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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att belysa läsförståelsens betydelse i undervisningen. Genom att studera 
tidigare forskning åskådliggörs faktorer och metoder som ökar elevernas prestation i läsförståelse. 
Studien inriktar sig på läsförståelse för elever i förskoleklass och årskurs 1-3. Resultatet är uppdelat i 
två huvudfrågor, faktorer som gynnar elevernas läsförståelse och undervisning som gynnar elevers 
läsförståelse. Resultatet är framställt utifrån tio artiklar och två avhandlingar som analyserats och 
utvärderats.Litteraturstudien framhåller att ett brett ordförråd, metakognition, mindre klasstorlekar och 
samarbete mellan elever är faktorer som gynnar elevers läsförståelse. Vidare visar resultatet att lärarens 
kompetens är en avgörande faktor. Litteraturstudiens resultat pekar på att läsförståelsestrategier ska 
undervisas i tidig ålder, i samspel med varandra samt före, under och efter läsning. 
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1. Inledning  
	  

Texter finns överallt i vårt samhälle och för att underlätta vardagen behöver man redan i tidiga år 

behärska läsning och ha en god förståelse för innehållet framhåller Elbro (2004). Läsfärdigheter har 

en betydande roll i vardagslivet då människor, gamla som unga, möter fler texter än tidigare i 

vardagen (ibid.). Skolverket (2016a) betonar att skolans  ansvar är att främja elevernas lärande för att 

förbereda dem att leva och fungera i samhället. På liknande sätt belyser Roe (2014) vikten av en god 

läsförmåga i vardagslivet. En god läsförståelse ger förutsättningar för att klara av vidare studier samt 

lyckas med samhällets krav.  Dessutom är läskompetens en väsentlig del i samspel med andra 

människor samt under utbildning och arbetsliv (ibid.). Westlund (2009) menar att svag förståelse i 

läsning av faktatexter innebär att eleven får sämre ämneskunskaper. Detta kan leda till sämre betyg i 

flera ämnen som på sikt kan påverka möjligheten att välja skolor vid högre utbildningar. En svag 

läsförståelse kan bli direkt  avgörande för möjligheten till högre utbildning. Därför är behovet av 

tydlig och strukturerad undervisning inom läsförståelse och lässtrategier betydelsefull för eleverna 

och deras fortsatta utveckling (ibid.).  

 

Undervisning i läsförståelse behövs i den svenska skolan då det fortfarande finns elever som endast 

klarar av de minst komplexa läsuppgifterna enligt den senaste PISA undersökningen (Skolverket, 

2016b). Sverige ligger i den senaste granskningen, som gjordes 2015, över snittet men det är 

fortfarande 18% av de svenska eleverna som ej uppnår basnivån i läsförståelse (ibid.). Det innebär att 

ungefär var femte elev inte har tillräckliga kunskaper i förståelsen av den lästa texten. 

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2016a) står det att 

eleverna ska ges förutsättningar att utveckla språk, identitet och förståelse för omvärlden i möte med 

olika typer av texter. Språk är essentiellt för människan i kommunikation och lärande. Språket ger 

också möjlighet att uttrycka tankar, känslor och identitet. Genom förståelse och säkerhet i läsning av 

olika texter vill vi att eleverna ska få tilltro till sin egen förmåga i sin språkutveckling (ibid.).  I det 

centrala innehållet för årskurs 1-3 i svenska står det att eleverna ska få undervisning i ”lässtrategier 

för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter texters form och innehåll” 

(Skolverket 2016a s.248). I slutet av årskurs 1 ska eleverna  kunna korrigera problem som uppstår i 

förståelsen och kunna koppla texters innehåll till egna erfarenheter. Eleverna ska också kunna 

kommentera och återge viktiga delar av innehållet i en text för att på så sätt visa grundläggande 

läsförståelse, vilket också är kunskapskravet för årskurs 3. Då ska eleverna också med flyt kunna läsa 

elevnära texter genom användning av lässtrategier. Sammanfattningsvis ska undervisningen i ämnet 

svenska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera olika texter (ibid.). 

Westlund (2009) menar att lärarens kompetens är väsentlig för att eleverna ska uppnå 
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kunskapskraven. Författaren menar också att läraren behöver en långsiktig planering och 

strukturering av undervisningen i läsförståelse och lässtrategier.   

 

Mot bakgrund av detta syftar vår litteraturstudie till att studera de förhållanden som gynnar barns 

utveckling av läsförståelse och ta reda på olika undervisningsstrategier som läraren kan använda sig 

av. Med en god läsförståelse har barn bättre förutsättning för vidare studier samt lyckas med 

samhällets krav (Roe, 2014). Därför anser vi att alla barn ska få samma möjlighet till undervisning 

som skapar förståelse för texter.  
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2.    Syfte och frågeställningar   
Syftet med denna uppsats är att belysa läsförståelsens betydelse i undervisningen. Genom att studera 

tidigare forskning åskådliggörs faktorer och metoder som ökar elevernas möjlighet att tillgodogöra 

sig olika texters innehåll. Studien inriktar sig på läsförståelse för elever i förskoleklass och årskurs  

1-3.   

 

Studien söker svar på frågeställningarna:   

Vilka faktorer gynnar elevers läsförståelse?   

Hur kan lärare undervisa för att främja elevers läsförståelse?  

 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   6 
 

3.    Bakgrund   
I nedanstående kapitel beskrivs och förklaras teoretiska utgångspunkter samt centrala begrepp som 

berörs i litteraturstudien.  

 

3.1  Läsning  
Definitionen av läsning kan beskrivas på olika sätt framhåller Elbro (2004) då begreppet är brett och 

används dagligen. Författaren framhåller att läsning handlar om att komma fram till förståelsen av 

innehållet i en text. Enligt Roe (2014) är ordavkodningen i fokus när ett barn befinner sig i det tidiga 

stadiet av läsutvecklingen. Avkodningen handlar om att kunna identifiera bokstäver (grafem) med 

det ljud (fonem) i talspråket som bokstaven representerar. När ett barn klarar av att ljuda sig igenom 

ord och korta meningar har barnet “knäckt läskoden”. Att knäcka läskoden innebär att barnet har 

förstått läsningens tekniska sida vilket är avgörande för den fortsatta läsutvecklingen (ibid.). Vidare 

menar Roe (2014)  att “läsning inte handlar om att ta emot skrivna ord från papper eller skärm; det 

förutsätter att läsaren går aktivt in i texten med egna tankar, reflektioner och värderingar” (s.29). 

 

3.1.1 The simple view of reading 

Hoover och Gough (1990) beskriver att läsning består av två komponenter, avkodning och förståelse. 

Deras studie the Simple View of Reading förklarar formeln: Läsning = avkodning x förståelse. The 

Simple View of Reading är en multiplikationsformel vilket innebär att om en faktor är noll blir 

produkten noll. Faktorerna i denna formel är avkodning och förståelse medan produkten är läsning, 

varken avkodning eller läsförståelse tillräcklig i sig (ibid.). En utveckling av the Simple View of 

Reading är enlig Taube (2007)  att lägga till motivation som en faktor. 

  

Avkodning, den tekniska delen av läsning innebär att läsaren har igenkänning av ordens generella 

betydelse, uttal och grammatik (Elbro, 2004). Förståelse handlar istället om att läsaren kan återskapa 

och förstå innebörden i orden. Förståelsen kan ske i både muntlig och skriftlig kontext medan 

avkodningen är unikt för läsning (ibid.). Taube (2007) menar att läsning inte fungerar om inte både 

avkodning och läsförståelse fungerar. Författaren betonar dock att avkodningen är viktigare i tidigare 

åldrar och att läsförståelsens betydelse blir viktigare när läsaren kan kontrollera ordavkodningen. 

Under de första skolåren finns ett starkt samband mellan ordavkodningsfärdigheter och läsförståelse. 

Den viktigaste och vanligaste orsaken till bristfällig läsförståelse är att eleverna inte uppnår flytande 

ordavkodning (ibid.).  
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3.2 Läsförståelse 
Bråtens (2008) definition på läsförståelse är: “Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man 

genomsöker skriven text och samspelar med den.” (s.13-14). De mest grundläggande aspekterna på 

läsförståelse handlar om att erhålla den innebörd som författaren har lagt in i texten samt integrera 

läsaren med texten. Läsarens tolkning är individuell och därför kommer två läsare aldrig förstå en 

text på samma sätt (ibid.). På liknande sätt beskrivs begreppet av Skolverket (2016c) då de framhäver 

att läsförståelse handlar om att tolka och hantera texter. De beskriver att läsförståelse är en interaktion 

mellan läsare och text. 

 

Westlund (2009) framhåller att förståelsen beror på faktorer som knyter an till läsaren. Ordavkodning, 

flyt och hastighet är grundläggande men också att kunna använda sig av förkunskaper och ha 

kännedom om olika lässtrategier gynnar förståelsen av texter. Dock visar det sig att flera barn i 9-10 

årsåldern som har god avkodningsförmåga ändå inte förstår vad de läser (ibid.). Andra faktorer som 

lyfts fram för att gynna lärprocessen för läsförståelse menar Roe (2014) är koncentration, uthållighet, 

minne, självförtroende och förmåga att reflektera över texter och sitt eget lärande. 

        

3.2.1 Läsförståelsestrategier	  	  

Skolverket (2016c) definierar läsförståelsestrategier så här: “Med läsförståelsestrategier menas de 

mentala verktyg läsaren använder för att tolka och skapa mening i text. Dessa skiljer sig från 

avkodningsstrategier” (Skolverket, 2016c, s.19). Avkodningsstrategier är tekniker som exempelvis 

ljudning och ortografisk helordsläsning (ibid.). Läsförståelsestrategier beskriver Roe (2014) bygger 

på flera olika färdigheter och aktiviteter som tillsammans ska främja elevernas läsförståelse. 

Strategierna är ämnade för att eleverna ska kunna ta till sig informationen från en text samt för att 

övervaka och styra sin textförståelse (Bråten, 2008). Person (2016) skiljer på begreppen lässtrategier 

och läsförståelsestrategier. Hon menar att lässtrategier används i planeringen av texter, exempelvis i 

avgörandet av vilken typ av text det är, hur den ska behandlas och varför texten ska läsas. 

