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Abstract  
  

Ida Gustavsson: Att förutsäga, ställa frågor och summera. En systematisk litteraturstudie om 

lässtrategier och läsutveckling. (2018). Självständigt arbete, Svenska VT18 [SV1200], 15 

högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

 

Uppsatsen undersöker användningen av lässtrategier i undervisning och dess effekt på elevers 

tidiga läsutveckling. Syftet är att bidra med förståelse för vad lässtrategier har för effekt på 

elevers tidiga läsutveckling enligt aktuell forskning genom en systematisk litteraturstudie. 

Analysen visar att lässtrategier är gynnsamma för elever i alla årskurser, men speciellt för 

elever som befinner sig i, eller har, språkliga utmaningar. Att arbeta strukturerat och planerat 

är framgångsrikt för att främja elevers läsutveckling och undersökningen finner att en lärare 

som modellerar är till stor hjälp för elevernas egen hantering av lässtrategier.   

 

 

Nyckelord: läsning, lässtrategier, läsförståelse, och läsutveckling.  
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1. Inledning 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 kan vi under ämnet 

svenska utläsa att språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Undervisningen i ämnet svenska ska stimulera elevernas läsintresse och möjlighet att 

utveckla sitt språk (Skolverket 2017a, s. 252), för att de i slutet av årskurs 1 ska kunna läsa 

enkla och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning (Skolverket 

2017a, s. 258).  

 

Internationell forskning är till stor del samstämmig i vad som kännetecknar en god läsare när 

det kommer till tidiga lässtrategier. En god läsare visar visuell uppmärksamhet, har lätt för 

den fonologiska avkodningen och utvecklar den snabbt till helordsläsning (Berg 2011, s. 39). 

Forskning har identifierat vad som utgör en god läsare och att lärare behöver förmedla vilket 

syfte läsningen har, uttrycka positiva förväntningar, engagera och hela tiden förse eleven med 

material på rätt svårighetsnivå. Det finns många olika strategier och metoder att arbeta efter 

men en konsensus kring vilken metod som bäst utvecklar elevens läsning och vilka strategier 

som är mest fungerande är ännu inte nådd. 

 

Det är skolans uppgift att ge elever förutsättningar för att bli goda läsare. Tiden är central, då 

elevernas fritid sällan lämnar utrymme för läsning; det är dock inget läraren kan påverka 

(Stensson 2006, s. 15). Skolans uppgift är att tillsammans med eleven bygga upp strategier 

som kan verka som verktyg för att genom läsning kunna lära sig om världen, om sig själv och 

andra (Stensson 2006, s. 19). Lässtrategier är ett sätt att arbeta med elevers läsutveckling och 

framför allt läsförståelse. Goda läsare använder strategierna till stor del omedvetet men alla 

elever når inte dit på egen hand och det innebär stora utmaningar i lärarens arbete.  

 

1.1 Disposition  

Detta arbete är en systematisk litteraturstudie och disponeras på följande vis. Efter 

presentation av syftet med denna studie och dess frågeställning följer ett teorikapitel. Därefter 

kommer en bakgrund som tar upp barns tidiga läsande, vad den svenska läroplanen säger om 

läsning och lässtrategier, och olika typer av lässtrategier. Kapitlet innehåller även ett avsnitt 
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där utmaningar i förhållande till läsning presenteras. Därefter följer ett metodkapitel där du 

kan läsa om tillvägagångssätt och urvalsmetoder för denna studie. Resultaten presenteras 

efter åldersgrupper på deltagande elever i de analyserade studierna och följs av ett 

analyskapitel. Sist i denna studie kommer en diskussion som även innehåller studiens slutsats.  

 

2. Syfte och frågeställning 

Ett övergripande mål är att ge klarhet i om lässtrategier är ett effektivt sätt att utveckla elevers 

läsande och förhoppningsvis kunna hjälpa yrkesverksamma lärare i deras val av strategi för 

användning i undervisningen. Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för vad 

lässtrategier, enligt aktuell forskning, har för effekt på elevers läsutveckling, och specificeras 

nedan till följande frågeställning: 

 

- Vad har användningen av lässtrategier i undervisningen för effekt på elevers tidiga 

läsutveckling i årskurs 1-3?  

 

Med lässtrategier avses “[...] de konkreta sätt som en läsare använder för att angripa en text. 

Lässtrategier handlar alltså̊ om något som läsaren gör med texten.” (Skolverket 2017b, s. 10). 

Med effekt avses den mätbara effekt en strategi har på en elevs läsning.  

 

3. Teori  

Detta avsnitt syftar till att placera denna studie i en historisk kontext för att skapa förståelse 

för ursprunget till begrepp och uttryck som kommer att återkomma i senare kapitel.  

3.1 Literacy 

Literacy eller litteracitet på svenska betyder något annat idag än det gjorde under 1800-talet 

(Gibbons 2006, s. 80-81). I början av 1800-talet räckte det många gånger med att de barn som 

gick i skolan kunde skriva sitt namn för att ses som litterata när de slutade skolan. Under 

mitten av 1900-talet ställdes det något högre krav och eleverna ansågs behöva kunna skriva 

och läsa enklare texter och brev. Idag däremot, är kraven betydligt högre och de som går ur 
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skolan utan att ha utvecklat en hög nivå av litteracitet kan bli avskärmade från samhället, då 

de inte kan tillgodogöra sig information och tankar som är en del av samhällets kultur 

(Gibbons 2006, s. 80-81). Litteracitet definieras idag något olika och kan, lite snävare, 

beskrivas som förmågan att genom läsning, skrivande och samtalande, konstruera och skapa 

mening av en text (Westlund 2017, s. 40). Det kan även vara bredare och beskrivas som 

förmågan att kunna använda tryckt eller handskriven text för att fungera i samhället och olika 

vardagliga situationer, tillgodose behov och personliga mål, förkovra sig och utvecklas 

utifrån sina individuella förutsättningar (Berg 2011, s. 21). Litteracitet är alltså ett begrepp för 

läs- och skrivförmåga som innehåller mer än att bara kunna läsa och skriva och innefattar 

även den muntliga förmågan (Berg 2011, s. 21-22). Förmågorna är lika integrerade med 

varandra som de på olika sätt är förutsättningar för varandra (Westlund 2017, s. 59). 

Uppfattningen av begreppet grundas i ett sociokulturellt perspektiv där literacy är beroende 

av kontexten. Erfarenheter av literacy så som talande, skrivande, läsande och lyssnande har 

stor betydelse för den språkliga utvecklingen och dessa fyra delar bör integreras med 

varandra (Berg 2011, s. 21-22). Denna studie framhåller varken den snävare eller den bredare 

definitionen av litteracitet därför att båda definitioner bidrar till helhetsbilden av begreppet. 

Genom att istället se till helheten av begreppet och dess komplexitet, förstås att litteracitet är 

mer än att bara kunna förstå en text och vi kan relatera till vår användning av språket och dess 

betydelse för vår förmåga att verka i samhället.  

 

4. Bakgrund 

Bakgrunden är uppdelad i sex områden som sammanfattat innehåller tidigare forskning om 

hur barn utvecklar sitt språk, metoder för läsutveckling, lässtrategier, läsning i förhållande till 

kurplanen i svenksa och några utmaningar som kan påträffas i läsundervisnignen.  

4.1  Palincsar & Brown 

Forskarna Annemarie Palincsar och Ann Brown utförde under åttiotalet en pilotstudie som 

fokuserade på hur elever lär sig genom läsning av texter. I den studien presenteras fyra 

aktiviteter: summarizing, clarifying, predicting och questioning och beskrivs som förståelse-

fostrande och förståelse-övervakande om de används på rätt sätt (Palincsar & Brown 1984, s. 

120-121). Aktiviteterna handlar i mångt och mycket om att aktivera den bakgrundskunskap 
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som är relevant vid läsning av en text på olika sätt. Summarizing, som på svenska kan 

översättas till summering, innebär att ett textstycke sammanfattas genom att det huvudsakliga 

innehållet lyfts fram. Questioning innebär att läsaren ställer frågor till texten i syfte att lyfta 

fram centrala idéer från texten och kan ge en bild av läsarens förståelse av innehållet. 

Clarifying innebär att läsaren kritiskt utvärderar det den läser som ett sätt att skapa förståelse 

och förtydliga de saker hen förstår och inte. Predicting eller att förutse, handlar slutligen om 

att försöka förutse framtida innehåll baserat på ett läst textstycke genom att testa och göra 

inferenser (s. 120). Dessa fyra aktiviteter bäddades sedan in i en kontext som bygger på 

dialog mellan läraren och eleverna och tog plats under läsning i syfte att utvinna mening från 

texten (s. 120-121). Metoden som studien sedan tog plats i kom att kallas Reciprocal teaching 

(s. 124). Palincsar och Brown påvisade i denna studie att de deltagande eleverna förbättrade 

sin förståelse och var mer delaktiga i dialogen kring texten (s. 156-157). De fann också att 

metoden Reciprocal teaching var framgångsrik för att utveckla elevers förståelse och läsning 

(s. 168-170). Palincsar och Brown har, tillsammans med andra, under de senaste decennierna 

hjälpt till att bygga den teoretiska grund vi står på idag när det kommer till användningen av 

lässtrategier. Deras fyra aktiviteter används och är väl befästa lässtrategier i skolans 

verksamhet ännu idag. Det gör det också intressant att undersöka användningen av 

lässtrategier och dess effekt i förhållande till aktuell forskning över 30 år senare. 

 

4.2 Barns tidiga läsning  

Läsningen skulle kunna definieras som förmågan att utvinna betydelsen från en skriftlig 

källa. Denna förmåga utvinns i två processer, dels avkodning, dels förståelse av budskapet. 

Fattas en av dessa uppstår inte läsning (Taube 2013, s. 58). När det kommer till barns 

läsutveckling är ett vanligt förekommande uttryck att “barnet har knäckt koden” (Berg 2011, 

s. 23). Att knäcka koden innebär att barnet har utvecklat en distans till språket och kan skilja 

på vad ett ord betyder och hur det låter. Exempelvis förstår barnet att ordet orm representerar 

ett längre djur som är skinnklätt men att ordet i sig varken är långt eller har skinn. Barnet 

förstår också att ordet är byggt av tre olika delar o-r-m. Ett barn som har förmåga att 

reflektera kring språket visar att hen har utvecklat en språklig medvetenhet (Berg 2011, s. 

23). 
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4.2.1 Språklig medvetenhet 

Ett första krav som ställs på barn som ska lära sig läsa är att de är medvetna om det talade 

språket (Taube 2013, s. 53). Mindre barn är främst fokuserade på vilken betydelse de talade 

orden har. Det är först i sexårsåldern, även om många barn förstår detta tidigare, som en 

språklig medvetenhet börjar visa sig i form av att barnet reagerar på när någon uttalar ett för 

dem bekant ord fel och att ord kan rimma (Taube 2013, s. 54). Fonologisk medvetenhet 

förutsätter att barnet kan lyfta ett ord ur språkanvändningen och se det som ett enskilt objekt 

(Berg 2011, s. 24). En annan förutsättning är att barnet har förståelse för vilken nytta hen har 

av att kunna läsa och skriva. Ett barn som är fonologiskt medvetet har upptäckt språkets olika 

delar i form av ljud. Vidare har hen förstått att ett visst bokstavstecken ger ett bokstavsljud 

och kan sätta samman olika bokstavstecken med respektive bokstavsljud och sätta ihop det 

till en helhet (Berg 2011, s. 24).  

 

Barn bygger upp sin förståelse och sin fonologiska medvetenhet steg för steg och 

kodknäckandet är en individuell process, men brukar ses utifrån den fonologiska cirkeln 

(Berg 2011, s. 24-25). Cirkeln förklarar steg för steg hur den fonologiska medvetenheten 

byggs upp. Barnet går från att kunna objektifiera språket till att jämföra bokstäver, känna igen 

sitt namn bland andras och dela upp ord i bokstavsljud. Förståelsen utvecklas för vad 

bokstavsljuden och bokstavstecknen heter, hur de låter och ser ut. Det följs av att barnet vet 

att ett ord börjar och slutar på något och att bokstävernas ordning spelar roll för ordets 

betydelse. Därefter kan barnet bokstav för bokstav ta sig igenom ett ord och förstå att just 

dessa bokstäver bildar just detta ord. Slutligen kan barnet lyfta ordet ur sitt sammanhang och 

se det som objekt, identifiera bokstäver och bokstavsljud i rätt ordningsföljd och sätta tillbaka 

ordet i sitt sammanhang och förstå vad ordet betyder. (Berg 2011, s. 24-25). 

 

Utvecklingen av den fonologiska medvetenheten kan variera hos varje barn (Berg 2011, s. 

25). Vissa kommer att gå vidare med lätthet, medan andra kommer kämpa med de olika 

stegen långt upp i skolåldern. En viktig aspekt av läsutvecklingen är att barn börjar läsa av 

nyfikenhet snarare än att de utsätts för strukturerad träning. Den tidiga läs-och 

skrivundervisningen bör dock inte helt och hållet fokusera på att utveckla den fonologiska 

medvetenheten, utan även lägga tid på de övriga aspekterna av läsning. När barnet sedan 

kommit så långt att hen kan anses läsa med flyt kan man börja fokusera på barnets läs- och 

skrivförmåga (Berg 2011, s. 25). När barnet har utvecklat en känsla för språket, dess 
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användning och funktioner har hen nått en pragmatisk medvetenhet (Berg 2011, s. 26). Det 

innebär att barnet kan anpassa sitt språk beroende efter vilken situation hen är i och skriver 

såväl som talar anpassat till den som är mottagare. Den pragmatiska medvetenheten utvecklas 

i barnets möte med olika typer av texter i olika typer av sammanhang, och kan således sägas 

vara till viss del upplevelsebaserad (Berg 2011, s. 26). 

