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Abstract 
 
I denna systematiska litteraturstudie är det övergripande syftet att undersöka minnets betydelse 
vid olika lässtrategier. Syftet har konkretiserats genom frågeställningen: Vilken betydelse har 
minnet för de tre strategierna: repetition, frågeställande och motivation? Genom sökningar i 
olika databaser och genom manuella sökningar har de vetenskapliga artiklarna och 
avhandlingarna påträffats. Minnets betydelse i forskning går att finna men inte alltför frekvent 
när det kommer till en kombination med lässtrategier. Forskning visar att lässtrategier är viktiga 
för elever och deras minne, vilket även finns med i Lgr -11 som omnämner lässtrategier och 
dess betydelse i det centrala innehållet i ämnena svenska och svenska som andraspråk. 
Lässtrategier används när läsförståelsen fungerar för eleven. Om pedagogen använder sig av 
repetition är det av vikt att göra det innan för lång tid passerats sedan det första lärtillfället. 
Repetition är inte alltid den mest framgångsrika strategin; studier visar att ett fokus på de 
huvudtankar som råder i en text är bäst att koncentrera sig på. Att använda sig av strategin där 
pedagogen ställer frågor till eleverna förefaller vara en av de mest utbredda strategierna i skolan 
och fungerar mycket bra för minneskapaciteten hos elever. Alla elever behöver lässtrategin 
motivation/uppmuntran men hur pedagogen använder den har stor betydelse. 
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1. Inledning 
 
Alla människor behöver kunna läsa. Läsning innebär att vi människor kan vara delaktiga i 
demokratin och samhället. Alla elever behöver således lära sig läsa för att kunna ta del av alla 
de budskap som samhället ger oss i form av instruktioner, vägledning och information i böcker, 
tidningar och sociala medier (Ingvar & Eldh 2014 s.145). Läsning tillsammans med skrivandet 
är skolans viktigaste uppgift. Genom olika typer av lässtrategier kan individen framgångsrikt 
minnas den kunskap som ges i skolan. Lässtrategier är även en förutsättning för människor i 
arbetslivet. Genom att tidigt, redan i de lägre årskurserna, veta vilka strategier som passar varje 
individ vid inlärning leder det till att fortsatt skolgång och arbetsliv blir enklare och mer 
berikande.  
 
Lässtrategier handlar om hur man läser och förstår en text. En strategi är en plan för hur man 
ska gå tillväga medan en teknik är hur man faktiskt ska göra för att kunna åstadkomma något. 
Elever i skolan behöver således lässtrategier för att kunna förstå vad de läser. När en elev har 
en fungerande avkodning (läsförståelse) kan hjärnan istället arbeta med lässtrategier för att 
förstå texten (Ingvar & Eldh 2014 s.145). I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Lgr -11) framgår det hur viktigt detta är. I Lgr -11, som är det dokument 
skolans personal ska arbeta utifrån, finns att läsa att elever i årskurs 1-3 ska lära sig att förstå 
och tolka texter med hjälp av olika lässtrategier (Skolverket 2011 s.223, 240). De internationella 
undersökningarna PISA och PIRLS visar hur svenska elevers resultat i läsförståelse och 
läsförmåga har blivit sämre. Det har i dessa undersökningar även visat att tiden som avsätts för 
att utveckla svenska elevers läsförmåga är lägre än i andra länder (Reichenberg 2008 s.13). 
 
Lärare är tillsammans ansvariga för att hjälpa elever att hitta lässtrategier som får klassen att 
komma ihåg vad de har läst, att de får ett läsflyt samt kan behålla den nyvunna kunskapen och 
därefter kunna plocka fram den kunskapen vid behov. Idag, efter många år av forskning på 
människans hjärna, säger vetenskapliga studier att hälften av hjärnans kapacitet är genetisk 
medan den andra delen består av funktioner som vi kan träna upp. Därför har skolan ett stort 
ansvar att bidra till den träning som leder till utveckling (Ingvar & Eldh 2014 s.86). 
 
Användningen av lässtrategier kan användas av hjärnan först efter att eleven har övat på läsning 
och har en läsförståelse. Ingvar & Eldh (2014 s.145) skriver att det är mycket arbete som krävs 
av en individ för att läsförståelse ska fungera och ledigt utrymme måste finnas i hjärnans 
arbetsminne. När textkunskap kan lagras i arbetsminnet frigörs annan hjärnkapacitet så att 
individen kan bilda en förståelse för det som lästs. En lässtrategi ska därför ses som en kreativ 
process där kunskap som lagrats sedan ska kunna plockas fram och användas. 
 
Under de olika perioder för verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) som vi under Grundlärar-
programmets gång haft så har elevernas olika lässtrategier vid läsförståelse intresserat mig. 
Mina VFU-veckor som bestått av fem veckor långa perioder samt kortare fältdagar som har 
tillbringats i klass två och tre vid två olika skolor. Pedagogernas sätt att använda olika 
lässtrategier har fått mig att fundera över vilka strategier som är de mest lämpliga för att främja 
minneskunskapen hos eleverna. Några elever har gett exempel på att de inte minns den text de 
just läst medan andra elever inte kan komma ihåg orden de läst, om orden är långa. Det tenderar 
också att alltid finnas de elever som hävdar att de inte varit med på vissa moment i 
undervisningen när det sedan faktiskt visat sig att de inte minns själva tillfället eller 
genomgången lektion i ämnet. Hur kommer det sig att olika elever kommer ihåg olika saker? 
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Svenska elevers resultat i läsförståelse har genom PIRLS-resultatet 2011 samt i PISA-
undersökningen 2012 gett bevis på att kunskaperna i läsförståelse uppvisar en negativ trend. På 
debattsidan i Dagens Nyheter (2013, 13 december) skriver Barbro Westlund som är lektor i läs- 
och skrivutveckling vid Stockholms universitet att ”Lärare ska undervisa sina elever i 
lässtrategier i samtliga av grundskolans stadier. Eleverna ska få stöd i och bedöms också i hur 
de använder olika lässtrategier. Men hur man undervisar i läsförståelse är ett område som inte 
tillräckligt problematiserats i svensk skola”. Detta ökar min nyfikenhet på lässtrategier samt 
hur undervisningen bör genomföras. Vidare skriver Isak Skogstad (2017, 26 mars), tidigare 
ordförande för Lärarnas riksförbund i en annan debattartikel i Dagens Nyheter om hur 
pedagogik bör ersättas av neurovetenskap ”Neurovetenskapen ämnar förklara hur den 
mänskliga hjärnan fungerar; hur kunskap lärs in, lagras och tas fram. Då barns kognitiva 
utveckling och inlärning sker i hjärnan bör forskningsfältets vetenskapliga rön utgöra en 
naturlig del i en modern lärarutbildning”, vilket är en intressant tanke och kanske någonting 
som kommer införas i framtidens skola. Han fortsätter sedan ”Slopa därför pedagogiken till 
förmån för kognitiv neurovetenskap och utbildningspsykologi”.  
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka hur de olika lässtrategierna 
används och hur eleverna med hjälp av lässtrategier kan uppnå bra resultat i skolan, främst i 
årskurs 1-3. De tre strategierna är utvalda eftersom de är frekvent förekommande och kräver 
ingen specifik utrustning för att genomföras. Syftet är också att försöka ge en fördjupad 
förståelse för hur pedagogen kan ha användning av dessa minnestekniker i sin undervisning.  
 
1.2 Frågeställning 
 
Vilken betydelse har de tre lässtrategierna: repetition, frågeställande samt motivation för 
elevers minne? 

2. Bakgrund 
 
Nedanstående del inleds med en förklaring av de begrepp som genomsyrar denna studie. 
Därefter följer rubriken skolans styrdokument där information ifrån läroplanen, Lgr -11, 
(Skolverket 2011) ges vilket sedan följs av en beskrivning av olika lässtrategier. Avsnittet 
förklarar sedan vilken funktion och betydelse minnet har för de olika lässtrategierna. 
 