Läsförståelsestrategier är hur läsaren går till väga för att ta till sig texten, antingen för att minnas 

texten och kunna återberätta den eller läsa för nöjes skull och använda fantasi och visualisering i 

läsningen (ibid.). I den här studien skiljer även vi på begreppen lässtrategier och läsförståelsestrategier 

och fokus ligger på läsförståelsestrategier. 

 

Roe (2014) framhåller att målet med att lära ut läsförståelsemodeller till eleverna är att läsaren ska 

kunna vidta åtgärder, handlingar och på ett flexibelt och effektivt sätt integrera strategierna som en 

del av sin läskompetens. Grunden för att bli en god läsare ligger i att lära sig att använda olika 

läsförståelsestrategier tidigt. Fortsättningsvis anser hon att undervisning i läsförståelsestrategier ska 
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ske i samband med att eleverna lär sig att läsa (ibid.). Dock belyser Liberg (2016) att strategier inte 

får ta bort fokus från innehållet i texten. Hon betonar att strategier ska användas som redskap för att 

förstå det som är nytt och komplext för läsaren. Strategier bör användas men det är viktigt att veta när 

och i vilken utsträckning det ska ske eftersom läsförståelsestrategier inte alltid gynnar läsaren (ibid.).  

 

I den svenska skolan används bland annat två undervisningsstrategier för läsförståelse; En läsande 

klass och Läsfixarna. En läsande klass är framtagen av verksamma lärare och bygger på de 

forskningsbaserade modellerna Reciprocal Teaching och Transactional Strategies Instruction. 

Modellen bygger på läsförståelsestrategierna förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter, visualisera 

samt sammanfatta. Varje strategi är kopplad till en symbol för att tydliggöra de olika strategierna för 

eleverna (En läsande klass, 2017a). Läsfixarna är framtagen av Oczkus och översatt till svenska av 

Barbro Westlund (Westlund, 2009). På liknande sätt är läsfixarna framtagen med forskningsstöd av 

Reciprocal Teaching som Palincsar och Brown presenterar i sin studie från 1984. Varje 

läsförståelsestrategi i Läsfixarna är kopplad till en symbol för att konkretisera strategierna för yngre 

elever, exempelvis reder “Fröken Detektiv” ut oklarheter (ibid.).  

 

3.2.2 Metakognition 	  

Metakognitiva förmågor används som redskap för att förebygga problem och främja läsförståelse 

(Roe, 2014). Kognition är den tankefunktion människan har som ämnar att tolka, förstå, minnas, lagra 

och använda information (Mitchell, 2015). Lundberg (1984) förklarar metakognition som  

medvetenhet om sitt eget tänkande, medvetna val av strategier och kontinuerlig kontroll i 

tillvägagångssätt när man ställs inför problem. De metakognitiva färdigheterna är aktiva, medvetna 

handlingar och elementära för läsning, förståelse, tal, kreativt tänkande, problemlösning etc. 

(Mitchell, 2015). 

 

Under läsning innebär metakognition att läsaren är medveten om sin egen tankeprocess och vet när 

man förstår och inte förstår texter, vilket gör att läsaren kan hitta strategier för att anpassa sig till 

texten (Lundberg, 1984). Metakognition som undervisningsstrategi menar Mitchell (2015) ämnar att 

hjälpa elever att skapa sig kognitiva färdigheter, skapa ordning i textinformationen så att den blir 

mindre komplicerad och integrera informationen med elevens befintliga kunskaper. Lärarens uppdrag 

är att undervisa eleverna om färdigheter som att reglera sig själv, att visualisera, planera, memorera, 

analysera, associera och använda ledtrådar i sin läsning. Inlärningssituationerna består av tre faser 

som är att planera innan-, övervaka under-  och utvärdera efter läsning (ibid.).  
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3.2.3 Goda respektive svaga läsare 

Utifrån begreppen ovan framgår det att goda respektive svaga läsare använder sig av olika 

läsförståelsestrategier. Duke och Pearson (2002) definierar goda läsare bland annat som aktiva, att de 

kan förstå mening med texter och kan ställa frågor till innehållet under tiden de läser. Fortsatt menar 

de att goda läsare använder sig av förkunskaper för att jämföra texters innehåll med tidigare 

erfarenheter samt att goda läsare i regel går igenom textstruktur innan läsning. Även Bråten (2008) 

lyfter fram goda läsare på liknande sätt som Duke och Pearson men framhåller också att de läsarna 

kan göra visuella föreställningar, klargöra svåra ord samt summera textinnehåll med egna ord. Utifrån 

Muskingum College webbplats skildrar även Roe (2014) en översikt av vad som kännetecknar goda 

och svaga läsare. Redan före läsning aktiverar goda läsare tidigare kunskap, förstår avsikten med 

läsning och kan välja ut lämpliga strategier, medan svaga läsare börjar läsa utan förberedelser och 

bedömning för hur texten ska angripas. Under läsning beskrivs goda läsare som fokuserade och 

uppmärksamma. De kan använda sig av textens sammanhang för att förstå nya ord, kontrollera sin 

egen förståelse, vara medvetna om när de förstår och inte förstår och då kunna använda sig av 

förståelsestrategier. Svaga läsare kan lätt bli distraherad, läser ofta för att få det gjort, har svårt med 

förståelse av ord och kontext och inser inte när de inte förstår. Goda läsare kan efter läsning reflektera 

över vad de har läst samt sammanfatta det mest väsentliga i texten medan det som definierade en svag 

läsare är att hen slutar tänka på innehållet efter att texten lästs färdigt (ibid.) På liknande sätt menar 

Bråten (2008) att en god läsare använder sig av förståelsestrategier från början till slut. 
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4. Metod  
I nedanstående kapitel beskrivs tillvägagångssätten av litteraturstudien. En sammanställning av 

artiklarna har även gjorts i form av en tabell.  

 

4.1 Litteraturstudie  
En litteraturstudie handlar enligt Hartman (2003) om att välja, strukturera och sammanfatta 

vetenskapliga artiklar. Det rör sig inte om att referera och kontrollera artiklar utan frågeställningen 

avgör vad som återges av litteraturen (ibid.). Denna litteraturstudie är systematisk och enligt Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013) innebär det att studien grundar sig i tidigare studier med 

god kvalitet och avser att sammanställa data från tidigare studier. Ett antal steg för att genomföra en 

systematisk litteraturstudie har arbetats fram av Eriksson Barajas et.al (2013), stegen innefattar: (1) 

en motivation av varför studien sker, (2) en frågeställning, (3) en plan för litteraturstudien, (4) 

bestämma sökstrategier, (5) välja ut vetenskapliga artiklar, (6) värdera och kvalitetsbedöma 

litteraturen, (7) analysera resultatet och till sist (8) sammanställa och dra slutsatser av det lästa. Vi 

har använt oss av de åtta stegen i bearbetandet av vår litteraturstudie.  

 

Eriksson Barajas et.al (2013) visar på att litteraturstudier kan ha olika förutsättningar då de antingen 

är kvantitativa eller kvalitativa. Kvantitativa forskningsansatser är studier där antal deltagare bestämts 

i förväg. Syftet med kvantitativa forskningsansatser är att testa antaganden samt att studera 

företeelser, deras egenskaper och hur de fördelar sig i olika situationer i förväg. Kvalitativa 

forskningsansatser är att testa deltagarnas upplevelser samt förstå och skapa teorier utifrån insamlat 

material (ibid.). I vår litteraturstudie läser och sammanställer vi både kvantitativa och kvalitativa  

studier, som vi sammanställer i en kvalitativ studie.  

  

Eriksson Barajas et.al (2013) menar att antalet artiklar som väljs i en systematisk litteraturstudie 

varierar då det beror på vad författaren finner samt de villkor som ställs på studien. Då läsförståelse 

är ett brett begrepp har vi fått avgränsa våra sökord utifrån vårt syfte respektive frågeställningar, vilket 

resulterade i tolv använda artiklar.  

 

4.2 Datainsamling och urvalsmetod  
Manuell sökning av artiklar innebär att studera referenslistor medan databassökning innebär att man 

söker forskning via olika databaser (Eriksson Barajas et.al, 2013). I vår litteraturstudie har vi sökt 

efter artiklar både manuellt samt via databaser. Inledningsvis började vi med att läsa litteratur 

angående läsförståelse. Utifrån relevant litteratur gjordes manuella sökningar genom att söka i 
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litteraturens referenslista. Författare som refererats till i flera böcker har vi lagt fokus på att söka efter. 

För att hitta artiklarna och avhandlingarna har vi använt bibliotekets sökmotor UniSearch eller 

databasen ERIC, på så vis kan vi kontrollera att artiklarna är granskade. Tre stycken artiklar är hittade 

genom manuell sökning. Sökning via databaser har ägt rum i databasen ERIC samt LIBRIS genom 

LIU-bibliotekets direktlänkar. Vid sökning i databasen ERIC har vi fått avgränsa våra sökord då 

sökningen med ordet Reading Comprehension gav 23 956 träffar. Träffarna halverades dock när vi 

avgränsade resultaten till Peer Reviewed, återstående artiklar var då 11 613 stycken. Sökordet 

Primary Education eller Primary School har lagts till på grund av att denna studie är inriktad på elever 

i förskoleklass till tredje klass. Antal träffar blir 590 stycken då sökningen innehöll “Reading 

Comprehension” AND “Primary Education” samt var förhandsgranskat. Sökorden har kombinerats 

med hjälp av booleska operationer, alltså orden “AND”, “OR” och “NOT” (Eriksson Barajas et.al, 

2013). När vi sökt har vi använt oss av booleska operationen “AND” då Eriksson Barajas et.al (2013) 

konstaterar att det begränsar och smalnar av resultatet. Sökord som lagts till utöver “Reading 

Comprehension” och “Primary Education” är: Reading strategies, comprehension strategies, 

metacognition, vocabulary skills, reading instruction, inferences samt learning processes. Sökorden 

blev mer precisa i slutet av framtagningen av artiklarna då vi insåg att vi behövde fler artiklar som 

stödde eller uttryckte motsatsen till det vi redan sammanställt. Vi ansåg att fler artiklar behövdes för 

att få fler infallsvinklar. Åtta artiklar är hittade genom databassökning via ERIC. Vid sökning i 

databasen LIBRIS användes sökordet Läsförståelse, vilket gav 897 träffar. För att avgränsa och få 

vetenskapliga texter kryssades avhandlingar i, återstående texter var då 45 träffar. En avhandling är 

hittad genom databassökning via LIBRIS.  

