hittades som har inkluderats i denna studie och jag anser därför att de manuella 

sökningarna har varit en styrka för att kunna besvara denna studies 

frågeställningar.  

 

I mitt urval av databassökningarna och i analysen av relevanta artiklar har vissa 

begränsningar gjorts utifrån vissa faktorer. Det viktigaste har varit att artiklarna 

ska motsvara denna studies syfte och frågeställningar. Förutom att artiklarna måste 

motsvara mitt syfte och frågeställningar har jag haft några kriterier som materialet 

ska matcha, dessa kriterier har jag nämnt tidigare i kapitel 4.4 

”Databassökningar” (Barajas m.fl. 2013, s. 188).  Förutom detta har jag gjort 

vissa avgränsningar. Jag har bland annat valt att tidsbegränsa sökningarna till att 

texterna ska vara skrivna från år 2000 till och med 2016 och att de ska kunna läsas 

i peer-review samt därefter i full-text. Att litteraturen går att läsas som peer-review 

anser jag också vara en styrka i mitt arbete då det med peer-review menas att den 

har granskats av sakkunniga inom området. Utifrån dessa steg i min arbetsprocess 

anser jag att jag har gett arbetet både en hög validitet samt reliabilitet på grund av 

att jag hela tiden har haft denna studies syfte och frågeställningar i fokus under 

hela arbetets gång. Mina frågeställningar har även blivit besvarade vilket även det 

ger mitt arbete en hög validitet. 

 

I mina manuella sökningar har jag dock gjort ett undantag när det gäller tidsramen 

och det är för att jag där fokuserade mer på om litteraturen var relevant och om 

den motsvarade min studies syfte. Även om jag har relativt ny litteratur i mitt 

resultat som håller sig till mina tidsbegränsningar så hittade jag en artikel av 

Palinscar och Brown från 1984 som jag har valt att inkludera i denna studie på 

grund av artikelns stora relevans för denna studies syfte. Utifrån de manuella 

sökningarna fann jag två avhandlingar av Tjernberg (2013) och Alatalo (2011). 

Förutom de två avhandlingarna hittade jag fem nya artiklar som var relevanta 

utifrån studiens syfte och frågeställningar och även två sekundärkällor. Genom 

ytterligare granskning av sekundärkällorna visade det sig att de redan var 

inkluderade i denna studies bakgrundskapitel. All litteratur som jag hittade i 

databassökningarna på egen hand och med hjälp av bibliotekarie och sedan genom 

nya manuella sökningar har jag sedan noga granskat på nytt och analyserats utifrån 

de kriterier jag har haft. Efter att ha granskat alla artiklar, avhandlingar och 

sekundärkällor så valde jag slutligen att inkludera två avhandlingar och sju artiklar 

i min studie. Den litteratur som har fallit bort under arbetets genomförande har helt 

enkelt inte motsvarat de kriterier som har satts upp för denna studie. 
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En svaghet i denna studie kan anses vara den begränsade tiden som varit tio 

veckor. Det är i stort sett omöjligt att få med all relevant litteratur utan studien 

måste ses som övergripande och inte heltäckande. 

  

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna undersökning är att undersöka vad läsforskningen anser som 

viktiga faktorer för en elevs läsförståelse. Syftet med denna undersökning är också 

att undersöka om läsförståelsestrategier kan främja läsförståelse. Denna 

litteraturstudie kommer att fokusera på elever i årskurs 1–3 i ämnet svenska. Här 

under kommer de centrala delarna av resultaten utifrån mina två frågeställningar 

att diskuteras med litteraturen i bakgrunden. I min resultatdel kommer jag att 

använda mina frågeställningar som rubriker och diskutera dessa frågeställningar i 

nummerordning för att det ska vara enklare för läsaren att följa min diskussion. 