 

4.3 Läs- och skrivmetoder   

Inom forskningen finns olika uppfattningar om hur barn lär sig att läsa. Ett traditionellt 

synsätt har varit att barnet lär sig läsa först när det nått en viss ålder och mognad. Andra 

föreställer sig att barn lär sig att läsa gradvis redan från tidig ålder och att det syns genom att 

barn t.ex. lekläser och lekskriver (Berg 2011, s. 35). När det kommer till läs-och 

skrivundervisningen finns det främst två olika förhållningssätt och uppfattningar kring hur 

barn bäst lär sig läsa: den syntetiska läsmetoden och den analytiska läsmetoden. Lägren för 

de olika uppfattningarna har debatterat kraftigt och i USA går diskussionen under namnet 

The Reading War (Berg 2011, s. 36). 

 

4.3.1 Den syntetiska läsmetoden 

Den syntetiska läs- och skrivmetoden går under många namn, t.ex. Phonics-metoden, bottom 

up-metoden eller traditionell läsundervisning (Berg 2011, s. 36). Denna metod framhåller att 

varje bokstav måste läras var för sig, enligt en logisk ordning och varje steg måste vara helt 

inlärt innan man kan gå vidare till nästa inlärningssteg. Bokstavs- och ljudförbindelser tränas 

för sig separat från sammanljudning eller avkodning som det också heter. Den syntetiska 

metoden bygger alltså på att eleverna först lär sig varje liten del, alltså de enskilda 

bokstäverna innan de får se kortare textavsnitt. Läsundervisningen sker i likhet med en 

mekanisk process och fokus ligger på tekniskt korrekt avläsning av ord. (Berg 2011, s. 36). 

 

4.3.2 Den analytiska läsmetoden 

Den analytiska läsmetoden är också känd under olika namn så som helhetsmetoden eller top-

down metoden (Berg 2011, s. 36). Som namnen antyder utgår läraren från en helhet i form av 

en text. Texten bryter läraren sedan ner i mindre delar från meningar ner till ord, ner till 
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stavelser och ljud för att sedan bygga upp till helheten igen. Fokus för denna metod är 

förståelse för text och dess innebörd (Berg 2011, s. 36). 

 

4.4 Lässtrategier 

Internationella studier visar att väl definierade strategier har effekt och utvecklar elevers 

läsförståelse (Graeske 2015, s. 161). Att läsa en text kräver olika strategier beroende på vad 

det är för typ av text du har framför dig. Att strategier är en viktig del av undervisningen för 

att utveckla elevers läsning är sedan länge uttalat, men att en strategifokuserad undervisning 

skulle vara mer effektiv har forskare kommit fram till först på senare tid (Olin-Scheller, 

Tengberg & Lindholm 2015, s. 130). 

 

Det finns många olika lässtrategier och beroende på vilken metod som används i 

undervisningen eller vilket program de är utarbetade efter, kan strategierna vara kända under 

olika namn. Här hålls dock en mer generell linje och strategierna ses som övergripande. Att 

göra kopplingar är en strategi som innebär att man kopplar det man läser i en text till sina 

egna erfarenheter (Stensson 2006, s. 31). När man läser en text som man starkt kan relatera 

till, huvudpersonen skulle t.ex. under andra omständigheter kunna vara du själv, skapas 

starkare kopplingar till innehållet. Det hjälper oss att komma ihåg det vi läst samtidigt som vi 

kan fylla på med detaljer från våra egna erfarenheter. Texter som däremot utspelar sig i en 

miljö som inte är bekant för oss eller som vi på annat sätt inte kan relatera till, blir det svårare 

för oss att bilda en uppfattning om det författaren beskriver. När exempelvis orientaliska 

kryddor och dofter beskrivs är det svårt att helt och hållet förstå upplevelsen som författaren 

vill förmedla om vi inte har en erfarenhet vi kan koppla det till (Stensson 2006, s. 31). Det 

bör dock inte stå oemotsagt att kopplingar är det enda som bidrar till läsupplevelsen utan en 

text kan även stimulera på andra sätt. En text kan tilltala och engagera känslomässigt genom 

att den låter läsaren se sig själv och sin situation i relation till någon annan, läsaren kan för en 

stund se genom en annan persons ögon och kan på så sätt också skapa erfarenheter 

(Andersson 2015, s. 216-218).  

 

Inferenser eller att läsa mellan raderna är också en strategi (Stensson 2006, s. 33). Erfarna 

läsare kan koppla ledtrådar och läst innehåll till egna erfarenheter och kan via dessa tolka och 
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utveckla en texts underliggande teman. På ett vidare plan skapar läsaren mening och läsaren 

kan uttyda information genom att till synes läsa mellan raderna (Stensson 2006, s.33).  

 

Syntetisering är en annan typ av strategi som innebär att man sätter ihop delar till en helhet 

(Stensson 2006, s. 34). Alltså den information vi läser oss till lägger vi ihop med det vi redan 

vet. Viktiga delar skiljs från mindre viktiga, man sammanfattar och kombinerar de viktiga 

delarna och sätter samman dem till en större helhet och gör generaliseringar. På så vis ger 

läsningen läsaren möjlighet att skapa nya tankelinjer och uppfattningar när ny information 

läggs samman med äldre kunskaper (Stensson 2006, s. 34).  

 

4.5 Läsning i den svenska läroplanen  

Det finns några grundläggande faktorer för att barn ska lära sig att läsa och som skolans 

verksamhet därför behöver innehålla. Tid för läsning, fysiska böcker, strategier, samtal och 

läsflyt är några bland många faktorer (Stensson 2006, s. 15). Tid för läsning kan skapas på 

olika sätt i undervisningen, t.ex. genom egen läsning i bänkböcker eller läsning i mindre 

läsgrupper. Totalt ska elever i den svenska skolan ha 680 timmar svenska under årskurs 1-3. 

Det är i särklass det ämne som har störst mängd undervisningstimmar (SFS 2017:1236, s. 3). 

Undervisningstimmarna är reglerade i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011. Under kursplanen för svenska kan vi bland annat läsa att syftet med 

undervisningen är att elever ska få möjlighet att utveckla kunskaper i och om det svenska 

språket. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla sitt språk och intresse för läsning samt 

skrivande. Eleverna ska också få möta litteratur av olika slag och få möjlighet att utveckla sin 

förståelse för omvärlden (Skolverket 2017a, s. 252-253). Svenskämnet är vidare komplext 

och elever ska efter 680 undervisningstimmar kunna läsa elevnära texter och på ett i 

huvudsak fungerande sätt kunna använda lässtrategier (Skolverket 2017a, s. 258). Det kan 

tänkas vara en enkel uppgift, men det är i själva verket en utmaning då detta inte är det enda 

kunskapskravet som ska uppfyllas och det finns ett stort centralt innehåll som eleverna även 

ska möta i undervisningen.  

 

Lässtrategier förklaras närmare i det kommentarsmaterial som finns för respektive kursplan. 

Undervisning om lässtrategier beskrivs som viktig, för att eleverna ska få möjlighet att bredda 

såväl som fördjupa sin läsförmåga (Skolverket 2017b, s. 10). Därför kan vi återfinna 
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lässtrategier i det centrala innehållet för alla årskurser. Materialet ger en närmare förklaring 

till vad Skolverket räknar som en lässtrategi. I stora drag handlar det om något som läsaren 

gör med texten och mer specifikt just de konkreta sätt som läsaren använder för att angripa 

texten. Olika texter kräver vidare olika strategier och elever i den svenska skolan ska genom 

hela sin utbildning få möta olika tillvägagångssätt för att ta sig an olika typer av texter. I de 

lägsta årskurserna handlar det först om att eleverna ska “knäcka koden” och lära sig några 

strategier som gör att de kan förstå och tolka texter de själva läser eller fått ta del av. I årskurs 

4-6 ställs högre krav och eleverna ska lära sig att urskilja texters budskap som både finns 

uttalade och mellan raderna. I årskurs 7-9 höjs svårighetsgraden ytterligare, och utöver de 

tidigare nämnda strategierna ska eleverna även kunna urskilja texters teman, motiv, syften, 

vem avsändaren är och de sammanhang texter kan vara skapade i (Skolverket 2017b, s. 10). 

 

4.6 Utmaningar och läsning   

I många klassrum är användandet av fri läsning en väl accepterad arbetsform. Fri läsning 

innebär att eleverna läser tyst för sig själva i en egen bok. För elever som befinner sig i någon 

typ av lässvårighet, kan denna typ av arbetssätt vara en stor utmaning (Stensson 2006, s. 16). 

Tiden som var tänkt att eleven skulle använda för att träna sin läsning går i stället åt till att 

byta böcker, prata med bordsgrannen, gå på toaletten eller andra distraherande aktiviteter för 

att undvika läsningen. Eleven kan bli en så kallad läsundvikare och ju längre tid som går blir 

det läsundvikande beteendet värre då eleven känner av sitt eget misslyckande (Stensson 2006, 

s. 16). Tidigare har det varit vanligt att man förklarade elevers inlärningssvårigheter som att 

eleven har brister i sin kognitiva förmåga (Taube 2013, s. 39). Det ses dock inte längre som 

den fullständiga sanningen, i alla fall inte när det kommer till läsning. Elever med 

inlärningsproblem använder ofta ineffektiva lässtrategier och en passiv inlärningsstil (Taube 

2013, s. 39).  

 

Sett till andraspråkselever kan de ha ett näst intill perfekt uttal och ett fungerande ordförråd 

som inte skiljer sig från sina kamrater med svenska som modersmål (Fredholm & Oskarsson 

2004, s. 82). Även om uppfattningen är att dessa elever behärskar språket kan eleven bära på 

stora utmaningar när det kommer till läsning. Att ha ett stort ordförråd innebär att man förstår 

och kan delta i samtal som sker utanför det som händer här och nu, ett så kallat passivt 

ordförråd. Elever som inte utvecklat ett stort passivt ordförråd behöver ofta avbryta sin 
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läsning för att fundera över ords betydelser. Det gör att läsningen blir ryckig och det blir svårt 

att skapa sig en förståelse kring texten och att läsa mellan raderna. (Fredholm & Oskarsson 

2004, s. 82). 

  

Elever som kämpar med läsandet tas ibland ut ur klassrummet för att antingen i mindre 

grupper med andra kämpande läsare eller på egen hand med en lärare få träna extra på att läsa 

(Stensson 2006, s. 16). Även om avsikten är god kan läsupplevelsen i grupp vara allt annat än 

inspirerande. Eleven delar inte bara sin lästid med resterande elever i gruppen, utan även 

själva läsupplevelsen. Att lyssna på kamrater som likt en själv stakar sig på orden kan skapa 

svårigheter i att förstå handlingen, och individen blir passiv i väntan på att det ska bli dennes 

tur att läsa (Stensson 2006, s. 16). Många elever har svårt att knäcka läskoden och många 

gånger handlar den problematiken om att eleverna inte är medvetna om språkets fonologiska 

sida (Taube 2013, s. 54). Från lärarens sida krävs en insats i form av systematisk vägledning 

och genom att hjälpa eleverna att sätta ord på deras tankeprocesser som pågår under 

läsningen och synliggöra språkets fonologiska aspekter (Taube 2013, s. 54). Utmaningarna 

som lärare står inför när de ska hjälpa eleverna att utveckla sin läsning är många (Stensson 

2006, s. 16-17). Läraren behöver vara medveten om elevens individuella läsförmåga och hur 

långt hen har kommit i sin läsutveckling. Det ställer höga krav på lärarens kunskapsnivåer, 

och i mångt och mycket handlar det om att stärka elevens självförtroende när det kommer till 

läsning (Stensson 2006, s. 16-17).  

 

5. Metod 

I detta metodkapittel kommer val för denna studie att presenteras och motiveras. Under fyra 

huvudavsnitt behandlas den systematiska litteraturstudien, studiens ansats och 

tillvägagångssätt samt metoddiskussion.  

5.1 En systematisk litteraturstudie 

En frågeställning som är av praktisk karaktär och ämnar besvara något i termer av hur 

effektivt någonting är kan besvaras med en systematisk litteraturstudie (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013, s. 27). Runt området språkvetenskap, läsinlärning, lässtrategier 

och läsutveckling finns gedigen forskning och ett stort antal publicerade studier, vilket är en 
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grundförutsättning för att framgångsrikt genomföra en systematisk litteraturstudie (s. 26-27). 

Då denna studies syfte är att bidra med förståelse kring den effekt användningen av 

lässtrategierna har på elevers utveckling, anser jag att det är av vikt att utförandet av 

forskningen redovisas på ett utförligt sätt. Därför är en systematisk litteraturstudie lämplig då 

den bygger på att metoder tydligt ska redovisas (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 

2013, s. 28). Det systematiska arbetssättet inbegriper en strävan efter att identifiera all 

evidens som ses som relevant för frågeställningens tema, vilket även kan stärka denna studies 

tillförlitlighet (s. 28).  

 

5.2 Kvalitativ ansats 

Den kvalitativa ansatsen utgör grunden för denna studie och har bestämts av forskningsfrågan 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 53). Ansatsen inverkar till att denna 

studie kommer tolka och försöka skapa förståelse för vilken effekt användningen av 

lässtrategier i undervisningen har på elevers läsutveckling. Resultaten av denna studie 

kommer inte att uttryckas i form av numeriska värden då forskning med kvalitativ ansats inte 

behöver kvantifiera sina resultat (s. 53). Den kvalitativa ansatsen ställer höga krav på 

författarens förmåga att analysera (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 54). 