 

Under framtagningen av artiklar och avhandlingar har vi börjat med att läsa överskrift, abstract samt 

nyckelord för att försäkra oss om att artikeln/avhandlingen är väsentlig för vår frågeställning och 

syfte. Eriksson Barajas et.al (2013) betonar att en systematisk litteraturstudie bör koncentrera sig på 

aktuell forskning. Vi har därför valt att använda oss av artiklar/avhandlingar som gjorts under 2000-

talet. Äldre studier har därför sållats bort i urvalsprocessen. Undantag finns då vi använt Palincsar 

och Brown från 1984. Denna artikel finns med på grund av att Palincsar och Browns teorier och 

studier fortfarande är aktuella idag samt återkommer som referens i den litteratur vi läst. Artiklar som 

redovisar studier på äldre elever än de som går i lågstadiet har också sållas bort i urvalsprocessen då 

vi valt att fokusera på elever som är 6-10 år gamla. Undantaget är även denna gång Palincsar och 

Brown (1984) då deras teori har anammats i de lägre åldrarna. Två artiklar valdes bort då vi ansåg att 

fyra litteraturstudier var för mycket. En artikel valdes först ut då abstractet ansågs relevant men vid 

vidare läsning förstod ingen av oss resultatet. Artikeln valdes därför bort då vi ansåg att den inte 

skulle få en rättvis analys och sammanfattning. 
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4.3 Tabellsammanställning  
Nedan följer en tabellsammanställning av de artiklar och avhandlingar vi har läst och analyserat.  
 

Författare År  Land  Databas Sökord Metod  

Droop, M., Van 
Elsäcker, W., 
Voeten, M.J.M., 
Verhoeven, L. 
 

2015 Nederländerna ERIC Primary Education 
Reading Strategies 
Reading 
Comprehension 

Observationer och 
tester i läsförståelse ,  
avkodning, 
vokabulär, 
IQ (ickeverbal 
intelligens  

Eckeskog, H. 2013 Sverige LIBRIS Läsförståelse  Observationer, 
intervjuer och 
loggboks- 
anteckningar av fem 
lärares undervisning.  

Eilers, L., Pinkley, 
C. 

2006 USA  ERIC Reading 
Comprehension, 
Primary Education, 
Metacognition 

Läsförståelsetest,  
Elevtexter, 
observation  

Elwér. Å  2014 Sverige, 
Norge, USA, 
Australien 

Manuell 
 
 

 Läsförståelse- 
tester 
 

Houtveen, A.A.M., 
van de Grift, 
W.J.C.M. 

2007 Nederländerna  ERIC Metacognition, 
Learning Processes, 
Reading 
Comprehension, 
Primary Education 

Tester i bland annat 
läsförståelse, kognitiva 
kunskaper, intelligens.  

Liebfreund, M., 
Conradi, K.  

2016 USA ERIC  Reading 
Comprehension, 
Vocabulary Skills, 
Primary Education 

Tester i läsförståelse, 
ordförråd, 
ordavkodning, 
förkunskaper och 
motivation.  

Mahdavi J.N., 
Tensfeldt. L  
 

2013   ERIC  Reading 
Comprehension, 
Reading Strategies, 
Reading Instruction, 
Primary Education 

Litteraturstudie  

Ness, M.  2011  USA ERIC  Reading 
Comprehension, 
Reading Instruction, 
Inferences, 
Reading Strategies 

Observationer av 
lågstadielärares 
undervisning av 
läsförståelse 
sammanställt i tid 
  

Palincsar, A.S, 
Brown, A.L. 

1984 USA Manuell   Förtsåelsetester  
Observationer 

Rasmussen, J.  2003 Norge Manuell  Litteraturstudie 
Intervjuer 
Observationer 
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Seipel, B., Carlson, 
S., Clinton, V.  

2016 USA  ERIC Reading 
Comprehension, 
Primary Education, 
Metacognition 

Observationer  

Silver, R.E. & Png, 
J.  

2015 Singapore  ERIC Comprehension, 
Strategies,  
Primary education 

Observation  
Intervjuer av fem lärare 
 

 
 
4.4 Dataanalys  
I analysen av de vetenskapliga artiklarna har vi utgått från steg 6-8 i Eriksson Barajas et.al (2013) 

stegmodell för en systematisk litteraturstudie. Vi inledde med att läsa en artikel i taget för att få en 

djupare uppfattning om studiens innehåll. Under läsningen strök vi under väsentliga delar, antecknade 

centrala begrepp och gjorde korta sammanfattningar om respektive artikel. Det materialet kunde 

sedan användes till grund för att sammankoppla de olika artiklarnas i teman. Efter den andra 

genomläsningen av alla artiklarna analyserades sambanden mellan studierna och delades upp i två 

huvudfrågor,  faktorer som gynnar elevernas läsförståelse och undervisning som gynnar elevers 

läsförståelse. Underrubrikerna utarbetades under tiden skrivprocessen av resultatet fortgick då 

strukturen blev tydligare ju längre i processen vi kom. Syftet med uppdelningen var att skapa en 

struktur för vår studie och att se skillnader och likheter i resultatet av alla de sammanställa artiklarna. 

Alla artiklar är lästa och analyserade av oss båda två för att undvika misstolkningar av forskarnas 

resultat. I framställningen av resultatet läste vi delar av artiklarna igen för att få så sanningsenliga 

tolkningar av forskningen som möjligt. Av de tolv artiklarna/avhandlingar vi analyserat återkommer 

Eckeskog (2013), Mahdavi och Tensfeld (2013) samt Palincsar och Brown (1984) vid flest tillfällen.  

 

4.5 Etiska överväganden  
Hartman (2003) menar att forskningen är till för att söka sanningen och inte ska dölja eller undanhålla 

fakta. Vi har således strävat efter att redogöra för det resultat som forskarna kommit fram till. 

Engelska är inte vårt modersmål och när vi har stött på ord eller uttryck som vi inte har förstått har vi 

lyft dem och tillsammans diskuterat översättning för att försöka få fram rätt översättning. Vi har båda 

läst alla artiklar för att på så sätt förhindra att misstolkning sker. Eriksson Barajas et.al (2013) menar 

att forskningsstudier ska redogöra alla resultat, både de som stöder forskarens frågeställning men 

även de som inte gör det. Urvalet av de vetenskapliga artiklarna har därför inte skett på grund av 

oönskat resultat för vår frågeställning. Analysen och resultatet av artiklarna har presenterats utan att 

förvrängas. 
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5. Resultat  
I nedanstående kapitel kommer litteraturstudiens resultat att redovisas utifrån de gemensamma teman 

som framkommit. Den första delen av resultatet belyser studiens första frågeställning: faktorer som 

påverkar och gynnar elevers läsförståelse. Vidare kommer den andra delen beröra frågeställningen: 

Hur kan lärare undervisa för att främja elevers läsförståelse? under temat undervisning som gynnar 

elevers läsförståelse samt strategier som kan användas före, under och efter läsning.  

  

5.1 Faktorer som gynnar elevers läsförståelse  
Utifrån den forskning som har analyserat kommer det här avsnittet att belysa de faktorer som gynnar 

elevernas läsförståelse.   

 
5.1.1 Lärarens kompetens  
En faktor som gynnar elevers läsförståelse är lärarens egen kompetens (Libfreund & Conradi, 2016; 

Ness, 2011; Rasmussen, 2003). Lärare behöver själva ha kunskap om hur de ska undervisa i 

läsförståelsestrategier för att ge eleverna goda förutsättningar i sin utveckling (ibid.). Droop, Elsäcker, 

Voeten och Verhoeven (2016) menar dock att lärare ofta upplever att det är utmanande att undervisa 

i läsförståelsestrategier och att det är svårt att tillämpa dem regelbundet i klassrummet. Lärare behöver 

enligt Rasmussen (2003) få mer träning i hur undervisningen ska utformas. Paralleller kan dras till 

Ness (2011) som genom observationer av 20 lärare kom fram till att det behövs mer forskning kring 

läsförståelsestrategier så att lärare kan få mer kunskap i hur strategier ska användas. Vidare menar 

hon att lärare måste få ta del av forskning om läsförståelsestrategier och den positiva inverkan det har 

på eleverna. Detta kan leda till att lärare skapar en mer varierad undervisning inom läsförståelse 

(ibid.). Även Liebfreund och Conradi (2016) belyser betydelsen av att lärare ska ges professionell 

utveckling för att kunna bedriva undervisning som syftar till att främja elevers läsförståelse. Då 

förståelsen ser olika ut för olika läsare behöver läraren kunna individanpassa undervisningen efter 

eleverna (ibid.). 

 

Genom observationer och intervjuer av lärare kommer Silver och Png (2015) i sin studie fram till att 

lärare behöver förstå värdet av nya strategier. De observerade lärarna hade inte tillit till sin egen 

förmåga att undervisa i nya strategier och upplevde därför osäkerhet. Vidare menar författarna att 

lärare behöver göra förändringar i sitt sätt att arbeta på. Det kan innebära att lärare behöver arbeta 

mer kollegialt, erhålla nya frågestrategier eller anpassa strategier efter olika undervisnings-

sammanhang (ibid.).  
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5.1.2 Faktorer i klassrummet  

En faktor som har visat sig ge ett positivt resultat i läsförståelse är mindre gruppstorlekar i skolan 

(Eckeskog, 2013; Rasmussen, 2003). I Norge arbetar en lärare i snitt med 17,7 elever och enligt 

Rasmussen (2003) innebär det att ju färre elever det är per lärare desto bättre presterar eleverna i 

skolan. Liknande resultat kommer Eckeskog (2013) fram till då hon uppmärksammar att om eleverna 

skulle få tillfälle till undervisning enskilt och i smågrupper skulle strategierna som behandlats i 

helklass kunna anammas vid egen tyst läsning. I motsats föreslår Eilers och Pinkley (2006) att elever 

ska undervisas i helgrupp. Efter deras observationer och läsförståelsetester dras slutsatsen att 

gruppundervisning med yngre elever gynnar deras utveckling av att använda läsförståelsestrategier 

och förståelse av texter (ibid.).                           