2.1 Begreppsdefinition 
 
Lässtrategier/Lärstrategier 
 
Lässtrategier kan användas för att förstå en texts innebörd. En del barn förstår själva strukturen 
i en text tidigt medan andra barn måste få mer hjälp med det. När läsförståelsen finns och eleven 
vill lära sig mer då behövs en strategi. Exempel på lässtrategier är att kunna ställa och besvara 
frågor om textens innehåll, plocka ur det väsentligaste; alltså de huvudtankar som finns i texten 
samt att förstå textens dolda eller öppna budskap. Ordet lässtrategier kan även benämnas som 
lärstrategier (Ingvar & Eldh 2014 s.146) vilket kan förvirra läsaren i de texter skrivna i ämnet. 
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Avkodning 
 
Avkodning innebär att ordet i meningen känns igen, personen kan uttala det och förstå ordets 
innebörd. En avkodning av ord innebär också att läsaren kan koppla ihop ordet med tidigare 
erfarenheter och hitta ett sammanhang (Reichenberg 2008 s.25). Genom att ha en automatiserad 
avkodning blir läsningen effektiv och eleven kan läsa utan ansträngning. Fokus kan läggas på 
textens innehåll istället för att sparas i minnet. Om eleven har svårigheter med avkodningen 
tycker eleven läsning är svårt och läser därför generellt mindre vilket blir en negativ nedgång 
(Tjernberg 2011 s.22). 
 
Läsförståelse  
 
Läsförståelse handlar om att läsaren förstår textens språkliga meddelande och innebörd. För att 
kunna läsa krävs att man dels behärskar avkodning av text och dels besitter en förståelse av 
texten. Om den text man läser innehåller obekanta ord, långa meningar och en komplicerad 
satsbyggnad kan läsförståelsen utebli för läsaren. (Lundberg 2017). 
 
Arbetsminne 
 
Arbetsminnet är den del av hjärnan som håller informationen i fokus när man lyssnar till någon 
som talar, när en tanke tänks enligt Nationalencyklopedin (Nilsson 2017) och när läsförståelse 
eller inlärning ska hanteras (Klingberg 2007 s.45). Arbetsminnet är begränsat och barn har 
mindre kapacitet än en vuxen, vilket kan märkas när långa instruktioner ges till barn eftersom 
barnet då inte kan minnas allt som sagts i instruktionen. Arbetsminnet behöver ha ledig plats 
för att kunna lagra kunskap vilket innebär att individen först måste ha läsförståelsen 
automatiserad för att sedan kunna lägga fokus på strategier och verkligen förstå vad texten 
handlar om. Det kräver mycket arbete av eleven (Ingvar & Eldh 2014 s.145). Att ha ett sämre 
arbetsminne än vanligt vid vissa tillfällen i livet är helt normalt. Det drabbar både vuxna och 
barn ibland. Orsaken är att vi har för mycket att tänka på just då och hjärnan selekterar vad den 
ska komma ihåg (Klingberg 2011 s.15). Ett barn med koncentrationssvårigheter i exempelvis 
läsförståelse har ett nedsatt arbetsminne. Arbetsminne är detsamma som korttidsminne 
(Klingberg 2016 s.85).  
 
Det går att träna upp arbetsminnet men metoderna har varit kontroversiella vilket beror på att 
kopplingar till intelligens görs (Klingberg 2016 s.85-89). Arbetsminnet är en mycket 
grundläggande funktion i hjärnan som ska kunna lösa logiska problem, komma ihåg ett ansikte 
och behålla informationen när du får en vägbeskrivning samt mycket mer (Klingberg 2007 s.36-
38). Problem som kan uppstå för oss människor och vårt minne i dagens enorma 
informationssamhälle är just att våra hjärnor är begränsade i arbetsminnet och därför inte kan 
kan hantera all information som ständigt överöser oss (Klingberg 2007 s. 47). 
 
Långtidsminne 
 
Till skillnad från arbetsminnet är långtidsminnet, som man hör på namnet, en funktion i hjärnan 
som nästan är obegränsad. För att minnen/kunskap/information ska hamna i långtidsminnet 
krävs att en rad olika funktioner samarbetar med varandra i hjärnan. Om något av dessa 
områden i hjärnan blir utsatt för skada påverkar det långtidsminnets funktion (Klingberg 2007 
s.40). 
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Inre motivation 
 
Inre motivation innebär att eleven själv vill läsa en text och tenderar att slukas upp av den. 
Pedagogen bör satsa på att ge eleven mer inre motivation istället för yttre, att eleven känner lust 
att läsa och på så sätt ”skapar ett livslångt lärande genom läsning” (Westlund 2009 s.28). 
 
Yttre motivation 
 
När en elev blir belönad med exempelvis pengar efter att ha läst en text, är det ett exempel på 
en yttre motivation. Eleven skulle troligen inte läsa utan belöning och belöningen är alltså det 
enda som driver läsaren till att över huvud taget läsa texten. Det är en kortsiktig motivation som 
sällan håller i längden (Westlund 2009 s.28). 
 
2.2 Skolans styrdokument 
 
I det centrala innehållet för ämnena svenska och svenska som andraspråk i Lgr -11 (2011 s.223, 
240) finns att läsa att elever i årskurserna 1-3 ska lära sig att förstå och tolka texter med hjälp 
av olika lässtrategier. Eleven ska lära sig att arbeta med texten utifrån en given teknik och 
metod. Beroende på vilken typ av text det är måste eleven anpassa sig. Under rubriken 
kunskapskrav på sidan 227 (Skolverket 2011) står också hur eleverna ska kunna läsa bekanta 
och elevnära texter med hjälp av olika lässtrategier för att på så sätt kunna läsa med flyt. 
Lässtrategier är enligt Lgr -11 konkreta sätt att ta sig an en text. Vidare kan man läsa att för 
elever högre upp i åldrarna, i årskurserna 4-6, innebär lässtrategier också att kunna utveckla 
förmågan att kunna förstå texters budskap. Även kunna förstå den eventuella information som 
står mellan raderna bör eleverna behärska (Skolverket 2011 s.224). 
 
Eleverna ska få med sig språkliga strategier där minnet ska fungera på så sätt att det som sagts 
muntligt sedan ska kunna skrivas ned (Skolverket 2011 s.224). För en del barn som börjar i 
skolan kanske inte vanan att återberätta för andra finns och inte heller vanan att skriva ner vad 
man varit med om eller hört talas om. Därför behöver den förmågan tränas upp. Om eleverna 
själva blir medvetna om hur de tar in kunskap kan de på så sätt lagra och behålla kunskaperna 
i minnet. 
 
2.3 Minnet 
 
Minnet är ett grundläggande stöd vid utbildning. För att nå bra resultat är det därför viktigt med 
minnesstrategier för eleverna (Ballarini, Martinez, Perez, Diaz, Moncada, Viola 2013 s.1). 
Minnet har begränsade resurser och är olika för alla människor. Kognition är ett annat ord för 
intellektuella funktioner och inom kognition finns flera olika uppgifter för hjärnan där minnet 
är en av dem. I hjärnan finns olika variationer av minne såsom arbetsminne och långtidsminne. 
Vuxna har ett bättre minne än barn och tros bero på att kommunikationen mellan olika nätverk 
i hjärnan som förstärks ju äldre människan blir (Klingberg 2016 s.96). Enligt Klingberg (2016 
s.104) kan skolans mentala aktiviteter såsom att komma ihåg sifferkombinationer träna upp 
arbetsminnet. 
 
2.3.1 Minnets funktion 
 
Minnet är till för att användas när man vill se tillbaka på det som hänt men minnet ska även 
kunna användas för tänkande och planerande av händelser i framtiden. Denna process kan 
ibland styras av individen själv men verkar även fungera omedvetet ibland i våra hjärnor 
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(Linell, Jacobsson Öhrn, Jönsson 2011 s.381). Det finns flera exempel på vad som förbättrar 
respektive försämrar minnets kapacitet hos individer. Forskning visar att stress, upphetsning, 
motivation och ärftlighet är faktorer som även de spelar in förutom vilken lässtrategi som 
används. 
 
2.4 Lässtrategier 
 
Här nedan kommer definitionen av ordet lässtrategi att utvecklas. Olika exempel på lässtrategier 
kommer att ges och de tre strategierna beskrivas som studiens frågeställning avser. 
 
2.4.1 Definitionen av ordet lässtrategi 
 
I Reichenbergs bok Vägar till läsförståelse (2008 s.11) skriver författaren att professor Ingvar 
Lundberg definierar läsförståelse att handla om hur individen själv är medveten om förståelsen 
av en text. Om individen inte förstår måste man veta hur man ska gå tillväga för att kunna förstå 
texten. Det är det som kallas för en strategi. 
 
Elever förstår en text med hjälp av lässtrategier. När förståelsen/avkodningen av text fungerar 
kan hjärnan istället arbeta med lässtrategier för att förstå texten (Ingvar & Eldh 2014 s.145). 
Att minnas allt vi lär oss är en omöjlighet eftersom det helt enkelt inte får plats i vår hjärna, 
men att minnas var vi hittar tillbaka till informationen och kunna plocka fram kunskapen när vi 
behöver den, är möjligt och självklart önskvärt (Jörgensen 2009 s.77).  
 