Då forskaren inte bör ses som skild från det fenomen som studeras, utan antagligen har 

subjektiva uppfattningar om fenomenet, bör forskaren ha insikt i att hen kan påverka 

undersökningens resultat (s. 53). Denna insikt har resulterat i en planerad arbetsgång och ett 

strukturerat tillvägagångssätt.  

 

5.3 Tillvägagångssätt 

Arbetet inleddes med att undersöka vad en systematisk litteraturstudie är och vilka element 

den innehåller. Frågeställningen och dess bakomliggande syfte formulerades och resulterade i 

en frågeställning som ej kan besvaras med ett enkelt ja eller nej. En bra forskningsfråga är 

kort och så specifik att relationen mellan eventuella variabler tydligt uttalas (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 45). För att besvara frågeställningen togs tydliga 

kriterier och metoder för urval av artiklar fram. I samband med det gjordes även etiska 

överväganden då dessa ska göras tidigt samt bidrar till urvalskriterier för senare 

databassökningar (s. 69). Nästkommande steg var att bestämma sökord och sökstrategi. Dessa 



 12 

bestämdes av innehållet i frågeställningen med eventuella tillägg av nyckelord som 

presenterats i granskade artiklar. Artiklarna som ligger till grund för denna studie valdes efter 

urval i flera steg. Resultaten från de inkluderade studierna vägdes sedan samman i form av en 

innehållsanalys. Arbetsgången planerades för att uppfylla de krav som ställs på en 

systematisk litteraturstudie (s. 26-28). Det är också ett sätt att motverka tidiga misstag i 

forskningen som skulle kunna påverka forskningens kvalitet. Tillvägagångssättet beskrivs 

mer ingående i kommande avsnitt.  

 

5.3.1 Urvalsprocess 

5.3.1.1 Kriterier för urval  

För att kunna göra en systematisk litteraturstudie krävs att det finns underlag av god kvalitet 

som kan ligga till grund för bedömning och slutsatser (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, s. 26-28). Därför har kriterier för urval av artiklar formulerats och de 

presenteras i följande stycke.  

 

För att studierna som slutligen väljs ut för undersökningen ska vara användbara och 

tillförlitliga är första kriteriet att artikeln ska vara vetenskapligt granskad t.ex. genom peer-

review (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 61). Det andra kriteriet är att 

artikeln ska vara granskad och godkänd av etiska kommittéer eller tydligt framställa sina 

etiska överväganden för att forskning inte får gå ut över deltagande individer på ett negativt 

sätt. (s. 69-70 och s. 141). Det tredje kriteriet är att artikeln är en originalartikel, eller annan 

vetenskaplig text som t.ex. en forskningssammanställning, som bygger på primära resultat 

från empiriska undersökningar och tydligt redovisar sina data (s. 31 och s. 61). Det fjärde och 

sista kriteriet är att artikeln ska vara aktuell (s. 31). Här görs en avgränsning, och artiklar som 

publicerats för mer än tio år sedan väljs bort till förmån för mer aktuella artiklar om de inte 

anses ha stort värde för denna studie.  

 

Om en artikel bedöms uppfylla dessa kriterier kan den anses vara lämplig att ta vidare till 

urval 1 - där artikelns rubrik lästs för att bilda en uppfattning om artikelns relevans för denna 

undersökning. Ett andra urval sker sedan efter läsning av abstracts. Det är av stor vikt att 

försöka identifiera det material som är relevant, eftersom tiden för denna undersökning är 

begränsad. Efter de initiala sökningarna kan dock kompletterande sökningar tillkomma om 
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underlaget inte är tillräckligt stort eller om material av annat skäl faller bort (Bryman 2008, s. 

116). 

 

5.3.1.2 Sökstrategi och sökord  

Utifrån de kriterier för sökningen som bestämts och ska vidare sökstrategi och sökord för 

denna studie beskrivas. Sökorden är valda efter nyckelord i frågeställning och syfte. 

Sökorden har används enskilt eller i kombinationer genom operationerna “AND”, “OR” och 

“NOT” (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 78-79). Med operationen AND 

får man i en fritextsökning fram referenser som innehåller både sökord 1 och sökord 2 och 

leder ofta till att sökområdet avgränsas. Operationen OR har motsatt effekt då det i en 

fritextsökning ökar antalet artiklar eftersom det ger en träff på referenser som innehåller 

sökord 1 eller sökord 2. Med operationen NOT kan man också begränsa sökningen då 

referenser som innehåller sökord 1 men inte sökord 2 presenteras (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström 2013, s. 78-79). 

 

För frågeställningen, “Vad har användningen av lässtrategier i undervisningen för effekt på 

elevers tidiga läsutveckling?”, har följande sökord skapats: 

 

- lässtrategi (reading strategy) 

- läsundervisning (reading instruction) 

- läsutveckling (reading development) 

- läsning (reading) 

- läsförståelse (reading comprehension) 

- läsförmåga (reading ability) 

- litteracitet (literacy) 

 

Inom parentesen står motsvarande ord på engelska som används för att få med internationell 

forskning. Synonymer och alternativa termer har undersökts genom thesaurus i respektive 

databas där sökningar genomförts (Bryman 2008, s. 116). 

 

Fullständig översikt över sökord, sökningar och antal träffar redovisas under bilaga 2.  

I de fall där sökorden resulterar i ett för stort antal träffar har sökningen vidare begränsats 

med hjälp av sökningar på ämnesord (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 81). 
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För att inte behöva göra sökningar på varje sökords möjliga böjningsvariant har trunkering 

använts. Det innebär att en asterisk sätts i början eller slutet av ett ord, exempelvis innefattar 

en trunkering på ordet read* även ord som reading, reader med flera.  

 

Valet av databaser för litteratursökningar grundas i vilka som Örebro universitet har tillgång 

till på sin hemsida och vilka som är relevanta för ämnesområdet i denna studie. Inledningsvis 

användes fem databaser: Primo, Libris, ERIC, MLA och Linguistics & Language Behavior 

Abstracts, som kortfattat presenteras nedan. Primo är en söktjänst som innehåller en stor 

samling böcker, artiklar, tidskrifter och avhandlingar. Söktjänsten används fördelaktigt om 

man letar efter tvärvetenskaplig information och som ett sätt att orientera sig i ett stort 

sökområde. Primo innehåller främst innehåll från svenska databaser (Örebro universitet 

2017). Libris är en tjänst som har miljontals böcker och artiklar i sin samling. Libris 

innehåller referenser främst från svenska bibliotek (Bryman 2008, s. 115). ERIC handhar 

material inom området pedagogik och utbildningsvetenskap och är en bred databas som 

innehåller dokumenttyper som böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar 

med flera (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 75-76). Databasen är 

internationell och innehåller främst material på engelska. MLA - International Bibliography 

är en databas som är tvärvetenskaplig. Databasen innehåller material inom området litteratur, 

språk, lingvistik och folkloristik inom ämnesområdena engelska, svenska, humaniora och 

litteraturvetenskap (Örebro universitet 2018a). Linguistics & Language Behavior Abstracts är 

en databas med material från och med år 1973. Databasens ämnesområde innefattar 

pedagogik och utbildningsvetenskap och svenska men även engelska och retorik (Örebro 

universitet 2018b). Som komplement till databassökningar gjordes även snöbollsurval baserat 

på rapporter och artiklars referenslistor. Detta gjordes för att nå primärkällor och 

originalartiklar, och några artiklar har alltså tillkommit på detta sätt (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013 s. 138). Kompletterande sökningar i databaser har gjorts då 

tillräckligt med material inte kommit fram. I de kompletterande sökningarna utvidgades 

spannet för åren då artiklarna publicerats. Artiklarna som tillkommit på detta sätt har valts för 

sin närhet i ålder till den ursprungliga sökinställningen för att fortfarande kunna ses som 

aktuell.  
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5.3.1.3 Bortfall 

Artiklar som framkommit efter urvalsprocessen har lästs igenom och några artiklar har 

därefter sållats bort. Bortfallen har flera förklaringar. Artiklar som visade sig fokusera på 

lässtrategier i förhållande till andraspråksutveckling har valts bort, då det inte 

överensstämmer med syftet för denna studie. Inte heller är studier utförda i miljöer som 

skiljer sig alltför mycket från det svenska skolväsendet av relevans, då fynden från dessa 

studier inte går, eller är problematiska, att applicera i en svensk praktik. Även studier som 

utförts på personer med en funktionsvariation eller utvecklingsstörning har valts bort då de 

innefattar ett specialpedagogiskt perspektiv vilket inte är fokus för denna studie. En reflektion 

har gjorts gällande studier som utgår från elever som befinner sig i socialt utsatta miljöer, 

som t.ex. fattigdom eller annan social utsatthet. Det initiala förhållningssättet var att välja 

bort studier med liknande teman då det finns en risk att de omkringliggande 

levnadsförhållandena kan inverka för mycket på studiens resultat. Efter diskussion med 

handledare har dock bilden nyanserats. Detta eftersom det är en verklighet för lärare att möta 

elever som befinner sig i tuffa levnadsförhållanden. Beslutet landade sedan i att göra 

avvägningar i förhållande till varje rapports förutsättningar. Resultat som fokuserar på 

strategiers effekter i socialt utsatta klasser kan eventuellt vara aktuella att väljas efter 

individuell bedömning ändå. Studier utförda på vuxna eller på annat sätt åldersavvikande för 

denna studie har valts bort då det är åldersspannet för årskurs 1-3 som är av intresse.  

 

Efter provsökningar i databaserna MLA och Linguistics & Language Behavior Abstracts sågs 

de ej som användbara. Träffar motsvarade inte förväntat innehållsområde och inga träffar var 

av relevans för denna studies fokus. Eftersom inga sökningar bar frukt och inget material 

kommer från dessa databaser, redovisas dessa heller inte.  

 

5.3.1.4 Kvalitetsvärdering 

Artiklar och studier som klarat de initiala urvalen och valts för analys har blivit 

kvalitetsgranskade. Artiklarna till grund för denna studie har främst kvantitativ ansats. Därför 

görs endast en kvalitetsbedömning utifrån kvantitativa metoder. Kvalitetsvärderingen för 

studierna av har granskats efter följande frågor:  

 

- Finns det en tydligt uttryckt hypotes eller frågeställning?  
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- Möjliggör studiens design att det går att bekräfta eller förkasta hypotesen eller 

frågeställningen.  

- Är försöksgruppen representativ eller tillräckligt stor? 

- Finns det en godtagbar kontrollgrupp? 

- Är mätning och skattningar av effekter tillförlitliga?  

- Redovisas alla uppgifter som kan vara av vikt för förståelsen av studien?  

- Är det troligt att oönskade faktorer inte har påverkat resultaten? 

- Är de statistiska metoderna giltiga? 

 

Om ovanstående frågor kan besvaras med “ja” kan studien inkluderas i denna systematiska 

litteraturstudie (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 117. ). Respektive studie 

har granskats efter sina förutsättningar vilket gör att vissa av ovanstående frågor blir mer eller 

mindre aktuella, t.ex. kan en representativ försöksgrupp vara olika stor beroende på storleken 

på studien. Det går därför inte göra några generaliseringar till antalet personer som bör vara 

med i försöksgruppen. Därför övervägs varje artikel var för sig. För att stärka uppskattningen 

av artiklarnas kvalitet undersöks deras interna såväl som externa validitet. Intern validitet 

avser resultatens tillförlitlighet (s. 99). För att nå god intern validitet behöver undersökningen 

undvika systematiska fel. Det kan göras genom att slumpmässigt fördela deltagarna så att 

störande variabler fördelas lika mellan t.ex. interventionsgruppen och kontrollgruppen. Ett 

litet bortfall och en objektivt skriven undersökning stärker den interna validiteten (s. 99). I 

denna studie är den undersökta populationen de studier som presenteras i resultatdelen. En 

större population med fler studier hade kunnat vara positiv för den interna validiteten då ett 

större material och mer forskning hade gett en mer nyanserad bild av det undersökta området. 

Det finns dock ingen garanti för det och med tanke på den begränsade tid som är avsatt för 

detta arbete, är artikel antalet rimligt. Det är också snarare kvaliteten på studierna som bidrar 

till den interna validiteten än själva antalet studier.  

 

Extern validitet avser hur generaliserbar studien är, alltså om studiens resultat går att överföra 

på en större population (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 100). För att 

kunna generalisera resultatet från en undersökning behöver underlaget för undersökningen 

vara representativt för populationen den ska appliceras på. En förutsättning för god extern 

validitet är att undersökningen bygger på ett slumpmässigt urval. Den externa validiteten 

minskar om undersökningen präglas av systematiska fel eller om jämförda grupper har stora 

skillnader mellan varandra. Brister i den externa validiteten påverkar studien negativt och gör 
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att resultaten inte kan generaliseras till andra grupper (s. 100). Resultaten från denna studie 

bör gå att generalisera på en större population då de undersökta studierna representerar en 

stor elevgrupp. Dock bör man förhålla sig medveten om att de undersökta studierna är gjorda 

individuellt och har alla egna forskningsfrågor och olika syften. Den tolkning som denna 

studie gör av resultaten är en tolkning av respektive studie och en generalisering av resultaten 

bör därför ses som en del av den tolkningen.  

 

Respektive studie har också fått en kvalitetsuppskattning, efter skalan hög kvalitet, måttlig 

kvalitet och låg kvalitet. Gränserna mellan dessa är rörliga då varje artikel bedöms var för sig.  