6.2.1 Vilka faktorer anses viktiga i en framgångsrik 
läsförståelseundervisning? 
Inledningsvis för denna studie tar jag upp att det utifrån de senaste internationella 

undersökningarna i PISA och PIRLS gällande elevers läsförmåga har visat sig att 

resultatet för svenska elever försämrats mellan år 2000–2012 (Skolverket, 2013). 

Under denna studies genomförande så släppte PIRLS en ny rapport om elevers 

läsförmåga (Skolverket, 2016b) och i den nya rapporten visade det sig att svenska 

elevers resultat gällande läsförmåga plötsligt har förbättrats. Under mitt tidiga 

arbete med denna studie ställde jag mig själv frågan, att hur kan det vara möjligt 

att svenska elever får så dåliga resultat när det enligt Skolinspektionen (2015) och 

styrdokumenten (2011) är väldigt tydligt att bland skolans viktigaste uppgifter är 

att se till att elever lär sig läsa, lär sig tolka texter och förstå texter. De tidigare 

sjunkande resultaten i de internationella undersökningarna tolkar jag som att den 

svenska skolan har en hel del brister och den behöver bli bättre i sin undervisning 

när det gäller läsförståelse. Jag funderade även utifrån egna erfarenheter och det 

jag har sett ute under verksamhetsförlagd utbildning är att elever arbetar inte så 

mycket med texter i undervisningen och de verkar inte heller vara så aktiva i sin 

läsning överhuvudtaget och kanske är det dessa faktorer som den svenska skolan 

måste bli bättre på, att bland annat hitta elevernas motivation till läsning och att ge 

eleverna bra redskap att ta till hjälp i arbetet med texter. I och med den nya 

rapporten utifrån PIRLS (2016b) då det visade sig att svenska elevers läsförmåga 

nu har höjt sig till genomsnittlig nivå så fick det mig åter igen att fundera, att ja, 

kanske har den svenska skolan lagt märke till sina brister när det gäller 

undervisning i läsförståelse. 

 

I denna studie definieras läsförståelse kort och gott som att läsaren förstår det som 

han eller hon läser men begreppet läsförståelse innehåller så mycket mer. Enligt 

Bråten (2008) handlar läsförståelse om att den som läser en text ska utvinna och 

skapa mening utifrån det lästa. Man kan även förklara begreppet läsförståelse som 

ett samspel mellan en text och dess läsare där läsaren både tar emot och ger 

mening för en djupare förståelse. För att ens kunna förstå det som man läser anser 

jag liksom Cain och Oakhill (2011), Fridolfsson (2008), Wagner. Å, Strömqvist. S 

& Uppstad. P, (2010), Westlund (2009) och Bråten (2008) att det viktigaste är att 

man är fonologisk-och fonemisk medveten där man kan se att ord är uppbyggda av 

två eller flera ord till exempel leksaker, -lek och -saker, att man har en god 

ordavkodningsförmåga och att man har ett läsflyt och en god läsförståelse. 
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Författarna menar att om en elev inte har en god ordavkodningsförmåga så får han 

eller hon problem i sin läsning och det blir svårt att få en förståelse för det han 

eller hon läser.  

 

Efter att ha granskat och analyserat materialet för denna studie återkommer det i 

flera av texterna flera faktorer som är viktiga för en elevs läsförståelse och 

framförallt för en skicklig läsförståelseundervisning. Det visade sig att forskarna 

var ganska överens om vilka faktorer som anses viktiga för elevers läsförståelse. 

 

Bråten (2008) och Westlund (2015) anser att läsförståelse ska se som ett 

utvecklingsperspektiv och att det därför är viktigt att lärare får en djupare 

förståelse för de förutsättningarna som elever ges av en god läsförståelse. 

Skolverket (2016a) betonar vikten av att ha en god läsförståelse då ens 

läsförståelse påverkar en att tillgodogöra sig kunskaper i alla skolans ämnen. 