För att kunna minnas och förstå en text behöver vi således färdigheter, strategier och specifika 
kunskaper som ska leda fram till förmågan att kunna läsa texter. Forskare bör därför undersöka 
hur textbehandling ska bearbetas vid inlärning och minneslagring anser Gunn (2008 s.405). 
 
2.4.2 Exempel på lässtrategier 
 
Instructional conversations (IC), som fritt översatt betyder samtal med instruktioner. IC innebär 
textsamtal med eleverna. Där är just frågeställningar ett dominerande inslag i undervisningen. 
Modellen går ut på att läraren förberett ett tema som skall diskuteras och eleverna börjar med 
att få en introduktion till en text. Lärarens uppgift är sedan att ställa öppna frågor om texten, ge 
eleverna instruktioner, där svaren på frågorna inte är givna. Om eleverna fastnar på vissa ord 
eller om något annat är oklart går läraren in och förklarar/undervisar. Med hjälp av frågorna ska 
eleverna kunna plocka fram det väsentliga i texten ur sitt minne och kunna diskutera det i ett 
samtal. För att det ska fungera krävs att elevernas minneskapacitet är hög vilket därför inte 
gynnar de minnesvaga (Reichenberg 2008 s.85). 
 
En annan modell där läraren ställer frågor till eleverna är QtA som betyder Questioning the 
Author, fritt översatt, utfrågning av författaren. Modellen går ut på att läraren ställer inledande 
frågor om textens budskap och frågar eleverna vad författaren vill ha sagt med sin text. Läsaren, 
som kan vara läraren eller eleverna, ställer sedan frågor om texten som tycks vara oklara. 
Därmed flyttas fokus från läsaren till textens författare som kan ha använt sig av svåra ord, 
långa meningar eller en komplicerad meningsbyggnad. Läraren/eleven kan också komma med 
egna förslag på ord som går att använda eller mindre komplicerade meningar och därigenom 
bli en aktiv läsare. På så sätt ökas förståelsen av texten för eleven. (Reichenberg 2008 s.95). 
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Barbro Westlund beskriver i boken Att undervisa i läsförståelse (2009 s.263) modellerna RT 
(Reciprocal Teaching) och TSI (Transactional Strategies Instruction). Båda är 
lässtrategimodeller som syftar till att tolka texter med hjälp av frågor, att reda ut oklarheter och 
att sammanfatta texter. För barn i lågstadiet kan figurerna Spågumman (som förutspår, tror), 
Konstnären (som skapar inre bilder), Detektiven (som ställer frågor), Reportern (som klargör 
och förklarar) och Cowboyen (som sammanfattar, fångar in det viktigaste) förekomma. De 
figurerna kan tillsammans vara en strategi för läraren att i olika steg, användas med en figur i 
taget, bearbeta texter och få eleverna att förstå, i de lägre åldrarna. 
 
I den internationella studien PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) visade 
det sig att antalet elever var färre i den svenska skolans årskurs 4 som fick möjlighet att arbeta 
med lässtrategier varje vecka än vad elever i andra länder fick göra (Skolverket 2007 s.88). 
 
2.4.3 Studiens tre lässtrategier 
 
Den första lässtrategin i denna studie innebär repetition av text. Det har visat sig att endast  
20 % återstår i vårt minne av det ursprungliga efter endast några dagar när vi har läst en text. 
Om vi repeterar innehållet kommer vi att minnas mer och glömskan blir mindre. Redan efter 
en repetition har minnet fördubblats (Klingberg 2011 s.63). Om man upprepar och läser en text 
flera gånger kommer inlärningskurvan stiga och sträcka sig längre upp för varje gång. Om 
repetition sker tillräckligt många gånger blir det till slut memorerat i vårt minne och det sker 
exempelvis när vi lär oss cykla, multiplikationstabeller eller vid vissa sångtexter (Jörgensen 
2009 s.76). 
 
Studiens andra lässtrategi består av att läraren ställer frågor för att se om eleven har förstått 
textens innebörd. I boken Hjärnkoll på skolan (2014 s.51) beskriver en  lärare hur en elev läst 
om kustklimat utan att förstå vad en kust är. Det blir ett tydligt exempel på när en fråga ställs 
om det specifika ordet kust och eleven inte alls vet vad det är. Därmed kan frågeställandet 
användas som en strategi. 
 
En tredje lässtrategi är motivation. Att motivera elever kan dock göras på olika sätt. Motivation 
är inte detsamma som att ge beröm. Författaren Hattie (2014 s.92) skriver att det är viktigt att 
tänka hur motivation genom beröm inte automatiskt gör att lär man sig mer. Det stämmer nästan 
aldrig. Hattie menar att en ständig ström av beröm, vare sig det är till barn eller till elever i 
skolan visar med det beteendet att mottagaren inte behöver anstränga sig mer. Det som istället 
krävs för att uppnå motivation är att spara på berömmet men ge barnet/eleven informativa 
återkopplingar.  
 
Om eleven är motiverad och intresserad av att läsa en text går det mycket lätt att komma igång. 
Dessutom bygger läsaren upp kunskap och kan förstå en text genom kognitiva strategier (genom 
sitt eget tänkande) om hen är motiverad (Eckeskog 2013 s.29). Är eleven däremot tvingad till 
att läsa en text som inte verkar vara intressant blir det svårt att koncentrera sig och därmed 
svårare att minnas vad man läst. Det har visat sig viktigt med olika typer av belöningar och 
återkoppling för att barn ska prestera bättre (Klingberg 2011 s.150). För att höja motivationen 
hos elever bör man förklara varför eleven ska läsa texten, eliminera andra uppgifter i elevens 
närhet så att koncentration på texten blir det primära samt att försöka göra texten spännande för 
eleven (Jörgensen 2009 s.70).  
 
Klingberg (2016 s.160) beskriver i sin bok en undersökning gjord på barn (vid 
matematikundervisning) gjord av psykologen Carol Dweck där resultaten från de barn som fick 
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höra att de var jätteduktiga visade sig ge upp lättare än de barn som fått höra att de måste 
anstränga sig mer. Att hela tiden berömma skapar ett negativt beteende hos individen. När 
svårare uppgifter kommer och hen inte klarar dem men personen fått beröm hela tiden vid 
enklare saker, innebär det att effekten blir nedbrytande. Då är det bättre att som lärare tala om 
att saker och ting ibland är svåra och det är helt naturligt att ibland känna så. På detta sätt lyckas 
elever bättre i olika tester. De minns mer och förstår mera (Hattie 2014 s.93). 

3. Metod 
 
I nedanstående del av studien presenteras vilka metoder som använts och de etiska aspekter 
som tagits hänsyn till, vilka urval och avgränsningar som legat till grund för studien samt vilka 
databaser och sökord som använts.  
 
3.1 Metodval 
 
Denna studie är systematiskt gjord. Sökresultatet för de vetenskapliga artiklar och avhandlingar 
som studerats har synliggjorts och en beskrivning finns över hur sökprocessen gått till. 
Tillsammans visar metoddelen hur utvald forskning belysts, granskats och analyserats. Hänsyn 
har tagits för att uppnå kriterierna för en systematisk litteraturstudie enligt följande av Eriksson 
Barajas, Forsberg, Wengström (2013 s.32): tydliggöra studiens syfte, formulera 
frågeställningar, tydliggöra metoderna för litteraturstudien, ange och förklara sökord och 
sökstrategier, redovisa valet av litteratur, vetenskapliga artiklar och rapporter, analysera, visa 
på resultat och diskussion samt dra slutsatser. Genom den sammanställning av resultat som 
finns utifrån den vetenskapliga forskningen kan resultatet på så vis bli relevant och senare 
komma till användning i mitt framtida yrke som pedagog i skolan. 