Resonemanget kring respektive studies kvalitet har förts efter studiens individuella 

egenskaper. Ju bättre en studie är genomförd, t.ex. presenterar frågeställningen på ett tydligt 

sätt, har tydligt beskrivna protokoll, utförligt material, och metoder, stort urvalsunderlag, 

redogörelser för statistiska metoder och reliabilitets- och validitetstestade instrument och 

längre uppföljningstid, ju högre kan man skatta dess kvalitet (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 116-117). En studie som uppskattas vara av lägre kvalitet kan vara 

utförd på ett bristande sätt eller ha för få elever eller deltagande lärare och för många 

interventioner, outförliga metodbeskrivningar och det finns överlag ett stort bortfall. Varje 

artikels uppskattade kvalitet vägs samman med de kvalitetsvärderande frågor som inledde 

avsnittet, artikelns interna och externa validitet benämns efter den rörliga skalan i 

resultatredovisningen (s. 116-118). I denna studie har studier som ses vara av god kvalité 

prioriterats och studier av låg kvalitet har genomgående valts bort. Avsikten är att material av 

god kvalitet bidrar till denna studies interna validitet på ett positivt sätt.  

 

5.3.2 Metod för analys och kodning av material 

Analysmetoden för denna studie är en innehållsanalys. En innehållsanalys görs systematiskt 

genom att steg för steg klassificera data genom att identifiera teman och mönster. Materialet 

har granskats på systematiskt vis efter denna studies rådande frågeställning (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013, s. 163). Målet med en innehållsanalys är att beskriva och 

kvantifiera specifika fenomen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013 s. 147).  

Fördelen med att göra denna typ av analys är att det är en öppen forskningsmetod och att det 

är relativt lätt att beskriva urval och utformning av kodningsschema, vilket underlättar för 

eventuella uppföljningsstudier. En innehållsanalys ses också ofta som en objektiv metod då 
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det som studeras inte påverkas av forskarens fysiska närvaro. Att göra en innehållsanalys är 

en flexibel metod som passar för mer ostrukturerad information men är dock bara så bra som 

de dokument den bygger på. Det finns även en viss problematik i att göra en innehållsanalys. 

Ett argument mot denna metod är att det är lätt hänt att lägga störst fokus vid de mätbara 

resultaten istället för att se vad som är av teoretisk vikt (Bryman 2008, s. 296-297). 

 

En kvalitativ innehållsanalys är troligen det vanligaste sättet att angripa dokument på. Den 

innebär att forskaren söker efter bakomliggande teman i det insamlade materialet. Använder 

man sig av en kvalitativ innehållsanalys finns en viss rörlighet i analysen av data då det finns 

större utrymme för att definiera kategorier samt skapa nya kategorier under arbetets gång. 

(Bryman 2008, s. 505) 

 

Analysen genomförs i flera steg där artiklarna har lästs igenom flera gånger (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013 s. 164). Därefter har texterna fått initiala koder. Dessa 

har sedan samlats upp och bildat kategorier. Därefter sammanfattas kategorierna till ett eller 

flera teman beroende på vad som upptäcks. Tolkning och diskussion kring resultatet sker 

under rubrikerna analys och diskussion.  

 

5.4 Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer denna studies tillvägagångssätt värderas, etiska överväganden 

presenteras och sist diskuteras hur metoden påverkar denna studies validitet.  

 

5.4.1 Värdering av tillvägagångssätt 

Denna systematiska litteraturstudie har goda förutsättningar då mycket forskningsmaterial är 

lämplig för denna studies frågeställning och finns att tillgå i databaser. Forskningsfrågan har 

fått styra ansatsen vilket resulterat i en kvalitativansats vilket bestämt förutsättningarna för 

undersökningens utformning Den kvalitativa ansatsen förutsätter att forskaren tolkar, skapar 

mening och förståelse kring sin forskning (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 

53). Tillvägagångssättet har varit systematiskt där alla steg varit i linje med en systematisk 

litteraturstudie metodmässigt. Genom en planerad arbetsgång har tidiga misstag motverkats.  
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I systematiska litteraturstudier är det önskvärt att göra en metaanalys av sitt material om de 

studier som ligger till grund för undersökningen har en kvantitativ design. I denna studies fall 

är det dock inte möjligt då artiklarna inte använt samma mätmetoder (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013, s. 165). Denna studie har dessutom en kvalitativ ansats och 

därför har en innehållsanalys gjorts. En innehållsanalys utförs också på systematiskt vis, 

genom kodning, kategorier och slutligen analys efter teman vilket är i linje med en 

systematisk litteraturstudie.  

 

5.4.2 Etiska överväganden  

Etiska överväganden i förhållande till denna studie har rört främst urvalsprocessen och 

presentation av resultat (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 69). De studier 

som valts ut för studiens undersökning ska ha tillstånd av etiska kommittéer att bedriva 

forskning, alternativt ska studierna innehålla tydligt framställda etiska överväganden. Alla 

artiklar som ingår i studien redovisas oavsett om de ger ett positivt eller negativt resultat för 

rådande frågeställning. En systematisk litteraturstudie bygger på av andra tidigare publicerad 

forskning, och det är därför viktigt för forskningens kvalitet att forskaren förhåller sig kritisk 

och reflekterande i ansamlingen av data (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 

69-70 ). För forskning finns fyra huvudkrav i form av etiska principer. Den första principen 

är att forskaren ska informera de parter som berörs av forskningen, det så kallade 

informationskravet (Vetenskapsrådet u.å, s. 7-8). Enligt den andra principen har personer som 

deltar i forskning själv rätt att bestämma över sitt deltagande, kallad samtyckeskravet (s. 9-

11). Den tredje principen innebär att uppgifter om personer som deltar i en undersökning i 

största möjliga mån ska hållas konfidentiell (s. 12-13). Den sista etiska principen är att 

uppgifter som samlats in endast får användas ändamålsenligt, det så kallade nyttjandekravet 

(s. 14). Denna studie avser ej att studera deltagare i form av personer, personers individuella 

uppfattningar, eller personuppgifter och därför görs inga närmare överväganden i dessa 

frågor. Forskarna som står bakom de utvalda artiklarna som ligger till grund för denna studie 

och dess resultat, har gjort etiska överväganden och/eller granskats av etiska kommittéer och 

utförandet upplevs vara gjort efter god forskningsetisk sed.   
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5.4.3 Reliabilitet och validitet 

Då en systematisk litteraturstudie bygger på tidigare forskning är den beroende av hur den 

forskning den bygger på värderas. Varje studie bör värderas i flera steg och kvalitetskrav på 

vilka studier som ska ingå i forskningsöversikten bör specificeras (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström, 2013, s. 114). Det finns goda förutsättningar för att skapa god reliabilitet och 

validitet i denna studie. En utförligare redovisning under avsnitten 5.3.1.1 Kriterier för urval 

och 5.3.1.4 Kvalitetsvärdering.  

 

6. Resultat  
I detta avsnitt kommer resultaten från litteratursökningar i databaser och valda artiklar att 

presenteras. Resultaten från databassökningar såväl som manuella sökningar återfinns under 

bilaga 2. Litteratur som valts bort kommenteras nedan under rubriken 6.1 Bortvalda artiklar.  

Under 6.2 Artikelpresentation presenteras artiklarna som ligger till grund för denna studie 

och de initiala resultaten. 

 

6.1 Bortvalda artiklar. 

De sammantagna orsakerna till att artiklar valdes bort är att de inte var relevanta för att 

besvara denna studies frågeställning. Artiklar har även visat sig vara en sammanfattning av en 

studie, bygga på uppfattningar som t.ex. personliga åsikter, fokusera på specialpedagogiska 

frågeställningar eller webbaserade undersökningar. Ett par artiklar har också valts bort då de 

inte förefaller trovärdiga på grund av brister i utförande och metod eller utelämnande av 

information som är av vikt för förståelsen av studien.  

 

6.2 Artikelpresentation 

Artiklarna presenteras nedan efter den studerade åldersgruppen med författare, titel, 

publicerings år, undersökningens frågeställningar, design, urval, bortfall, 

datainsamlingsmetod, resultat, slutsats och kvalitetsbetyg. Artiklarna blev 10 till antalet efter 

en urvalsprocess i flera steg. Första delen av resultatet innehåller studier som rör 
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åldersspannet för förskoleklass till och med årskurs två och den andra delen innehåller studier 

som rör åldersspannet för årkurs tre upp till årkurs sex. De valda artiklarnas sökord, träffar 

och begränsningar i urval redovisas under bilaga 1. 

 

6.2.1 Förskoleklass-Årskurs 2 

Vadasy, P. F., Sanders, E. A., Nelson, R. J., (2015). Effectiveness of supplemental 

kindergarten vocabulary instruction for English learners.  

Syftet med denna studie är att värdera effekten av olika sätt att utveckla andraspråkselevers 

ordförråd.  

Frågeställning/hypotes: Uppvisar elever i båda observationsgrupperna en betydande ökning 

av ordförråd och begynnande fonetiska färdigheter, både kortsiktigt och långsiktigt? Skiljer 

sig utvecklingen åt mellan grupperna och påverkas behandlingen av elevens initiala 

färdigheter, närvaro och behandlingens tillförlitlighet?  

Design: Randomiserad kohortstudie. En kohortstudie jämför en grupp med vissa egenskaper 

mot en annan grupp utan den egenskapen. Kohortstudier samlar oftast in data framåt i tiden 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 91).  

Urval: Totalt deltog 324 elever i förskoleklass med en genomsnittlig ålder på 5,61 år. 

Eleverna blev slumpmässigt fördelade mellan två grupper. Grupperna kontrollerades med 

Chi-test för att se att det inte fanns några betydande skillnader i gruppernas 

elevsammansättning.  

Bortfall: Totalt 32 elever avbröt sin medverkan på grund av flytt, skolbyte eller avbrutet 

deltagande.  

Datainsamlingsmetod: Förtest, eftertest och uppföljningstest administrerades för att följa 

elevernas utveckling innan och efter studiens genomförande. Barnen i de båda grupperna 

mottog undervisning i mindre grupper utanför klassrummet, 30 minuter fyra dagar i veckan i 

20 veckor. I försöksgruppen som arbetade efter “Connections” introducerades ett nytt målord 

varje dag tillsammans med fyra andra relaterade ord samt med ord som tidigare diskuterats, 

vilket är ett sätt att lära ut ordförråd. Eleverna i denna grupp arbetade med oral stavning, 

avkodning och uttalade ordet 8 gånger under lektionen tillsammans med sex andra aktiviteter 

som tränar avkodning, stavning och uttal. Den andra försöksgruppen kallad Interactive book 

reading arbetade med samma ord som Connections-gruppen. Undervisningen kretsar dock 

kring högläsning av en bok där målordet för lektionen fanns med minst två gånger. Böckerna 
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för läsning valdes efter deras lämplighet för årskursen. Eleverna fick höra målordet många 

gånger under lektionen och interagera med ordet vid minst tre tillfällen.  

Resultat: Studiens kortsiktiga resultat visar att elever i båda grupperna förbättrade sina 

resultat vid eftertesten, med i genomsnitt 10 poäng och ökade sitt ordförråd med 22%. 

Eleverna från Connections-gruppen visade dock en större ökning när det kom till ordförråd 

och avkodningsförmåga jämfört med Interactive reading-gruppen. Den långsiktiga effekten 

höll i sig vid uppföljningstesten. Intressant nog visade uppföljningstestet att Interactive 

reading-gruppen hade hunnit ikapp Connections-gruppen i årskurs 1 när det kom till 

ordförråd och var näst intill ikapp när det kommer till avkodningsförmågan.  

Slutsats: Slutsatsen är att tidiga interventioner för att hjälpa eleverna utveckla sitt ordförråd är 

lovande. Interventionen där semantik, ortografi och fonologi inkluderas i inlärningen av ord 

visar signifikanta vinster i elevernas ordförråd och avkodningsförmåga främst när det 

kommer till elever som har ett begränsat ordförråd och avkodningsförmåga sedan innan.  

Kvalitetsbedömning: Hög kvalitet 

 

Baker S.K., Edwards Santoro, L., Chard, D.J., Fien, H., Park, Y., & Otterstedt, J. 

(2013). An evaluation of an explicit read aloud intervention in whole classroom formats in 

first grade.  

Denna studie utvärderar en högläsningsintervention som avser att förbättra förståelse och 

ordförråd hos elever i årskurs 1. 

Frågeställning/hypotes: Elever i interventionsgruppen skulle överträffa kontrollgruppens 

resultat gällande ordförråd på grund av ett mer språkrikt klimat. Interventionen förväntades 

vara effektiv för alla elever men speciellt för de som ligger i riskzonen för att utveckla 

språksvårigheter.  

Design: Experimentell design. En experimentell studie samlar in data framåt i tiden och 

kräver att studien har tre egenskaper. 1.) Forskaren bestämmer att minst en grupp ska följa en 

intervention. 2.) Forskaren bestämmer att minst en grupp inte ska följa en intervention, alltså 

en kontrollgrupp. 3.) Slumpmässig fördelning, vilket innebär att deltagarna slumpas till 

antingen interventionsgruppen eller kontrollgruppen (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, s. 86). 

Urval: 12 lärare blev slumpmässigt utvalda att undervisa enligt intervention eller 

kontrollgrupp. Studien innefattar totalt 225 elever som testades före interventionens början 

för att mäta deras kunskapsläge. Eleverna delades sedan in i fyra undergrupper efter deras 

språkliga förmåga och läskunnighet.  
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Bortfall: Några elever missade något av testen men förlorade data beräknas till mindre än 7%. 

Vid vidare beräkningar för hur det påverkar studiens validitet visar resultaten att bortfallet 

inte har en betydande effekt på studiens slutgiltiga resultat.  

Datainsamlingsmetod: Studien varade i 19 veckor och fokuserade på den systematiska 

användningen av narrativa, förklarande texter och dialogisk interaktion mellan läraren och 

eleverna, utförd i helklass. Avsikten med studien var att eleverna skulle använda samma sorts 

strategier under högläsningen som de senare kommer använda i sin självständiga läsning. 