Bråten (2008) menar bland annat att det är viktigt att lärare i sin undervisning 

fokuserar på hur man undervisar i läsförståelse och speciellt för de elever som 

innan skolstart ännu inte har hunnit utvecklat de grundläggande språkliga 

förutsättningarna som de behöver. Både Alatalo (2011) och Tjernberg (2013) anser 

att det finns flera faktorer som är viktiga för elevers läsförståelse. Den allra 

viktigaste faktorn är dock lärarens kompetens och dennes kunskaper. Alatalo 

(2011) menar att en skicklig lärare har ett personligt engagemang till sina elever 

och viljan att skapa en bra relation till sina elever. En skicklig lärare vet även hur 

han eller hon kan variera sin undervisning och anpassa sin undervisning efter de 

individuella behov som eleverna har för deras utvecklande och lärande. Både 

Alatalo (2011) och Tjernberg (2013) håller med tidigare läsforskning och anser att 

lärare i sin undervisning bland annat behöver visa ett tydligt ledarskap, en 

strukturerad och systematisk undervisning med många läs-och skrivaktiviteter. De 

menar också att lärare ska ha en hög förväntan på sina elever och på deras 

progression i läs-och skrivutvecklingen men tillika så att lärare har förmågan att 

utmana, engagera och uppmuntra sina elever genom en kontinuerlig respons. 

Tjernberg (2013) vill också uppmärksamma en på att det är viktigt att lärare 

förebygger att elever misslyckas och därför är det avgörande vilka metoder som 

lärare använder sig av och hur dessa metoder används i undervisningen. Det är 

även viktigt att lärare har en stor kunskap om olika metoder och olika lässtrategier 

som de kan förmedla till sina elever och att det samtidigt inte är tillräckligt med 

endast en metod för elevers läsförståelse. Westlund (2015) påpekar även hon att 

förutom en aktiv och medvetandegörande undervisning så är det lärarens ansvar att 

elever får den kunskap och de möjligheter de behöver för att kunna utvecklas i sitt 

lärande. Därför är det viktigt att läraren har kunskap om olika metoder att använda 

sig av för läsförståelse och att elever får ta del av dessa modeller. Att det är viktigt 

med en aktiv och medvetandegörande undervisning med strukturerade metoder i 

undervisningen för läsförståelse håller även Reichenberg och Emanuelsson (2014) 

med om men de påpekar även att lärare och elever är olika och att de lär sig på 

olika sätt och därför bör inte lärare förlita sig på eller använda sig av endast en 

metod i sin undervisning för läsförståelse och att det spelar ingen roll hur bra 

forskningen säger hur just en metod är. Ytterligare en viktig faktor enligt 

Tjernberg (2013) är att det är viktigt att man möter eleverna på deras enskilda nivå 

och utifrån deras enskilda förutsättningar och behov. Lärarens fokus ska ligga på 

vad och hur eleven lär sig. Tjernberg (2013) men även Jönsson och Schmidt 
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(2015) anser att klassrumsklimatet är ytterligare en viktig faktor för att elever ska 

känna sig trygga i sitt lärande. 

 

Förutom att en lärare bland annat behöver kompetens och kunskaper om olika 

metoder för hur man bedriver en skicklig läs-och skrivutveckling anser Fridolfsson 

(2008) att det finns två faktorer som är extra viktiga och dessa är motivation och 

ett intresse inför läsning. Alatalo (2011) anser att en skicklig läs-och 

skrivundervisning är komplex och att det därför är viktigt att lärare känner till hur 

läsningen utvecklas. Därför menar hon att lärare redan tidigt bör skapa ett intresse 

och motivation för att kunna öka läsförståelsen hos elever. Att elever behöver få 

ett intresse inför läsning och bli motiverade är även något som Skolverket (2016a) 

anser. Hon skriver bland annat att dessa faktorer är viktiga för att en elev ska förstå 

det denne läser men också för att känna att läsningen är betydelsefull och inte bara 