 
Nedanstående systematiska litteraturstudie där svar söks i tidigare forskning kommer att ha 
resultat som har en vetenskaplig forskningsgrund. Den relevanta litteratur som tagits med är 
noga utvald. Litteraturens innehåll är utvald för att besvara studiens frågeställning och lästa i 
sin helhet. De källor som ligger till grund för studien har kritiskt värderats genom en 
användning av texter som är peer rewied vilket innebär att artikeln har granskats och godkänts 
av andra forskare (Eriksson Barajas m.fl. 2013 s.61). Resultaten ifrån tidigare dokumenterad 
forskning lyfts fram och används i denna studie för att uppnå evidens som är av betydelse för 
denna studies syfte. Denna undersöknings syfte, sökningar, urval, och resultat finns tydligt 
beskrivna vilket är de kriterier som bör uppfyllas vid en systematisk litteraturstudie (Eriksson 
Barajas m.fl. 2013 s.27-29). Antalet källor i en litteraturstudie kan variera; det är inte antalet 
som är det väsentligaste utan att den litteratur som valts ut är den mest relevanta för det aktuella 
ämnet (Eriksson Barajas m.fl. 2013 s.31-32).  
 
3.2 Etiska aspekter  
 
En systematisk litteraturstudie kännetecknas av att ha en hög reliabilitet vilket innebär att 
samma resultat skall kunna uppnås genom samma typ av studie. Studien ska dessutom  kunna 
utföras vid upprepade mätningar. Alla vetenskapliga artiklar och avhandlingar som kommer att 
selekteras väljs ut för att uppnå studiens syfte för att på så sätt uppnå en hög validitet. Därför är 
metodbeskrivningen tydligt beskriven liksom valda artiklar. Studiens innehåll har inte 
förvrängts eller plagierats (Eriksson Barajas m.fl. 2013 s.52,103,105). 
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3.3 Urval och avgränsningar 
 
Sökning av artiklar begränsades till en början att vara ifrån år 2000 fram till år 2017 för att ta 
del av den mest aktuella forskningen vilket är viktigt enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013 s.115). 
Allt eftersom sökningen fortskred ändrades dock årens sökintervall till att gälla ifrån år 1995 
eftersom mer forskning då fanns åtkomlig inom det aktuella området. Endast material som var 
tillgängligt omedelbart (fulltext) valdes för att omgående kunna läsas och arbetet med studien 
kunde därmed inledas omgående. Både svenska och engelska sökord användes eftersom både 
svensk och internationell forskning är intressant för ämnet.  
 
En avgränsning som gjordes i studien var att artiklar som generellt innehöll beskrivningar av 
kroppens olika funktioner och då speciellt hjärnan som innefattar vårt minne valdes bort 
eftersom sådana studier inte passar i denna undersökning för svenskämnet. Forskare förefaller 
ha undersökt mest om arbetsminnet hos barn och vuxna och de brister i arbetsminnet som är 
orsaken till koncentrationssvårigheter eftersom ett flertal artiklar i databaser hittades om detta. 
Trots att studier visar på att förtidigt födda barn, barn med adhd och barn som skadat huvudet 
ofta har problem med koncentrationen och har problem i matematik valdes även de artiklarna 
och avhandlingar bort eftersom de inte är adekvata för denna studie (Klingberg 2016 s.85-89). 
Vid starten påträffades även ett flertal artiklar som behandlade lässtrategier vid olika typer av 
språkstörningar eller andra handikapp men de valdes bort också eftersom studien avser den 
större gruppen av elever. 
 
Många artiklar i databaserna handlar om äldre elever eftersom mer forskning verkar ha bedrivits 
på elever i högre årskurser. I denna studie har fokus varit på elever i skolans tidigare årskurser, 
1-3, i den mån det har varit möjligt. Undantaget är artikeln skriven av Humphries & Ness (2014) 
eftersom artikeln ansågs relevant för studiens frågeställning. Deltagarna i den undersökningen 
innefattar något äldre elever än Sveriges lågstadium. De är elever mellan 9-11 år (motsvarande 
USA:s fjärde och femte klass).  
 
Sökorden i databassökningarna har varit på svenska och engelska eftersom både nationell och 
internationell forskning på området eftersökts. Vid sökningar i olika databaser rörande 
lässtrategier uppkommer ofta artiklar om olika hjälpmedel också såsom dataprogram och spel. 
Dessa har jag valt att bortse ifrån eftersom denna studies lässtrategier avser strategier utan några 
yttre hjälpmedel. Artiklar och avhandlingar innehållandes minne samt lässtrategier innefattar 
ofta ämnet matematik också vilket också valdes bort. Svenska och engelska ord användes för 
att bredda utbudet av artiklar och få en möjlighet till att kunna ta del av internationella resultat 
vid vetenskapliga undersökningar.  
 
Avhandlingar och artiklar som kopplat samman minneskapacitet med intelligens har heller ej 
tagits med. Anledningen till det beror på att undersökningen inte har för avsikt att hamna i 
någon diskussion bestående av positiva eller negativa åsikter av olika strategier beroende på 
elevers intelligens. Avsikten har istället varit att presentera ett resultat som visar vilka 
lässtrategier som används och underlättar för eleverna i skolan. 
 
Mitt framtida arbete kommer att ske på lågstadiet varför dessa årskurser och åldrarna 6-9 år 
varit de utvalda i denna studie. Denna litteraturstudie syftar till att ha svenskämnets didaktik i 
fokus och olika minnesteorier som leder fram till lässtrategier för att få en mer begränsad och 
nyanserad bild av minnesfunktionen i skolans undervisning. 
 
 



 9 

3.4 Bibliotekarieledd sökning 
 
Vid en första träff med en bibliotekarie på Högskolan Dalarna gjordes en genomgång om hur 
det övergripande sättet en databassökning kan genomföras. Bibliotekarien förevisade databasen 
ERIC (Ebsco) som den främsta databasen sett utifrån studiens valda ämne. Bibliotekarien 
visade också vilka fördelar det har att använda sig av ämnesordlistan (thesaurus) i databasen 
ERIC precis som Eriksson Barajas m.fl. (2013 s.80) påvisar i sin bok om man vill använda sig 
av specifika ämnesord. Inriktningen på studien var då ett annat varför nyckelbegreppen var 
andra än det nu aktuella. Snart därefter bokades därför en ny tid för att få möjlighet till fler 
uppslag för mitt arbete om minnets betydelse vid lässtrategier. 
 
Den andra nätbaserade träffen via Högskolan Dalarnas bibliotek fokuserade på att finna resultat 
från tidigare genomförd forskning om minnets betydelse vid användning av lässtrategier. 
Bibliotekarien höll med om att det var svårt att hitta adekvat forskning om just minnets 
betydelse. Bibliotekariens förklaring till det var att minnet troligen ingår i olika 
sammanställningar som forskare genomfört. Forskare har undersökt hur elever blir hjälpta av 
lässtrategier men inte specifikt vilken roll minnet spelar i sammanhanget, menade 
bibliotekarien vidare. Därför genomfördes sökningar i databaser som innehöll ordet review 
(sammanställning). Bibliotekarien föreslog användningen av primary school som sökord 
istället för elementary school som jag använt i tidigare sökningar. Jag fick också rådet att läsa 
de samlade vetenskapliga metastudierna sammanställda av professorn John Hattie. 

3.5 Databaser 
 
Genom att använda Högskolan Dalarnas inloggning blev tillgången till databaser, artiklar och 
tidskrifter tillgängliga vid sökning. Databasen ERIC (Education Resources Information Center) 
är den databas som använts mest på inrådan ifrån bibliotekarien vid Högskolan Dalarna 
eftersom databasen innehåller artiklar som behandlar ämnen inom undervisning och utbildning 
och består av internationell forskning. Endast engelska ord användes vid sökningen för att 
sökningen skulle kunna finna internationell forskning. 
 
Google Scholar är den andra databasen som använts, dock inte lika frekvent eftersom antalet 
träffar blev väldigt många då databasen även innehåller böcker, konferensmaterial och 
examensarbeten. Google Scholar innehåller ingen möjlighet till avgränsning. Därför användes 
databasen främst för att bredda utbudet av vetenskapliga artiklar. Här nyttjades först svenska 
ord för att på så sätt försöka hitta svensk forskning inom valt område men då blev sökresultaten 
få. Motsvarande ord på engelska användes sedan med motsatt resultat. Alldeles för många 
träffar blev funna. 
 