Interventionens effekt mättes genom att testa elevernas hörförståelse samt förmåga att 

återberätta textens handling. Ordförrådet testades också hos alla elever. Interventionen 

byggdes kring fyra funktioner. För det första skulle böcker som lärarna vanligtvis läste för 

eleverna användas vid högläsningen. Texterna skulle vara olika sammanhängande för att 

utmana eleverna till att utveckla välfungerande förståelsestrategier. För det andra skulle 

narrativa och förklarande texter integreras systematiskt under hela interventionen. Samma 

rutiner användes vid läsningen, som att förutse vem eller vad texten handlade om och 

identifiera nyckelelement för textens handling. För det tredje skulle dialoger ske mellan lärare 

och eleverna och eleverna emellan. Syftet med dialogerna var att läraren skulle få möjlighet 

att se hur eleverna verbaliserade texten och därigenom få en uppfattning av hur mycket 

eleverna förstod. Slutligen fick lärarna noggranna planeringar för hur lektionerna skulle 

bedrivas. Varje lektion byggde på att eleverna skulle arbeta med texten både före, under och 

efter högläsningen. Före läsningen identifierades vilken typ av bok det var och ord som kan 

tänkas vara svåra togs upp på förhand. Under läsningen läste läraren ett stycke i taget och 

visade sedan tillhörande bilder. Frågor ställdes till texten för att främja diskussion och 

uppmuntra till mer utvecklat tänkande samt att göra inferenser. Läraren modellerade hur 

inferenser används och hur förståelse för texten kan upprätthållas. Eleven fick även möjlighet 

att själva öva på att göra inferenser och övervaka sin förståelse samt att summera texter efter 

lärarens exempel. Efter läsningen låg fokus på att summera hela texten och att återberätta 

viktiga delar samt granska vilka okända ord som använts. I kontrollgruppen skedde också 

högläsning minst 4 dagar per vecka under studiens gång. Lärarna ombads att läsa så som de 

vanligtvis gör och använda elevnära texter. Eleverna testades på fyra områden; hörförståelse, 

återberättande av narrativa texter, återberättande av förklarande texter och ordförråd.  

Resultat: Resultaten visade att interventionen hade betydande effekt på elevers återberättande 

av narrativa texter och ordförråd medan det inte gick att påvisa någon betydande effekt på 

elevernas återberättande av förklarande texter eller deras hörförståelse.  
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Slutsats: Studien bekräftar att explicit ordförrådsundervisning och integrerade 

högläsningsrutiner har en positiv effekt på elevers förståelse och ordförråd.  

Kvalitetsbedömning: Måttlig till hög kvalitet.  

 

McGeown, P.S., Johnston, S.R., Medford, E. (2012). Reading instruction affects the 

cognitive skills supporting early reading development.  

Denna studie undersökte de kognitiva färdigheter som associeras med tidig läsutveckling när 

barn lär sig genom olika typer av strategier.  

Frågeställning/hypotes: Hypotesen var att kunskap om bokstäver, fonologisk medvetenhet 

och arbetsminne kan förutsäga ordläsning för elever som tidigt blir lärda att ljuda ihop ord 

(synthetic phonics). En annan hypotes var att kunskap om bokstäver, ordförråd och förmåga 

att rimma kan förutsäga ordläsning för dem som lärt sig läsa genom helordsmetoden, eller 

gissa utifrån kontextförutsättningar (eclectic approach).  

Design: Kohortstudie 

Urval: 79 barn deltog i studien och delades i två grupper, en för synthetic phonics och en för 

eclectic approach.  

Bortfall: Inget bortfall redovisas.  

Datainsamlingsmetod: Barnen genomgick förtest och eftertest efter interventionen efter 18 

veckor. Mellan för-och eftertest genomfördes även observationer. Alla test utfördes enskilt på 

skolan. Den eklektiska metoden undervisades 7 timmar per vecka som avsatts för att främja 

elevernas läskunnighet. I den eklektiska gruppen bröt läraren ner ord i mindre delar och 

eleverna fick en långsam introduktion till hur bokstäver och bokstavsljud relaterade till 

varandra. Undervisningen innehöll även delar av helordsmetoden då de genom ordkort 

tränade på att känna igen vanligt förekommande ord. Eleverna fick lära sig att gissa vad ord 

kunde betyda utifrån en bild eller annan beskrivande kontext. Den syntetiska gruppen lärde 

sig bokstavsljuden snabbare och undervisades i att ljuda samt uppmuntrades till att pröva att 

läsa. Ingen undervisning efter helordsmetoden genomfördes. Barnen lärde sig att ljuda när de 

bara lärt sig tre bokstavsljud. Båda metoderna läste för att skapa mening, skillnaden låg i hur 

barnen lärdes att avkoda obekanta ord. 

Resultat: Analys av variationer i resultat användes för att bedöma skillnaderna mellan de 

olika grupperna. Vid eftertest hade elever som lärt sig enligt “synthetic phonics” en betydligt 

bättre kunskap om bokstavsljud, bättre fonologisk medvetenhet och bättre ordläsning än 

eleverna som lärt sig efter “eclectic approach”. Inga andra jämförelser visade några 
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betydande skillnader. Båda gruppers bokstavskunskap visade sig vara starkt relaterade till 

deras läsförmåga.  

Slutsats: Studiens slutsats är att kognitiva och läsrelaterade förmågor associerade med 

läsframgång, påverkades av vilken typ av strategi eleverna undervisades efter. Den syntetiska 

metoden gav bättre kunskap om bokstavsljud, fonologisk medvetenhet och ordläsning.  

Kvalitetsbedömning: Måttlig kvalitet 

 

Cheatham, J.P., Allor, H.J., Roberts J.K., (2014). How does independent practice of 

multiple-criteria text influence the reading performance and development of second 

graders?  

Studien avsåg att undersöka effekten av självständigt arbete med specialdesignade texter som 

innefattar “multiple-criteria”, en typ av inbyggd textuellstöttning.  

Frågeställning/hypotes: a) Förbättrar elever som självständigt läser multiple-criteria böcker, 

sin ord- och avläsningsförmåga mer, än elever som får samma läsinstruktioner men 

självständigt läser autentisk litteratur? och b) påverkar den initiala avkodningsförmågan hur 

effektivt man läser en multiple-criteria bok?  

Design: Experimentell 

Urval: Studien utfördes i fyra stycken klasser för årskurs 2 i USA. De totalt 70 deltagande 

eleverna blev slumpmässigt utvalda att vara med i gruppen för intervention (34 elever) eller 

kontrollgruppen (36 elever). 

Bortfall: I kontrollgruppen skedde ett bortfall på åtta elever då de inte följde studiens 

anvisningar och läste böcker som inte var ämnade för den utvalda gruppen. Inget bortfall för 

interventionsgruppen är registrerat.  

Datainsamlingsmetod: För- och eftertest administrerades från läsårets första vecka till 

studiens avslut efter 10 veckor. Elevernas prestationer följdes också upp varannan vecka 

under studiens gång. Eleverna kategoriseras efter deras initiala avkodningsförmåga för senare 

statistisk analys. Interventionen genomfördes under självständig läsning i klassrummen under 

en avsatt tid på 25-30 minuter varje eftermiddag. Eleverna i interventionsgruppen fick läsa 

böcker som manipulerats till att innehålla flera typer av textuellstöttning och inbyggda 

lässtrategier. Texterna är alltså bearbetade för att ha hög avkodbarhet, en talspråksnära 

meningsbyggnad, ha instruerande språk, ha ett innehåll som engagerar och systematiskt 

introducerade oregelbundna men högfrekventa ord. Kontrollgruppen hade samma tid för 

självständig läsning men fick istället läsa böcker som kom från det vanliga skolbiblioteket. 

Alla elever fick ett bokmärke som beskrev en grundläggande strategi som redan lärts ut i 
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klassrummet. Eleverna uppmuntrades att använda bokmärkets strategi om de upplevde ett ord 

som svårläst.  

Resultat: Resultatmässigt fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen. Inte heller syntes någon skillnad mellan grupperna 

i ökade poäng på eftertesten. Dock fann man betydande skillnader mellan grupperna när man 

tittade på elever som initialt sett haft en sämre avkodningsförmåga. Det tycks vara så att 

elever som har sämre avkodningsförmåga i interventionsgruppen har utvecklat sin 

avkodningsförmåga snabbare än övriga elever i båda grupperna. Vidare tycks det vara så att 

elever som redan utvecklat en grundläggande avkodningsförmåga innan studien, utvecklade 

förmågan i samma takt oavsett vilken grupp de tillhörde.  

Slutsats: Studiens slutsats är att denna typ av textläsning inte mätbart påverkar ordläsning 

eller avkodningsförmågan när man jämför interventionsgruppen mot kontrollgruppen. Dock 

anses det finnas belägg för att elever som har begränsad avkodningsförmåga har gynnats av 

interventionen och multiple-criteria böcker.  

Kvalitetsbedömning: Måttlig kvalitet.  

 

6.2.2 Årskurs 3-6 

Boulware-Gooden, R., Carreker, S., Thornhill, A., Joshi, M.R., (2007). Instruction of 

metacognitive strategies enhances reading comprehension and vocabulary achievement.  

Syftet med denna studie var att avgöra vilken effekt systematiska instruktioner av 

metakognitiva strategier har på elevers läsförståelse och ordförråd. 

Frågeställning/hypotes: Vilken effekt systematiska instruktioner av metakognitiva strategier 

har på elevers läsförståelse och ordförråd? 

Design: Experimentell 

Urval: I studien deltog 119 tredjeklassare fördelade på två skolor. Den ena skolan utsågs som 

interventionsskola och den andra till kontrollgrupp.  

Bortfall: Inget bortfall redovisas.  

Datainsamlingsmetod: Alla elever testades innan studiens början och efter studiens slut. Alla 

elever fick 30 minuters läsförståelseundervisning per dag i 25 dagar. En lektion i 

interventionsskolan inleddes med en introduktion där elevernas bakgrundsförståelse 

aktiverades, läraren ställde frågor till bokens bilder och uttryckte målet för lektionen. Läraren 

introducerade också två ord som kunde vara svåra och dessa förklarades och associerades till 
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sina synonymer. Eleverna läste sedan texten och uppmuntrades att tänka högt medan de läste. 

Texterna lästes högt av läraren, gemensamt och individuellt. Eleverna ombads att identifiera 

textens huvudsakliga idé, sidospår och detaljer. Dessa skrevs ner av läraren på tavlan. En 

summering skrevs gemensamt av gruppen och eleverna skrev därefter egna summeringar. 

Läraren ställde också frågor till texten som eleverna svarade på muntligt. Frågorna var både 

enkla, där svaren lätt kunde återfinnas i texten, och mer komplexa, där eleverna behövde 

använda sin bakgrundsförståelse för att besvara frågan. I jämförelseskolan började 

läsförståelselektionerna på ett liknande sätt med en introduktion. Vissa svåra ord togs upp 

men förklarades inte ingående och eleverna satte bara in ordet i en mening utan att diskutera 

dess betydelse. Under läsningen uppmuntrades eleverna inte till att tänka högt, de 

identifierade inga huvudsakliga idéer eller summerade texten efter läsning. Läraren ställde på 

slutet ett par frågor som eleverna besvarade muntligt för att sedan skriva ner.  

Resultat: Resultaten från förtesten och testen efter avslutad intervention visar att eleverna i 

interventionsgruppen förbättrade sina ordförråd avsevärt jämfört med kontrollgruppen. När 

man tittade på skillnaderna i läsförståelse syntes en klar skillnad då interventionsgruppen 

även där förbättrat sina resultat på ett betydande sätt. Interventionen tycks alltså haft stor 

effekt på elevernas läsförståelse och ordförråd och resultaten är anmärkningsvärda då 

förbättringarna märktes så tydligt efter bara fem veckor.  

Slutsats: Slutsatsen är att metakognitiva läsförståelsestrategier förbättrade elevernas 

läsförståelse och ordförråd på ett betydande sätt.  

Kvalitetsbedömning: Måttlig till hög kvalitet.  

 

Muijselaar, M., Swart, N., Steenbeek-Planting, E., Droop, M., Verhoeven, L., & de 

Jong, 

P., (2017a). The effects of strategy training on reading comprehension in fourth grade 

students.  

Syftet med denna studie var att undersöka effekten av strategiundervisning utförd av lärare i 

form av kunskaper om strategier och läsförståelse.  

Frågeställning/hypotes: Hypotesen är att skolorna som utför interventionen skulle förbättra 

elevernas kunskaper om lässtrategier och att de ökade kunskaperna om lässtrategier även 

skulle resultera i en ökad läsförståelse.  

Design: Kvalitativ kohortstudie. 

Urval: Studien utfördes på olika skolor under 18 veckor med totalt 517 deltagande elever från 

årskurs 4 med en genomsnittlig ålder på 9 år och 7 månader i Nederländerna. 
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Bortfall: Studien har ett bortfall på sju elever på grund av skolbyten, deras data togs därför 

bort.  

Datainsamlingsmetod: Eleverna genomförde för-efter-och uppföljningstest och klasserna 

blev slumpmässigt utvalda till interventionen eller kontrollgruppen. Det fanns inga 

signifikanta skillnader mellan kontrollgruppen och interventionsgruppen innan studiens 

början. Interventionen gick ut på att eleverna skulle få arbeta med fem lässtrategier: 

förutsäga, förtydliga, göra kopplingar, ställa frågor till texten och summera under utförandet 

av Reciprocal teaching. Kontrollgruppen följde deras vanliga läsförståelseprogram och 

fokuserade på att ställa frågor till texterna de läser. Det fanns heller inte explicit träning av 

olika lässtrategier i denna grupp.  