i skolan utan resten av sitt liv. Skolverket (2016a) menar tillika så att motivation 

och återkoppling har en grundläggande roll för en elevs lärande. Det ska dock 

påpekas att i skolan idag får inte motivation så pass mycket utrymme och studier 

har tråkigt nog visat att elevers motivation avtar ju högre upp i åldrarna de 

kommer. Att elevers motivation verkar avta ju högre upp de kommer i åldrarna 

anser jag vara intressant att undersöka vidare i. Det kan bero på det som Bråten 

(2008) skriver, det är svårt idag att få elever att fokusera på att läsa under deras 

fritid då de istället föredrar att till exempel, sitta framför datorn, se på tv:n, spela 

datorspel eller att de håller på med någon sportaktivitet. Det är viktigt att lärare 

försöker fånga elevers intresse inför läsning och att man väcker en inre motivation 

hos eleverna så att de inte känner sig tvingade till att läsa. Desto högre motivation 

en elev har desto mer läser han eller hon och på så sätt uppnår han eller hon en 

högre läsförståelse. Att tvinga elever till läsning gör mer skada än nytta då de 

flesta elever istället för att läsa sitter och låtsas att de läser. Lärare borde i sin 

undervisning istället försöka inspirera eleverna mer än vad de gör och framförallt 

ställa frågor till de texter som eleverna läser. Under min verksamhetsförlagda 

utbildning har jag lagt märke till lärare utan något engagemang som helst i sina 

elever när det gäller undervisningen i läsförståelse. För att fånga elevers inre 

motivation så anser jag liksom Bråten (2008) att det är betydelsefullt för elevers 

läsförståelse att läraren i sin undervisning har de kunskaper som behövs om olika 

läsförståelsestrategier och att läraren dessutom vet hur han eller hon kan förmedla 

sina kunskaper på bästa sätt till eleverna.  

 

6.2.2 Hur kan läsförståelsestrategier främja elevers läsförståelse? 
Förutom de nämnda faktorer utifrån denna studies första frågeställning som anses 

viktiga för en elevs läsförståelse så visade analysen av mitt material inför den 

andra frågeställningen att intresset för lässtrategier som forskningsområde och hur 

man kan arbeta med dessa lässtrategier i sin undervisning var relativt nytt. Det här 

kan anses förvånande med tanke på den artikel som handlade om 

läsförståelsestrategin RT som modell och dess positiva verkan på elevers 

läsförståelse som Palinscar och Brown publicerade redan år 1984. En anledning till 

detta kan vara de brister som den tidigare forskningen har visat sig ha om 

läsförståelsestrategier. Det har visat sig att istället för att ge eleverna kunskap om 

att det finns olika sätt att bearbeta en text för att kunna tillgodogöra sig den på 

bästa sätt, så arbetade lärarna istället med att undersöka vad eleverna hade lärt sig 

av den lästa texten. I den tidigare forskningen har det också visat sig att lärare 

saknar kunskaper i hur man undervisar i läsförståelsestrategier. Det kanske är så att 
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det som har bidragit till svenska elevers försämrade läsförmåga utifrån de 

internationella undersökningarnas resultat helt enkelt beror på lärares okunskap när 

det gäller att undervisa i läsförståelse? Att resultaten skulle kunna bero på dessa 

brister finner jag även stöd i utifrån Alatalo (2011) Bråten (2008) tillika Widmark 

(2014) texter då författarna påpekar i studier som har gjorts när det gäller den 

svenska skolan och dess undervisning att den inte innehåller speciellt mycket 

läsförståelse. En stor anledning enligt författarna är att lärare inte känner till 

metoder som de kan använda sig av för att öka läsförståelsen hos elever. Widmark 

(2014) och Bråten (2008) påpekar också att även om läsförståelsestrategier har 

visat sig positiva för elevers läsförståelse så menar det att det varit svårt att 

överföra dessa modeller in i det ”riktiga” klassrummet och detta kan förklara mina 

reflektioner kring Palinscar och Browns (1984) artikel. 