Summon är en databas som också använts och som även den uppvisat många träffar vid 
sökning. Tyvärr fungerade inte avgränsningarna särskilt bra trots att ord användes för att 
utesluta ämnen som matematik, dyslexi och funktionsnedsättningar som är vanliga när sökning 
sker om minneskapacitet. De manuella sökningar som gjordes skrevs in i databasen Summon. 
Databasen har fungerat ypperligt till att finna användbar forskning som först hittades i olika 
böckers källförteckningar (se manuell sökning) och referenslistor. I denna databas kan man 
snabbt välja fulltext och hitta avhandlingar och artiklar som är peer-reviewed. 
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3.6 Sökord och sökresultat 
 
I tabeller nedan finns de relevanta resultat som blev funna vid sökningar i de olika databaserna. 
Avgränsningar som är gjord i alla databaser avser endast artiklar och avhandlingar som är peer 
reviewed samt från åren 1995-2017 och som finns i fulltext. Vid samtliga sökningar har orden 
matematik, dyslexi och funktionsnedsättningar uteslutits (NOT mathematics, NOT dyslexia, 
NOT disabilities) eftersom de inte är adekvata för min studie. 
 
3.6.1. Sökningar i databasen ERIC (Ebsco) 
 
Nedanstående sökord användes i databasen ERIC: 
(Siffrornas motsvarighet visas i tabellen). 
 

1) Reading strategies 2) Elementary school 3) Memory 4) Motivation  
5) Questioning 6) Importance of memory 
 

För att få fler antal träffar användes engelska ord som sökord. 
 
 
Tabell 1. Databassökning i ERIC 
 

ERIC Sökord 
Antal 
träffar Lästa titlar Lästa abstract Antal helt/delvis inkl. 

          i studien 
A 1 AND 2 AND 3 12 12 12 1 
B 1 AND 3 AND 4 8 8 8 0 
C 1 AND 3 AND 5 6 6 6 (1) 
D 1 AND 6 9 9 9 0 

 
 
3.6.2 Sökningar i databasen Google Scholar 
 
Nedanstående sökord användes i databasen Google Scholar: 
(Siffrornas motsvarighet visas i tabellen). 
 

1) Lågstadiet 2) Minne 3) Lässtrategier 4) Sammanställning 5) Minnesregler 
6) Repetition 7) Elementary school 8) Memory 9) Learning strategies 10) Review  
11) Memory rules 12) Repetition 

 
 
För att få träffar på svenska användes svenska ord som sökord. Därefter användes motsvarande 
ord på engelska. Sökår går inte att välja i denna databas. 
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Tabell 3. Databassökning i Google Scholar 
 

Google  Sökord Antal Lästa  Lästa  
Antal helt/delvis 

ink. 
Scholar    träffar titlar abstract i studien 

E 1 AND 2 AND 3 7 7 7 0 
F 1 AND 2 AND 3  5 5 5 0 
G 2 AND 3 9 9 9 0 
H 2 AND 4 AND 5 3 3 3 0 
I 7 AND 8 AND 9  17400 100 10 0 
J 7 AND 8 AND 9 16400 100 10 0 
  AND 12 6110 100 10   
K 7 AND 8 19200 100 10 0 
L 8 AND 10 AND 11 19600 100 10 0 

 
3.6.3 Sökningar i databasen Summon 
 
Nedanstående sökord användes i databasen Summon: 
(Siffrornas motsvarighet visas i tabellen). 
 
1) Reading strategies 2) Elementary school 3) Memory 4) Remembering 5) Improve  
6) Meta-analysis 7) Motivation 8) Primary school 

 
För att få fler antal träffar användes engelska ord som sökord. 
 
Tabell 2. Databassökning i Summon 
 

Summon Sökord 
Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Antal helt/delvis 
inkl. 

     i studien 
M 1 AND 2AND 3 8650 100 20 0 
N 1 AND 2AND 372 100 10 1 
 3 AND 4 AND 5     

O 1 AND 3 AND 8 35556 100 10 0 
P 1 AND 2 AND 6 2590 100 10 0 
Q 1 AND 2 AND 7 11764 100 10 0 

 
3.7 Manuell sökning 
 
Med hjälp av en manuell sökning har några relevanta avhandlingar och annan litteratur hittats.  
I den manuella sökningen utökades årtalen att redan från början gälla från år 1995 och inte 
begränsas från år 2000 som gjordens i studies början eftersom sökträffarna då blev flera. 
Eriksson Barajas m.fl. (2013 s.74) ger ett flertal tips på hur manuella sökningar kan gå till och 
för varje avhandling eller bok som hittats under sökningen har litteraturens referenslista samt 
källförteckning studerats noga. Av de artiklar/avhandlingar som hittats har några namn varit av 
speciellt intresse för denna studies problemställning, De namnen har då genererat sökningar på 
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google.se. Några forskare och professorer har dessutom inneburit sökningar på google.se för 
att kunna tas vidare till deras egna presentationssidor. Dessa personer förekommer ofta i artiklar 
och litteratur främst i bokform när det gäller minne och lässtrategier. Deras namn är John Hattie, 
Martin Ingvar, Torkel Klingberg och Barbro Westlund.  
 
Nedan presenteras de resultat som framkom vid de manuella sökningarna. 
 
Tabell 1Manuell sökning 
 

Text: 
Typ av 

text: Hittad i /av: Sökning: 
Eckeskog, H. (2013). Varför knackar Licentiat- Sökning på namn i Sökning i databasen 

han inte bara på? avhandling google.se 
Google 

scholar@dalarna 
Gunn, T.M. (2008). The effects of Artikel Hittad i bibliografi Sökning i databasen 

questioning on text processing  från examensarbete Summon@dalarna 

Jaeger, A,. Eisenkraemer, R E., Stein, L M. (2014) Artikel Sökning på namn i Sökning i databasen 

Test-enchanced learning in third-grade children  google.se Summon@dalarna 

Nolen, Bobbitt, S. (2007). Young children´s motivation Artikel Hittad i referenslista Sökning i databasen 

to read and write: Development in social contexts  i en tidigare artikel Summon@dalarna 
Tjernberg, C. (2011). Specialpedagogik i skolvardagen: Doktors- Efter tidigare sökning Sökning i databasen 

En studie i framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande avhandling på författare 
Google 

scholar@dalarna 
 
3.8 Analys av insamlat material 
 
När en litteraturstudie ska värderas är det enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013 s.114) viktigt att 
ta hänsyn till vilket syfte det är med studien, vilka resultat det var som framkom och om de är 
giltiga. Genom att ställa dessa frågor kan en hög validitet samt reliabilitet uppnås. Efter att valet 
av artiklar och avhandlingar genomförts lästes de igenom ett flertal gånger och för att ytterligare 
stärka studien ställdes frågan vid granskning i analysprocessen, vilka årskurser studien gjorts i. 
Tre artiklar, två doktorsavhandlingar och en licentiatavhandling hittades som besvarade syftet 
samt den tidigare beskrivna frågeställningen. Eftersom det var svårt och tidskrävande att hitta 
svar som överensstämde med utvalt syfte och frågeställning togs trots allt en artikel med i 
studiens resultat som är gjord på äldre elever (9-11 år istället för 7-9 år). Det är artikeln av 
forskarna Humphries & Ness (2014 s.551). 
 
3.9 Utvalda forskare 
 
Nedan följer en kort presentation av de personerna som ofta förekommer vid sökningar som 
innefattar minnet och som förekommit i denna studie. De är: John Hattie, Martin Ingvar, Torkel 
Klingberg och Barbro Westlund. Informationen om dem är hämtad från deras egna hemsidor 
och är kopplade till deras företag eller arbetsplatser. 
 
John Hattie är professor i pedagogik och chef för Melbourne Education Research Institute vid 
universitetet i Melbourne, Australien. Hans bok Synligt lärande som finns med i denna studies 
bakgrund är en sammanställning av sammanlagt 800 metastudier som involverar studier på fler 
än 80 miljoner elever och som handlar om elevers prestationer i skolan. 
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Martin Ingvar är professor i integrativ medicin och chef för MR-centrum vid Karolinska 
Institutet.  
 
Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet. Han forskar 
främst om arbetsminnet i hjärnan.  
 
Barbro Westlund är lektor i läs- och skrivutveckling samt lärarutbildare vid Stockholms 
universitet. Hon har skrivit ett flertal böcker om aktiv läsförståelseundervisning.  
 
4. Resultat 
 
I denna del av studien kommer de forskningsresultat som hittats i databaser samt genom 
manuell sökning att redovisas.  
 
