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Abstract: 

 
Svenska elevers läsförståelse har minskat enligt tidigare forskning och de internationella 
undersökningarna PISA och PIRLS. Nya styrdokument infördes i skolan år 2011, men dessa 
är tämligen otydliga när det kommer till läsförståelsearbetet på gymnasieskolan. Syftet med 
den här studien är att sammanställa vad tidigare forskning kommit fram till om arbetet med 
läsförståelse på gymnasieskolan. Frågorna som ställs handlar om vilka undervisningsmetoder 
samt lässtrategier som visat sig vara framgångsrika enligt tidigare forskning, samt vilka 
faktorer förutom bristande undervisning som kan leda till att elever får låg läsförståelse. 
Syftet och frågeställningarna besvarades genom en systematisk litteraturstudie där sökning 
och granskning av litteratur har gjorts utifrån bestämda kriterier. Studien bekräftar att skriftlig 
eller muntlig reflektion kring det lästa samt elevernas arbete med lässtrategier är utvecklande 
för läsförståelsen. Resultatet visar också att om läraren är medveten om vilka 
bakgrundsfaktorer som finns för minskad läsförståelse, kan läraren sätta in extra stöttning i 
tid för svagpresterande elever. De slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att desto 
mer medveten en elev är om sin läsprocess desto bättre läsare blir eleven. För att främja 
svagpresterande elever behöver skolan ta sitt ansvar och bland annat satsa på att lärarna lär 
ut lässtrategier för att både de svaga och goda läsarna ska utveckla sin läsförståelse.   
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1 Inledning 
 

Läsning är en stor del av vardagen för många och ofta läser vi utan att tänka på det. Det kan vara 
allt från reklamskyltar till att vi läser tidningen till morgonkaffet eller njuter av en bok efter en 
hektisk arbetsdag. I och med den tekniska utvecklingen och mobiltelefonen finns läsning alltid 
tillgänglig i fickan. Många surfar på internet eller kommunicerar med varandra via sociala 
medier. Ofta går läsningen av bara farten utan att man ägnar själva läsningen någon större 
reflektion eller värdering. Läsning är en färdighet vi lär oss redan som barn och det är en kunskap 
som följer oss resten av livet. I grundskolan är läsförståelse ett viktigt moment i undervisningen 
och arbetet med läsförståelse finns tydligt beskrivet i styrdokumenten. Sedan på gymnasiet finns 
arbetet med läsning kvar men däremot har kraven på att arbeta med olika strategier för att uppnå 
läsförståelse försvunnit. 

 
Då läsning är en stor del av vardagen kan det få förödande konsekvenser att inte ge elever som 
behöver extra stöd i läsningen rätt hjälp redan i ung ålder. Då läsförståelseproblematik ofta börjar 
när eleverna är yngre tenderar dessa problem att kvarstå även när eleverna blir äldre. Druid 
Glentow skriver ”en bristande läsförståelse påverkar andra skolämnen, elevens hela skolgång. 
Det leder till en halvförståelse som ger halvkunskaper och i förlängningen en känsla av 
halvduglighet och ett havererat självförtroende” (2006, 13). En bristande läsförståelse har inte 
enbart konsekvenser för eleven i nuet utan följer med eleven under hela skolgången och sedan ut 
i vuxenlivet. Barn som kommer från familjer där läsning inte är en naturlig aktivitet får sämre 
förutsättningar att ta till sig skolans läs- och skriftkultur än de elever som har läsning naturligt 
hemifrån (Roe, 2014, 38).  
 
Under den verksamhetsförlagda delen av min utbildning på en gymnasieskola har flera lärare 
vittnat om att elevernas läsförståelse försämrats jämfört med de elever som gått samma utbildning 
10 år tidigare. Lärarna upplever även att tiden inte räcker till för att ge den läsundervisning som 
eleverna behöver. Trots att läslyft och andra lässatsningar har införts i skolorna upplever lärarna 
att tiden inte räcker till att arbeta med läsförståelse och lässtrategier. I ett klimat där klasserna är 
stora och elevernas kunskapsnivåer skiljer sig mycket åt i en klass är det svårt som lärare att 
hinna se och hjälpa alla elever med läsningen. Flera elever har upplevt läsundervisningen som 
tråkig och att arbetet med att analysera texter är svårt.  
 
När lärarna inte hinner med den undervisning de vill föra och eleverna tycker läsning är tråkigt 
blir det svårt att hitta en situation som är hållbar för elevernas läsutveckling. Resultaten av PISA-
undersökningen år 2012, där svenska 15-åringar visade sig ha sämre läsförståelse än OECD-
genomsnittet, slog ner som en bomb men gav samtidigt en nödvändig bekräftelse på att det måste 
ske en förändring i arbetet med läsning på gymnasiet. Det här arbetet kommer därför att 
undersöka hur både lärare och elever arbetar i skolan för att utveckla gymnasieelevers 
läsförståelse samt undersöka vilka bakomliggande faktorer som kan ligga till grund för många 
gymnasieelevers begränsade läsförståelse.  
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2 Bakgrund 
 
Följande kapitel inleds med en redogörelse för begreppet läsförståelse samt en beskrivning av 
olika metoder som används för att främja elevers läsförståelse i svenskundervisningen på 
gymnasiet. Avsnitt 2.1.1 redogör för hur eleven respektive läraren kan arbeta för att öka 
läsförståelsen. Därefter, i avsnitt 2.2, ges en redogörelse för vad styrdokumenten säger om 
läsförståelse. I avsnitt 2.3 presenteras resultaten av de internationella undersökningarna PISA 
och PIRLS inom ämnet läsförståelse. 

2.1 Förutsättningar för läsförståelse 
 
Arbetet med läsförståelse är intensivt i låg- och mellanstadiet. Det är detta arbete som lägger 
grunden för elevens läs- och skrivutveckling i de senare skolåren. Roe (2014, 33) menar att 
läsförståelse handlar om att skapa mening, tolka och förstå det vi läser. För att uppnå läsförståelse 
behöver läsaren koncentrera sig på texten och dess innehåll samtidigt som läsaren tolkar, resonerar 
och drar slutsatser under läsningens gång. Ett effektivt arbetssätt för att förstå det lästa är att 
använda olika tankeprocesser och lässtrategier. Läraren bör se till att eleven har relevanta 
bakgrundskunskaper om det lästa ämnet (Roe, 2014, 33). Tidigare kunskaper och erfarenheter har 
stor betydelse för att få en god läsförståelse. Beroende på de olika sociala eller kulturella 
referensramar två personer har kan de uppfatta en text helt olika (Roe, 2014, 40). Lärare och elever 
måste samarbeta för att eleven ska få bättre läsförståelse. Eleven måste ta eget ansvar över sin 
inlärning samtidigt som läraren ska finnas till och stötta eleven. Detta avsnitt redogör först för 
elevens förutsättningar för läsförståelse och sedan lärarens förutsättningar för läsförståelse. 
 
2.1.1 Elevens arbete för läsförståelse 

 
Alla läsare är olika. Det finns ingen läsare som är den andra lik. Westlund liknar läsare med ett 
fingeravtryck, först verkar alla ganska lika varandra men när man tittar närmare på dem ser man 
att alla är unika (2009, 93). Trots att alla läsare är olika kommer jag här att använda begrepp som 
aktiva läsare, passiva läsare, goda läsare och svaga läsare. Dessa begrepp har inget med elevens 
personlighet att göra utan är mer en hänvisning över hur lätt eller svårt en läsare har för 
skriftspråket. Det som kännetecknar en aktiv, eller god, läsare är bland annat att de har en positiv 
attityd till läsning och att de läser tillräckligt flytande så de kan fokusera på att förstå texten 
(Westlund, 2009, 93). Det som kännetecknar en passiv, eller svag, läsare är att dessa elever oftast 
inte upplever någon läslust eller att de har svårt att urskilja vad som är viktig information i en text 
(Westlund, 2009, 94). I figur 1 nedan illustreras fler kännetecken mellan en god och en svag läsare. 
 
Aktiva läsare förstår inte allt de läser. Däremot har de ofta en strategi för hur de kan gå till väga 
för att förstå det lästa (Reichenberg, 2014, 60). Roe skriver att alla goda läsare är aktiva läsare och 
har en strategi för hur de tar sig an texter (2014, 109). Reichenberg menar att goda läsare ofta 
börjar läsningen med att läsa texten översiktligt och sedan gå vidare till att fördjupa sig i de 
viktigaste delarna av texten där de läser texten närmare. Samtidigt som goda läsare fördjupar sig i 
texten antecknar de och stryker under viktiga avsnitt i texten. Aktiva läsare förstår även att svar 
och information inte alltid står i texten och de förstår även vikten av att kunna inferera med texten, 
det vill säga vikten av att kunna läsa mellan raderna (Reichenberg, 2014, 61). Eleven gör ofta detta 
i en inferenskedja där eleven gör en serie av inferenser. Reichenberg skriver att eleverna ”använder 
ledtrådar från en text eller ett textavsnitt och kopplar dessa till det man redan vet om textens ämne 
och som finns lagrat i ens minne” (2014, 62). Hon menar vidare att texter som innehåller mycket 



 

 4 

information kräver mer av en läsare än texter som innehåller mindre mängd information (2014, 
62). Reichenberg anser att aktiva läsare har en väl fungerande plan för hur informationen kan 
användas senare i till exempel diskussioner, arbetsuppgifter eller examensarbeten. Eleven kan 
även göra förutsägelser om vad texten handlar om samt leta i andra källor och utnyttja sin egen 
erfarenhet om ämnet för att få en djupare bild av och förståelse för texten (Reichenberg, 2014, 61). 
Goda läsare har ofta strategier för hur de kan arbeta med en text både före, under och efter 
läsningen (Roe, 2014, 110).  
 
Läsning kräver mycket energi och det finns flera orsaker till varför elever läser passivt 
(Reichenberg, 2014, 56). Reichenberg upplever att många elever blir passiva läsare eftersom de 
inte läser tillräckligt ofta. Hon menar vidare att vissa svaga läsare läser mycket men ändå inte 
förstår innehållet eftersom dessa elever har inte fått möjligheten att lära sig läsa aktivt (2014, 58). 
Dessa läsare saknar dessutom ofta strategier över hur de kan utveckla sitt ordförråd (2014, 73). 
Ytterligare en orsak till varför en elev blir en passiv läsare är att många elever får eget ansvar 
alldeles för tidigt i läsutvecklingen. Eleven förväntas söka, hitta och analysera information innan 
den kan avkoda texter ordentligt (Reichenberg, 2014, 13). Hon menar vidare att eget arbete där 
eleven förväntas ta stort eget ansvar i ung ålder kräver god läsförståelse vilket många elever inte 
klarar av. Detta kan få allvarliga konsekvenser för framtiden då eleverna lätt fastnar i svåra texter 
de inte förstår. Fastnar en elev i läsningen i ung ålder kan det leda till att eleven får en passiv 
relation till läsning när eleven blir äldre (2014, 13). Vissa elever har förkunskaperna som krävs 
men vet inte att de förväntas koppla dem till texten och behöver därför extra stöd för att få 
läsförståelse (Reichenberg, 2014, 62). En annan faktor kan vara att eleven har problem med 
avkodning och ofta får denna problematik beteckningen dyslexi (Roe, 2014, 36). Begreppet 
dyslexi används ofta om barn som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter samt behöver särskilt 
stöd för att klara undervisningen för sitt stadium (Roe, 2014, 36). Problemet med begreppet dyslexi 
är att eleven ofta faller under samhällets och skolsystemets behov av att kategorisera. Dyslexin 
kan även tänkas bero på dålig läs- och skrivundervisning (Roe, 2014, 37). Gränsen för om en elev 
har dyslexi eller inte är svår att dra men studier visar att elever med stora läs- och skrivsvårigheter 
kan få god hjälp om problemen upptäcks i tid och att de åtgärder som sätts in är anpassade efter 
elevens förmåga och förutsättningar (Roe, 2014, 37). Roe (2014, 39) skriver vidare att oavsett 
orsaken till problematiken är det viktigt att både lärare och föräldrar hjälps åt och följer elevens 
utveckling så att utvecklingen blir normal.  