I analysen av mitt material har det visat sig att läsförståelsestrategin RT som 

forskarna Palinscar och Brown (1984) utvecklade var den modell som var 

vanligast i de studier som förekom i mitt resultat anser jag ändå kunna besvara min 

andra frågeställning eftersom det i mitt resultat även genomförts studier utifrån de 

andra modellerna, TSI, CORI och QtA. Även i de studier som har utgått från 

modellerna TSI, CORI och QtA har resultaten varit positiva och forskarna i dessa 

studier anser även de att läsförståelsestrategier ökar elevers läsförståelse. I min 

undersökning har jag inte funnit någon av forskarna som ställer sig kritisk till att 

läsförståelsestrategier stödjer elevers läsförståelse utan det ända jag har att påpeka 

utifrån mina analyser är lärares okunskap att undervisa i läsförståelse.  

I undervisningen med läsförståelsestrategier är alla forskare eniga om vad som 

anses som viktiga faktorer att tänka på i undervisningen med 

läsförståelsestrategier. Alatalo (2011) Skolverket (2016a) och Tjernberg (2013) 

påpekar att undervisningen i läsförståelsestrategier ska vara systematisk, 

strukturerad, aktiv och medvetandegörande för att eleverna ska kunna ta till sig en 

text på bästa sätt. Reichenberg (2014) menar även att det är viktigt att i 

undervisningen med läsförståelsestrategier att elever får kunskapen om flera 

metoder och att en metod inte anses tillräcklig. Reichenberg (2014) menar bland 

annat att det finns fler än bara en metod som kan vara lämplig för elevers 

utveckling av läsförståelse eftersom vi alla tar till oss kunskap på olika sätt. 

Skolverket (2016a) menar också att det är viktigt att elever i sin undervisning får 

det stöd som de behöver för att kunna utvecklas till starka läsare och för att förstå 

sig på och kunna ta till sig en ny text.  

Det allra viktigaste att tänka på i undervisningen med läsförståelsestrategier är 

enligt Alatalo (2011), Reichenberg (2014) tillika (Bråten (2008) att det är viktigt 

att lärarna först visar och förklarar hur modellen fungerar för att eleven ska kunna 

ta till sig en text på bästa sätt. I undervisningen med läsförståelsestrategier påpekar 

Palinscar och Brown (1984), Westberg (2009) tillika Alatalo (2011) påpekar att 

man ska välja texter med omsorg. Även Westlund (2015) menar att valet av en text 

och dess innehåll är viktigt för att kunna gå in på djupet med en text och därför är 

det viktigt att man begränsar eleverna i valet av text och att det inte finns ett för 

stort val då det istället kan förvirra eleverna. Westlund (2015) påpekar också att 

texterna gärna får vara korta men samtidigt provokativa för att väcka elevernas 

intresse. Westlund (2015) anser att kortare texter möjliggör ett djupare tänkande 

hos eleverna. Bråten (2008) anser också att det är viktigt att lärare anpassar texter 

efter elevernas egen förmåga och utifrån olika svårighetsgrader och att texterna 
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varken får vara för enkla eller för svåra. Bråten (2008) och Tjernberg (2013) 

menar även att i undervisningen med läsförståelse är det viktigt att lärare i sin 

undervisning ställer frågor till eleverna utifrån en text så att de kan skapa sig 

föreställningsvärldar. Jönsson och Schmidt (2015) påpekar att litteratur ger oss 

förutsättningar att utforska både oss själva och andra. Det är genom litteraturen vi 

definierar och omdefinierar vilka vi är, vilka vi skulle kunna bli, vilka vi är i 

världen och hur världen skulle kunna se ut.   