4.1 Repetition: 
 
Jaeger, Eisenkramer & Stein (2014 s.513-518) beskriver hur elever i tredje klass får deltaga i 
en undersökning innehållande två olika tester. Syftet med deras studie var att mäta elevernas 
läsförmåga samt IQ. (IQ-delen har valts bort eftersom det inte är relevant för denna studie). 
Studien omfattade 69 elever i klass 3 med elever i åldrarna 8-10 år i fyra olika skolor i Brasilien. 
Undersökningen bestod i att två olika grupper av elever två gånger fick läsa en kort faktatext 
som handlade om solen. Tjugo exempel i texten var utvalda som speciella mål i faktatexten 
vilket innebar att forskarna i resultatet undersökte om eleven lyckats få med denna specifika 
målfakta. I faktatexten var målen solsystem och meteorer exempel på sådana fakta. Därefter 
fick den ena gruppen läsa soltexten två gånger extra medan den andra testgruppen direkt efter 
den första genomläsningen istället fick utföra några matematiska uppgifter innehållande de fyra 
räknesätten. Sju dagar efter genomförd läsning genomfördes ett minnestest för alla deltagare 
om textens innehåll. Testresultaten visade att de elever som läst texten endast två gånger 
komihåg mer än de som fick läsa texten ytterligare två gånger. Forskarna anser sig därmed ha 
starka bevis genom sina utförda tester att pedagogen, genom att använda relevant pedagogiskt 
material i skolan, där eleverna får det väsentliga i en text på en gång, på så vis minns kunskapen 
längre än om upprepning av text sker. Kopplingen till de matematiska uppgifterna var att testa 
elevernas intelligens varför de resultaten inte redovisas här. 
 
4.2 Frågeställande: 
 
Författarna Humphries & Ness (2014 s.552) undersökte 27 elever som var 10 och 11 år. 
Eleverna gick i fjärde- och femte klass och studien pågick under totalt tre månader i en skola i 
USA. Forskarna undersökte hur pedagogerna ställde frågor till eleverna. Resultaten visade att 
minnet förbättrades och att det blev lättare att få fram de huvudtankar som fanns i texten när 
läraren ställde frågor till eleverna. Frågorna som ställdes ledde till förbättringar i alla elevers 
läsförståelseprocesser. Ofta besvarade eleverna lärarnas frågor med samma ord som stod i 
texten. Undersökningen innehöll olika typer av frågor till eleverna. Frågorna delades in i 
kategorier efter om de var minnesbaserade frågor (komma ihåg specifika namn exempelvis i 
texten), konvergent tänkta (överensstämmande), divergent tänkta (oliktänkande) samt frågor 
som var utvärderande. De minnesbaserade frågorna besvarades flitigast av eleverna och de 
kunde exempelvis vara att namnge, utse eller identifiera personer som fanns med i den lästa 
texten. Ofta användes frågor som började med vem, vad, var, när, varför och hur. Författarna 
Humphries & Ness uppmuntrar lärare att använda frågor i sin undervisning som syftar till en 
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metakognitiv läsning (att vara medveten om hur man själv tänker) för att på så sätt få elever att 
minnas det som läses (2014 s.557-562). 
 
I artikeln om de minnestester som Ballarini m.fl. (2013 s.6) och hans kollegor utförde använde 
de sig av ett flertal studier. En av dem var en litterär minnesstudie, som lätt kan användas av 
alla lärare i skolan. I deras undersökning ingick 1676 deltagare i åldrarna 7-9 år från åtta olika 
skolor i Argentina. Forskarnas syfte med studien var att undersöka hur lärare med hjälp av olika 
undervisningsstrategier kan förbättra elevers prestationer. Forskarna ville även undersöka 
effekterna av strategierna och hur de kan förstärka elevernas långtidsminne. De frågade sig om 
händelser före och efter ett kunskapstillfälle spelar någon roll.  
 
I testet läste lärarna två olika korta noveller en timme före och en timme efter ett 
undervisningstillfälle i en vetenskaplig lektion. Testet innebar att lärarna före genomförandet 
av en vetenskapslektion läste en kort novell för grupp A. Den andra gruppen (grupp B) fick 
efter ordinarie lektion ta del av en kort novell. I det andra testet fick båda grupperna en novell 
lästa för sig fyra timmar före (grupp A) respektive fyra timmar efter (grupp B) den 
vetenskapliga lektionen. Efteråt undersöktes hur alla elever (båda grupperna) efter 
novellektionerna kom ihåg de vetenskapliga lektioner som genomförts. Minnestesterna innehöll 
frågor av olika svårighetsgrader. Frågorna var indelade i tre olika nivåer; lätta, medel och svåra 
frågor. De enkla frågorna bestod av frågor som var viktiga för händelsen i novellen och 
karaktärers namn. De medelsvåra frågorna bestod av relevanta aspekter av novellen som bara 
hade nämnts en gång och de svåra frågorna var specifika frågor om händelser och detaljer.  
 
Testerna visade att andelen svåra frågor med flest korrekta svar fanns hos de elever som en 
timme före eller efter vetenskapslektionen fått en novellektion. Däremot påvisades inga 
minnesförbättringar om novellektionen hölls för eleverna fyra timmar före eller efter 
vetenskapslektionen. Ytterligare undersökningar som Ballarini m.fl. gjorde visade även att 
elever mindes helt ny kunskap bättre än kunskap som lärare tidigare delgett eleverna i 
undervisningen eftersom eleverna då kände en motivation av att lära sig det nya (Ballarini m.fl. 
2013). 
 
4.3 Frågeställande/Motivation: 
 
I artikeln skriven av Nolen (2007) undersöktes elevers motivation till läsning och skrivande. 
Studien omfattade 67 elever i årskurserna 1-3, i åldrarna 6-9 år på två olika skolor i USA. 
Intervjuer av elever och lärare samt fältobservationer låg till grund för undersökningen under 
sammanlagt tre års tid. Klasserna observerades i klassrummen cirka 7-8 gånger per år och 
intervjuerna genomfördes varje nytt läsår under cirka 25-30 minuter varje gång. Studien hade 
åtta olika typer av mätningar där motivation mättes. Dessa åtta var: intresse för att läsa/skriva, 
att behärska läsning/skrivning, läsa/skriva för att lära, läsa/skriva för att njuta, läsning/skrivning 
i skolan, undvikande av läsning/skrivning, läsning/skrivning för sin egen skull och slutligen 
läsning/skrivning som verktyg.  
 
Resultatet visade att elevernas motivation följdes åt på samma sätt i både läsning och skrivning. 
I studien förmodade lärarna att eleverna skulle utveckla någon form av kärlek till att läsa genom 
att att skapa olika intressanta aktiviteter vilket alltså stämde. För så snart eleverna i studien 
visade ett speciellt intresse för någon genre byggde lärarna vidare på det intresset genom 
exempelvis tillhörande aktiviteter. För motivation krävdes glädje och sociala sammanhang. 
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Eckeskog (2013 s.40-41) har observerat och intervjuat erfarna lärare med minst 15 verksamma 
år bakom sig i årskurserna 1 och 2. Hennes studie genomfördes för att se hur lärares arbete med 
lässtrategier påverkar elevernas läsförståelse samt motivation. Lässtrategier är väldigt viktiga 
enligt Eckeskog som motiverar sitt påstående med att läsning faktiskt ingår i alla ämnen. För 
de yngre barnen behöver inte lärarna berätta att det är olika lässtrategier som de ska arbeta med 
utan istället genomföra strategierna utan några övriga kommentarer fortsätter hon. Att delge 
eleverna ett brett utbud av olika strategier innebär mer omväxling i undervisningen vilket kan 
leda till mer motiverade elever.  
 
Eckeskog bad i sin undersökning lärarna att under lektioner anteckna lässtrategier i en loggbok 
för att kunna reflektera över vilka strategier de använder. En av strategierna som användes var 
att pedagogen efter att ha läst en text ställer olika typer av frågor till eleverna. Frågorna bestod 
av faktafrågor, som exempelvis kunde vara frågor om huvudkaraktären i texten och 
kontrollfrågor som kunde bestå av frågor om vem som gjort vad i texten medan inferensfrågor 
som handlade om mer öppna frågor där svaren kunde vara flera och där svaren kunde läsas 
mellan raderna. Eleverna frågade också under läsning om olika ting som uppkommit i texterna 
som eleverna inte förstått (Eckeskog 2013 s.45). Repetition användes också vilket ryms inom 
en annan strategi, nämligen sammanfattning och som ofta görs tillsammans med läraren efter 
att en text har lästs igenom och textens innehåll återberättas av eleverna inför läraren (Eckeskog 
2013 s.51).  
 