 
Roe (2014, 110) visar en översikt från Muskingum Colleges över vilka delar som kännetecknar 
goda och svaga läsare. I figur 1 nedan illustreras skillnader mellan hur goda och svaga elever 
arbetar med läsning före läsningen, under läsningen och efter läsningen: 
 
Figur 1: Muskingum Colleges översikt av vad som kännetecknar goda läsare och svaga läsare 
(Hämtad från Roe, 2014, 110). 
 
 Goda och självständiga läsare Svaga och osjälvständiga läsare 
Före 
läsningen 

Aktiverar tidigare kunskap 
Förstår vad som är målet och avsikten 
med läsningen 
Väljer lämpliga strategier 

Börjar läsa utan att förbereda sig 
Läser utan att veta varför 
Läser utan att bedöma hur texten 
ska angripas 

Under 
läsningen 

Är fokuserade och uppmärksamma 
Kommer med antaganden och förslag 
Använder förklarande strategier  
när de inte förstår 

Blir lätt distraherade 
Läser för att få det gjort 
Registrerar inte när de eventuellt 
inte har förstått 
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Använder sammanhanget i texten för 
att förstå nya ord och uttryck 
Använder textens struktur för att 
förstå bättre 
Organiserar och kopplar ny 
information till tidigare information 
Kontrollerar sin egen förståelse 
Är medvetna om när de förstår 
Är medvetna om vad de har förstått 

Registrerar inte vilka ord och 
begrepp som är viktiga 
Förstår inte hur texten är 
strukturerad 
Lägger till ny information istället 
för att koppla den till tidigare 
information 
Begriper inte att de inte förstår 

Efter 
läsningen 

Reflekterar över vad de har läst 
Uppfattar framgång som ett resultat 
av insats 
Sammanfattar det viktigaste 
Söker kompletterande information 
från andra källor 

Slutar tänka på innehållet i texten 
när de har läst färdigt 
Uppfattar framgång som ett 
resultat av tur 

 
Detta visar att goda läsare har verktyg för att läsa och förstå texter före, under och efter läsningen. 
De använder tidigare kunskap och kopplar den till det lästa för att få en bredare förståelse, de 
använder textens sammanhang för att förstå nya ord och uttryck samt reflekterar över det lästa. De 
svaga eleverna däremot är oförberedda, saknar förståelse för varför de läser en text, de blir lätt 
distraherade och främst förstår de svaga eleverna inte att de inte förstår (Roe, 2014, 110). Oavsett 
om eleven är en god eller svag läsare kan de inte lämnas ensamma i sin läsning när de går i skolan. 
Avsnitt 2.1.2 diskuterar olika perspektiv på läsundervisningen och lärarens roll i elevens 
läsutveckling.  

 
2.1.2 Lärarens arbete för läsförståelse 

 
En vanlig uppfattning är att eleverna får bra läsförståelse genom att läsa mycket. Det som tyvärr 
ofta glöms bort är att eleverna behöver reflektera över läsningen. Många lärare fastnar i att eleverna 
läser en bok och sedan skriver en bokrecension och sedan upprepar processen. Det blir ett 
mekaniskt arbetssätt och utmanar inte eleverna tillräckligt för att deras förståelse ska öka 
(Reichenberg, 2014, 64). Reichenberg menar också att texter som innehåller mycket information 
kräver mer av en läsare än texter som innehåller mindre mängd information (2014, 62). Ett sätt att 
få eleverna att reflektera över läsningen är att använda så kallade lässtrategier. Roe skriver att 
begreppet lässtrategier är ”alla åtgärder som läsare vidtar för att främja läsförståelsen” (2014, 108). 
Skolverkets definition är ”med lässtrategier menas i kursplanen de konkreta sätt som en läsare 
använder för att angripa en text. Lässtrategier handlar alltså om något som läsaren gör med texten” 
(2011c, 10). Användandet av lässtrategier är obligatoriskt bland elever i låg-, mellan- och 
högstadiet men finns inte med i gymnasieskolans läroplan. Vid användning av lässtrategier är det 
viktigt att vara medveten om den individuella lärprocessen samtidigt som man har kännedom om 
hur lärstrategier fungerar samt förmågan att använda dessa på ett bra sätt. Roe nämner tre centrala 
begrepp: metakognition, motivation och självreglerat lärande (2014, 105). Dessa begrepp har stor 
betydelse i elevernas läsförståelseprocess. Metakognition är elevens förmåga att medvetet ha 
uppsikt över sin egen lärprocess, motivation är elevens lust att vilja lära sig och självreglerat 
lärande är att eleven själv har kontroll och ansvarar över sitt eget lärande (Roe, 2014, 105).  
 
Reichenberg diskuterar läsundervisningen i grundskolan och menar att den ofta fokuserar på 
kvantitet framför kvalitet. Vissa skolor har infört lässatsningar för att öka elevernas läsförståelse 
och dessa satsningar handlar ofta om att låta eleverna läsa mycket men att tiden inte räcker till för 
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att arbeta vidare med texterna eleverna läst. I många fall leder det även till att eleverna läser böcker 
som liknar varandra, till exempel olika serier där samma personer och miljöer förekommer i alla 
böcker, där eleverna inte utmanar sin läsning tillräckligt (2014, 58–59). Vissa elever har inte de 
förkunskaper som krävs för att förstå svårare texter som till exempel språkliga eller kulturella 
aspekter som gör en text svårläst. Främst har elever med invandrarbakgrund denna problematik i 
sin läsning (Reichenberg, 2014, 59). Det är framförallt skolans ansvar att se till att eleverna kan 
läsa men de ansvarar även för att se till att eleverna använder läsningen på rätt sätt för att lära sig 
nya saker (Roe, 2014, 205).  

2.2 Läsförståelse i styrdokumenten 
 

Lärarna har stor frihet att planera och lägga upp undervisningen men är ändå styrda av läroplanen, 
det dokument som bestämmer vad undervisningen ska innehålla. Detta avsnitt tar upp vad de nya 
styrdokumenten som kom år 2011 säger om läsförståelse i svenskundervisningen.   
 
I läroplanen för gymnasieskolan står det att svenskämnets syfte är att ”Undervisningen ska 
stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras personliga 
utveckling (Skolverket, 2011a, 160). Svensklärarna har en stor uppgift där de ska utveckla 
elevernas lust att läsa och även utveckla eleverna för framtiden. Trots detta har testresultaten i de 
internationella undersökningarna PISA och PIRLS, som presenteras närmare i avsnitt 2.3, 
försämrats hos svenska elever.  
 
För att en elev i årskurs 6 ska kunna uppnå betyget C i svenska krävs det att den kan ”läsa 
skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda 
lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt” (Skolverket, 2011b, 9). Vidare står det, för att en elev ska 
uppnå betyget C i årskurs 9 att hen ska kunna ”läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt 
genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag” 
(Skolverket, 2011b, 12). Kunskapskraven för Svenska 1 på gymnasieskolan, vilket är den kurs alla 
gymnasieelever läser i svenska, har kravet på att eleverna ska använda lässtrategier tagits bort.  
 
Ju äldre eleverna blir desto mer komplicerade blir texterna eleverna läser i alla ämnen (Roe, 2014, 
18). Roe menar att ju äldre eleven blir desto mer blir läsningen ett verktyg för att söka kunskap 
och lärande (2014, 18). Eleverna förväntas dessutom kunna reflektera kritiskt över det lästa samt 
reflektera över problem och ta ställning kring dessa (Roe, 2014, 18). Detta leder till att eleverna 
går ifrån sin egen erfarenhetsvärld till att ta del av andra människors kultur och mer globala frågor 
(Roe, 2014, 18). Ewald menar att i och med den nya läroplanen som kom år 2011 har fokus skiftats 
från erfarenhetsanknytningar i litteraturen till att det är texten och elevens kompetenser som är 
centrala (2015, 183). Roe skriver:  
 

För att lära eleverna att vidareutveckla sin läsförståelse behöver lärarna själva ha goda 
kunskaper om texters uppbyggnad, språkbruk, verkningsmedel och vad som är 
utmärkande för olika genrer. De måste också känna till elevernas starka och svaga sidor 
som läsare, och sist men inte minst, måste de känna till olika lässtrategier och hur eleverna 
ska lära sig använda dem (2014, 18–19).  

 
Roe menar att det är alla lärares ansvar oavsett ämne att lära eleverna läsa eftersom eleverna läser 
i alla ämnen. I alla kursplaner står det att eleverna ska läsa, dock är formuleringarna otydliga och 
övriga ämneslärares uppfattningar om vem det är som har ansvaret för läsundervisning är att det 
är svensklärarna som har ansvaret (2014, 19).  
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2.3 Svenska elevers läsförståelse i internationell jämförelse  
 

I detta avsnitt redogörs resultaten från de internationella läsförståelseundersökningarna PISA och 
PIRLS. Dessa undersökningar riktar sig mot elever på mellan- och högstadiet. Dock är dessa 
undersökningar relevanta för gymnasiet och behöver tas upp då forskningen över läsförståelse på 
gymnasiet är begränsad och läroplanen på gymnasiet visar brister inom ämnet läsförståelse.  
 
De internationella undersökningarna PISA (Programme for International Student Assessment) och 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) visar att de svenska elevernas 
läsförståelse har försämrats de senaste åren. PISA-undersökningen riktar sig mot femtonåringars 
prestationer och utvärderar dessa inom fyra olika områden: matematik, naturvetenskap, 
problemlösning och läsförståelse. Undersökningen sker var tredje år och 2018 deltar cirka 80 
länder i studien. Sverige har deltagit sex gånger i PISA-undersökningarna sedan år 2000. 
Linnakylä, Malin & Taube skriver att Sverige tillsammans med Finland var en av toppnationerna 
när det gäller läsförståelse år 2000 (2007, 235). Efter PISA 2000 har svenska elevers utveckling 
när det gäller läsförståelse varit negativ dock har det svenska resultatet varit över OECDs 
genomsnitt. År 2012 fick PISA-undersökningen stor uppståndelse i media då de svenska elevernas 
läsförståelse var under OECDs genomsnitt (Reichenberg, 2014, 7). I den senaste PISA-
undersökningen 2015 hade de svenska elevernas läsförståelse ökat till en nivå över OECD 
genomsnittet, dock är nivån fortfarande långt under den nivå svenska elever hade år 2006 
(Skolverket, 2018).  

 
PIRLS är en läsförståelseundersökning som riktar sig mot elever i fjärde klass. Undersökningen 
mäter elevernas läsförmåga, läsvanor och attityder. I den senaste undersökningen år 2016 deltog 
cirka 35 länder. PIRLS-undersökningarna mäter tioåringars läsförståelse och testet går ut på att 
eleven blir testad på två olika typer av texter: skönlitteratur och sakprosa. Tidigare hade det inte 
varit så stora skillnader mellan de olika texttyperna men år 2011 hade elevernas förståelse för 
sakprosatexter minskat (Reichenberg, 2014, 7–8). PIRLS 2016 visar dock att svenska 
fjärdeklassares läsförmåga har förbättrats och uppnår samma nivå som 2001 då de hade bäst 
resultat. Av 50 länder som deltog i undersökningen hade endast 7 länder bättre resultat än Sverige. 
Undersökningen från 2016 visar även att eleverna är lika duktiga på skönlitterära texter som 
sakprosa (Skolverket, 2017). I PIRLS-undersökningarna ligger de svenska eleverna fortfarande på 
en nivå över OECDs genomsnitt.  