 

Ytterligare en faktor som gynnar elevers läsförståelse är samarbete mellan elever i skolan 

(Rasmussen, 2003; Eckeskog, 2013). I en miljö där elever samarbetar främjas deras resultat i 

läsförståelse (Rasmussen, 2003). Paralleller kan dras till Eckeskog (2013) som menar att parläsning 

och samarbete är en viktig komponent vid sammanfattning av läst text. I ett klassrum observerade 

författaren att eleverna fick läsa korta, egenvalda böcker för att sedan sammanfatta och berätta för en 

klasskompis som inte läst samma bok. Denna övning gav positiv inverkan då klasskompisen blev 

intresserad och fick lästips. Vid parläsning kan dock problem uppkomma då elever fokuserar på antal 

sidor de läser istället för textens innehåll. Vidare problem som kan förekomma är att eleverna inte 

alltid lyssnar på varandra vid parläsning vilket medför att delar av texten missas (ibid.). 

 

5.1.3 Elevers ordförråd 
Ordförråd är ytterligare en faktor som gynnar elevers läsförståelse (Elwér, 2014; Liebfreund & 

Conradi, 2016; Mahdavi & Tensfeldt, 2013). Liebfreund och Conradi (2016) poängterar att 

ordförrådet är en faktor som är förknippad med god läsförståelse. Deras studie undersökte olika 

faktorer som påverkar läsförståelse och de kom fram till att både de elever som presterar på en hög 

respektive låg nivå behöver ha ett brett ordförråd och motivation för en god läsförståelse. På liknande 

sätt framhåller Elwér (2014) att ordförrådet har en betydande roll för en god läsförståelse. Däremot 

framhåller  Mahdavi och Tensfeldt (2013) att få studier  har genomförts kring betydelsen av ett brett 

ordförråd för yngre elever. Endast en av de studier som presenteras i deras litteraturstudie uppvisar 

att ordförråd ger positiva resultat gällande läsförståelse. Vidare konstaterar författarna att ett brett 

ordförråd kan vara ett verktyg för att öka prestationen hos yngre elever som är i riskzon för att inte 

förstå den lästa texten då ordförrådet ofta nämns som en motsvarighet till god läsförståelse. 
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5.1.4 Elevernas metakognition  

Elever som besitter metakognitiva förmågor är oftast goda läsare och har bättre förståelse än svaga 

läsare (Houtveen & van de Grift, 2006; Seipel et al., 2016). Goda läsare definieras enligt Houtveen 

och van de Grift (2006) som aktiva och utvärderande av texter och dess mening. De noterar 

textstrukturer före läsning och kan läsa selektivt samt ifrågasätter textens innebörd och tar reda på 

svåra ord. Skickliga läsare kan övervaka sin egen förståelse, dra inferenser och använder sig av 

tidigare kunskap och förförståelse när de läser texter (ibid.). Även Elwér (2014) framhåller att för att 

förstå en text behöver läsaren göra inferenser annars blir texten obegriplig och svårläst. Vidare 

framkommer det att elever som kan göra inferenser ökar sin förståelse av texter (Mahdavi & 

Tensfeldt, 2013). Det visar sig också i Seipel et al. (2016) observationer av elever att en läsare som 

har god förståelse gör inferenser med hjälp av tidigare erfarenheter medan de elever som har svag 

förståelse inte gör det i samma utsträckning.  

 

Houtveen och van de Grifts (2006) läsförståelsetester visar att elever som undervisats i metakognitiva 

strategier både före, under och efter läsning presterar bättre i läsförståelse och i kognitiva förmågor 

än kontrollgruppen. Deras slutsats är att elever som besitter metakognitiva färdigheter utvecklar bättre 

läsförståelse. I observationer av elever uppmärksammar Seipel et al. (2016) att läsare med god 

förståelse visar sig använda fler metakognitiva processer vid läsning men framför allt förstå när 

processerna ska användas till skillnad från läsare med svag förståelse. Processen innebar exempelvis 

att dra slutsatser, klargöra svåra ord och göra inferenser. Dock menar Droop et al. (2016) att det tar 

tid att bli en självreglerande läsare och att det kräver kunskap om läsförståelsestrategier. ”Goda läsare 

är strategiska läsare” (Mahdavi & Tensfeldt, 2013, s.78, vår översättning). Houtveen och van de Grift 

(2006) poängterar också att läsförståelse inte är oföränderlig och deras studie visar att lärare kan lära 

ut metakognitiva kunskaper till alla elever oberoende av etnicitet, kön, läsattityd och intelligens.  

 

5.2 Undervisning som gynnar elevers läsförståelse 
Utöver de faktorer som gynnar elevers läsförståelse visar det analyserade materialet vikten av lärarens 

undervisning. Nedanstående stycke berör därför hur undervisningen kan utformas för att skapa goda 

läsare med god förståelse samt olika läsförståelsestrategier att använda sig av  före, under och efter 

läsning.   

 

5.2.1 Läsförståelseundervisning i tidig ålder 

Ett flertal forskare menar att undervisning i läsförståelse bör introduceras i tidig ålder och 

strategiträning ska finnas med i undervisningen i alla årskurser (Eckeskog, 2013; Eilers & Pinkley, 

2006; Elwér, 2014; Mahdavi & Tensfeldt, 2013; Rasmussen, 2003). Eckeskog (2013) bedömer att 
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läsförståelse ska undervisas under hela skolgången. På liknande sätt menar Eilers och Pinkley (2006) 

att undervisning av läsförståelsestrategier ska introduceras i ett tidigt stadium och i samband med 

elevernas läsinlärning. Inledningsvis tar Mahdavi och Tensfeldt (2013) upp i sin litteraturstudie att 

läsförståelsestrategier kan vara ett effektivt arbetssätt för yngre elever. Vidare beskriver de att 

undervisning om läsförståelse kan vara en svår uppgift på grund av den så kallade Matteus-effekten 

som innebär att barn som i tidiga år kämpar med sin läsning, lär sig färre ord, läser mindre och hamnar 

längre och längre efter de barn som har lätt för att läsa. Elwér (2014) beskriver i sin avhandling samma 

problem. De flesta barn som kämpar med läsningen fortsätter kämpa med läsningen i senare åldrar 

medan barn som får en god start fortsätter utvecklas i god takt. Av den anledningen är det viktigt att 

börja undervisa i läsning redan i tidig ålder för att hinna se vilka elever som behöver extra stöd. Hon 

anser med andra ord att barn som har svårighet med läsning bör identifieras så tidigt som möjligt för 

att minska problemen eller eliminera dem helt i senare åldrar. Paralleller kan dras till Rasmussen 

(2003) som också framhåller att svaga läsare bör identifieras tidigt. Han rekommenderar att tidiga 

åtgärder för lågpresterande elever bör införas tidigt eftersom många barn som kämpar med läsningen 

i andra klass inte får hjälp förrän i tredje eller fjärde klass i Norge. Resultatet av dessa studier 

(Eckeskog, 2013; Eilers & Pinkley, 2006; Elwér, 2014; Mahdavi & Tensfeldt, 2013; Rasmussen, 

2003) påvisar att när lärare undervisar i läsförståelse och läsförståelsestrategier tidigt gynnar det 

elevernas förståelse för texter.  

 
5.2.2 Lärarens undervisning  

Ness (2011) har i sin studie observerat den tid lärare undervisar i läsförståelsestrategier. Resultat 

visade att lärarna i årskurs 1-5 mest fokuserade på frågeställningar till texterna eleverna läste, förutspå 

innehållet och summera texter. Nästan ingen tid av språkundervisningen berörde 

läsförståelsestrategier som visualisering, elevernas egna frågor till texten eller att övervaka sin egen 

förståelse. Av 3000 observerade minuter av språkundervisningen i årskurs 3 lades endast 67 minuter 

specifikt på läsförståelseinstruktioner. I årskurs 1 och 2 lades 142 respektive 174 minuter på 

läsförståelseundervisning. Studien fokuserar inte på effektiviteten av de enskilda läsförståelse-

strategierna och därför är det logiskt att ifrågasätta om undervisningen leder till elevernas förståelse 

och självständighet i användning av läsförståelsestrategier. Hon menar att lärarens undervisning ska 

mynna ut i att eleverna blir självständiga läsare (ibid.) 

 

Mahdavi och Tensfeldt (2013) anser att läraren har en betydande roll i klassrummet eftersom lärarens 

delaktighet i undervisning stärker elevernas läsförståelse. Fortsättningsvis betonar författarna att det 

är viktigt att läraren ger eleverna texter som är på elevernas egen nivå samt att eleverna ska få 

möjlighet att läsa högt för en vuxen som kan korrigera. Läraren ska inte basera undervisningen av 
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läsförståelsestrategier på enskilda texter utan undervisa så att elever får förståelse för texter generellt 

(ibid.). På liknande sätt framhåller Eilers och  Pinkley (2006) att elever ska få undervisning om 

strategier som kan tillämpas på alla typer av texter. Elever behöver lärare som hjälper dem att förstå 

de metoder som vägleder dem att använda metaforer, abstrakt språk och nya ord (Rasmussen, 2003). 

Enligt studien av Droop et al. (2016) ska elever i årskurs 3 få rätt medel att förstå vad en strategi är 

och med hjälp av lärarens vägledning kunna inse hur och när de ska användas. 