Resultatet i Eckeskogs studie ledde till att strategin där pedagogen ställer frågor till eleverna 
flyttades från att tidigare endast gälla i klass 3 till att nu även gälla i klass 1 och 2. Anledningen 
är att när skolan valt att koncentrera sig extra mycket på läsförståelse och när tester i 
läsförståelse genomförts insett att elever redan i de första årskurserna klarar av, lär sig och 
minns mer genom användandet av frågor. Lärarna tyckte sig också ha fått en annan syn på 
läsförståelse (Eckeskog 2013 s.40). Elevernas motivation höjdes enligt lärarna eftersom 
eleverna genom lärarens frågor förstod texten, formulerade tankar kring texten och på så sätt 
blev motiverade och intresserade av läsning. 

5. Diskussion 
 
I nedanstående avsnitt finns en diskussion om studiens metod samt resultat. I 
resultatdiskussionen ingår studiens bakgrund och resultat. Därefter följer de slutsatser som 
dragits efter genomförd studie samt förslag till vidare forskning inom ämnet. 
 
5.1. Metoddiskussion 
 
Den systematiska litteraturstudie som denna studie inneburit bygger på vetenskaplig, aktuell 
forskning om minnets betydelse för lässtrategier som är kritiskt granskad. En sammanställning 
av empiriska studier inom ett specifikt tema har valts ut och alla steg enligt Eriksson Barajas 
m.fl. (2013 s.32) har följts.  
 
I en inledande del av arbetet med denna studie var tanken att presentera flera olika lässtrategier 
kopplat till minnets betydelse. När de vetenskapliga forskningsresultaten söktes och lästes 
igenom blev studien dock för oprecis och alldeles för bred. Inriktningen ändrades då till att 
gälla de tre utvalda strategierna. Att hitta information om lässtrategier var ganska lätt medan 
kopplingen från lässtrategier till minnet var väldigt svårt. Många populärvetenskapliga böcker 
är skrivna i ämnet men färre avhandlingar och artiklar än förväntat fanns att finna.  
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Min förförståelse i ämnet och intresset för just de utvalda lässtrategierna kan också ha begränsat 
sökandet för studien eftersom forskning och litteratur har ökat medvetenheten och inneburit ett 
större kunnande hos mig än hos andra som ej är insatta i ämnet. Valet av strategierna repetition, 
frågeställande och motivation har kanske inneburit ett begränsat forskningsresultat. I databasen 
Google Scholar som använts uppkom med flera tusen träffar vid sökresultatet och alla kunde 
inte läsas igenom i sin helhet vilket kan ha inneburit att viktig forskning missats. 
 
Innan syfte och frågeställning var bestämda diskuterades ämnet elevers minneskapacitet med 
olika tidigare seminarieledare där information om ämnet ansågs ganska kontroversiellt. Dåliga 
resultat för Sverige i PISA-undersökningar och PIRLS-undersökningar har fått politiker, 
debattörer och andra att ha åsikter om hur elever ska kunna höja sin kompetens och framför allt 
hur. Denna studie har hållit sig utanför debatten och försöker se sakligt på ämnet. Det ska istället 
fokusera på faktiska undersökningar i ämnet. 
 
Med stöd från bibliotekarier samt egna sökningar i olika databaser har det visat sig att minnets 
funktion verkar vara inblandad i forskares undersökningar om kognitiva funktioner. Forskare 
som genomfört undersökningar om elevers minne och som haft klassrummens pedagogik i 
fokus var få. De forskare som ändå kopplat minnets funktion till lässtrategier i vetenskapliga 
undersökningar har därför inte varit enkla att hitta vilket kan ha sin orsak i den begränsade tiden 
för skrivandet av denna litteraturstudie. Om sökkriteriet ändrats från att enbart gälla lågstadiet 
(6-9 år) till att även inkludera mellanstadiet och åldrarna 11-13 år hade resultaten kunnat bli 
flera. 
 
Att hitta fler sökord har i sig inneburit en svårighet och där det visade sig att även 
bibliotekarierna hade svårigheter att hjälpa till. Därför varierar mina sökord för olika databaser. 
Anledningen beror på att det har varit ett medvetet sätt att försöka få fram olika artiklar i de 
olika databaserna men med samma inriktning. För att kunna hitta fler sökord krävs ett stort 
kunnande inom neurovetenskapen verkar det som, det är dock högst osäkert ändå om mer 
kunskap i ämnet hade hjälpt. Kanske hade andra sökord som inte är med i denna studie skapat 
fler sökträffar i databaserna och om mina språkkunskaper varit större hade det kunnat genererat 
fler sökresultat. 
 
Användningen av både svenska och engelska sökord syftade till att kunna ta del av 
internationell forskning i ämnet. Till en början var min sökning begränsad till att gälla från år 
2000 men det visade sig längre fram i arbetet med studien att mycket av minnesforskning på 
yngre elever skedde före år 2000 vilket gjorde att mina sökår fick utvidgas till att börja från år 
1995 istället. Om denna studie hade haft en inriktning som syftat till att undersöka elever med 
olika funktionsvariationer kopplat till lässtrategier, elevers lässtrategier i matematik eller 
undersökningar gjorda om högskolestudenters lässtrategier hade antagligen många fler resultat 
hittats. 
 
De manuella sökningar som gjorts i databasen Summon är många och har kommit sig av en 
vilja att hitta fler användbara källor i forskningen. Många av de böcker som olika forskare och 
professorer skrivit innehåller digra listor på referenslitteratur som därför granskats noggrant. 
Otaliga är de böcker med referenslistor om forskning inom området som inte har kunnat 
används eftersom de handlat mycket om matematik, elever med speciella behov, äldre elever 
och forskning som inte har fokus på just minnets funktion och möjligheter. 
 
Alla gjorda sökningar resulterade till slut i att omfatta fyra artiklar och två avhandlingar. Alla 
är ”peer-review” vilket styrker att de är granskade av andra forskare. Med hjälp av dessa har 
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studiens frågeställning fått svar även om antalet resultat inte är många. Eriksson Barajas m.fl. 
(2013 s.31) skriver att antalet inte är det viktiga utan att forskningen som hittas är relevant för 
studien. Metoden i studien visas i tabeller och text för att på så sätt uppnå en hög reliabilitet. 
 
I de funna resultaten framgår att olika strategier för elevers minneskapacitet har undersökts 
internationellt på olika sätt . Vanligast förekommande sökträffar inför denna studie har varit 
forskning om elever som inte tillhör det stora flertalet utan istället har någon typ av 
funktionsvariation likt adhd eller dyslexi. Kanske lockar olikheter mer till att undersökas men 
denna studie dock är mer intresserad av det stora flertalet elever. 
 
Om tiden för denna systematiska litteraturstudie hade varit mer omfattande än tio veckor hade 
kanske ett djupare resultat framkommit innehållande mer forskning i form av fler avhandlingar 
och artiklar hittats som gett fler resultat i ämnet och som ytterligare påvisat minnets effekt vid 
lässtrategier. 
 
5.2. Resultatdiskussion 
 
Från de avhandlingar och artiklar som använts i studien har de delar som varit relevant för mitt 
syfte valts ut och tagits med. 
 
I Lgr -11 (Skolverket 2011 s.220, 240) finns information i det centrala innehållet för svenska 
och svenska som andraspråk att lässtrategier ska läras ut av pedagogen i syfte att eleverna ska 
kunna förstå och tolka texter vilket tas upp i denna studies bakgrundsavsnitt. Däremot går det 
där inte att finna information om vilka lässtrategier man åsyftar. Som det förklaras i 
begreppsdelen av denna studie blandas också begreppen lässtrategier ihop med lässtrategier och 
frågan är om man menar samma företeelse i läroplanen. Hur man använder själva lästekniken 
och vilka teknikerna är står det heller ingenting nämnt om i Lgr -11. Kanske skulle någonting 
finns med under begreppet minnestekniker som då gör att lärarna i skolan presenterar olika sätt 
för eleverna hur de bör göra för att minnas och kunna lagra kunskap?  
 
Alla avhandlingar och artiklar som presenteras i resultatet visar hur man i skolan använt sig av 
olika minnestekniker och mätt dess resultat (Jaeger m.fl. 2014, Eckeskog 2013, Ballarini 2013, 
Humphries & Ness 2014, Nolen 2007) vilket visar på ett intresse hos forskare om ämnet. Dock 
har inga eniga forskningsunderlag hittats där någon strategi är att föredra framför någon annan 
i skolans undervisning. 
 