 
De sjunkande testresultaten från PISA 2012 har lett till slutsatsen att förändringar måste ske för att 
få svenska elever att bli duktiga på läsförståelse (Andersson, 2015, 7). För att arbeta vidare med 
detta har regeringen förespråkat ett ”läslyft för Sverige” för att se till att elevernas intresse för 
läsning ökar (Olin-Scheller, Tengberg & Lindholm, 2015, 129). För att elevernas läsförståelse ska 
öka krävs duktiga lärare som arbetar aktivt med att hitta metoder som fungerar för eleverna och 
utvecklar deras läsande (Reichenberg, 2014, s. 64).  
 

2.4 Sammanfattning 
 

Alla människor läser olika och det finns olika typer av läsare. Roe klassar läsaren som antingen 
aktiv, god, passiv eller svag läsare. De goda och aktiva läsarna kännetecknas genom att de ofta 
aktiverar tidigare kunskap för att förstå det lästa och att de reflekterar över det lästa efter 
läsprocessen är slut (Roe, 2014, 110). Passiva eller svaga läsare kännetecknas oftast av att de är 
oförberedda när de börjar läsa eller att de slutar tänka på textens innehåll när läsprocessen är slut 
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(Roe, 2014, 110). Om en elev visar tendenser till läs- och skrivsvårigheter behöver det inte bero 
på att eleven har dyslexi, det kan även bero på bristande undervisning. De internationella 
undersökningarna PISA och PIRLS visar att svenska elevers läsförståelse minskat och 
lässatsningar har införts i skolorna för att utveckla elevers läsförståelse. I arbetet med läsförståelse 
visar tidigare forskning att lässtrategier är ett effektivt arbetssätt för att öka elevers läsförståelse. 
Lässtrategier kan definieras som alla metoder en läsare använder för att angripa en text 
(Skolverket, 2011c, 10). Arbetet med lässtrategier finns med i läroplanerna över låg-, mellan- och 
högstadiet men har försvunnit i läroplanen för gymnasieskolan. Läsförståelse på gymnasiet är 
väldigt viktigt då gymnasieutbildningen är grundande för arbetslivet eller vidare studier.  
 

3 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med den här studien är att sammanställa vad tidigare forskning kommit fram till gällande 
arbetet med läsförståelse på gymnasieskolan och hur detta arbete kan förbättras. För att uppnå 
studiens syfte ställs följande frågor:  
 
• Vilka undervisningsmetoder för ökad läsförståelse har varit framgångsrika? 
• Vilka strategier använder elever för att få ökad läsförståelse? 
• Vilka bakomliggande faktorer förutom bristande undervisning kan det finnas för elevers låga 

läsförståelse?  
 

4 Metod 
 
I detta kapitel kommer studiens upplägg och metod att presenteras. Först redogörs 
undersökningens ansats och etiska aspekter och sedan sökprocessen där databassökningen, 
studiens urvalskriterier, sökord och urvalet av litteratur presenteras närmare. Därefter redovisas 
resultatet av sökprocessen och vilken litteratur som valts ut samt en närmare presentation av 
denna. Till sist presenteras studiens reliabilitet och validitet.  

4.1 Undersökningens ansats och etiska aspekter 
 

Den här undersökningen är en systematisk litteraturstudie. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström innebär det ”att systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa 
litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde” (2013, 31). En systematisk litteraturstudie 
samlar empiriska studier och syftet är att sammanställningen av tidigare kunskap ska skapa ny 
kunskap. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström finns det inte några bestämmelser om 
antalet artiklar som ska ingå i en litteraturstudie (2013, 31).  

 
I en systematisk litteraturstudie är det viktigt att undersöka vilka etiska aspekter som bör finnas 
med för att undvika fusk och ohederlighet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, 
69).  De etiska aspekter som tagits hänsyn till i denna undersökning är att de studier som ingår 
i undersökningen har blivit noggrant etiskt granskade eller har blivit godkända av en etisk 
kommitté. Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström skriver att forskaren ska ”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. […] Presentera alla resultat som stöder respektive inte stöder hypotesen. Det är oetiskt att 
endast presentera de artiklar som stöder forskarens egen åsikt” (2013, 70). Allt 
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forskningsmaterial som ingår i den här undersökningen återfinns i referenslistan sist i arbetet 
och alla resultat som stöder eller inte stöder forskarens åsikt är presenterade.  

4.2 Sökprocessen 
 

I detta avsnitt beskrivs sökprocessen samt vilka databaser, urvalskriterier och sökord som 
använts. Resultatet från databassökningen presenteras kortfattat. En närmare presentation av 
den utvalda litteraturen ges i avsnitt 4.3.  

 

4.2.1 Databassökning 
 

Då svensk forskning inom läsförståelse på gymnasiet och högstadiet är begränsad har både 
svenska och utländska databaser använts. De databaser som använts har varit Libris, Linguistics 
and Language Behavior Abstracts (LLBA), Eric (Ebsco), Teacher’s Reference Center (Ebsco) 
samt DiVA. Databaserna presenteras närmare i stycket nedan. 
 
Den första databasen som använts är Libris som är en nationell databas för svenska universitets- 
och högskolebibliotek. I databasen samlas information om de flesta böcker och tidskrifter i 
Sverige. Databasen innehåller alla svenska doktors- och licentiatavhandlingar samt vissa 
utländska publikationer. Den andra databasen är Linguistics and Language Behavior Abstracts 
(LLBA) som är en stängd internationell databas med material inom områden som berör 
språkvetenskap och lingvistik, språkutveckling och språkinlärning samt språkundervisning. Den 
tredje databasen, The Education Resources Information Center (ERIC Ebsco), är en 
internationell databas över litteratur inom utbildningsområdet. Databasen innehåller bland annat 
vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter, främst på engelska. Den fjärde databasen som 
använts är Teacher’s Reference Center (Ebsco) som är en internationell databas med artiklar 
som berör utbildningsområdet. Den femte databasen som använts är DiVA (digitala 
vetenskapliga arkivet) där olika publikationer av forskare, lärare och studenter från 45 olika 
lärosäten i Sverige samlats.  

 
Dessa databaser har valts ut då de har ett brett utbud av avhandlingar och vetenskapliga artiklar 
som rör undervisning, språkutveckling och pedagogik. För att få ett så brett resultat som möjligt 
har både nationella och internationella databaser använts. Sökningarna har gjorts på svenska och 
engelska för att få så många resultat som möjligt.  
 
En fritextsökning har gjorts för att få träffar som stämmer överens med studiens syfte och 
frågeställningar. Sökningen har gjorts med hjälp av den booleska operatorn ”AND” för att 
begränsa resultatet och ge färre träffar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, 81). 
Sökorden har tagits fram utifrån studiens syfte och frågeställningar och dessa presenteras 
närmare i avsnittet 4.2.3. För att begränsa sökningarna har det tagits hänsyn till vissa 
urvalskriterier. Dessa presenteras i nästa avsnitt.   

 
4.2.2 Urvalskriterier 

 
Då en del av databassökningarna gav många träffar har vissa urval gjorts. För att forskningen 
ska vara så aktuell som möjligt har en avgränsning gjorts till arbeten som publicerats mellan 
åren 2003 och 2018. Eftersom urvalet ska vara så etiskt som möjligt har doktorsavhandlingar 
som blivit bedömda av en betygsnämnd eller vetenskapliga artiklar som genomgått peer review, 
det vill säga kritisk granskning före publicering, valts i första hand. Då det forskats lite om ämnet 
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och sökningarna inte gett så många resultat har emellertid även kapitel i böcker tagits med för 
att ge ett bredare resultat.  
 
Då databaserna har olika sökfunktioner har olika urvalskriterier använts. I Libris kan man välja 
funktionen att endast söka på avhandlingar och detta urval har tillämpats. Däremot går det endast 
att söka på specifika år, så arbeten publicerade före år 2003 har tagits bort manuellt. I 
databaserna Eric (Ebsco), LLBA och Teacher’s Reference Center (Ebsco) går det att ställa in ett 
tidsspann mellan åren 2003 och 2018. I dessa databaser kan man välja funktionen peer review 
som enbart visar publikationer som blivit granskade innan publicering och detta har tillämpats. 
I DiVA användes funktionen att endast visa artiklar som blivit publicerade i en tidskrift samt 
kapitel i bok.  
 
4.2.3 Sökord 

 
De sökord som använts vid databassökningarna har tagits fram utifrån studiens syfte och 
frågeställningar tillsammans med en bibliotekarie vid Högskolan Dalarna. De sökord som 
använts är: läsförståelse, läsning, lässtrategier, litteraturundervisning, gymnasiet, reading 
comprehension, reading literacy, teaching strategies, high school students, grade 11, teaching 
methods och Sweden. Sökorden har varit både på svenska och engelska för att öka bredden på 
databassökningen. Dessa sökord har använts i olika kombinationer i databassökningen för att 
få ett så relevant resultat som möjligt. Resultatet av sökningen presenteras kortfattat i avsnitt 
4.2.4. 
 
4.2.4 Urval av litteratur i databassökning  
 
Urvalet av litteratur i databassökningen skedde genom att genomföra sökningar i de olika 
databaserna. I tabellen nedan visas först vilken databas sökningen är gjord i och med vilka 
sökord. Antalet träffar är antalet titlar som kommer upp vid respektive sökning. Alla titlar har 
lästs och bland titlarna har de undersökningar som har mest relevans för studiens syfte och 
frågeställningar samt studiens ämne valts ut. Dessa titlars abstracts har läst och sedan har de 
studier som kan svara på den här studiens syfte och frågeställningar valts ut. Efter att abstracts 
har lästs har de mest relevanta undersökningarna valts ut och lästs översiktligt. Den litteratur 
som inte uppfyller urvalskriterierna har valts bort till exempel studentuppsatser och arbeten som 
vid närmare läsning inte svarar på studiens syfte och frågeställningar. Den använda litteraturen 
kommer att presenteras i avsnitt 4.3.  
 
I Libris har fyra olika sökningar gjorts. Som tabell 1 nedan visar var det sökordet läsförståelse 
som gav flest träffar och flest lästa abstracts men det genererade inte i någon använd litteratur. 
I sökningen litteraturundervisning AND gymnasiet var en avhandling relevant för studien. 

 
Tabell 1, sökresultat Libris 
 
Sökord Träffar Lästa 

abstracts 
Använd 
litteratur 

Läsförståelse 36 5 0 
Läsning AND gymnasiet 11 4 1 
Litteraturundervisning AND 
gymnasiet 

14 1 1 
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Sökningen i Eric (Ebsco) gav inte så många resultat, vilket kan ses nedan i tabell 2. Men 
sökningen reading literacy AND Sweden genererade i fyra abstracts som först var intressanta 
för undersökningen. Däremot var ingen av dem relevant för denna studie.  
 
Tabell 2, sökresultat Eric (Ebsco) 
 
Sökord Träffar Lästa 

abstracts 
Använd 
litteratur 

Reading comprehension AND 
teaching methods AND grade 11 
 

26 1 0 

Reading comprehension AND 
teaching methods AND Sweden 
 

8 0 0 

Reading comprehension AND 
Sweden 
 

38 4 0 

Reading comprehension AND 
grade 11 AND teaching strategies 
 

17 0 0 

Reading comprehension AND high 
school students AND Sweden 

2 1 0 

Reading literacy AND Sweden 62 4 0 
 
Sökningen i LLBA fick inte så många resultat som kan användas i studien som visas nedan i 
tabell 3. Av de abstracts som läst så är en artikel av Pirjo Linnakylä, Antero Malin och Karin 
Taube mest intressant.  
 