Resultat: Resultaten gällande effekten på kunskaper om lässtrategier, indikerar att 

kunskaperna om lässtrategier har ökat över tid för hela elevunderlaget. Effekten av 

interventionen syntes vid eftertesten vara signifikant då interventionsgruppen utklassar 

kontrollgruppen i kunskaper om lässtrategier. Resultaten av interventionens effekt på 

läsförståelse är dock inte påvisbar. Trots tre olika typer av eftertest och uppföljningstest 

avslöjas ingen skillnad mellan interventionsgruppens och kontrollgruppens läsförståelse. 

Fynden summeras i att studiens intervention ökade kunskaperna om lässtrategier men att det 

inte hade effekt på elevernas läsförståelse.  

Slutsats: Slutsatsen uttrycker att det är möjligt att det krävs längre tid för att utveckla 

läsförståelse genom detta arbetssätt och ställer sig på grund av de uteblivna förbättringarna i 

läsförståelse frågande, till om användningen av lässtrategier är det mest effektiva och hållbara 

sättet att förbättra fjärdeklassares läsförståelse.  

Kvalitetsbedömning: Hög kvalitet. 

 

Muijselaar, M., Swart, N.M., Steenbeek-Planting, E.G., Droop, M., Verhoeven, L., De 

Jong, P.F. (2017b). Developmental Relations Between Reading Comprehension and 

Reading Strategies 

Målet med denna studie var att undersöka utvecklingen av läsförståelse i relation till 

lässtrategier. Denna studie fokuserar på relationen mellan metakognitiva kunskaper om 

läsning och kunskaper om lässtrategier samt läsförståelse.  

Frågeställning/hypotes: Har användningen av lässtrategier i början av årskurs 4 en unik 

mätbar effekt, på elevers läsförståelse i årskurs 5? Och har läsförståelse i årskurs 4 en unik 

mätbar effekt på användningen av lässtrategier i årskurs 5? 

Design: Icke experimentell vilket innebär att skillnader mellan grupper eller samband 
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studeras utan att forskaren försöker påverka dessa förhållanden (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström 2013, s. 90).  

Urval: Studien utgörs av 312 fjärdeklassare med en genomsnittlig ålder på 9 år och 7 

månader från Nederländerna. Eleverna gick i vanlig grundskola och ingen av eleverna mottog 

någon typ av specialundervisning. Lässtrategierna att förutspå, ställa frågor till texten, och 

summera var en del av elevernas vanliga undervisning.  

Bortfall: Inget bortfall redovisas 

Datainsamlingsmetod: Eleverna testades i början av fjärde klass på deras läsförståelse, 

kunskaper om lässtrategier och ordförråd i två omgångar. Arbetsminne och läsflyt 

undersöktes individuellt. I slutet av femte klass testades elevernas läsförståelse och kunskaper 

om lässtrategier.  

Resultat: Resultaten analyserades genom en “Structural equation” modell och visar att 

korrelationen mellan läsförståelse och läsflyt är måttliga. Läsförståelse och ordförråd visade 

måttlig till hög korrelation. Det var låg korrelation mellan läsförståelse och arbetsminne och 

slutligen sågs korrelationen mellan läsförståelse och kunskaper om lässtrategier vara måttlig 

till stark. Modellen avslöjar att lässtrategier i årskurs 4 påverkar läsförståelsen i årskurs 5 och 

att läsförståelsen i årskurs 4 påverkar lässtrategierna i årskurs 5.   

Slutsats: Denna studie är den första av sitt slag, som visar en ömsesidig utveckling mellan 

läsförståelse och lässtrategier. Lässtrategier har alltså en effekt på läsförståelsen. Den 

påvisade korrelationen mellan lässtrategier och läsförståelse befäster att även läsförståelse 

påverkar användningen av lässtrategier.  

Kvalitetsbedömning: Måttlig kvalitet.  

 

Droop, M., van Elsäker, W., Voeeten, M.J.M., Verhoven, L. (2016). Long-term effects of 

reading instruction on the intermediate elementary grades.  

Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av ett program som erbjuder 

undervisning av strategier för elevers läsförmåga i årskurs 3 och 4 under en längre tidsperiod.  

Frågeställning/hypotes: 1. Vad är effekten av ett SRI-program på kunskaper om lässtrategier 

och på läsförståelse efter ett år och efter två år av intervention? 2. Skiljer sig effekten åt 

mellan barnen på grund av ålder, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, hemspråk, 

avkodningsförmåga, ordförråd och icke verbalt IQ?  

Design: Experimentell 

Urval: Studien utfördes i Nederländerna med 1469 elever utspridda på 40 skolor under två år.  
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Bortfall: Det finns ett bortfall av 164 elever, men även en tillkomst av 86 elever, pga. flytt 

och byte av skolor. Därför varierar elevantalet vid de olika testtillfällena. Skillnaderna höll 

sig dock inom acceptabla gränser och beräknas därför inte påverka resultatets validitet enligt 

studiens beräkningar.  

Datainsamlingsmetod: Skolorna tilldelades slumpmässigt att antingen bedriva experimentell 

undervisning eller att vara kontrollpopulation. Programmet som undersöktes i studien kallas 

SRI och syftar till att hjälpa lärare utföra undervisning som innehåller ett begränsat urval av 

strategier i en meningsfull kontext. Kärnan i programmet är lärarinstruktioner som bygger på 

modellering och demonstrationer genom bland annat högläsning. Tanken är sedan att 

eleverna ska kunna applicera de modellerade strategierna på sin egen läsning när de läser 

egenvalda böcker. Strategierna som används i SRI är att förutsäga, relatera texten till egna 

erfarenheter, övervaka förståelse, härledning av ords betydelse från kontext, visualisering, 

ställa frågor till texten, generera huvudidén, summera och slutligen värdera innehållet och 

dela med sig av åsikter. Kontrollgruppen använde sig inte av något specifikt program men 

hade genomgående två lektioner per vecka för läsförståelse och avkodningsförmåga. 

Kontrollgruppen arbetade med korta texter som de ställde frågor till och som skulle besvaras 

skriftligt. I kontrollgrupperna saknades dock en meningsfull kontext. Lärarna fick heller inga 

instruktioner kring hur de skulle modellera eller förklara texterna, vilket SRI-lärarna fick. 

För- och eftertest användes för att mäta elevernas utveckling. 

Resultat: Effektstorleken av interventionen på kunskapsutveckling av lässtrategier var måttlig 

med ett värde av 0.56 i slutet av årskurs tre i jämförelse med 0.67 i slutet av årskurs fyra, 

vilket innebär att eleverna presterade bättre i årskurs fyra. Gällande läsförståelse påvisar 

resultaten att interventionen efter två år haft en betydande positiv effekt på elevernas 

läsförståelse. Detta kunde dock inte påvisas under första året. För att besvara den andra 

forskningsfrågan tydde inga bevis på att interventionens effekt påverkades av 

socioekonomisk bakgrund, etnicitet eller hemspråk. Elevernas ålder ansågs heller inte 

påverka interventionens effekt. Inga betydande bevis fanns för att elevernas ordförråd eller 

avkodningsförmåga interagerade med interventionens effekt.  

Slutsats: Studien understryker vikten av att göra långsiktiga studier i naturlig klassrumsmiljö 

då man först efter två år kunde påvisa en effekt av interventionen på elevernas läsförståelse. 

SRI-undervisningen visade sig öka kunskaperna om strategier och läsförståelsen hos 

eleverna. Arbetssättet kan tänkas överbrygga gapet mellan teoretiska kunskaper om 

lässtrategier och praktisk användning av dem vid läsning.   

Kvalitetsbedömning: Måttlig kvalitet.  
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Reichenberg, M. (2014). Elever i årskurs 3 läser och samtalar om texter: En 

interventionsstudie. 

Syftet med denna studie är att utvärdera Reciprocal teaching, och Questioning the Author i 

årskurs 3. 

Frågeställning/hypotes: Strukturerade metoder för undervisning i läsförståelse är viktiga för 

att utveckla elevers läsförståelse men det är också viktigt att inte förlita sig på en metod hur 

väl beforskad den än visat sig vara.  

Design: Interventionsstudie vilket kan liknas vid en experimentell studie. 

Urval: I studien deltog 71 elever från fyra olika klasser.  

Bortfall: Alla elever deltog i samtliga samtal. 

Datainsamlingsmetod: Interventionen utfördes i tre steg. Först testades elevernas 

avkodningsförmåga och läsförståelse genom två deltest. Steg två var att utföra interventionen 

under åtta veckor fördelat på fyra lektionstillfällen per vecka genom textsamtal i grupp. 

Hälften av eleverna utförde gruppsamtalen enligt Reciprocal teaching och hälften enligt 

Questioning the Author. I RT-gruppen användes en begreppsorienterad undervisning där 

eleverna får träna på att aktivera förkunskaper, ställa frågor, söka information, sammanfatta 

och organisera en text grafiskt, t.ex. genom en bild eller begreppskarta. Lärarens roll är att 

förklara och modellera. Lässtrategier som används inom RT är att förutspå handlingen, ställa 

frågor före, under och efter läsningen, reda ut oklarheter och sammanfatta en text med egna 

ord. I QTA-gruppen användes en innehållsorienterad undervisningsmetodik där syftet är att 

eleverna ska kunna skapa mening i texten samtidigt som de läser och lärarens uppgift är att 

leda eleverna genom textinnehållet. Under textläsning använder man ingångs- och 

uppföljningsfrågor. Ingångsfrågorna ställer man för att få fram författarens övergripande 

budskap och idéer. Uppföljningsfrågorna ställs i relation till vad läsaren tror att författaren 

menar. Läraren modellerar texten, använder revoicing och sammanfattar delar eller hela 

textinnehållet. Det tredje steget var ett post-test.  

Resultat: Resultaten visar att strukturerade interventioner i läsförståelse spelar roll då effekten 

av interventionerna var betydande på alla tester. Dock finns inga betydande bevis för att den 

ena interventionen skulle vara bättre än den andra.  

Slutsats: Slutsatsen efter interventionen på åtta veckor är att det inte går att säga om en av 

dessa interventioner är bättre än den andra men att elevernas läsförståelse ökade signifikant 

efter interventionen.  

Kvalitetsbedömning: Måttlig kvalitet.  
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Spörer, N., Brunstein C.J., Keischke, U. (2009). Improving students’ reading 

comprehension skills: Effects of strategy instruction and reciprocal teaching. 

Målet med denna kvantitativa studie var att undersöka effekten strategiundervisning har på 

läsförståelse och hur dessa strategier används i relevanta undervisningssituationer. 

Frågeställning/hypotes: I vilken grad skiljer sig Reciprocal teaching in Pairs från Reciprocal 

teaching i dess påverkan på lässtrategier och läsförståelse?  

Design: Experimentell.  

Urval: Deltagarna i studien bestod av 210 elever från årskurs 3-6, från två grundskolor i 

Tyskland. Valet av skolor och deras roll i studien skedde genom slumpmässigt urval.  

Bortfall: Inget bortfall redovisas.  

Datainsamlingsmetod: Studien involverade förtest, eftertest och uppföljningstest. 

Uppföljningtesten genomfördes 12 veckor efter, eftertestet. Analysen bygger på varje 

individs resultat även i de fall där interventionen har gått ut på att arbeta i par under 

lektionerna. Måtten för utvärderingen av läsförståelse testades för att betydande skillnader 

mellan skolornas förutsättningar skulle upptäckas innan interventionerna genomfördes. 

Interventionerna bestod av Reciprocal teaching (RT), Reciprocal teaching in pairs (RTP) och 

Instructional Guided reading (IG) som jämfördes med en kontrollgrupp. I 

interventionsgrupperna skedde undervisningen av läsförståelsestrategier i mindre grupper 

utöver den vanliga lektionstiden. De tre interventionsgrupperna fick samma instruktioner för 

undervisningen vilket var att diskutera, modellera och öva på de fyra strategierna: clarifying, 

summarizing, questioning och predicting. I RT-gruppen fick eleverna instruktioner i hur 

varje lässtrategi skulle användas på ett stycke. Läraren läste titeln och gjorde en förutsättning 

på vad texten skulle kunna innehålla. Efter högläsning modellerade läraren ords betydelse 

och passager som kunde vara förvirrande samt exemplifierade hur stycket kunde 

sammanfattas. Eleverna fick också möjlighet att leda dialogen och uppmuntrades till att 

kommentera texterna. RTP-gruppen arbetade likt RT-gruppen med att demonstrera och 

modellera hur strategier ska appliceras på ett textstycke. Enda skillnaden var att de arbetade i 

par där eleverna turades om med att leda läsningen av texterna. I IG-gruppen arbetade 

läraren också med att modellera hur lässtrategier används men eleverna fick inte ta på sig 

rollen som ledare för dialogen. Läraren instruerade vem som skulle svara och guidade 

eleverna genom strategierna. Kontrollgruppen fick undervisning av sina ordinarie lärare 

under skoltid och hade inga specifika instruktioner för hur undervisningen av läsförståelse 

skulle bedrivas. Undervisning involverade strategierna: aktivera bakgrundskunskaper, 

clarifying och predicting och applicerades när läraren ansåg det vara lämpligt i förhållande 
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till en texts innehåll.  