Jaeger m.fl. (2014) visar i denna undersökning hur eleverna kommer ihåg mer om de fokuserar 
på huvudbudskapen i en text. Att försöka memorera eller minnas helheter i texter visar här inte 
vara framgångsrikt alls. Kopplat till förklaringen om arbetsminnet i bakgrundsdelen som säger 
att barn inte kan tillgodogöra för mycket information åt gången, verkar det logiskt när 
arbetsminnet är begränsat. Humphries & Ness (2014) visar i sin forskning således också att de 
huvudtankar som fanns i texten lagras i minnet vid användandet av frågor. Om läraren använder 
sig av frågor i undervisningen koncentrerar sig minnet på att komma ihåg frågor som inleds 
med exempelvis vem, vad, hur och när. Lässtrategier verkar också förutsätta att 
minneskapaciteten är relativt hög vilket blir till nackdel för de elever som inte besitter det så 
därför bör individuella lösningar göras i de fallen.  
 
Både Jaeger m.fl. och Ballarini m.fl. utförde sina tester i samband med andra lektioner för att 
kunna se på dess betydelse. Jaeger m.fl. testade elever med matematiska uträkningar medan 
Ballarini m.fl. använde sig utan novellektioner. Skillnaden är att i undersökningen av Jaeger 
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m.fl. (2014) mäts elevernas intelligens (och därför inte tas med) i samband med läsförståelse 
och matematik medan Ballarini m.fl. (2013) kopplar sitt resultat till att novellkunskap före och 
efter ordinarie lektioner har inverkan på elevers minne. 
 
Endast en avhandling har hittats som handlar om skolor i Sverige (Eckeskog 2013) där resultatet 
visar att lärare använder sig av frågor och en del repetition som sina strategier. Genom 
användandet av frågor får minnet lättare att komma ihåg informationen som vid frågande 
repeteras. Eleverna sammanfattar texter och återberättar dem inför sin lärare vilket ytterligare 
förstärker minneskapaciteten. I Eckeskogs resultat står också att frågeställandet är en strategi 
som skolan numera använder redan i årskurs 1 och 2 eftersom effekterna varit positiva för 
elevernas lärprocesser.  
 
Precis som i Eckeskogs avhandling (2013) har även Nolen (2007) genomfört undersökningar 
med hjälp av främst observationer och intervjuer. De har observerat hur lärare motiverat 
eleverna i klassrummet. Eckeskog (2013) menar att motivationen kommer ut ifrån 
frågeställandet som för eleverna innebär att motivationen höjs när svaren på frågorna ges och 
en förståelse för den lästa texten uppstår. Medan Nolen (2007) visar i sin forskning att 
motivation främst kommer sig utav aktiviteter som har sitt ursprung i elevernas olika intressen. 
 
Ballarini (2013) och hans kollegors undersökte elever som av lärare fått använda sig av 
novellektioner för att se vilken inverkan det har på minnet, vilket förvånar en aning. Här visar 
resultatet att genom läsandet av en historia en timme före eller en timme efter ordinarie lektion 
innebar att minneskapaciteten ökade hos eleverna. En skillnad på ytterligare tre timmar till 
visade att resultaten försämrades. Det innebär att minnet fungerar bäst, kort efter avslutad 
lektion vilket är något för lärare att ta hänsyn till.  
 
Att även ha motiverade elever stärker minnet enligt Ballarini (2013) men det svåra är att behålla 
elevernas motivation under en längre tid som under en hel skoldag. Forskningen genomförd av 
Nolen (2007) visade att för att uppnå motivation hos eleverna krävdes aktiviteter som grundade 
sig i elevernas intressen för olika saker. 
 
Humphries & Ness (2014) resultat visar hur frågeställandet verkar positivt för elevernas 
minneskapacitet. För att komma ihåg en text bör läsaren fokusera på de huvudtankar som finns 
i texten. Bättre är således en komprimerad och innehållsrik text än en text som är lång och 
innehåller oväsentligheter för läsaren. Precis vad Jaeger m.fl. (2014) kom fram till efter att en 
elevgrupp fått läst om samma text fler gånger än en annan elevgrupp men där resultatet ändå 
visade att upprepningen av textläsandet inte gav bättre resultat på de utförda minnestesterna. 
Elevgruppens fokus på textens huvudtankar (målfakta) redan vid läsning de första två gångerna 
visade sig betyda mer för behållningen av minneskunskaper.  
 
 Det är viktigt för en pedagog att tänka på hur denne planerar sin undervisning. I Nolens artikel 
(2007) finns en tydlig koppling mellan motivation och att känna glädje. Viktigt verkar det också 
vara att när en elev visat ett tydligt intresse bör pedagogen spinna vidare på det intresset genom 
kringliggande aktiviteter och på så sätt höja motivationen till vidare studier i ämnet. Att för 
eleven ge en motivering till varför en text ska läsas, göra texten mer spännande och försöka ta 
bort annat i elevens omgivning som kan störa fokus kan öka motivationen avsevärt (Jörgensen 
2009 s.70). 
 
Läst litteratur visar att repetition kanske alltid behöver användas av lärare i någon form, vilket 
också verkar vara vanligt förekommande. Både Jaeger m.fl. (2014) och Humphries & Ness 
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(2014) förordar att lärare bör fokusera på texters huvudbudskap och Eckeskog (2013) förordar 
repetition genom sammanfattning istället, som båda kan tolkas som ett alternativ till strategin 
repetition.  

6. Slutsats 
 
Resultaten visar att lässtrategier är hjärnans teknik för att minnas kunskap. Lässtrategier kan 
pedagogerna börja lära ut efter att läsförståelsen finns hos eleven. Det är först då som eleverna 
kan börja reflektera över sitt läsande. Läroplanen har med lässtrategier men inte vilka strategier 
som bör användas i skolorna.  
 
Vilken eller vilka lässtrategier som är bäst för eleverna i skolan har inte framkommit i denna 
studie men att lässtrategier är viktiga för elevers utveckling och minneskapacitet har belysts 
och stärkts. En tro på att elever kan komma ihåg långa texter är enligt Jaeger m.fl. (2007) och 
Humphries & Ness (2014) fel eftersom arbetsminnet är begränsat och inte rymmer alltför 
mycket information. Om elever ska komma ihåg den kunskap som skolan ger behöver 
pedagoger lära ut till eleverna att fokusera på texters huvudtankar. 
 
En av de vanligaste strategierna vid undersökningar är användandet av frågor visar både 
undersökningen gjord av Eckeskog (2013) och av Humphries & Ness (2014). Genom att läraren 
ställer frågor om en text upprepas dessutom informationen och minneskapacitet fungerar då 
bättre. Repetition ska helst göras kort före eller efter undervisningstillfället för att minnet bäst 
ska fungera. Motivation är något som kan skapas genom aktiviteter och genom att fånga upp 
elevers intresse för något specifikt. Ny kunskap är även det motiverande enligt Ballarini m.fl. 
(2013). 
 
Studiens tre undersökta strategier visar att de används i skolors undervisning världen över och 
verkar enligt resultaten generellt fungera tillfredställande. I kommande forskning kan således 
även mitt resultat användas som bakgrund för mer forskning inom ämnet då den baserats på 
vetenskaplig forskning och därför kan leda forskningen framåt där koppling mellan minnet och 
lässtrategier ska genomföras. 

7. Förslag till fortsatt forskning 
 
Jag skulle gärna se forskning där disciplinerna om hjärnans funktioner i allmänhet och minnet 
i synnerhet, tillsammans med pedagogik genomförs. Med en sådan framtida forskning skulle 
minneslagring och dess kapacitet kunna undersökas , presenteras och kanske användas hos 
pedagoger ute i de svenska skolorna. Eftersom det varit väldigt svårt att hitta forskning om hur 
minnet fungerar vid lärande och undervisning skulle fortsatt forskning i ämnet vara väldigt 
intressant att ta del av då forskningsbaserad undervisning i skolorna talar för att vara ett bra sätt 
att skapa goda läsare bland eleverna.  
 
Lärare idag presenterar inte olika lässtrategier på för elever i de lägre årskurserna vad jag har 
sett, utan tillämpar de som de tror fungerar och som de själva fått med sig under 
lärarutbildningen. Mina förslag till fortsatt forskning i ämnet är att undersöka vilken strategi 
som är att föredra om man ser till den större gruppen av elever och deras minneskunskaper efter 
en viss tid? Skiljer sig resultaten beroende på årskurs och finns det någon av dessa tre strategier 
från denna studie som är att föredra för de yngre barnen i lågstadiet? 
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Eftersom vetenskaplig forskning i Sverige nästan är obefintlig angående minneskapacitet 
kopplat till lässtrategier skulle ytterligare forskning i ämnet vara önskvärt, gärna 
undersökningar gjorda utifrån ett elevperspektiv.  
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