Tabell 3, sökresultat LLBA 
 
 Sökord Träffar Lästa 

abstracts 
Använd 
litteratur 

Reading comprehension AND 
teaching methods AND Sweden 

0 0 0 

Reading comprehension AND 
Sweden 

12 2 0 

Reading comprehension AND 
Sweden AND high school students 

2 2 0 

Reading comprehension AND 
teaching strategies AND high 
school students 

46 3 0 

Reading literacy AND Sweden 19 3 1 
 
Sökningen i Teacher Reference Center genererade inte i några lästa abstracts eller använd 
litteratur. Reading comprehension AND teaching methods AND high school students 
genererade många träffar men ingen träff som passar undersökningens syfte och 
frågeställningar.  
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Tabell 4, sökresultat Teacher Reference Center (Ebsco) 
 
Sökord Träffar Lästa 

abstracts 
Använd 
litteratur 

Reading comprehension AND 
Sweden 

2 0 0 

Reading comprehension AND 
teaching methods AND high 
school students 

61 0 0 

Reading literacy AND Sweden 11 0 0 
 

 
Sökningarna i DiVA resulterade i sju respektive sex träffar. Av dessa träffar var det tre abstracts 
som var relevanta för undersökningen. Av dessa användes en vetenskaplig artikel samt två 
kapitel ur bok.  
 
Tabell 5 sökresultat DiVA 

 
Sökord Träffar Lästa 

abstracts 
Använd 
litteratur 

Läsning AND lässtrategier 7 2 2 
Läsning AND gymnasiet 6 1 1 

 
Den använda litteraturen har lästs övergripande och den litteratur som är mest relevant för 
undersökningens syfte och frågeställningar har valts ut. I nästa avsnitt kommer resultatet av 
sökprocessen förklaras närmare och den använda litteraturen kommer presenteras. 

4.3 Resultat av sökprocessen 
 

I detta avsnitt kommer resultatet av sökprocessen presenteras närmare. Först kommer den 
utvalda litteraturen presenteras översiktligt, se tabell 6, och sedan kommer litteraturen 
presenteras närmare i avsnitt 4.3.2. 
 

4.3.1 Utvald litteratur 
Den litteratur som använts i studien presenteras översiktligt i tabell 6. Tabellen visar 
publikationens författare, vilket år den publicerades, titel, vilken typ av publikation och vilket 
lärosäte eller vilken vetenskaplig tidskrift som publicerat artikeln samt vilken typ av studie det 
är.  
 
Tabell 6. Presentation av utvald litteratur 
 
Författare År Titel Publikation Typ av 

studie 
Bommarco, 
Birgitta 

2006 Texter i dialog: En 
studie i 
gymnasieelevers 
litteraturläsning 

Avhandling 
Malmö 
Högskola 

Kvalitativ 

Graeske, 
Caroline 

2015 Att läsa med 
strategi på 
gymnasiet: Om 

Kapitel i bok 
Litteratur och 
läsning 

Kvalitativ 
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fiktioner, läsarter 
och didaktisk design 

Hallesson, 
Yvonne 

2015 Textsamtal som 
lässtöttande 
aktivitet: Fallstudier 
om textsamtals 
möjligheter och 
begränsningar i 
gymnasieskolans 
historieundervisning 

Avhandling 
Stockholms 
Universitet 

Kvalitativ 

Hallesson, 
Yvonne 

2016 Lässtrategier för att 
lyckas: Om hur 
högpresterande 
gymnasieelever gör 
när de läser 

Artikel 
Forskning om 
undervisning 
och lärande 

Kvalitativ 

Linnakylä, 
Pirjo, Malin, 
Antero & 
Taube, Karin 

2007 Factors behind low 
reading literary 
achievement 

Artikel 
Scandinavian 
Journal of 
Educational 
Research 

Kvalitativ 

Olin-Scheller, 
Christina, 
Tengberg, 
Mikael & 
Lindholm, 
Anna 

2015 Lässtrategier i 
rörelse: Att 
undervisa om 
elevers tolkande 
läsförmåga 

Kapitel i bok 
Litteratur och 
läsning 

Kvalitativ 

 
Av de studier som valts ut är alla studier utom en svenska. Linnakylä, Malin & Taubes studie är 
skandinavisk och jämför svenska och finska elever. All forskning är från år 2006 och framåt. 
Fyra av studierna är inriktade mot den nya läroplanen som kom år 2011. Bland studierna finns 
två avhandlingar, två artiklar och två kapitel ur böcker. Alla studier som valts ut är kvalitativa 
studier. I nästa avsnitt presenteras den valda litteraturen mer utförligt.  
 
4.3.2 Presentation av utvald litteratur 
I detta avsnitt presenteras den utvalda litteraturen närmare. Varje studies syfte, metod, teori och 
resultat kommer att redovisas. Den valda litteraturens innehåll analyseras sedan i avsnitt 5.1.  
 
Birgitta Bommarcos doktorsavhandling Texter i dialog: En studie i gymnasieelevers 
litteraturläsning från 2006 syftar till att få kunskap om vad som händer med läsprocessen när 
gymnasieelever läser skönlitterära texter i gymnasieskolan. Hon följer gymnasieelever under tre 
år genom etnografisk klassrumsforskning för att se hur de arbetar med och förstår litteratur i 
skolan genom att bland annat genomföra intervjuer analysera elevtexter och samla in elevernas 
läsloggar. Bommarco arbetar utifrån bland annat Louise M. Rosenblatts teori om läsningen som 
transaktion och det föreställningsbyggande och dialogiska klassrummet. Avhandlingen visar att 
eleverna har ett starkt behov av att göra erfarenhetsanknytningar mellan elevernas egen värld 
och den fiktiva världen genom att skriva exempelvis läsloggar. Resultaten visar även att 
litteraturen spelar olika roll beroende på elevens bakgrund, socialisation och behov. Den visar 
även att det finns möjlighet att arbeta vidare med texternas sociala världar och elevernas sociala 
världar. Doktorsavhandlingen rekommenderar att utgå från klassens behov när man som lärare 
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väljer litteratur då många elever blandar in egna erfarenheter i den lästa litteraturen. Bommarco 
rekommenderar även att arbeta tematiskt i litteraturundervisningen då det främjar elevernas 
läsutveckling.  
 
Caroline Graeskes kapitel Att läsa med strategi på gymnasiet: Om fiktioner, läsarter och 
didaktisk design från 2015 syftar till att ta fram en strategi som bemöter flera olika läsarter i 
undervisningen. Strategin tas fram utifrån ett empiriskt material och resulterar i en design som 
innehåller tolv punkter som ska främja elevers läsförståelse. Den tar upp att eleven ska förstå 
handlingen, textens budskap, textens struktur och uppbyggnad, kontexten kring fiktionen, 
genusperspektiv, elevens egna erfarenheter och till sist tar den upp metaperspektiv där eleven 
får fundera över sin egen tankeprocess och lärande. Modellen rekommenderas inte som ett 
snabbt sätt att lösa läsproblematik på utan den bidrar till att inspirera till arbete med lässtrategier 
i skolan.  
 
Yvonne Hallessons doktorsavhandling Textsamtal som lässtöttande aktivitet: Fallstudier om 
textsamtals möjligheter och begränsningar i gymnasieskolans historieundervisning från 2015 
syftar till att undersöka textsamtal om sakprosatexter och hur dessa samtal kan hjälpa elevers 
lärande och läsande av texter. Genom fallstudier undersöker hon två klasser i historia för att 
uppnå syftet. Materialet består av klassrumsobservationer, fältanteckningar, texter, 
lärarintervjuer och lärarnas planeringar. Hallesson arbetar utifrån sociokulturella teorier, 
systemisk-funktionell lingvistik (SFL) och receptionsteori från bland annat Vygotskij, Bakhtin 
och Halliday. Avhandlingen resulterar i att både elev- och lärarledda textsamtal är utvecklande 
för eleverna förutsatt att dessa är väl planerade och att det finns en tydlig struktur. Avhandlingen 
rekommenderar att arbeta med både elev- och lärarledda textsamtal i undervisningen då dessa 
kan bygga upp elevernas läsförståelse. Studien visar att det är av betydelse att läraren är tydlig 
samt att deltagarna i samtalet har verktyg eller strategier för att kunna möta texten. 
 
Artikeln Factors behind low reading literacy achievement av Pirjo Linnakylä, Antero Malin och 
Karin Taube syftar till att undersöka och jämföra några sociokulturella och pedagogiska faktorer 
utifrån låga läsförståelseresultat bland svenska och finska elever genom att undersöka insamlad 
data från PISA-undersökningen år 2000 för femtonåriga finska och svenska elever. Genom att 
samla ihop olika data och sammanställa dessa kom forskarna fram till att risken att bli en 
lågpresterande läsare varierar beroende på olika sociala faktorer som kön, personlighet, attityd, 
fritidsaktiviteter både på och efter skolan och föräldrars utbildningsnivå. Undersökningen visar 
att faktorerna bakom låg läsförståelse är liknande både i Sverige och i Finland. Studien 
rekommenderar att stötta svaga läsare genom att välja texter eller ämnen som handlar om 
elevens intressen för att öka intresset för läsning.  
 
Yvonne Hallessons artikel Lässtrategier för att lyckas: om hur högpresterande gymnasieelever 
gör när de läser syftar till att bidra med empiri som visar hur goda läsare arbetar med uttalade 
lässtrategier när de läser sakprosatexter. Hon följer en klass på 31 elever som läser svenska 1 
vid en gymnasieskola med höga intagningspoäng under tre terminer. Det är en klass med 
högpresterande elever då lägsta intagningspoäng i klassen var 285 av totalt 320. Hon undersöker 
två grupper i klassen; en ytpositionsgrupp där eleverna har god läsförståelse och en 
djuppositionsgrupp där eleverna klassas som högpresterande goda läsare. Insamlingsmetoderna 
består främst av fallstudier i klassrummet, gruppsamtal och observationer. En 
enkätundersökning har även gjorts. Resultatet visar att de goda läsarna använder uttalade 
lässtrategier samt i vilka situationer dessa strategier tillämpas. De goda läsarna har även kunskap 
om sin egen förmåga. Artikeln rekommenderar att arbeta med lässtrategier i undervisningen och 
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att lägga fokus på att göra eleverna medvetna om olika typer av texter och deras typiska drag 
samt diskutera olika sätt att läsa texter på.  
 
Christina Olin-Scheller, Michael Tengberg och Anna Lindholms kapitel Lässtrategier i rörelse: 
Att undervisa om elevers tolkande läsförmåga från 2015 syftar till att exemplifiera och resonera 
kring några lässtrategier som lärare och elever använder vid svenskundervisningen för att 
utveckla elevens läsförståelse utifrån en kognitivt inriktad läsförståelseteori. Olin-Scheller, 
Tengberg och Lindholm har tillsammans med lärare iscensatt ett undervisningsupplägg som är 
dialogbaserat. Lärarna fick undervisa eleverna hur man kan använda olika lässtrategier. 
Forskarna observerade och förde anteckningar över vad som skedde i klassrummet och vid några 
tillfällen användes även en digital bandspelare för att spela in ljud. Studien visar att arbetet med 
lässtrategier leder till att eleverna blir bättre läsare samt att de får ett metakognitivt perspektiv 
på läsningen.  

4.4 Reliabilitet och validitet 
 
Denna undersökning är en systematisk litteraturstudie. För att säkra undersökningens reliabilitet, 
eller som Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström skriver: ”mätmetodens förmåga att vid 
upprepad mätning av ett konstant fenomen ge samma mätvärde” (2013, 103), presenteras och 
analyseras de resultat som framkommit i undersökningen så objektivt som möjligt för att studien 
ska hålla en hög reliabilitet. Studiens resultat presenteras i kapitel 5.  
 
Undersökningens validitet är enligt Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström ”instruments 
förmåga att mäta det som är avsett att mätas” (2013, 105). Undersökningens metod är en 
systematisk litteraturstudie som Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström förespråkar i den här 
typen av undersökningar (2013, 31). Materialet kan anses vara representativt då många 
internationella och nationella databaser använts i sökningen. Dessutom har den senaste 
forskningen valts.  