 

Elever behöver bli självständiga läsare (Droop, et al., 2016; Eilers & Pinkley, 2006; Houtveen & van 

de Grift, 2006; Ness, 2011; Palincsar & Brown, 1984). Målet med lärarens instruktioner i läsförståelse 

är att forma eleverna till att självständigt använda sig av läsförståelsestrategier (Ness, 2011). På 

liknande sätt menar både Houtveen och van de Grift (2006) samt Palincsar och Brown, (1984) att 

läraren ska vägleda eleverna i läsförståelsestrategier för att de sedan ska bli självständiga i sin läsning. 

Läraren ska demonstrera hur eleverna ska använda strategierna, när de ska användas samt vilket syfte 

strategierna har (Houtveen & van de Grift, 2006). Även resultatet av Eilers och Pinkleys (2006) studie 

visar att läraren själv ska gestalta läsförståelsestrategier för att eleverna ska bli självständiga läsare. 

Deras observationer visade att elever som undervisades i metakognitiva förståelsestrategier lärde sig 

att självständigt kontrollera strategianvändningen redan i årskurs 1. Läraren ska vägleda eleverna när 

och hur de ska använda strategier för läsförståelse och sedan successivt låta dem arbeta själva så att 

de kan bli självreglerande och självständiga i sin läsning (Palincsar & Brown 1984; Houtveen & van 

de Grift, 2006). Vägledningen ska enligt Palincsar och Brown (1984) bland annat ske genom 

uppmuntran och återkoppling till eleverna så de får en bredare förförståelse. Läraren ska vägleda 

eleverna genom att gestalta konkreta exempel. Vidare menar författarna att när eleverna får mer 

kunskap i användningen av förståelsestrategier desto mer ska läraren bistå med en stödjande roll. 

  

5.2.3 Använda sig av flera strategier  

Det är viktigt att elever får undervisning i att använda sig av flera läsförståelsestrategier samtidigt 

(Droop et al., 2016; Houtveen & van de Grift, 2006; Mahdavi & Tensfeldt, 2013; Ness, 2011; 

Palincsar & Brown, 1984; Seipel et al., 2016). Enligt Mahdavi och Tensfeldt (2013) är elever mest 

framgångsrika när de använder två eller fler strategier åt gången. I observationer av goda och svaga 

läsare gjorda av Seipel et al. (2016) framkommer det att goda läsare genomsnittligt använder sig av 

fem förståelseprocesser medan svaga läsare använder sju. De vanligaste strategierna både goda och 

svaga läsare använde var att förutspå, göra inferenser, koppla till egna erfarenheter samt summera 

texter med egna ord. De menar att en svag läsare använder sig av flera processer men att de inte är 

fullt fungerande. Däremot när goda läsare hittar en metod som fungerar använder de processer som 

är mer utvecklade och behöver därför inte använda lika många. Både läsare med god respektive svag 
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förståelse använder sig av förståelsestrategier när de läser, dock använder sig goda läsare av strategier 

på en högre nivå än de svaga läsarna eftersom de vet när och hur de ska användas (ibid.). På liknande 

vis framhåller också Ness (2011) att skickliga läsare använder sig av flertalet strategier under läsning. 

Dock framkommer det att lärare förlitar sig på att undervisa i en utvald strategi istället för att 

undervisa i flera samtidigt (ibid.).  

 

Läsförståelsestrategier ökar elevernas läsfärdighet men trots det visar studier att lärare inte undervisar 

om dem i skolan (Mahdavi & Tensfeldt, 2013). Det är väsentligt att lärare och elever kan koordinera 

och koppla ihop olika läsförståelsestrategier menar Houtveen och van de Grift (2006) vidare 

framhäver de att inte ska användas på egen hand eftersom processen av att förstå en text kräver mer 

än en strategi. Dock menar Seipel et.al (2016) att det inte bara finns ett sätt att bli en god läsare med 

god förståelse och målet är att eleverna kan använda sig av egenvalda strategier för bättre förståelse.  

  

I de observationer och tester utförda av Droop et al. (2016) utvärderades effekten av undervisning av 

flertalet lässtrategier och läsförståelsestrategier. De utgick från en ordning av nio strategier som 

läraren skulle undervisa i före läsning, under läsning och efter läsning. Författarna menar att använda 

sig av flera strategier är mer effektivt för läsförståelsen än att använda endast en strategi. Strategierna 

som de undervisade om var: förutspå handlingen, relatera till egna erfarenheter, övervaka sin egen 

förståelse, ta reda på svåra ord, visualisera innehållet, ställa frågor till texten, välja ut de mest 

väsentliga i handlingen, summera texten och dela åsikter om innehållet. Eleverna som fick 

undervisning i strategierna ökade i läsförståelse, dock framgår det inte vilken strategi som har mest 

effekt (ibid.). Några av dessa strategier förekommer även i Palincsar och Browns (1984) studie. 

Genom undervisning i summering, frågeställning, s samt att förutspå handling ökade elevernas 

prestationer i läsförståelsetester från 40% korrekta svar till mellan 70% och 80%. De fyra utvalda 

strategierna var menade att fungera i samspel med varandra för att eleverna skulle kunna övervaka 

sin förståelse. Vidare refererar de till tidigare studier som berört endast summering som strategi, där 

elevernas utveckling var mycket lägre än undervisning av flera strategier. Dessa resultat (Droop et 

al., 2016; Palincsar & Brown, 1984) visar på att när lärare undervisar i flera strategier före, under och 

efter läsning ökar elevers läsförståelse.  

 

Även i Eckeskogs (2013) avhandling undervisade lärare i att: sammanfatta, ställa frågor, reda ut 

oklarheter, förutsäga, skapa inre bilder samt göra kopplingar. I det här fallet var dock strategierna 

sammankopplade med en symbol för respektive strategi. I författarens observationer och intervjuer 

framgår det att lärare tänker olika kring hur symbolerna för de olika strategierna ska användas i 

undervisningen. En del lärare framhåller kunskapen av symbolerna som centralt medan andra lärare 
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ser symbolerna som ett verktyg för att förstå grundtanken i varje strategi där det sistnämnda är att 

eftersträva. Om elever endast läser texter för att öva sig i strategierna får det konsekvenser i form av 

att de inte får någon förförståelse för innehållet. Fortsatt skriver Eckeskog (2013): ”Lärarna lägger 

olika vikt vid symbolerna vid undervisningen och vid något tillfälle kan jag se att undervisningen i 

strategianvändning innebär att alltför stort fokus läggs på inlärningen av själva symbolerna för 

strategierna.” (s 97). Målet med att använda sig av strategier är att eleverna ska bli strategiska läsare 

och kunna reflektera över texter (ibid.). 

 

5.2.4 Undervisning under hela läsprocessen  

I föregående stycke visade forskare på att det är viktigt att elever får undervisning i att använda sig 

av flera läsförståelsestrategier samtidigt (Droop et al., 2016; Houtveen & van de Grift, 2006; 

Mahdavi & Tensfeldt, 2013; Ness, 2011; Palincsar & Brown, 1984; Seipel et al., 2016). Lärare som 

undervisar i flera läsförståelsestrategier före, under och efter läsning ökar elevers läsförståelse 

(Droop et al., 2016; Palincsar & Brown, 1984). Följande avsnitt berör hur lärare kan undervisa i fler 

strategier före, under och efter läsning.  

 

5.2.4.1 Före läsning  

I undervisningen av läsförståelsestrategier ska läraren vara tydlig och kunna demonstrera hur och när 

elever ska använda sig av strategier samt att elever ska förstå strategins syfte (Houtveen & van de 

Grift, 2006; Mahdavi & Tensfeldt, 2013). En strategi läraren kan använda före läsning är att bemöta 

textstrukturer och resultatet av Houtveen och van de Grifts (2006) studie visar att goda läsare är aktiva 

och kan notera textstrukturer före läsning. En annan strategi att undervisa i är att klargöra svåra ord 

(Eckeskog, 2013; Liebfreund & Conradi, 2016; Mahdavi & Tensfeldt, 2013). I undervisning om 

ordförrådet kan läraren välja ut ord som introduceras före läsning (Mahdavi & Tensfeldt, 2013). 

Vidare framhåller Eckeskog (2013) att det är viktigt att undervisa om svåra ord då det mynnar ut i en 

god förförståelse. Det framgår i Liebfreund och Conradis (2016) studie där de bland annat har testat 

elevers läsförståelse och ordförråd att ordförrådet är viktigt för både svaga och goda läsare och därför 

borde undervisningen fokusera på att vidga elevernas ordförråd. Ett sätt att utveckla elevers ordförråd 

är enligt Mahdavi och Tensfeldt (2013) att yngre elever får lyssna till berättelser samt få förklaringar 

av ord och synonymer. I motsättning framhäver dock Eckeskog (2013) att en berättelse kan hackas 

sönder om lärarens genomgång av begrepp är för lång före läsning. Vidare finns risken att eleverna 

tappar koncentration då de redan före läsningen har tröttnat på att lyssna. Diskussionerna kring texter 

har oftast fokus på ordförståelse vilket kan innebära att textens innehåll blir lidande. Därför ska 

läraren uppmuntra eleverna till att själva berätta när de inte förstår ord (ibid.). Målet är att eleverna 
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ska kunna reflektera över innehållet i texten samt kunna klargöra det som är otydligt och sådant de 

inte förstår (Palincsar & Brown, 1984). 

 

I Palincsar och Browns (1984) studie valde författarna ut fyra aktiviteter/strategier för lärare att 

använda i undervisningen med syfte att höja elevers läsförståelse. De var att summera, ställa frågor, 

klargöra och förutspå handlingen. I resultatet framkommer det att förutspå handlingen i en text före 

läsningen medför att eleverna både kan pröva och göra egna inferenser Fortsatt menar författarna att 

läraren ska ställa frågor till eleverna om vad de tror ska hända samt be eleverna att förutspå handlingen 

utifrån en texts titel. Även Mahdavi och Tensfeldt (2013) menar att elever med lässvårigheter visade 

framsteg i läsförståelse när de fick förutspå handlingen. Vidare ger de exempel på hur undervisningen 

kan utformas för att eleverna ska lära sig att förutspå. Ett exempel är att eleverna utifrån framsidan 

av boken ska förutse vad som kommer ske och ett annat exempel är att ställa frågor utifrån kontexten. 