Resultat: Inga statistiskt signifikanta skillnader upptäcktes. I jämförelse med kontrollgruppen 

visar eleverna som var en del av någon intervention en bättre förmåga att använda strategier 

för att summera, ifrågasätta och förutsäga vid eftertesten. Elever som tog del av RT och 

praktiserade strategierna i mindre grupper drog fördel under såväl kort som lång tid efter 

studiens genomförande. Elever som genomgått interventionerna IG och RTP utklassade 

kontrollgruppens prestationer vid efter-testen men kunde inte upprätthålla sin prestation vid 

uppföljningstesten. I jämförelse med kontrollgruppen visar interventionsgrupperna 

genomgående högre resultat när det kommer till läsförståelse och kontrollgruppen visade 

liten eller ingen förbättring av sin läsförståelse under tiden för studiens genomförande.  

Slutsats: Studiens slutsats är att explicita instruktioner av flera lässtrategier är ett möjligt 

verktyg för att förbättra elevernas läsförståelse och att eleverna gynnas mest när strategierna 

lärts ut i mindre grupper i form av aktiviteter för Reciprocal teaching.  

Kvalitetsbedömning: Hög kvalitet.  

 

7. Analys  

Efter flertalet genomläsningar av materialet kodades texterna efter deras sammanfattade 

innehåll. Dessa koder samlades därefter upp och delades upp i kategorier. Kategorierna har 

sammanfattats och bildat större teman. Genom detta arbetssätt har tre teman identifierats 

bland de tio artiklar som tidigare presenterats: Elever med språkliga utmaningar, 

Metodbaserade lässtrategier och En aktiv lärare. Dessa teman presenteras nedan under 

respektive rubrik. Överlag tycks resultaten från artiklarna vara att interventioner som 

involverar lässtrategier har en positiv effekt på elevers läsutveckling oavsett om de utförts i 

mindre grupper, helklass eller under en till en undervisning.  

 

7.1 Elever med språkliga utmaningar 

Med uttrycket elever i språkliga utmaningar avses elever som på ett eller annat sätt befinner 

sig i en situation där deras språkliga utveckling påverkas av flera faktorer än den 

genomsnittliga eleven. I denna studie är en sådan faktor, att ha ett andraspråk, eller annan 

begränsad språklig förmåga. Dessa faktorer är vanliga och återfinns i de allra flesta klassrum.  
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Genom arbete med oral stavning, avkodning och uttalsträning, samt högläsning kunde 

andraspråkselever i förskoleklass utveckla och markant förbättra sitt ordförråd. Att göra en 

intervention redan i förskoleklass kan sägas vara lovande för elever med språkliga 

utmaningar (Vadsay, Sanders & Nelson 2015, s. 32-34). Att tidiga interventioner har en 

lovande effekt på andraspråkselevers språkutveckling är kanske inte helt oförutsägbart. Sett 

till elever som ligger i riskzonen för att utveckla språksvårigheter, kunde systematisk 

användning av olika texttyper och interaktion mellan lärare och elever i årskurs 1, påvisa 

betydande effekter på elevers ordförråd. Att använda lässtrategier vid högläsning och genom 

modellering samt uppmaningar för att få eleverna att använda samma strategier vid den egna 

läsningen befanns också vara gynnsamt för elevers ordförråd (Baker et al. 2013, s. 351-353).  

 

Elever som har andra språkliga svårigheter än att ha ett andraspråk visar sig också dra nytta 

av tidig träning i att använda lässtrategier. Även om en del troligtvis kommit längre i sin 

språkliga utveckling i årskurs 1 än i förskoleklass bör man lägga på minnet att 

språkutveckling ser olika ut för alla elever och högre ålder är ingen garanti för ett utvecklat 

språk. Elever i årskurs 2 som inledningsvis haft en sämre avkodningsförmåga visar sig 

utveckla sin avkodningsförmåga snabbare när de får läsa böcker med inbyggd textuell 

stöttning vid självständig läsning (Cheatham, Allor & Roberts 2014, s. 10). Med inbyggd 

textuell stöttning menas att texten har bearbetats för att ha hög avkodbarhet, en talspråksnära 

meningsbyggnad, instruerande språk, innehåll som engagerar och texterna introducerade 

systematiskt, oregelbundna men högfrekventa ord (Cheatham, Allor & Roberts 2014, s. 5 och 

s. 7). Den textuella stöttningen tillsammans med bokmärken som rent fysiskt uttrycker en 

lässtrategi visar sig alltså gynna elever med svag avkodningsförmåga. Sammantaget visar 

resultaten att elever med språkliga utmaningar, genom användning av olika strategier kan 

utveckla såväl sitt ordförråd som avkodningsförmåga (Cheatham, Allor & Roberts 2014, s. 

12). 

 

7.2 Metodbaserade lässtrategier 

Med metodbaserade lässtrategier avses i denna analys ett tema som återkommer i majoriteten 

av studier, då lässtrategierna har införts i form av arbetsmetoder som Reciprocal teaching, 

Questioning the author, SRI med flera. Analys och tolkningar av resultat beskrivs i följande 

stycken.  
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Sett till de yngsta eleverna framhävs den syntetiska metoden. Elever i femårsåldern som lärt 

sig avkoda okända ord enligt den syntetiska metoden hade bättre kunskap om bokstavsljud, 

fonologiskmedvetenhet och bättre ordläsning än gruppen som inte lärt sig avkoda efter denna 

metod (McGeown, Johnston & Medford 2012, s. 362).  

 

En annan studies resultat visar att användningen av Reciprocal teaching kan gynna elevers 

förmåga att använda lässtrategier, speciellt om man arbetar i mindre grupper (Spörer, 

Brunstein & Kieschke 2009, s. 285). Samma resultat gällande att metoden visat sig öka 

elevernas kunskaper om lässtrategier har även andra forskare nått (Muijselaar et al 2017a, s. 

8). Det är dock svårt att påvisa att RT haft en betydande effekt på elevers läsförståelse. 

Frågan ställs därför om hur effektiva lässtrategier egentligen är för att förbättra just elevers 

läsförståelse (Muijselaar et al. 2017a, s. 12). Reciprocal teaching jämfördes även med 

metoden Questioning the Author. Resultaten visar att ett strukturerat arbetssätt enligt dessa 

metoder i årskurs 3 har en positiv effekt på elevers läsförståelse. Det går dock inte att urskilja 

om Reciprocal teaching skulle vara en bättre metod än Questioning the Author eller tvärtom 

(Reichenberg & Emanuelsson 2014, s. 13-14). 

 

Trots att dessa studier alla har behandlat Reciprocal teaching är resultaten inte entydiga. De 

säger gemensamt att Reciprocal teaching är en effektiv metod för att öka elevernas förmåga 

att använda lässtrategier, såväl som elevernas kunskaper om lässtrategier. Dock skiljer sig 

resultaten åt när det kommer till metodens effekt på elevers läsförståelse. Muijselaar et.al 

(2017a, s. 9 och s. 12) menar att det är svårt att påvisa att Reciprocal teaching har en 

betydande effekt på elevers läsförståelse, medan Reichenberg och Emanuelsson menar att 

metoden har det (2014, s. 13-14). Denna skillnad bör tolkas i ljuset av att Reichenberg och 

Emanuelsson har jämfört två olika metoder med varandra medan Muijselaar et.al undersökt 

Reciprocal teaching i relation till en kontrollgrupp. Det innebär att Reichenberg och 

Emanuelssons (2014, s. 13-14) resultat att Reciprocal teaching ökar elevers läsförståelse, kan 

ses med mer kritiska ögon då en kontrollgrupp som inte använt RT saknas för jämförelser. 

Det betyder dock inte att studiens resultat är osant, utan snarare att elevernas läsförståelse har 

ökat genom användningen av RT. Det går bara inte att avgöra hur mycket den ökat med och 

om det skulle vara en större ökning i jämförelse med elever som inte arbetat enligt RT. 

Muijselaar et al. påpekar dock att dennes studie kan vara för kortsiktig för att betydande 

resultat på elevers läsförståelse ska kunna mätas och att det tar lång tid att utveckla 

läsförståelsen med detta arbetssätt (2017a, s. 12). Sett i detta ljus är det svårt att dra någon 
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slutsats kring huruvida Reciprocal teaching bidrar till en ökad läsförståelse. Efter tolkningar 

går det dock att relativt säkert utifrån dessa artiklar säga att Reciprocal teaching har en positiv 

effekt på elevernas förmåga att använda lässtrategier såväl som elevernas kunskaper om 

lässtrategier. 

 

Tidsaspekten för en studies påvisbara effekt tas även upp av Droop, Elsäker, Voeten och 

Verhoeven (2016). Studien undersöker programmet SRI, och bygger på undervisning av 

lässtrategier i meningsfulla kontexter. Användningen av denna metod i årskurs 3-4 har haft en 

positiv effekt på elevernas läsförståelse men kunde först påvisas efter två år (Droop et al. 

2016, s. 94-96). Detta resultat bör behandlas med försiktighet och ett kritiskt förhållningssätt. 

När resultaten inte kan påvisas förrän efter två år är det rimligt att ifrågasätta om resultaten 

helt och hållet beror på programmet eller om det finns andra faktorer som påverkat resultatet. 

En faktor skulle spekulativt kunna vara att eleverna blivit äldre och mognare, eller bara mer 

motiverade till att prestera i skolan. Faktorerna till trots, är resultatet Droop presenterar i linje 

med resterande studier gällande metodbaserade lässtrategier, då en positiv effekt har visats. 

Att studien är i linje med liknande studiers resultat är positivt i den bemärkelsen att det 

stärker tillförlitligheten av studien om än utifrån det faktum att de uppmätts efter lång tid.  

 

Droop et al. (2016, s. 100) poängterar vikten av långsiktiga studier för att kunna påvisa den 

riktiga effekten av ett program. Liknande slutsatser återfinns i resultaten för studier gjorda i 

olika årskurser och med olika tidsintervaller. Gemensamt är att ovan nämnda studier, alla 

behandlat strukturerade metoder som används i syfte att utveckla elevers läsförståelse, 

avkodningsförmåga och/eller kunskaper om lässtrategier. Den sammanvägda tolkningen av 

dessa metodbaserade resultat är att arbetsmetoder som Reciprocal teaching, Questioning the 

Author, SRI och den syntetiska metoden är gynnsamma för elevers läsutveckling. Man kan 

dock ställa sig undrande till om det är metoderna i sig, eller om det är det strukturerade 

arbetssättet, som gör dem framgångsrika.  

7.3 En aktiv lärare 

Flertalet av studierna har en aktiv lärare som gemensam nämnare. Med en aktiv lärare avses 

lärare som har en central del i undervisningen genom att modellera eller på annat sätt 

instruera eleverna.  
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Genom lärarens modellering och instruktion av lässtrategier samt diskussioner kring deras 

användning kunde elever utveckla sin läsförståelse (Spörer, Brunstein & Kieschke 2009, s. 

282). I fall där undervisningen byggt på högläsning har läraren haft en viktig roll att 

modellera och demonstrera läsinstruktioner som eleverna sedan kan applicera i den egna 

läsningen (Droop et al 2016, s. 98-100). Även Reichenberg och Emanuelsson är 

samstämmiga i detta och uttrycker att lärarens roll är att förklara och modellera (2014, s. 13). 

Detta är tre exempel på hur läraren är en viktig faktor i elevers läsutveckling då resultaten i 

ovan nämnda artiklar har haft påvisad positiv effekt. I dessa fall är läraren en hörnsten i 

interventionen och resultatet hade varit svårt att uppnå utan lärarens kompetens. Resultaten 

kan tolkas utifrån deras mätbara förbättringar, men genom att titta på utförandet av 

interventionerna i artiklarna får vi kunskap om framgångsfaktorer och det tycks vara att 

modellering är en av dem. Det finns dock fler konkreta exempel.  

 

Ett annat perspektiv på den aktiva läraren poängterar vikten av dialogisk interaktion mellan 

lärare och elever i syfte att ge läraren möjlighet att se hur elever förstår de texter de läser 

(Baker et al. 2013, s. 338-339). Vidare bör läraren modellera och eleverna bör ges tillfälle till 

att praktiskt öva sina färdigheter (Baker et al. 2013, s. 338-339). McGeowen, Johnston och 

Medford (2012, s. 362-363) framhöll aktiva lärare som genom modellering visar hur eleverna 

skulle bryta ner ord i mindre delar. Boulware-Gooden, Carreker, Thornhill och Joshi ger 

exempel på hur läraren genom att ställa frågor, högläsning och gemensamma summeringar 

kan ge eleverna en konkret uppfattning om hur de ska angripa texter de möter (2007, s. 76-

77). Likt tidigare exempel framgår även här modelleringar som gemensam nämnare. Att 

använda dialog för att skapa förståelse för texter och elevers lärande samt ge utrymme för 

praktisk träning visade sig vara en del av en undervisningspraktik som utvecklar elevers 

läsning. I de analyserade artiklarna kan vi se en positiv effekt på elevers läsutveckling som 

uppnås genom en aktiv lärare. Arbetet med lässtrategier oavsett modeller och elevgrupper är 

omöjligt utan läraren. Lärarens betydelse för de positiva resultaten kan därför inte 

förminskas.  

 

De slutgiltiga resultaten från denna analys slår fast att lässtrategier är gynnsamma för elever i 

alla årskurser, men speciellt för elever som befinner sig i, eller har, språkliga utmaningar. 

Reciprocal teaching har i de analyserade artiklarna varit en framstående metod, men det tycks 

snarare vara ett strukturerat och planerat arbetssättet som är framgångsrikt i högre grad, än en 
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specifik metod. Läraren är slutligen av mycket stor vikt för en framgångsrik läsutveckling hos 

elever och modellering tycks vara ett bra arbetssätt i läsundervisningen.  

 

8. Diskussion 

Diskussionen är delad i två delar, den metodkritiska delen diskuterar svårigheter och kritiska 

aspekter för denna studie. Den andra delen är en didaktisk diskussion som avhandlar hur 

resultaten är implementärbara i en undervisningspraktik. Sist i detta avsitt återfinns slutsats 

och kommentarer kring framtida forskning.  