 

5 Resultat 
 
I detta kapitel presenteras först en innehållsanalys över det material som använts i studien. 
Därefter presenteras arbetssätt som varit effektiva i läsförståelseundervisningen först ur ett 
lärarperspektiv och därefter ur ett elevperspektiv. Slutligen presenteras vilka bakomliggande 
faktorer som ligger till grund för elevers begränsade läsförståelse. Resultatet presenteras utifrån 
studiens frågeställningar: 
• Vilka undervisningsmetoder för ökad läsförståelse har varit framgångsrika enligt tidigare 

forskning? 
• Vilka strategier använder elever för att få ökad läsförståelse enligt tidigare forskning? 
• Enligt tidigare forskning, vilka bakomliggande faktorer finns det för elevers låga 

läsförståelse?  

5.1 Innehållsanalys 
Innehållsanalysen identifierar mönster och teman i den valda litteraturen. Den garanterar även 
att den valda litteraturen är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Enligt Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström görs detta för att ”beskriva och kvantifiera specifika fenomen” 
(2013, 147). Då arbetet med att kvantifiera kvalitativa resultat är tidskrävande och svårt är det 
viktigt att göra stora mängder data förståeligt, välja ut den viktigaste informationen och 
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identifiera mönster. Detta leder till att resultatens kärna kan urskiljas (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013, 146).  
 
Innehållsanalysen har gjorts efter Eriksson Barajas, Forsberg & Wengströms modell som 
innefattar fem olika steg. I första steget har litteraturen lästs för att få en uppfattning om 
innehållet och för att bli bekant med materialet. I det andra steget har gjorts en analys av vad 
texten handlar om varefter utsagorna har tilldelats olika koder. Det tredje steget är att omvandla 
koderna till olika kategorier. Steg fyra innebär att sammanfatta kategorierna i olika teman för 
att söka efter olika mönster. Det sista och femte steget innebär att tolka och diskutera resultatet 
(2013, 164). Innehållsanalysens teman presenteras i tabell 7 nedan.  
 
Tabell 7. Innehållsanalys.  
 
Studie Innehåll Teman 
Bommarco, Birgitta.  
Texter i dialog: En studie i 
gymnasieelevers 
litteraturläsning 

- Elevernas reflektioner 
över läst litteratur 

- Elevernas egna ansvar 
- Gruppsamtal 
- Diskussioner 
- Läslogg 
- Meddiktning, 

vidarediktning och 
fråndiktning 

Elevernas eget inflytande 
över undervisningen 
 
Arbetssätt för ökad 
läsförståelse 

Graeske, Caroline.  
Att läsa med strategi på 
gymnasiet: Om fiktioner, 
läsarter och didaktisk 
design 

- Läsa med strategier 
- Reciprocal Teaching 
- Transactional 

Strategies Instruction 
- Concept-Oriented 

Reading Instruction 
- Fiktionsanalytisk 

design 

Strategier för ökad 
läsförståelse 

Hallesson, Yvonne. 
Textssamtal som 
lässtöttande aktivitet: 
Fallstudier om textsamtals 
möjligheter och 
begränsningar i 
gymnasieskolans 
historieundervisning 

- Helklassamtal 
- Textsamtal 
- Kamratstöttning 
- Elevaktiva 

frågemodellen 
- Questioning the Author 
- Fria Gruppsamtal 

Arbetssätt för ökad 
läsförståelse 

Hallesson, Yvonne.  
Lässtrategier för att 
lyckas: Om hur 
högpresterande elever gör 
när de läser 

- Lässtrategier hos goda 
läsare 

- Anpassa strategier vid 
behov 

- Kännetecken hos ’goda 
läsare’ 

- Metakognitiv 
strategianvändning 

- Metakognitiv 
medvetenhet 

Strategier för ökad 
läsförståelse 
 
Metakognitiva 
tankeprocesser 
 
Elevens eget ansvar för sin 
läsförståelse 
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Linnakylä, Pirjo, Malin, 
Antero & Taube Karin.  
Factors behind low 
literary reading 
achievement 

- Sociokulturell 
bakgrund 

- Attityder till läsning, 
intressen och 
personlighet 

- Elevens egen läsning 
- Press att prestera 
- Användandet av datorer 

och läsning 

Faktorer bakom elevers låga 
läsförståelse 

Olin-Scheller, Christina, 
Tengberg, Michael & 
Lindholm, Anna 
Lässtrategier i rörelse: Att 
undervisa om elevers 
tolkande läsförmåga 

- Textsamtal 
- Visualisera 
- Modellera 
- Kombinationer av 

lässtrategier 

Strategier för ökad 
läsförståelse 
 
Metakognitiva 
tankeprocesser 

 
Tabell 7 ovan visar de innehåll och teman som återkommer i de valda studierna.  
 
De teman som återkommer är arbetssätt för ökad läsförståelse, strategier för ökad läsförståelse 
och metakognitiva tankeprocesser. Andra teman som framförts i innehållsanalysen är elevernas 
egna inflytande över undervisningen, elevernas eget ansvar över läsförståelse och faktorer 
bakom elevers låga läsförståelse. Linnakylä, Malin & Taubes studie är den enda studien som tar 
upp faktorer bakom elevers låga läsförståelse.  I nästa avsnitt presenteras olika arbetssätt som 
varit effektiva för att utveckla elevernas läsförståelse.  

5.2 Effektiva arbetssätt för ökad läsförståelse 
 
I detta avsnitt presenteras arbetssätt som visat sig kunna ge ökad läsförståelse. I avsnitt 5.2.1 
redovisas lärares undervisningsmetoder för ökad läsförståelse. Därefter presenteras vilka 
strategier eleverna använder för att få ökad läsförståelse i avsnitt 5.2.2. I avsnitt 5.3 presenteras 
de bakomliggande faktorerna som kan ligga till grund för elevernas begränsade läsförståelse. 
Resultatet diskuteras sedan i kapitel 6.  

 

5.2.1 Lärares undervisningsmetoder för ökad läsförståelse 
 
Elevernas läsförståelse ökar om läraren låter dem reflektera över det lästa, bygga upp 
föreställningsvärldar samt koppla det lästa till sina egna personliga erfarenheter och sociala 
världar. Eleverna i Bommarcos studie fick en uppgift där de skulle läsa en roman hemma och 
under läsprocessen skriva en läslogg i vilken de skulle kommentera sin förståelse, ställa frågor 
till texten samt koppla texten till sina egna associationer. Därefter skulle eleverna diskutera 
texterna i olika gruppsamtal (2006, 68).  Genom litteraturarbetet får eleverna ge uttryck för 
förutsägelser, intryck, känslor, associationer eller förslag på helt nya slut över det lästa för att 
öka deras läsförståelse (2006, 153). Studien visar att läsloggen utvecklar både elevernas läsning 
och skrivförmåga. En elev berättar att han utvidgar sitt ordförråd och att hans skrivning blir 
bättre genom läsningen (2006, 180). Bommarcos studie visar även att valet av litteratur är viktigt 
för elevernas läsutveckling. Det finns ett sug bland elever att läsa mer men att litteraturen i 
skolan ofta inte är anpassade efter eleverna eller så upplever eleverna litteraturen som ointressant 
och irrelevant (2006, 167). Eleverna lämnas ensamma i gruppsamtalen med en 
inspelningsapparat med instruktionen att diskutera det varje elev skrivit i sin läslogg 
(Bommarco, 2006, 83). Gruppsamtalet visar att eleverna diskuterar det lästa och ställer frågor 



 

 18 

till varandra. Grupperna diskuterar olika aspekter om den lästa boken. Utöver boken handlar 
diskussionerna även om privata saker som kompisar, läraren och skolan (Bommarco, 2006, 88). 
Flera av eleverna upplevde gruppsamtalen som intressanta då de fick höra vad de övriga 
eleverna i klassen tyckte om boken och att alla i klassen har olika åsikter (2006, 93). Däremot 
visar studien att läraren aldrig kan tillfredsställa alla elevers individuella behov när det gäller 
litteraturval om inte eleverna får välja litteratur själva (2006, 98).  

 
Textsamtal har visat sig vara effektivt vid elevers läsförståelse. Hallessons studie tar 
utgångspunkt i hur läraren kan arbeta med textsamtal i klassrummet. I den första delen utgår 
Hallesson från textsamtal i en estetklass där eleverna lämnas ensamma i 40 minuter för att läsa 
ur läroboken. Studien visar att eleverna pratar mer om sin fritid än om skolarbete och få elever 
verkar ta uppgiften seriöst då det är stökigt i klassrummet (2015, 68–69). Hallesson gjorde även 
en observation i en naturklass där de fick samma uppgift som esteteleverna och där visade sig 
att eleverna tog uppgiften på allvar och det var arbetsro i klassrummet (2015, 68–69). Studien 
visar att läraren håller föreläsningar för eleverna för att öka deras bakgrundskunskaper dock 
finns det ingen tid över till att diskutera det lästa och hjälpa eleverna få en större förståelse över 
det lästa (2015, 74–74). Hallessons studie utgår även från strukturerade samtal i klassrummet 
där den elevaktiva frågemodellen och Questioning the Author är centrala arbetsmetoder i 
undervisningen. Studien visar att den elevaktiva frågemodellen är textsamtal som bygger på 
elevernas egna öppna frågor som efterfrågar svar som kan hittas i texten eller via elevens egna 
associationer. Eleverna uppmanas till att själva utforska textens innehåll. Den som deltar i 
samtalet ger ett textbundet eller självständigt svar, utnyttjar texten för att skapa ordförståelse, 
sammanfattar det viktigaste, tar ut huvudpunkter, fyller ut tomrum i texten, generaliserar eller 
abstraherar utifrån huvudpunkter samt granskar kritiskt och motiverar sina svar (Hallesson, 
2016, 82). Eleverna diskuterar sina tankar i grupper och får därigenom en större förståelse över 
det lästa samt att eleverna kan kommentera varandras iakttagelser. Läraren är med i klassrummet 
men deltar inte aktivt i diskussionerna. Arbetsmetoden Questioning the Author utgår från att 
eleverna och läraren läser en text tillsammans och därefter försöka skapa nya idéer till texten 
samt diskutera och reflektera tillsammans för att skapa läsförståelse. Läraren är med för att 
strukturera upp samtalet men det är elevernas åsikter som står i centrum. Studien visar att 
eleverna tar en textbaserad position till texterna och att de gör vissa associationer till egna 
erfarenheter (2015, 118). Frågorna läraren ställer är ofta textbaserade utifrån textens innehåll 
och visar inga kopplingar till elevernas egna erfarenheter (2015, 119). Arbetet med Questioning 
the Author visar att läraren försöker reda ut och bearbeta huvudinnehållet i texten genom 
repetitioner, synonymer och synonyma resonemang (2015, 119). Studien visar att eleverna får 
ökad läsförståelse genom att göra inferenser, dra egna slutsatser och kritiskt granska texten 
(2015, 119). Studien visar ytterligare ett arbetssätt där eleverna får möjlighet att diskutera det 
lästa genom fria gruppsamtal där eleverna styr samtalen över det lästa dock utan given struktur. 
Eleverna har som uppgift att diskutera och besvara frågor om ett visst antal texter (2015, 121). 
Läraren finns i klassrummet men har en undanskymd roll. Arbetet med fria gruppsamtal visar 
att eleverna behöver stöttning för att klara av ett samtal på denna nivå. Vid flera tillfällen 
kommer inte eleverna fram till något relevant svar på en fråga eller så lyckas de inte reda ut vad 
som står i texten (2015, 156).  
 