Palincsar och Brown (1984) menar att relevant förförståelse och tidigare erfarenheter är en 

förutsättning för att kunna förutspå handling. 

 

5.2.4.2 Under läsning 

Under läsning är det viktigt att eleverna kan ställa frågor till texten (Eckeskog, 2013; Mahdavi & 

Tensfeldt, 2013; Palincsar & Brown, 1984). Strategin frågeställning innebär att läraren ber eleverna 

bilda egna frågor om texten för att se om de har förstått textens meningen (Palincsar & Brown, 1984). 

Att ställa frågor när man läser är en viktigt läsförståelsestrategi anser Mahdavi och Tensfeldt (2013). 

Vidare påpekar författarna att elever som kan ställa egna frågor till texten utvecklar en bättre 

läsförståelse än andra elever. För att elever ska uppnå en bättre förståelse krävs det enligt Palincsar 

och Brown (1984) att elever under sin läsning reflekterar över innehållet i texten samt klargör det 

som är otydligt. 

 

Eckeskog (2013) poängterar att när eleverna arbetar med frågor är det viktigt att de vågar och vill 

ställa frågor till texten. I hennes studie framgår det att lärare ställer flertalet kontrollfrågor till 

eleverna, exempelvis om de förstår ord eller helheten. Elever tenderar att ställa liknande frågor som 

lärare gör, så om läraren ställer många ordkunskapsfrågor kommer eleverna också göra det (ibid.). 

Läraren ska agera modell och ge exempel på frågor som kan ställas till texten, exempelvis frågor som 

berör när, var, hur och varför (Palincsar & Brown, 1984). Läraren kan även använda sig av frågor 

som berör vad författaren menar med texten och vad som är mest essentiellt (Silver & Png, 2015). I 

arbetet med frågeställningar har Eckeskog (2013) observerat att elevers svar inte alltid följs upp och 

därvid förloras fördjupade samtal med eleverna. Därför betonar författaren att en viktig del i arbetet 

med att ställa frågor är att läraren ger respons och följer upp elevers svar. Att uppmärksamma är att 
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läraren ska ställa färre och mer genomtänkta frågor som handlar om innehållet i texten snarare än 

stavning eller begrepp. Om läraren ställer för många frågor tenderar elevernas egna frågor bli färre 

då utrymme till dessa frågor inte ges (ibid.). 

 
I Eckeskogs (2013) studie observerar författaren lärare som undervisar i att sammanfatta, ställa och 

svara på frågor, reda ut oklarheter, förutsäga, se inre bilder samt dra kopplingar. Det visade sig att 

tyngdpunkten för hur strategianvändningen tillämpades låg i att läsa högt för eleverna. Seipel et al. 

(2016) menar att högläsning också kan användas för att läraren ska få uppsikt över elevers förståelse. 

Enligt Eckeskog (2013) används högläsing oftast som verktyg i de lägre årskurserna eftersom 

elevernas förståelse vid egen läsning inte uppmärksammas förrän eleverna har knäckt läskoden. 

Ytterligare argumenten för högläsning är att eleverna ska få bättre förståelse samt att öka 

motivationen. Tanken är också att eleverna ska efterlikna lärarens strategianvändning vid högläsning 

i egen  tyst läsning.  Dock poängterar författaren att alla elever inte förstår att strategierna kan 

användas vid egen tyst läsning om de inte får undervisning i det. Vidare visar studiens resultat att 

eleverna samtalar och får ställa frågor till texten under högläsning. Däremot framhåller Eckeskog 

(2013) att upplevelsen av berättelsen kan kännas sönderhackad när läraren ofta stannar upp i 

läsningen.  

 

Enligt Eilers och Pinkley (2006) bör lärare undervisa i metakognitiva strategier under läsning 

eftersom läsförståelsen förbättras när eleverna blir medvetna om sin utveckling. Lärarna i studien 

använde sig av tydlig undervisning av metakognitiva strategier och undervisade tillvägagångssätt av 

strategierna i grupp. Eleverna fick sedan en checklista för att självständigt kunna kontrollera 

användningen av förståelsestrategierna. Resultatet av studien visade att elever som fick undervisning 

i metakognitiva strategier markant förbättrade sina resultat i läsförståelsetester och visade kontroll av 

sin egen förståelse (ibid.). Det är enlig Droop et al. (2016) essentiellt att läraren vet hur hen ska gå 

tillväga i undervisningen av läsförståelse. För att elever ska få förutsättningar till att utveckla 

metakognitiva färdigheter kan läraren undervisa i strategierna: övervaka förståelse, ordförståelse, 

visualisera och ställa frågor före, under och efter läsning (ibid.). 

 

5.2.4.3 Efter läsning 

Efter läsning kan läraren be eleverna göra sammanfattningar av texten (Eilers & Pinkley, 2006; 

Madahvi & Tensfeldt, 2013; Palincsar & Brown, 1984). Både Madhavi och Tensfeldts (2013) 

litteraturstudie och Palincsar och Browns (1984) observationer visade att elever utvecklar sin 

läsförståelse när de får summera texter. Genom att be elever sammanfatta texter efterfrågar läraren 

om eleven har förstått det mest väsentliga (Palincsar & Brown, 1984). Undervisningen syftade till att 
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elever fick summera texter, exempelvis genom att hitta på en relevant rubrik till den lästa texten och 

återberätta de mest väsentliga delarna av handlingen (ibid.). Ytterligare ett elevexempel är att 

sammanfatta de centrala delar av en text och värdera dem på en skala mellan att vara icke 

betydelsefullt till mycket betydelsefullt (Eilers & Pinkley, 2006).    

 

I Palincsar och Browns (1984) studie var lärarens uppgift att instruera läsförståelsestrategierna genom 

dialog med eleverna för att sedan lämna över ordet till eleverna. De observerade att eleverna var 

passiva och hade svårigheter att leda en dialog och diskussion. Längre in i studien tog eleverna större 

ansvar i att leda dialoger och ställde relevanta frågor. Efter läsning diskuterade lärare och elever frågor 

som behandlade summering och viktiga delar av texten samt gav återkoppling till varandra. 

Diskussionerna var också ämnade att uppmuntra eleverna att använda sig av sina tidigare erfarenheter 

när de läste. Författarna framhåller också att samtal och diskussioner gör att eleverna inte kan vara 

passiva i läsningen och genom deras respons kan läraren se elevernas kompetens och har möjlighet 

att ge återkoppling. Liknande framhäver även Silver och Png (2015) att öppna diskussioner kan vara 

ett hjälpmedel för lärare för att stödja elevernas förståelse av texter. I deras studie uppmanades lärarna 

att använda mer öppna frågor och textcentrerade diskussioner under läsförståelselektionerna. En av 

de observerade lärarna uttryckte sig: “The way we ask questions is very important. Ask a good, open 

question, you’ll open up a fruitful discussion ... An answer is not the end of a question. In fact it can 

open up a whole new world of possible discussion” (Silver & Png, 2015 s.76).  

 

5.3 Sammanfattning av resultatet  
För att ge eleverna goda förutsättningar i läsförståelse och strategianvändning behöver läraren ha 

kompetens i hur eleverna ska undervisas (Libfreund & Conradi, 2016; Ness 2011; Rasmussen, 2003). 

Miljön i klassrummet påverkar elevernas läsförståelse, både mindre klasstorlekar och samarbete kan 

gynna elevernas utveckling (Eckeskog, 2013; Rasmussen, 2003). Dock anser Eilers och Pinkley 

(2006) att undervisning i helklass av yngre elever också kan gynna läsförståelsen. Ytterligare faktorer 

som gynnar elevers läsförståelse är elevernas förmåga att använda sig av metakognitiva strategier 

(Houtveen & van de Grift, 2006; Seipel et al., 2016) och att ha ett brett ordförråd (Elwér, 2014; 

Liebfreund & Conradi, 2016; Mahdavi & Tensfeldt, 2013).  

 

Undervisning av läsförståelse och strategianvändning bör introduceras i tidig ålder samt vara en del 

av undervisningen i alla årskurser (Eckeskog, 2013; Eilers & Pinkley, 2006; Elwér, 2014; Mahdavi 

& Tensfeldt, 2013; Rasmussen, 2003). Elever som har svårt med läsförståelse bör uppmärksammas 

så tidigt som möjlig för att få den hjälp de behöver (Elwér, 2014; Mahdavi & Tensfeldt, 2013; 

Rasmussen, 2003). 
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Skickliga läsare använder sig av flera strategier när de läser (Ness, 2011; Seipel et al., 2016). Därför 

är det viktigt att elever får undervisning i att använda sig av flera läsförståelsestrategier samtidigt 

(Droop et al., 2016; Houtveen & van de Grift, 2006; Mahdavi & Tensfeldt, 2013; Ness, 2011; 

Palincsar & Brown, 1984; Seipel et al., 2016). Studier visar att elever som får undervisning i flera 

strategier förbättrar sin läsförståelse (Ness, 2011;  Palincsar & Brown 1984). Strategierna är menade 

att fungera i samspel med varandra för att eleverna ska kunna övervaka sin förståelse. Användningen 

av förståelsestrategier ska vara en del av undervisningen både före, under och efter läsning (Droop et 

al., 2015; Houtveen & van de Grift, 2006; Palincsar & Brown, 1984) genom att läraren undervisar 

om textstrukturer, svåra ord, förutspå handlingen, ställa frågor, högläsning, sammanfatta och 

diskutera texter. I Houtveen och van de Grifts (2006) tester framgår det att elever som får 

undervisning i metakognitiva strategier före, under och efter läsning utvecklar en god läsförståelse.  

 

Läraren ska vägleda eleverna hur och när de ska använda sig av läsförståelsestrategier så att de kan 

bli självständiga och självreglerande läsare (Houtveen & van de Grift, 2006; Palincsar & Brown, 

1984). För att få en god läsförståelse behöver eleverna bli självständiga läsare (Droop et al., 2016; 

Eilers & Pinkley, 2006; Houtveen & van de Grift, 2006; Ness, 2011; Palincsar & Brown, 1984).  
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6. Diskussion  
I nedanstående kapitel följer resultatdiskussion, metoddiskussion samt förslag på vidare forskning.  
 