 

8.1 Metodkritik  

De svårigheter som påträffats under arbetet med denna studie har rört urvalet av artiklar då 

det initialt var svårt att nå det sökområde som innehöll artiklar som fokuserade på rätt delar, i 

förhållande till denna studies forskningsfråga. Efter hand när sökorden och sökkombinationer 

preciserades underlättades arbetet. De teman som identifierats är troligtvis inte de enda tre 

teman som går att utläsa i detta material. En annan forskare skulle eventuellt få fram andra 

teman vid en eventuell upprepning av studien.  

 

Kriterierna för urval användes under sökprocessen för att få fram studier som var av god 

kvalitet. Kriteriernas påverkan på denna studie går att diskutera. Kriterierna har begränsat det 

möjliga urvalet bland tillgängliga studier även om det vid vissa sökningar inte begränsade det 

möjliga urvalet tillräckligt mycket. Denna problematik kan vara svår att komma ifrån men 

kriterierna för urval har ändå varit till stor hjälp för att nå material av god kvalitet. Kriterierna 

för urval anses därför ha fyllt sitt syfte.  

 

Sökstrategin att använda olika sökoperationer och fritextsökningar för att nå avgränsade 

sökområden av relevans för denna studie har varit väl fungerande då ett bra material slutligen 

framkommit. Dock kan man fråga sig om artiklar har missats på grund av att vissa 

sökkombinationer inte varit tillräckligt specificerade eller tillräckligt vida. Det är möjligt att 

andra artiklar av relevans för denna studie hade nåtts med andra sökord, men då dessa inte 

framkommit under arbetsprocessen går det bara att spekulera om detta. I relation till de 
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databaser som använts framgår dock en svaghet i denna studie. Av de ursprungliga fem 

databaser som användes för sökningar är bara två representerade i resultatet. Förklaringen är 

att två databaser, MLA och Linguistics & Language Behavior Abstracts, inte gav träffar som 

representerade det sökområde denna studie var ute efter att undersöka. Söktjänsten Libris 

tillhandahöll inte heller några relevanta artiklar, men fick fram relevant referenslitteratur. En 

problematik är att de två databaserna som använts, PRIMO och ERIC, har ett begränsat 

ämnesområde. Men det aktiva valet att välja bort de databaser som inte var av relevans har 

hjälpt till att överblicka det faktiska ämnesområdet som är av vikt för denna studie.  

 

8.2 Didaktisk diskussion 

Som resultatet visar har lässtrategier en positiv effekt på elevers läsutveckling. I relation till 

pionjärerna Palincsar och Brown är resultaten fortfarande hållbara då, de fyra aktiviteterna de 

formulerade, clarifying, summarising, predicting och questioning fortfarande är hörnstenar i 

användandet av lässtrategier i undervisningen i aktuell forskning.   

 

Resultatet visar att genom att använda lässtrategier i undervisningen kan elever med språkliga 

utmaningar gynnas i sin tidiga läsutveckling. Med strukturerade arbetssätt kan eleverna ta till 

sig lässtrategier och sedan använda dem i sin egen läsning. Resultaten visar även att när 

läraren använder modellering i undervisningen av lässtrategier kan elever tillgodogöra sig 

och använda strategier på egen hand.  

 

Ur ett didaktiskt perspektiv är det värdefullt att forskningen visar att elevgruppen som 

befinner sig i språkliga utmaningar har speciell nytta av att använda lässtrategier. Skolans 

uppgift är att ge elever förutsättningar att lära sig om världen, om sig själv och andra 

(Stensson 2006, s. 19). De gynnsamma resultaten argumenterar för en vedertagen praxis i 

skolans verksamhet. Berg menar dock att en viktig aspekt av läsutveckling är att barn börjar 

läsa av nyfikenhet snarare än att de utsätts för strukturerad träning (Berg 2011, s. 25). Det 

tycks finnas motsägande åsikter mellan Berg som menar att nyfikenhet ska vara den bärande 

drivkraften bakom läsinlärning, och forskningen som framhåller strukturerad läsundervisning. 

Elever som har svårt att knäcka koden är ofta omedvetna om språkets fonologiska sida 

(Taube 2009, s. 54). Lägg därtill att elever med inlärningsproblem ofta använder strategier 

som inte är effektiva för att skapa förståelse för texten (Taube 2009, s. 39). De påvisade 
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effekterna av användningen av lässtrategier i undervisningen visar att ett strukturerat 

arbetssätt möjliggör för elever att ta till sig lässtrategier. Att då neka eleverna att utveckla 

förståelse med argumentet att läsning bör drivas av nyfikenhet är inget denna studie kan ställa 

sig bakom. Organiserad undervisning av lässtrategier har otvetydig positiv effekt i form av 

förbättrad läsförståelse och utökat ordförråd.  

 

Trenden med mycket eget arbete i form av friläsning är utifrån denna studies resultat inte att 

rekommendera. Studierna visar genomgående att de interventioner som aktivt arbetat med 

elevernas läsning genom att läraren modellerar gett positiv effekt på elevers läsutveckling. 

Att då släppa eleverna och låta dem ensamma möta en text är problematiskt. Eleverna bör 

absolut få möjlighet att utveckla sitt läsande och läsa texter på egenhand men att ha den typen 

av undervisningsmoment innan eleverna har lärt sig att hantera någon typ av lässtrategi är 

inte konstruktivt. Att elever med lässvårigheter finner arbetsformen svår finns belagt sedan 

tidigare (Stensson 2016, s. 16) och att för tidigt införa denna typ av arbete som fri läsning 

innebär, riskerar att sätta eleverna i en situation de inte själva kan hantera.  

 

Idag är kraven höga och eleverna ska bli litterata samhällsmedborgare (Gibbons 2006 s. 80-

81). Då bör man som lärare ge eleverna förutsättningar för att bli goda läsare. I förhållande 

till den teoretiska referensramen i begreppet litteracitet är erfarenheter i att tala, skriva, läsa 

och lyssna av stor betydelse för den språkliga utvecklingen och vidare bör dessa fyra delar 

integreras med varandra (Berg 2011 s. 21-22). I en strukturerad undervisning som använder 

lässtrategier får eleven möjlighet att göra det och genom att läraren genom modellering visar 

på användningen av olika strategier skapas en miljö där eleverna kan tillgodogöra sig 

kunskaper. 

 

Slutsatsen av denna studie är att användningen av lässtrategier i undervisningen genom 

strukturerade arbetssätt och explicit undervisning om strategier gynnar elevers tidiga 

läsutveckling i årskurs 1-3. Speciellt värt att notera är den positiva effekten av lässtrategier 

hos elever med språkliga utmaningar, där resultaten visar en betydande utveckling på 

ordförråd och avkodningsförmåga. I framtida forskning skulle det vara intressant att 

undersöka hur ett strukturerat arbetssätt i läsundervisningen påverkar elevers läsutveckling på 

fler sätt, t.ex. om det ökar elevers läsintresse och hur elevers läsförmåga påverkas på lång och 

kort sikt. Det skulle också önskas att det fanns mer forskning i en svensk kontext på området 

och utifrån rådande kursplaner. 
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läsutveckling Peer review, Reports, Years 2010-

2018 

no match   

ERIC/ 

2018-04-09 

läsförmåga 

 

Peer review, Reports, Years 2010-

2018 

no match   



 

Söktjänst/

Datum 

Sökord Begränsningar Antal träffar Urval 1 Urval 2 

ERIC/ 

2018-04-09 

reading AND ability Peer review, Reports, Years 2010-

2018 

83   

ERIC/ 

2018-04-09 

early reading AND 

strateg* 

Peer review, Reports, Years 2010-

2018 

29   

ERIC/ 

2018-04-09 

early reading AND 

reading instruction  

Peer review, Reports, Years 2010-

2018 

4   

ERIC/ 

2018-04-09 

reading instruction AND 

development 

Peer review, Reports, Years 2010-

2018 

20 1  

ERIC/ 

2018-04-09 

Reading instruction Peer review, Reports, Years 2010-

2018 

34   

ERIC/ 

2018-04-09 

reading instruction AND 

teaching methods 

Peer review, Reports, Years 2010-

2018 

29 3  

ERIC/ 

2018-04-09 

reading AND instruction Peer review, Reports, Years 2010-

2018 

385 11 3 

ERIC/ 

2018-04-10 

Reading strateg* Peer review, Dissertations & Theses 2   

ERIC/ 

2018-04-10 

Literacy strateg* Peer review, Dissertations & Theses 0   

ERIC/ 

2018-04-10 

Reading instruction Peer review, Dissertations & Theses 1   

  

  



 

Efter läsning av rubriker (urval 1)  

Efter läsning av abstract (urval 2)  
 

Söktjänst/ 

Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 

Primo/ 

2018-04-07 

Reading strateg* Fulltext, Vetenskapligt granskad, 

publicerad 2008-2018, Artiklar 

544668   

Primo/ 

2018-04-07 

Reading strateg* 

AND pupils 

Fulltext, Vetenskapligt granskad, 

publicerad 2008-2018, Artiklar 

19805 6 2 

Primo/ 

2018-04-07 

Reading strateg* 

AND reading 

development 

Fulltext, Vetenskapligt granskad, 

publicerad 2008-2018, Artiklar 

432 446    

Primo/ 

2018-04-07 

Reading strateg* 

AND education 

Fulltext, Vetenskapligt granskad, 

publicerad 2008-2018, Artiklar 

284 390  2  

Primo/ 

2018-04-07 

Reading strateg* 

AND effect on 

reading 

Fulltext, Vetenskapligt granskad, 

publicerad 2008-2018, Artiklar 

372 123  6 3 

Primo/ 

2018-04-07 

teaching AND use of 

reading strateg* 

Fulltext, Vetenskapligt granskad, 

publicerad 2008-2018, Artiklar 

142 671    

Primo/ 

2018-04-07 

teaching AND reading 

strateg* 

Fulltext, Vetenskapligt granskad, 

publicerad 2008-2018, Artiklar 

Artiklar 

151 756   

Primo/ 

2018-04-07 

reading strateg* AND 

Reading 

comprehension 

Fulltext, Vetenskapligt granskad, 

publicerad 2008-2018, Artiklar 

57 267   

Primo/ 

2018-04-07 

reading strateg* AND 

Reading skills 

Fulltext, Vetenskapligt granskad, 

publicerad 2008-2018, Artiklar 

191 418    

Primo/ 

2018-04-07 

reading strateg* AND 

child* reading skills 

Fulltext, Vetenskapligt granskad, 

publicerad 2008-2018, Artiklar 

88 833  5 2 

Primo/ 

2018-04-08 

lässtrateg* Fulltext, Vetenskapligt granskad, 

publicerad 2008-2018, Artiklar 

4 1  



 

 

Söktjänst/D

atum 

 

Sökord 

 

Begränsningar 

 

Antal 

träffar 

 

Urval 1 

 

Urval 2 

Primo/ 

2018-04-08 

läsutveckling Fulltext, Vetenskapligt granskad, 

publicerad 2008-2018, Artiklar 

4   

Primo/ 

2018-04-08 

läsförmåga Fulltext, Vetenskapligt granskad, 

publicerad 2008-2018, Artiklar 

10 2  

Primo/ 

2018-04-08 

reading AND ability Fulltext, Vetenskapligt granskad, 

publicerad 2008-2018, Artiklar 

534 256  1  

Primo/ 

2018-04-08 

early reading AND 

strateg* 

Fulltext, Vetenskapligt granskad, 

publicerad 2008-2018, Artiklar 

334 285  3 1 

Primo/ 

2018-04-08 

reading instruction  Fulltext, Vetenskapligt granskad, 

publicerad 2008-2018, Artiklar 

152 861    

Primo/ 

2018-04-08 

reading instruction 

AND development 

Fulltext, Vetenskapligt granskad, 

publicerad 2008-2018, Artiklar 

114 862    

 

2018-04-08 

reading instruction 

AND young learners 

Fulltext, Vetenskapligt granskad, 

publicerad 2008-2018, Artiklar 

23 373    

 

 

 

 

 

Söktjänst/

Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 

 Primo/ 

2018-04-07 

Reading strateg* Fulltext, Vetenskapligt 

granskad, Avhandling 

18   

 Primo/ 

2018-04-07 

Reading development  Fulltext, Vetenskapligt 

granskad, Avhandling 

25   

Primo/ 

2018-04-07 

Reading comprehension  Fulltext, Vetenskapligt 

granskad, Avhandling 

1    

Primo/ 

 2018-04-07 

Reading skills  Fulltext, Vetenskapligt 

granskad, Avhandling 

11   



 

Söktjänst/

Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 

Primo/ 

 2018-04-07 

read* AND child* Fulltext, Vetenskapligt 

granskad, Avhandling 

18   

Primo/ 

2018-04-07 

Reading AND education Fulltext, Vetenskapligt 

granskad, Avhandling 

8 2  

Primo/ 

2018-04-07 

literacy Fulltext, Vetenskapligt 

granskad, Avhandling 

11 1  

Primo/ 

 2018-04-07 

Young learners Fulltext, Vetenskapligt 

granskad, Avhandling 

0   

Primo/ 

2018-04-07 

young readers Fulltext, Vetenskapligt 

granskad, Avhandling 

4   

Primo/ 

2018-04-07 

effects of reading Fulltext, Vetenskapligt 

granskad, Avhandling 

16   

Primo/ 

2018-04-07 

elementary education Fulltext, Vetenskapligt 

granskad, Avhandling 

21   

Primo/ 

2018-04-23 
läsförståelse Peer review, år 2008-2018, 

artikel 
34 2 1 

 

 

 