5.2.2 Elevers egna strategier för ökad läsförståelse  

 
Merparten av goda läsares läsförståelse beror på att eleverna använder och anpassar lässtrategier 
utifrån den valda textens egenskaper samt syftet med läsningen (Hallesson, 2016, 12). 
Hallessons studie utgick från två olika grupper i en högpresterande klass där ytpositionsgruppen 
ansågs vara goda läsare men klassades som normalpresterande elever. Den andra gruppen var 
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djuppositionsgruppen där eleverna var högpresterande läsare. De vanligaste strategierna bland 
båda grupperna var att läsa om texten där det förekom innehåll de inte förstod, stryka under 
viktiga detaljer, skriva anteckningar om texten samt leta svar på frågor till texten. En elev ger 
ett exempel på arbetsgången ”Jag läste igenom texten 1 gång. Därefter läste jag frågorna och 
sedan läste jag texten igen och strök under saker jag kopplade ihop med frågorna” (Hallesson, 
2016, 13). Det som utmärkte sig bland eleverna i djuppositionsgruppen var strategin att först 
läsa texten för att få en överblick av innehållet och sedan läsa den mer djupgående (Hallesson, 
2016, 13). En elev förklarar läsprocessen; ”Jag läste texten rakt igenom för att sedan besvara 
frågorna så gott jag kunde utan att titta tillbaka i texten. När jag läste den så gick jag igenom 
stycken som var svåra en gång till” (Hallesson, 2016, 13). Eleverna i djuppositionsgruppen strök 
under viktiga detaljer, skrev anteckningar och letade efter svar på frågor. Men det som utmärkte 
de högpresterande eleverna jämfört med de normalpresterande eleverna var att de visade en 
större medvetenhet över vilka partier de strök under i texten till exempel sådant som ger texten 
ett sammanhang, något med huvudinnehållet eller sådant som kan hjälpa dem att svara på frågor 
om texten till exempel ”Jag läste texten och strök under det jag tyckte var intressant och det som 
på något sätt kändes betydelsefullt, t.ex. ett tydligt budskap eller åsikt” (Hallesson, 2016, 14).  
Vid de svårare texterna använde eleverna i ytpositionsgruppen två strategier; att anteckna/stryka 
under och läsa om texten (Hallesson, 2016, 14). Eleverna i djuppositionsgruppen använde 
samma strategier som ytpositionsgruppen men de använde fler strategier och kombinerade dessa 
för de svårare texterna. Eleverna i djuppositionsgruppen stannade upp under läsningen för att 
reflektera över det lästa och fundera över hur de förstått texten, sammanfattat varje stycke, läsa 
texten flera gånger men låta texten vila mellan omläsningarna, läsa högt samt skriva egna frågor 
till texten (Hallesson, 2016, 14–15). En av faktorerna som gjorde att en text var svår att förstå 
var att texten hade ett okänt ämnesinnehåll eller att den innehöll svåra ord. En annan faktor var 
dålig meningsuppbyggnad samt textens struktur (Hallesson, 2016, 16). Syftet med läsningen är 
av stor vikt för valet av strategier. När eleverna studerade till prov använde de fler lässtrategier 
än när de läste läxor (Hallesson, 2016, 17). En elev beskriver ”Jag tittar först igenom vad det är 
jag ska läsa genom en översiktsläsning och tittar på rubriker. Sedan läser jag texten. När jag har 
läst hela texten stryker jag under det jag anser vara det viktigaste. Jag skriver alltid om 
faktatexten i egna ord, i små stycken/stödord. För att plugga läser jag sedan min egen text 
kombinerat med boktexten” (Hallesson, 2016, 17). Eleverna använder sig av en metakognitiv 
strategianvändning där deras läsning har anpassats till texten och syftet med läsningen 
(Hallesson, 2016, 17). Undersökningen visade att eleverna var medvetna om sin egen 
läsförmåga (Hallesson, 2016, 17). Miljön visade sig vara en avgörande faktor för elevernas 
läsförståelse, en elev gav exempel på att eleven föredrog att läsa svårare texter hemma eftersom 
det var enklare att koncentrera sig där (Hallesson, 2016, 18).  
 
Det saknas strategier i läroplanen för hur undervisningen ska utformas för att ge eleverna möjlighet 
att utveckla sin läsförståelse (Olin-Scheller, Tengberg & Lindholm, 2015, 129). Olin-Scheller, 
Tengberg & Lindholm redogör att det är ett problem att lärare inte har tillräckliga kunskaper om 
vad lässtrategier är, hur lärarna kan arbeta med dessa samt hur de ska bedömas (2015, 130). 
Undervisningen omfattades av sju olika lässtrategier: summera, göra förutsägelser, värdera och ta 
ställning, ställa frågor till texten, visualisera, jämföra texten med andra texter samt hitta luckor i 
texten och göra inferenser (2015, 134). Olin-Scheller, Tengberg & Lindholm presenterar fyra 
processer över hur arbetet med lässtrategier kan gå till; den första processen innebär att hitta 
efterfrågad information, den andra processen handlar om att dra enkla slutsatser, den tredje 
processen handlar om att sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera och den 
fjärde processen är att granska och värdera innehåll, språk och textuella drag (2015, 131). Arbetet 
med lässtrategier i undervisningen har visat sig vara avgörande för elevernas utveckling av 
läsförståelsen (Olin-Scheller, Tengberg & Lindholm, 2015, 130). Olin-Scheller, Tengberg & 
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Lindholm menar att läroplanen är tydlig med att eleverna ska utveckla lässtrategier men däremot 
är många lärare osäkra på vad som menas med lässtrategier och hur man bedömer lässtrategier i 
klassrummet (2015, 130). Resultatet av undersökningen visar att det är viktigt att som lärare 
modellera och visa eleverna hur en lässtrategi fungerar för att de ska kunna tillämpa den. Eleverna 
fick berätta om och diskutera handlingen under läsningens gång. Läraren förklarade först hur hon 
tänkte och sedan fick eleverna förklara hur de visualiserade det lästa. Flera elever kopplade texten 
till något de själva upplevt eller platser de varit på och skapar därmed en djupare förståelse för 
texten. Läraren och eleverna diskuterar texterna i helklass genom att gå igenom dessa olika 
strategier och processer. Läraren undervisade varje lässtrategi för sig och kunde därför använda de 
redan tillämpade strategierna genom att undervisa dessa i relation till de nya strategierna. Det visar 
att goda läsare använder fler än en strategi i kombination med varandra för att förstå texten (Olin-
Scheller, Tengberg & Lindholm, 2015, 143).  
 
Tre olika metoder som är framtagna för att utveckla elevers läsförståelse, både inom gymnasiet 
och grundskolan, är Reciprocal Teaching (RT), Transaction Strategies Instruction (TSI) och 
Concept Oriented Reading Instruction (CORI). Den första metoden RT är uppdelad i fyra olika 
moment. Det första momentet, förutsäga, innebär att läsaren ska förutspå textens handling med 
hjälp av textens titel, rubriker i texten samt bilder som hör till texten. Det andra momentet är att 
ställa frågor till texten och försöka svara på dessa frågor. Det tredje momentet är att reda ut 
oklarheter i texten och försöka hitta viktig information samt anteckna det man inte förstår och 
försöka reda ut detta. Det fjärde momentet är att sammanfatta textens innehåll. Denna modell 
främjar elevers läsförståelse inom både skönlitteratur och sakprosa och den är utvecklad för att 
passa både yngre och äldre elever (Graeske, 2015, 161–162). Den andra metoden, TSI, är uppdelad 
i tre olika moment. Det första momentet är monitor for sense, där den läsande ska försöka förstå 
det lästa. Det andra momentet är look for patterns där den läsande ska försöka hitta olika mönster 
och budskap i texten. Det tredje och sista momentet är make inferences där den läsande ska göra 
kopplingar till andra texter och till den läsandes egna förkunskaper och erfarenheter. Den tredje 
metoden för ökad läsförståelse är CORI. Den är främst kopplad till olika ämneskunskaper inom 
natur- och samhällsorienterande ämnena samt en begreppsrik undervisning (Graeske, 2015, 161–
162). Modellen är ett långsiktigt arbete där eleverna får möjlighet att reflektera över det lästa och 
lärarna får ett arbetssätt som de kan utnyttja för att arbeta med läsförståelse.  Graeske presenterar 
en modell med 12 utgångspunkter som ska gynna elevernas läsförståelse. Dessa är: handling, 
karaktärer, miljö, tid, motiv, tematik, struktur, stil, kontexter, genus, egna erfarenheter samt 
metaperspektiv (2015, 163–164). Dessa punkter hjälper eleverna att reflektera över det lästa och 
få en djupare förståelse.  

5.3 Riskfaktorer utanför undervisningen  
 

Faktorerna bakom elevernas försämrade läsförmåga är många och hänger ofta ihop med 
varandra. Sällan är det endast en faktor utan ofta samverkar faktorerna med varandra. Linnakylä, 
Malin & Taubes studie visar att det är större chans att flickor utvecklas till goda läsare jämfört 
med pojkar (2007, 239). Resultatet visade en ännu större skillnad mellan pojkar och flickor om 
eleverna hade en utländsk bakgrund (2007, 239). Faktorer som socioekonomisk bakgrund, 
familjeförhållanden samt föräldrars utbildning har också stor påverkan på elevers läskunskaper. 
Elever med föräldrar som inte har någon eftergymnasial utbildning tenderar att bli sämre läsare 
än elever med föräldrar som har vidareutbildat sig (Linnakylä, Malin & Taube, 2007, 239). 
Studien visar även att elevens egna intressen spelar en stor roll över elevens läsförmåga. Elever 
som är intresserade av att läsa böcker och tidningar är bättre läsare än de som tycker att läsningen 
är slöseri med tid (2007, 239). Elever som spelade datorspel ofta visades också ha svårare med 
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läsförståelsen jämfört med elever som använde datorer sällan eller lagom mycket (2007, 241). 
Studien visar även kopplingar till prestationsångest och läsning där elever som tvivlar på sin 
egen förmåga eller får ångest över att prestera och arbeta hårt med läsning riskerar att få sämre 
läsförståelse (2007, 240). 

 

6 Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer först studiens metod och upplägg att diskuteras och sedan studiens 
resultat. Avsnittet avslutas med en diskussion om vidare forskning och därefter presenteras 
studiens slutsatser i avsnitt 6.4.  

6.1 Metoddiskussion 
 

Metoden som använts i denna studie har varit en systematisk litteraturstudie där tidigare 
forskning inom ett område har valts ut utifrån undersökningens syfte och frågeställningar och 
sedan har resultatet analyserats och diskuterats.  
 
Sökningarna har skett genom både nationella och internationella databaser då forskning från 
andra länder kan vara relevanta att ha med i studien. De databaser som använts har varit Libris, 
DiVA, Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA), Eric (Ebsco) samt Teacher’s 
Reference Center (Ebsco). Dock fanns ingen internationell forskning som var relevant för den 
här studien. Fördelen med att det endast förekommer svensk forskning är att resultatet går att 
koppla till den svenska skolan och svenska elever. Valet av databaser utgår från 
rekommendationer från bibliotekarier vid Högskolan Dalarna samt med hjälp av de databaser 
som rekommenderas av Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013). Då de internationella 
databaserna inte gav så många träffar hade andra sökord kunnat användas för att få ett bredare 
resultat. Sökorden är framtagna med hjälp av en bibliotekarie vid Högskolan Dalarna. Sökorden 
valdes ut baserat på studiens syfte och frågeställningar för att försöka hitta så relevanta resultat 
som möjligt. För att få så många träffar som möjligt användes den booleska operatorn AND. 
Det var ett aktivt val att inte trunkera sökorden då den systematiska sökningen gav tillräckligt 
med träffar.  
 