6.1 Resultatdiskussion  
I detta avsnitt kommer resultatet av litteraturstudien att diskuteras och jämföras  i förhållande till 

studiens frågeställningar. Studiens teoretiska bakgrund kommer att användas för att dra paralleller till 

resultatet. Litteraturstudiens resultat diskuteras även i anknytning till läraren och lärarens 

undervisning. Resultatdiskussionen behandlar resultatet utifrån frågeställningen Vilka faktorer 

gynnar elevers läsförståelse? Hur kan lärare undervisa för att främja elevers läsförståelse? med 

fokus främst på lärarens undervisning.  

 

6.1.1 Förutsättningar för elevers läsförståelse	  	  

Utifrån resultatet kan vi konstatera att ordförrådet är en faktor som gynnar elevers läsförståelse. 

Liebfreund och Conradi (2016) framhåller att undervisningen ska fokusera på ordförrådet då det 

gynnar både svaga och goda läsare. På liknande sätt presenterar Bråten (2008) sina tankar då han 

hänvisar till Pressley som menar att elever som förstår det lästa har ett brett ordförråd. Det blir tydligt 

att ordförråd är en viktig komponent i läsförståelsen och att lärare därför bör undervisa om det. Enligt 

Eckeskog (2013) är det viktigt att presentera svåra ord men hon tydliggör samtidigt att innehållet och 

motivationen kan bli lidande om läraren lägger för mycket fokus på undervisning om ordförrådet. 

Läraren har en aktiv roll i undervisningen om nya ord då undervisningen ska bidra till att nya ord 

presenteras samt att läraren startar upp aktiviteter som gör att eleverna får reflektera över ords 

betydelse (Bråten, 2008). I motsats menar Eckeskog (2013) att eleverna själva ska fråga när de inte 

förstår nya ord. Med andra ord är det eleverna som är aktiva och inte läraren. Följaktligen kan vi 

konstatera att forskare poängterar vikten av ordförrådet men att de har olika uppfattningar om hur 

undervisningen bör utformas. Vår slutsats är att läraren ska hitta en balansgång mellan att själv 

undervisa om nya ord och låta eleverna fråga när de inte förstår, dessa komponenter bör samspela. I 

slutändan är det viktigaste att elever får goda förutsättningar att utveckla sitt ordförråd. 

 

En annan faktor som enligt resultatet har visats gynna elevers läsförståelse är metakognition. 

Definitionen av goda läsare handlar om att läsaren använder sig av metakognitiva strategier. En god 

läsare enligt Persson (2016) använder strategier före, under och efter läsning. Vidare menar 

författaren att de utvärderar sin egen läsning, gör inferenser, drar slutsatser, kopplar till egna 

erfarenheter respektive reparerar eventuella missförstånd. När en läsare  är medveten om sin egen 

tankeprocess och använder sig av de ovan nämnda strategierna menar Lundberg (1984) att en elev 

besitter metakognitiva förmågor. Eftersom lärare är menade till att vara modeller för elever och 
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gestalta strategianvändning anser vi att lärare själva behöver vara goda läsare som är medvetna om 

den egna läsprocessen. Att besitta metakognitiva förmågor som lärare kan vara en fördel för 

undervisningen i läsförståelse. Enligt Roe (2014) är elever som har god läsförståelse aktiva och 

strategiska i läsprocessen medan elever med svag läsförståelse läser utan att reflektera över vad som 

blev fel eller hur de kan åtgärda felen. I den svenska läroplanens (Skolverket 2016a) kunskapskrav 

för ämnet svenska framkommer det att eleverna i årskurs 1 ska uppmärksamma när de får problem 

med förståelsen av ord eller sammanhang, korrigera sig själva samt jämföra innehåll i texter med sina 

egna erfarenheter. Ordet metakognition finns inte med i kunskapskraven för svenska men innebörden 

av ordet finns följaktligen beskrivet. Då forskningen visar att metakognitiva strategier ger positiv 

inverkan på elevers förståelse (Eilers & Pinkley, 2006) anser vi att lärare borde bli medvetna om 

effekten av de metakognitiva strategierna samt att de bör anamma dem i undervisningen. Detta kan 

stärkas med argumentet att flera metakognitiva förmågor finns som kunskapskrav både i årskurs 1 

och 3 (Skolverket 2016a).   

 

Det framkommer i resultatet av artiklarna att undervisning i läsförståelse bör introduceras i tidig ålder 

(Eckeskog, 2013; Eilers & Pinkley, 2006; Elwér, 2014; Mahdavi & Tensfeldt, 2013; Rasmussen, 

2003). Westlund (2008) betonar att elever ska lära sig läsa enkla texter och använda anpassningsbara 

lässtrategier som utvecklar läsförståelsen under de första skolåren. Fortsättningsvis framhåller 

författaren att alla elever kan diskutera om texter även om de inte kan läsa själva. I den svenska skolan 

har detta omsatts i praktiken då Skolverket (2016a) har infört kunskapskrav redan i årskurs 1 i 

svenskämnet. När den första upplagan av läroplanen publicerades innehöll den endast kunskapskrav 

för årskurs 3 i svenskämnet medan den tredje upplagan som reviderades 2016 (Skolverket, 2016a) 

kompletterats med kunskapskrav för läsning och läsförståelse redan i årskurs 1. Läroplanens 

reviderade text tyder på att det blivit allt viktigare att introducera läsning redan i tidig ålder vilket 

stärks då även förskoleklassen har fått riktlinjer inom ämnet svenska. I det centrala innehållet för 

förskoleklassen (Skolverket 2016a) framhålls det att elever ska “Samtala om innehåll och budskap i 

olika typer av texter” (s.22). Med bakgrund av detta drar vi slutsatsen att det är fördelaktigt att 

introducera läsförståelse i tidig ålder. Vi anser att läsförståelse kan introduceras i undervisningen 

oavsett om elever har förmågan att avkoda, exempelvis kan läsförståelseundervisningen ske vid 

högläsning.  

 

6.1.2 Lärarens inflytande i undervisningen  

Ness (2011) resultat av observationer av lärares språkundervisning visade att lärare lägger få minuter 

av språkundervisningen med fokus på läsförståelse. Flera forskare i vår litteraturstudie anser att 

användning av flera strategier samtidigt vid läsning ökar elevers läsförståelse. Dock visar det sig i 
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Ness (2011) studie att ingen av de observerade lärarna undervisade i användning av flera strategier 

samtidigt. Författaren menar att orsaken till att det läggs lite tid på undervisning av flera strategier 

samtidigt är lärarens osäkerhet i hur de olika strategierna ska vävas samman och hur undervisningen 

ska genomföras. Även Droop et al. (2016) menar att lärare ofta upplever undervisning av 

läsförståelsestrategier som utmanande och att lärare själva behöver få kunskap och undervisning om 

hur de ska undervisa (Liebfreund & Conradi, 2016; Rasmussen, 2003). Vår analys utifrån resultatet 

är att lärares okunskap och osäkerhet kan vara en bidragande faktor till att det läggs lite tid på just 

läsförståelse i språkundervisningen. Vi anser därför att både lärarstudenter och verksamma lärare 

själva bör få kunskap och vägledning i hur de ska undervisa i läsförståelse, detta för att lärare ska bli 

mer säkra och kompetenta. Att uppmärksamma är dock att Ness (2001) observationer är gjorda av 

lärare verksamma i USA och därför inte helt går att applicera på den svenska skolan.  

 

När läraren konkret och tydligt undervisar i läsförståelsestrategier formar det elever som bättre förstår 

nya texter (Pressley, 2002). Roe (2014) menar dock att förutsättningar kring elever och lässituationer 

varierar och att läraren måste kunna anpassa planering och undervisning efter de omständigheterna. 

Fortsatt betonar hon lärarens förmåga att se vilken undervisning som passar bäst för just den 

elevgrupp läraren har och förmågan att bedöma i vilken utsträckning eleverna behöver vägledning 

och strategiträning. Slutsatsen vi drar är att skickliga lärares kunskap om hur de ska undervisa i 

läsförståelsestrategier och i vilken utsträckning detta ska ske är en av förutsättningarna för att eleverna 

ska utvecklas i sin läsförståelse. Uppdraget att forma goda och skickliga lärare ligger dels på en bra 

universitetsutbildning för framtida lärare men även fortbildning av redan verksamma lärare. I Sverige 

erbjuder Skolverket, med stöd av statligt bidrag, verksamma lärare att gå fortutbildningen Läslyftet. 

Utbildningen ska bidra till fördjupade kunskaper om språk-, läs-, och skrivdidaktik. Läslyftet kan 

vara en bidragande faktor till att verksamma lärare får mer kunskap och känner sig mer bekväma i 

språkundervisningen.  

 

6.1.3 Att använda sig av läsförståelsestrategier från början till slut 
Ness (2011) observationer visade att lärarnas fokus i läsförståelseundervisningen låg på att förutspå 

handlingen före läsning samt att använda kontrollfrågor på texten och summerings efter läsning. De 

flesta lärare undervisade alltså inte eleverna i att använda sig av förståelsestrategier under läsning. 

Flera forskare (Droop et al., 2015; Houtveen & van de Grift, 2006; Palincsar & Brown, 1984) 

framhåller dock att strategianvändning ska vara en del av undervisningen både före, under och efter 

läsning. Bråten (2008) menar att en god läsare med god förståelse använder sig av 

läsförståelsestrategier från början till slut i en lässituation. Eftersom det är skolans uppdrag att främja 

elevernas lärande och forma goda läsare (Skolverket 2011a) så kan forskarnas resultat (Droop et al., 
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2015; Houtveen & van de Grift, 2006; Palincsar & Brown, 1984) användas som stöd för att lärare ska 

undervisa aktivt i läsförståelse före läsning, under läsning och efter läsning. Resultatet visar enligt 

vår analys att lärare bör undervisa i strategianvändning under hela läsprocessen för att gynna elevers 

läsförståelse på ett optimalt sätt. Därför behöver lärare noggrant planera sin undervisning genom att 

vara förberedd, välja lämpliga texter och vara insatt i olika undervisningsmodeller.   