Palinscar och Brown 1984), Skolverket (2016a) och Bråten (2008) menar att 

elever måste få diskutera olika texter istället för att bara sitta på egen hand och läsa 

tyst för sig själv. Skolverket (2016a) menar att när elever får diskutera texter med 

hjälp av användandet av olika lässtrategier där man bland annat förutsäger olika 

händelser, formulerar frågor, klargör otydligheter, sammanfattar eller göra 

kopplingar men även bearbetar texter så får elever en större förståelse till texten de 

läser. Även Jönsson och Schmidt (2015) håller med om detta. De anser för att 

läsförståelsestrategier ska ge en positiv effekt på elevers läsförståelse är det viktigt 

att elever får reflektera både före, under och efter en text.  

7. Slutsatser 
Syftet med denna undersökning är att undersöka vad läsforskningen anser som 

viktiga faktorer för en elevs läsförståelse. Syftet med denna undersökning är också 

att undersöka om läsförståelsestrategier kan främja läsförståelse. Denna 

litteraturstudie kommer att fokusera på elever i årskurs 1–3 i ämnet svenska.  

Mina slutsatser för denna studie är att forskarna är överens om vad som är viktiga 

faktorer för elevers läsförståelse. Lärare har en stor och betydande roll i sin 

undervisning och för att lärare ska kunna stödja eller påverka elever och deras 

läsförståelse är en lärares kompetens och kunskap i olika metoder allra viktigast.   

 

En annan slutsats för att kunna bedriva en lyckad undervisning i läsförståelse är att 

det krävs en aktiv och medvetandegörande undervisning med strukturerade 

textsamtal. Läraren ska dessutom ha ett stort engagemang i sina elever och det är 

viktigt att läraren kan fånga sina elevers intresse och inre motivation.  

 

Ytterligare en slutsats är att forskningen har visat utifrån de studier som har 

genomförts att läsförståelsestrategier har positiv effekt på elevers läsförståelse och 

speciellt den djupare läsförståelsen. Även om det i forskningen har visat sig att 

läsförståelsestrategier kan öka elevers läsförståelse så har det visat sig att 

läsförståelse inte får så mycket plats i den svenska skolans undervisning. En 

anledning till detta anses bero på den okunskap som råder på området. Utifrån det 

som forskningen tagit upp kan man se att läsförståelse är ett område som det 

behöver forskas betydligt mer i och lärare måste få ytterligare kunskaper i hur de 

ska bedriva en framgångsrik läsförståelseundervisning med hjälp av 

läsförståelsestrategier. 

 

8. Fortsatt forskning 
Utifrån mitt resultat som jag har fått fram genom den litteratur som jag har 

granskat i denna litteraturstudie och de slutsatser som jag har kommit fram till kan 

man bland annat se att Skolinspektionen (2015) anser att en av den svenska 

skolans viktigaste uppdrag är att elever ska lära sig att läsa och att de ska kunna 

förstå och tolka olika texter. Samtidigt påpekar flera forskare, bland annat Alatalo 
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(2011) och Bråten (2008) att den svenska skolan inte innehåller mycket 

läsförståelse och att läsförståelsestrategier är betydelsefullt för elevers 

läsförståelse. De anser också att intresset för läsförståelsestrategier som 

forskningsområde är relativt nytt och att lärare saknar kunskaper i hur man 

undervisar i läsförståelse.  

 

Utifrån dessa reflektioner skulle det vara intressant att undersöka vidare i hur 

mycket tid som läsförståelse får i skolans undervisning. Det skulle även vara 

intressant att undersöka om och hur lärare använder sig av läsförståelsestrategier i 

sin undervisning, vilka läsförståelsestrategier de använder sig av och hur lärare 

behärskar den pedagogik som krävs kring att undervisa i läsförståelse. Det skulle 

till och med vara intressant att undersöka hur man skulle kunna sprida 

användandet av dessa läsförståelsestrategier. 
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