Sökningarna som har gjorts har begränsats till utgivningsåren 2003–2017 för att få relevanta 
sökträffar. I DiVA begränsades sökningarna till att vara kapitel i bok eller publicerade 
vetenskapliga artiklar för att få ett så tillförlitligt material som möjligt. I sökningarna i Libris 
begränsades sökningen till endast avhandlingar för att försöka få ett kvalitetsmässigt bra 
material att arbeta vidare med. Det var ett aktivt val att inte göra någon manuell sökning då de 
systematiska sökningarna gav tillräckligt många träffar.  

 
Enligt Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström finns inte några kriterier för hur många studier 
som ska ingå i en systematisk litteraturstudie (2013, 31). Materialet i denna studie är ganska 
litet, dock anses det vara representativt för den forskning som gjorts inom fältet.  

 
Litteraturen som har valts ut har genomgått en innehållsanalys där olika mönster och teman 
blivit synliga under läsningens gång. Dessa mönster och teman har sedan sammanställts och 
därefter analyserats i studiens resultat. Innehållsanalysen gjordes för att säkerställa att materialet 
som valts ut kan svara på studiens syfte och frågeställningar. En annan innehållsanalys, som att 
kvantifiera resultaten, hade kunnat ge ett annat resultat (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013, 147). Dock ansågs denna typ av innehållsanalys passa denna studie bäst. En 
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annan innehållsanalys hade kunnat kvantifiera resultatet och se mönster och teman utifrån detta. 
Resultatet av studien diskuteras närmare i avsnitt 6.2 nedan.  

6.2 Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen börjar med en värdering av de ingående studierna i avsnitt 6.2.1. Därefter 
diskuteras olika arbetssätt för ökad läsförståelse i avsnitt 6.2.2. I avsnitt 6.2.3 diskuteras de 
didaktiska perspektiven på läsförståelseundervisningen. Därefter presenteras vidare 
forskningsområden (6.2.4) och slutligen studiens slutsatser (6.2.5). Resultaten diskuteras utifrån 
studiens syfte och frågeställningar.  
 
Studien syftar till att undersöka vad tidigare forskning kommit fram till om arbetet med 
läsförståelse på gymnasieskolan. Sedan diskuteras resultaten vidare utifrån studiens 
frågeställningar:  
• Vilka undervisningsmetoder för ökad läsförståelse har varit framgångsrika enligt tidigare 

forskning? 
• Vilka strategier använder elever för att få ökad läsförståelse enligt tidigare forskning? 
• Enligt tidigare forskning, vilka bakomliggande faktorer finns det för elevers låga 

läsförståelse? 
 
6.2.1 Värdering av de ingående studierna  

 
Utifrån de studier som valts ut i undersökningen har vissa resultat utmärkt sig. Resultaten som 
visar vilka arbetssätt lärare använder i undervisningen samt vilka strategier elever använder när 
de läser har hög tillförlitlighet då det är samma resultat som återkommer i de olika studierna. 
Bland de arbetssätt som visat sig vara effektiva för elevers läsförståelse är textsamtal de som 
förekommer i flest studier. I Bommarcos studie utgår textsamtalen från elevernas loggböcker 
där eleverna får göra egna erfarenhetsanknytningar till det lästa samt diskutera andras tankar 
och åsikter. En aspekt att ställa sig kritisk till är om alla elever deltar aktivt i samtalet eller inte 
och i så fall vilken påverkan det har på undersökningen och undervisningen. I några samtal 
använder Bommarco en inspelningsapparat där eleverna lämnas ensamma och förväntas 
diskutera utifrån deras loggböcker. I motsats till detta utgår Hallesson (2015) från textsamtal där 
eleverna lämnas ensamma i klassrummet. Studien visar att när eleverna lämnas ensamma läser 
och diskuterar de inte det de är ombedda att göra. Däremot när läraren är delaktig i textsamtalet 
och det finns en struktur kan de diskutera och resonera över det lästa. Då Bommarcos avhandling 
är från 2006 kan Hallessons anses vara mer tillförlitlig då den är nyare och mer representativ 
utifrån den nya läroplanen som kom år 2011. En annan aspekt är att Hallessons studie 
representerar fler elever än Bommarcos.  
 
De använda studierna visar att elever använder liknande lässtrategier i undervisningen. 
Studierna från Graeske, Hallesson och Olin-Scheller, Tengberg & Lindholm tar upp liknande 
strategier som gynnar elevers läsförståelse. Dessa strategier är exempelvis att eleverna börjar 
med att läsa texten, läser om svåra partier i texten, markerar viktiga avsnitt, antecknar och ställer 
frågor till texten för att få en ökad läsförståelse. Dock kan Hallessons studie anses vara mer 
tillförlitliga då det är en vetenskaplig artikel och de andra två är kapitel ur böcker. En negativ 
aspekt med Hallessons studie är att den endast visar hur högpresterande elever läser. Däremot 
kan dessa resultat utnyttjas i undervisningen vilket diskuteras vidare i avsnitt 6.2.3. Precis som 
de övriga studierna visar Olin-Scheller, Tengberg & Lindholms studie att när eleverna blir 
medvetna om läsningen får de en bättre förståelse av det lästa. De lässtrategier som ingår i 
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Graeskes studie är mer inriktade till läsning av skönlitteratur medan de strategier som är 
utgångspunkten i Hallessons och Olin-Scheller, Tengberg & Lindholms studier passar både 
läsning av skönlitteratur och sakprosa vilket leder till att dessa kan användas inom fler 
undervisningsområden och ämnen än skönlitteraturmomentet i svenska. 
 
De faktorer bakom elevers begränsade läsförståelse som redovisas i Linnakylä, Malin och Taube 
kan ses som tillförlitliga. Dock kan andra faktorer än de faktorer som nämns i studien spela in 
till exempel det Hallesson nämner om elevernas studiemiljö som orsak till varför elever får 
begränsad läsförståelse. Det Linnakylä, Malin och Taubes studie visar kan ses som en 
vägledning för lärarna angående vilka riskfaktorer de bör vara medvetna om som kan bidra till 
begränsad läsförståelse. Lärarna måste dessutom tänka på att även om en elev befinner sig i 
riskzonen kan eleven ändå vara en god läsare.  
 
6.2.2 Läsförståelse i klassrummet 

 
Den här studien visar att olika typer av textsamtal är effektiva arbetssätt för att öka elevens 
läsförståelse. Genom textsamtal får eleven en möjlighet att diskutera och reflektera över det lästa 
samtidigt som de får möjlighet att höra andras synpunkter och därigenom få en bättre förståelse 
över det lästa förutsatt att läraren deltar aktivt i samtalet och stöttar eleverna i diskussionen. När 
läraren inte befinner sig i klassrummet visar observationen att eleverna i den ena klassen inte 
arbetar och det finns ingen arbetsro i klassrummet. Eleverna har även ett icke lärarlett textsamtal 
där de ska diskutera texter de har läst. Då samtalet saknar struktur, eleverna inte vet svaren till 
alla frågor och läraren hjälper andra elever i klassrummet lämnas eleverna ensamma med 
uppgiften och får inte den stöttning de behöver. Som den här studien visar anser jag att för att 
elever ska klara av ett sådant ansvar måste läraren vara närvarande med gruppen och ge eleverna 
den stöttning de behöver. Däremot tror jag inte att läraren behöver vara en del av samtalet men 
läraren behövs för att stötta eleverna och ge dem hjälp när de fastnar. När eleverna lämnas 
ensamma med svåra texter för tidigt kan det leda till att eleverna blir passiva läsare 
(Reichenberg, 2014, 13). Dock visar Bommarcos studie att när eleverna lämnas ensamma med 
en inspelningsapparat att de upplever samtalen som intressanta och att det är roligt att få ta del 
av andra elevers åsikter (2006, 93). Jag tror att inspelningsmomentet skärper elevernas fokus 
och att de blir medvetna om att läraren kommer lyssna på allt som sägs i efterhand och 
därigenom se vilka elever som varit aktiva i diskussionen eller inte. Dessutom tror jag att 
loggboksarbetet som ligger till grund för diskussionen är en viktig del av textsamtalet där 
eleverna får möjlighet att fundera på bokens olika delar innan samtalet. All reflektion över det 
lästa gynnar elevens läsförståelse, oavsett om det sker skriftligt eller muntligt.  

 
De strategier som kommit fram i studien liknar varandra och det är dessa som används av de 
flesta elever i undervisningen. De vanligaste strategierna är att läsa om svåra partier i texten, 
stryka under viktiga detaljer, skriva anteckningar samt leta efter svar på frågor som dykt upp 
under läsningen. De duktiga läsarna visar att de använder flera strategier samtidigt och är mer 
medvetna över sin egen lärandeprocess, framförallt bland de högpresterande läsarna i Hallessons 
djuppositionsgrupp (Hallesson 2016, 13).  

 
För en elev kan det finnas flera orsaker till varför eleven har begränsad läsförståelse. Bland annat 
så spelar sociokulturella faktorer en stor roll. Att elever med utländska föräldrar tenderar att ha 
lägre läsförståelse än elever med svensk bakgrund är inte förvånande då de utländska eleverna 
inte har det svenska språket naturligt hemifrån. I Sverige måste vissa nyanlända elever dessutom 
lära sig ett helt nytt alfabet och ny språkstruktur som inte alls liknar språket de är vana vid.  
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Resultaten i PISA-undersökningarna visar på en minskad läsförståelse bland svenska 
niondeklassare (Reichenberg, 2014, 7). Dock visar den senaste PISA-undersökningen på ett 
trendbrott där den genomsnittliga läsförståelsen återigen är över OECDs genomsnitt 
(Skolverket, 2018). De faktorer Linnakylä, Malin och Taube visar kan vara några av 
anledningarna till varför provresultaten blivit sämre. De minskade resultaten i PISA visar även 
att gymnasieskolorna måste arbeta aktivt för att öka läsförståelsen bland ungdomar och att 
problemet inte enbart finns på högstadiet.  
 
Studien visar även att miljön och textens utformning spelar en stor roll i elevernas läsförståelse. 
Flera elever betonar vikten av att ha arbetsro i klassrummet och det syns i estetklassen där det 
var stökigt och ingen elev fokuserade på uppgiften. Däremot var det lugn och ro i naturklassen 
trots att ingen lärare var i närheten när natureleverna läste den tilldelade texten (Hallesson, 2015, 
68–69). Studien visar att vissa texter var svårlästa, exempelvis innehöll texten svåra ord, svår 
meningsuppbyggnad eller en svår struktur som eleven inte kunde hantera. Det visar också vikten 
av att som lärare undervisa och prata om texten för att eleven ska få en ökad förståelse för det 
lästa.  

 
6.2.3 Didaktiska perspektiv på läsförståelseundervisningen 

 
Detta avsnitt avser att diskutera frågor om hur undervisningen i läsförståelse bör utformas för 
att främja elevers läsförståelse. Arbetet där elever får reflektera över det lästa genom skriftliga 
och muntliga uppgifter har visat sig vara effektiva för elevernas läsförståelse. Det har även visats 
att när läraren lär ut lässtrategier och eleverna tillämpar dessa har deras läsförståelse blivit bättre. 
Nedan diskuteras de didaktiska följder som kan dras utifrån denna studie.  
 
Studien visar att de undervisningsmetoder som varit framgångsrika för att öka elevers 
läsförståelse är att låta eleverna skriva loggbok och ha lärarledda strukturerade textsamtal där 
eleverna får reflektera och lyssna på andras reflektioner kring det lästa. Studien visar att när 
eleverna lämnas ensamma tenderar de att fastna i både diskussionen och läsningen vilket kan 
leda till att läsutvecklingen uteblir. Då lärarstödet är viktigt för elevernas läsförståelse är det 
viktigt att de får det stöd de behöver i tid och att det inte blir en nedåtgående spiral där 
läsutvecklingen uteblir (Glentow, 2006, 13). Ytterligare en aspekt är att elever utvecklar andra 
förmågor än läsförståelse genom arbetet med texter och textsamtal. Som en elev nämnde 
utvecklades både hans skrivförmåga och läsförståelse genom att diskutera texterna. Han 
utvecklade sin skrivförmåga samtidigt som han förstod det han hade läst. Detta är något att ta 
med vidare i undervisningen och en viktig aspekt då skrivning och läsning hänger ihop. Genom 
att anordna strukturerade lärarledda textsamtal får eleverna en möjlighet att kritiskt granska 
litteraturen de läser. Eleverna kan dessutom, med hjälp av kamratrespons, hjälpa varandra att 
hitta nya perspektiv i texten.  
 