 

Flera forskare (Eckeskog, 2013; Mahdavi & Tensfeldt, 2013; Palincsar & Brown, 1984) menar att  

det vid läsning är viktigt att eleverna kan ställa frågor till sig själv och till texten. När elever bildar 

sina egna frågor kring texten är det ett sätt för eleven att kontrollera sin egen förståelse (Palincsar & 

Brown, 1984; Roe, 2014). Lärarens gestaltning av frågeställningar som strategi blir mer väsentlig 

eftersom elever tenderar att ställa liknande frågor som läraren gör enligt Eckeskog (2013). Vidare 

menar författaren att om lärare flertalet gånger ställer kontrollfrågor på textens helhet kan det bli ett 

sätt för eleverna att imitera de frågeställningarna och på så sätt fokusera på textens innehåll och 

relevans. Av den anledningen anser vi att det är viktigt att ställa frågor och att läraren ställer färre och 

mer genomtänkta frågor som handlar om innehållet i texten snarare än stavning eller begrepp. På 

liknande sätt belyser Westlund (2009) vikten av att ställa frågor men också att det finns olika typer 

av frågor som kräver olika svar. Hon benämner frågor som finns på ytan av texten, under ytan av 

texten och livsfrågor som alla berör textinnehållet på olika sätt. Ibland hittar man svaret direkt i texten, 

ibland behöver eleven använda tidigare erfarenheter och förkunskaper för att förstå texten, i andra 

fall är det bara läsaren själv som kan svara om tankar och åsikter som väcks. Frågor under ytan berör 

det som finns mellan raderna och eleverna behöver göra egna hypoteser och inferenser för att förstå 

svaret. Fortsatt menar hon att läsförståelsen ökar genom att frågor ställs och svar utvecklas. Lärarens 

frågor ska utvecklas till att elevernas egen tankeprocess om texter väcks och på så vis kunna utvärdera 

sina värderingar och uppfattningar. Vidare menar hon att den kognitiva tankeprocesser hos eleverna 

utvecklas när läraren ställer öppna frågor. Lärarens kompetens och kunskap om frågeställningar blir 

i det här fallet avgörande för elevers utveckling i tankar och förståelse av texter. Resultatet av vår 

litteraturstudie visar att det är viktigt med frågeställningar och betonar lärarens betydelsefulla roll i 

att gestalta, undervisa, välja frågor och följa upp elevernas svar. Vi anser att lärare ska ställa 

genomtänkta frågor som gör att elevers tankeprocess och reflektionsförmåga ökar. Dock är det utifrån 

resultatet svårt för läraren att konkret urskilja vilka typer av frågor som bör ställas. Lärare bör ställa 

olika typer av frågor anpassade för olika situationer. Vi framhåller att öppna frågor utmanar elever 

att hitta nya tankesätt då det inte bara finns ett rätt svar. Elever behöver utveckla tankeprocessen kring 

texter och träna på att utveckla sina svar, exempelvis träna på att göra inferenser.   
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6.1.4 Uppfattningar om strategianvändning 

Forskare är överens om att läsförståelsestrategier behövs för att förbättra elevers prestation i 

läsförståelse. Enligt Liberg (2016 s131) angriper läsaren en text med hjälp av strategier för att öka 

möjligheten till att förstå textinnehållet. Vidare anser författaren att strategierna är till för att förstå 

nytt och komplext textinnehåll. Lägger läraren ett för stort fokus på lässtrategier finns risken att 

innehållet i textens försvinner (ibid.). Liknande resultat redovisar Eckeskog (2013) i sin avhandling, 

om läsförståelsestrategin att förklara nya och svåra ord får stor plats i undervisningen blir textens 

innehåll lidande. Slutsatsen kan dras att det även gäller andra läsförståelsestrategier. Målet är att 

eleven ska förstå textens innehåll och att strategierna ska användas som verktyg för att nå det. Därför 

anser vi att lärare behöver bli medvetna om syftet med undervisningen av läsförståelsestrategier samt 

att de behöver reflektera över sitt eget sätt att arbeta. Läsförståelsestrategier är viktiga så länge läraren 

vet varför de undervisar i dem. I resultatet framkommer det att symboler för olika strategier i 

undervisningen oftast hamnar i fokus framför innehållet i texten (Eckeskog, 2013). Enligt en läsande 

klass och läsfixarna, som har etablerats i den svenska skolan, är varje läsförståelsestrategi kopplad 

till en symbol för att konkretisera strategin för yngre elever. Vår uppfattning är att elever som får 

undervisning med symbolerna i centrum kommer ihåg symbolerna istället för vad respektive symbol 

gör och innebär. På så vis kan innehållet i texten komma i skymundan när fokus på symbolen blir för 

central.  

 

Palincsar och Brown (1984) och Houtveen och van de Grift (2006) påpekar att läraren först ska 

vägleda eleverna hur och när läsförståelsestrategier ska användas för att sedan successivt låta eleverna 

bli självreglerande och självständiga i sin läsning. Fungerar detta i praktiken? Får eleverna chansen 

att bli självreglerande i sin läsning? En läsande klass har strukturerat upp textöversikter för respektive 

termin och årskurs. Där framgår det vilken text varje årskurs ska läsa samt vilken läsförståelsestrategi 

som ska användas. Undervisningen är planerad i detalj där det finns planeringar för varje lektion (En 

läsande klass, 2017b). Vår uppfattning är att undervisningen blir för detaljstyrd vilket resulterar i att 

elever inte blir självständiga eller självreglerande. Elever får inte möjlighet att själva avgöra vilken 

strategi som ska användas till vilken text och blir därför inte självständiga i sin läsning. En annan 

baksida med lektionsplaneringarna i En läsande klass är att många lektioner fokuserar på en strategi 

i taget. Som tidigare nämnts anser forskare att flera strategier ska aktiveras i samklang med varandra 

under hela läsprocessen, från början till slut (Droop et al., 2016; Houtveen & van de Grift, 2006; 

Mahdavi & Tensfeldt, 2013; Ness, 2011; Palincsar & Brown, 1984; Seipel et al., 2016). Vår slutsats 

är att läsförståelsestrategierna som En läsande klass bygger på är viktiga i undervisningen men att 

undervisning om dem ska ske samtidigt och inte enskilt. Elever behöver även bli medvetna om att 

strategierna fungerar för alla texter och inte specifikt för de som en läsande klass presenterar. Behövs 
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det färdiga texter med tanke på att eleverna ska kunna använda strategier oavsett typ av text? Enligt 

Bråten (2008) sträcker sig strategiundervisningen över tid och den börjar med att läraren demonstrerar 

strategierna och övergår sedan till att eleverna självständigt använder dem.  

 

6.1.5 Avslutande diskussion	   

I denna litteraturstudien belyses en del av de faktorer som gynnar elevers läsförståelse och den ger 

kännedom om hur lärare kan undervisa för att elever ska utveckla en god läsförståelse. Studien belyser 

vikten av en kompetent lärare som kan vägleda eleverna att uppnå kunskapskraven för både årskurs 

1 och 3. Läsförståelsen anser vi spela en väsentlig roll då det finns texter överallt i vårt samhälle. För 

att ge elever bättre förutsättning till att klara samhällets krav och vidare studier är det av yttersta vikt 

att skola och lärare främjar läsning och förståelse av texter i tidig ålder. Alla barn ska få samma 

förutsättningar till undervisning som skapar förståelse för texter. 

 

6.2 Metoddiskussion  
I framtagningen av artiklar har vi utgått från Eriksson Barajas et al. (2013) anvisningar för hur en 

systematisk litteraturstudie framställs. Urvalet har därför avgränsats till kriterierna att artikeln ska 

vara skriven på 2000-talet eller att studien ska vara gjord på elever som är mellan sex och tio år. Det 

är första gången vi skriver en systematisk litteraturstudie samt söker efter artiklar, det kan medföra 

att vi inte har samma kännedom om skrivprocessen som en van forskare. När vi sökte efter artiklar i 

databaserna användes sökord som vi tyckte var relevanta för ämnet. Dock hade studien kunnat se 

annorlunda ut om andra sökord valts ut eller om vi använt andra booleska operationer. En del artiklar 

kan därför ha exkluderas på grund av valet av sökord. Då vårt modersmål inte är engelska kan 

misstolkningar av resultatet ske på grund av missförstånd. För att motverka feltolkningar har båda 

läst alla artiklar samt översatt svåra ord i nationalencyklopedins ordbok via direktlänk från 

biblioteket.  

 

Resultatet av denna litteraturstudie kan anses trovärdig då båda har läst och bearbetat alla artiklar. 

Andra faktorer som bidrar till trovärdighet är att forskningen är relativt ny, artiklarna är både 

nationella och internationella samt att alla artiklar är Peer Reviewed granskade. Urvalet av de 

vetenskapliga artiklarna har inte heller valts bort på grund av oönskat resultat för frågeställningen. Vi 

anser istället att motsatser höjer kvalitén i uppsatsen då både fördelar och nackdelar framställs i 

resultatet och diskussionen. Analysen och resultatet av artiklarna har presenterats utan att förvrängas.  
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6.3 Förslag på vidare forskning  
Ett förslag på vidare forskning är att fördjupa sig inom metakognition och undersöka vad, när och hur 

lärare använder det i verksamheten. Med tanke på de nya kunskapskraven i årskurs 1 om att elever 

ska kunna korrigera sig själva och koppla till egna erfarenheter bör forskning inom området 

framställas. Ytterligare forskning skulle kunna fokusera på om elever förstår det mest väsentliga i 

text och på vilket sätt lärare kan synliggöra innehållet i en text för eleverna. Då det i vårt resultat 

framkom att det har gjorts lite forskning på sambandet mellan ordförråd och läsförståelse i lägre åldrar 

kan detta vara ett förslag på vidare forskning.   
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