Studien visar att de strategier som varit framgångsrika för att utveckla elevers läsförståelse bland 
annat är Graeskes tolvstegsmodell som baseras på olika lässtrategier. De tolv punkterna innebär 
att eleverna ska arbeta med texterna, bland annat med textens handling, karaktärer och miljö, 
för att få en större förståelse för det lästa. De ska även studera textens kontext, textens motiv, 
olika teman, struktur, genus, egna erfarenheter samt metaperspektiv där de reflekterar över det 
lästa (2015, 163–164). Modellen är uppbyggd så att eleverna enkelt ska kunna se vilka aspekter 
som är viktiga att leta efter i en text. Andra strategier som visat sig vara framgångsrika är att 
anteckna viktiga detaljer, läsa om svåra partier i texten, förutspå texten samt hitta efterfrågad 
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information (Hallesson 2016). Undervisningen bör utformas så att eleverna får en chans att 
stärka sina svagheter i läsförståelse. Enligt mina egna erfarenheter från den verksamhetsförlagda 
utbildningen förutsätter ofta lärarna på gymnasiet att eleverna kan läsa svåra texter och förstå 
dessa. Nivån på gymnasiet är dock för hög för vissa elever jämfört med deras kunskapsnivå. 
Läsning är något som förekommer i alla ämnen och för att förbättra undervisningen är min 
rekommendation att alla lärare och ämnen arbetar med lässtrategier och får in detta som ett 
naturligt moment i undervisningen. Ytterligare ett sätt att förbättra undervisningen är att läraren 
kartlägger vilka lässtrategier de duktiga läsarna i klassen använder. Läraren kan även utgå från, 
presentera och integrera de strategier som nämns i den här studien för att tillämpa dessa i 
undervisningen. Det ger passiva läsare eller elever med begränsad läsförståelse möjlighet att 
lära sig av sina klasskamrater. I Lgy11 finns inga rekommendationer för att använda lässtrategier 
i undervisningen däremot förekommer dessa i grundskolans läroplaner och borde vara ett inslag 
de elever som går på gymnasiet är bekanta med.  
 
Efter de sjunkande resultaten i PISA-undersökningen har flera lässatsningar införts, dock menar 
Roe att dessa satsningar ofta handlar om att eleven ska läsa mycket istället för att läsa smart 
(2014, 58–59). Eleven gynnas snarare av att använda olika strategier än av att läsa mycket och 
snabbt. Jag anser att det är bra att elever läser mycket men att det inte går som lärare att lämna 
eleverna ensamma i sin läsning. De behöver hjälp med att arbeta aktivt med lässtrategier för att 
utveckla sin läsning. Elevens läsande utvecklas genom användandet av lässtrategier och om 
lärare arbetar aktivt med dessa redan när eleven är ung kommer det märkas skillnad i elevens 
läsförståelse när eleverna börjar gymnasiet. Även om styrdokumenten för högstadiet innehåller 
arbete med lässtrategier tror jag att många lärare är osäkra på hur de ska använda dessa och 
sedan hur de ska kunna bedöma elevers arbete med lässtrategier. Det kan gynna lärare och deras 
undervisning att ta fram material med lässtrategier som kan användas i 
läsförståelseundervisningen. I läroplanen för gymnasieskolan finns inga krav på att eleverna ska 
använda lässtrategier. För att främja elevers läsförståelse kan det vara en början att inkludera 
lässtrategier i läroplanerna, inte enbart för svenskämnet utan alla ämnen som kräver läsning av 
texter. Genom att undersöka hur duktiga och aktiva läsare gör när de läser samt vilka 
lässtrategier de använder kan även gynna övriga elever. Genom att sedan lära ut de strategier de 
högpresterande elever använder till resten av klassen gynnas eleverna med begränsad 
läsförståelse. 
 
Den här studien visar att i vissa fall har eleven haft svårigheter att avkoda texter redan i lågstadiet 
och sedan hamnat mellan stolarna vilket lett till att eleven aldrig fått någon riktig hjälp med att 
utveckla sin läsning. För att undvika detta krävs det att skolan ger eleverna rätt stöd i tid. När en 
elev hamnar mellan stolarna riskerar elevens självförtroende att försämras och leda till psykisk 
ohälsa. Det här visar att det är viktigt att lärarna är medvetna om vilka konsekvenser den 
psykiska ohälsan kan ha på elevers läsning och även här sätta in stöd så tidigt som möjligt. Det 
kan även tänkas att god psykisk hälsa kan gynna elevens läsning. Då läsförståelseproblematiken 
ofta uppkommer i de tidigare skolåren och följer med eleven i vidare skolgång kan det vara svårt 
för den drabbade eleven att tillkännage att eleven har problem. Som nämns i bakgrunden riskerar 
eleven att hamna i en ond spiral där den bristande läsförståelsen påverkar de andra ämnena i 
skolan och ger halvkunskaper och dessutom ett sämre självförtroende (Glentow, 2006, 13). 
Denna nedåtgående spiral kan vara svår att ta sig ur och som lärare är det viktigt att vara 
uppmärksam och upptäcka detta även om eleven ger sken av att det inte finns något problem.  

 
Läraren behöver god kunskap om eleven och om elevens riskfaktorer för att kunna göra riktade 
insatser för att förbättra elevens läsförståelse. Studien visar att de faktorer som spelar roll för 
elevers läsförståelse bland annat är sociokulturella aspekter, genus, föräldrars utbildning och 
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elevens familjeförhållanden (Linnakylä, Malin & Taube, 2007, 239). För att förbättra 
undervisningssituationen kan läraren, genom att vara medveten om dessa faktorer, sätta in extra 
stöttning för eleverna i undervisningen genom att lära ut lässtrategier eller ha textsamtal där 
högpresterande och lågpresterande elever blandas i grupper för att hjälpa varandra. Min tanke 
är att ytterligare en faktor för att få elever att vara intresserade av läsning och öka sin 
läsförståelse är att som lärare anpassa undervisningen efter elevernas behov och intressen. Om 
det finns många elever som har begränsad läsförståelse i ett klassrum är det viktigt att försöka 
öka de svaga elevernas läsförståelse samtidigt som de goda läsarna får en utvecklande 
undervisning. Ytterligare en faktor som framkommit i den här studien är att flickor är bättre 
läsare än pojkar. Detta är dessutom den allmänna uppfattningen bland lärare vid skolorna där 
jag haft verksamhetsförlagd utbildning. Det här visar också hur viktigt det är att framförallt 
uppmuntra pojkar till läsning och försöka motivera dem till att läsa. Är eleven omotiverad att 
läsa kan läraren försöka motivera eleven till att upptäcka nya aspekter med läsningen (Roe, 
2014, 105). Om en elev inte får tillräcklig stöttning hemifrån med sitt skolarbete eller läsning 
kan läraren, genom att vara medveten om elevens situation, sätta in extra stöd i skolan för att 
utveckla elevens läsförståelse. Om lärarna är medvetna över dessa faktorer kan de tillsammans 
försöka arbeta vidare med att öka elevernas läsförståelse. 

 
Studien visar att för att eleverna ska tycka att undervisningen är givande och att de lär sig något 
av arbetsmetoderna krävs det att undervisningens struktur är tydlig och att eleverna förstår syftet 
med undervisningen. PISA-undersökningarna visar dock att elever i nionde klass har sämre 
läsförståelse idag än i början av 2000-talet vilket visar att skolan måste fokusera på läsning och 
läsförståelse på högre nivå och inte enbart i låg- och mellanstadiet. Styrdokumenten måste även 
förtydligas om hur lärarna kan arbeta med detta. Som den här studien visar finns det begränsat 
med tidigare forskning om läsförståelse på just gymnasieskolan och det uppmuntrar till flera nya 
forskningsområden, dessa diskuteras i avsnitt 6.3.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
 

Då det inte finns särskilt mycket forskning på området om elever och deras läsförståelse på 
gymnasienivå finns det mycket att forska vidare om. Forskningen som finns idag är främst 
inriktad på låg- och mellanstadiet. Det finns även lite forskning inriktad mot högstadiet men 
forskningen som berör gymnasieskolan är inaktuell och nästintill obefintlig. Den forskning som 
är inriktad mot gymnasieskolan fokuserar främst på hur högpresterande elever läser och vilka 
lässtrategier de använder för att öka sin läsförståelse. Mer forskning om svaga läsare på 
gymnasieskolan är något som behövs för att utveckla undervisningen och hjälpa dessa elever.  
 
Ett annat område att forska vidare inom är att göra fältstudier för att undersöka i vilken mån 
lässtrategier används inom gymnasieskolan. Skolornas arbete med att upptäcka svaga läsare 
samt vilka åtgärder som finns för att hjälpa dessa elever är också ett intressant forskningsområde. 
Som den här studien visar är läsförståelse ett viktigt moment att arbeta med i undervisningen 
därför är det intressant att forska vidare om läraren verkligen har tid för varje elev och att ge 
varje elev individanpassad läsundervisning vilket är något som kan vara intressant att undersöka 
närmare i examensarbete två. 

6.4 Slutsatser 
 

Den här undersökningen har besvarat studiens syfte och frågeställningar. De slutsatser som kan 
dras utifrån den här studien är att både skriftlig och muntlig produktion, där eleven får reflektera 
över det lästa, är effektiva arbetssätt för att utveckla elevens läsförståelse. Arbetet med loggbok 
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och textsamtal gynnar svaga läsare då de får skriva ner tankar och diskutera det lästa. I arbetet 
med läsförståelse gynnar det även eleverna om läraren lär ut lässtrategier eleverna kan använda 
när de läser en text då dessa har visat öka läsförståelsen hos svaga elever. Desto mer medvetna 
eleverna är om sin läsprocess desto bättre läsare blir de. Lärarna behöver motivera både svaga 
och starka elever till att läsa och lägga läsundervisningen på elevens nivå för att få dessa elever 
att utvecklas.  
 
Eleverna i de olika studierna använder i stort sett samma lässtrategier för att läsa och förstå 
texter. Eleverna anpassar lässtrategierna utifrån vilken typ av text de läser. De strategier som de 
högpresterande eleverna använder lärs ut av vissa lärare dock är det en rekommendation att alla 
lärare lär ut lässtrategier.  
 
En slutsats är att det är bra om läraren är medveten om vilka bakgrundsfaktorer, som till exempel 
sociokulturella aspekter som kan vara grunden till en elevs begränsade läsförståelse. Däremot 
är det viktigt att tänka på att den här typen av faktorer inte nödvändigtvis leder till begränsad 
läsförståelse och att det kan finnas andra orsaker till svag läsförståelse hos den enskilda eleven.  
 
För att främja svaga läsare krävs det att skolan tar ansvar och att läraren ser dessa elever och ger 
dem stöd för att de ska få en ökad läsförståelse. Lässatsningar i skolan är en viktig del för att få 
elevers läsförståelse att bli bättre. I arbetet med att öka elevers läsförståelse krävs det att alla 
lärare som har undervisning som kräver läsning arbetar aktivt med detta så det inte enbart blir 
svensklärarnas ansvar. Däremot återstår frågan om lärare verkligen har tid att sätta sig in i 
levnads- och bakgrundsvillkoren för varje elev och att ge varje individ anpassad undervisning.  
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