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Sammanfattning 
En god läsförståelseförmåga följer oss hela livet, att kunna läsa och förstå är en individuell 
rättighet. För att eleverna ska få möjligheten till detta behöver skolan bedriva en målinriktad 
undervisning. Läsförståelse är en viktig del som följer eleverna genom hela skoltiden i samtliga 
ämnen och är en minst lika viktig del senare i livet. För att utveckla en god läsförståelse finns 
ett flertal lässtrategier som kan implementeras i undervisningen. 
 
Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka hur forskningsfältet om läsförståelse ser ut. Vi 
har valt att fokusera på lässtrategier. För att tillgodose vårt syfte har vi utgått från två 
frågeställningar:  
 

- Hur främjar lässtrategier elevers läsförståelse? 
- Vilka svårigheter kan identifieras i undervisningen av lässtrategier?  

 
Vi har genomfört en systematisk litteraturstudie. Vi har i databaserna Primo och ERIC 
(ProQuest) samlat in vårt urval av studier. Vi använde oss av olika urvalskriterier för att få fram 
relevanta studier. Läsförståelse och lässtrategier var centrala ord. Nio vetenskapliga artiklar 
ligger till grund för denna kunskapsöversikt.  
 
Utifrån kartläggningen visade resultatet att samtliga studier är positivt inställda till användning 
av lässtrategier i undervisningen. Resultatet tyder även på att lärare behöver besitta en god 
kunskap om lässtrategier, vilket ställer höga krav på läraren. Detta har visat sig kunna vara 
problematiskt eftersom lärare inte alltid är tillräckligt kunniga eller förberedda för att anpassa 
lässtrategier utefter elevernas behov.  
 
Förord 
Under arbetets gång har vi arbetat tillsammans för att kontinuerligt dela idéer och tankar. Vi 
har mestadels genomfört gemensamma sökningar som vi dokumenterat i en matris. Vid 
sökningar som gjorts enskilt har dessa dokumenterats i matrisen för att båda ska ha tillgång till 
dem. När vi sedan läst igenom våra artiklar har vi suttit var för sig och gjort anteckningar under 
läsningen. Sedan har vi gemensamt jämfört våra anteckningar för att säkerställa tolkning av 
artiklarna. Vid utformningen av texten har vi suttit tillsammans med varsin dator och skrivit i 
ett dokument. All text har skrivits gemensamt. 
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1. INLEDNING  
Idag ställs höga krav på att skolan ska erbjuda undervisning där elever får förutsättningar att 
utveckla sin läsinlärning och därmed även sin läsförståelse. År 2012 visade PISA-mätningar att 
svenska skolelever presterar under genomsnittet i bland annat läsförståelse. Sverige hade 
därmed även den största resultatförsämring av alla länder sedan mätningarna inleddes år 2000. 
Mätningarna 2015 visade att resultaten bland svenska skolelever höjts och Sverige placerade 
sig högre än OECD-genomsnittet i läsförståelse. Ännu finns inget tydligt svar på varför 
resultaten ökat. Den positiva trenden bör fortskrida för att skapa en god skola. Detta görs genom 
fortsatt utveckling av undervisning, rekrytering av fler lärare och där skolan ges rätt 
förutsättningar (Skolverket 2019). När vi tog del av denna information kände vi att det är 
otroligt viktigt att denna positiva trend fortsätter och att lärare kan bli upplysta om hur de kan 
arbeta med lässtrategier för att bidra till den positiva trenden. Därför har vi valt att fokusera vår 
kunskapsöversikt på läsförståelse med inriktning på lässtrategier.  
 
För att elever ska få en ökad läsförmåga behöver de få tillgång till lässtrategier och kunna 
applicera dem vid rätt tillfällen. Därmed har vi valt att undersöka aktuell forskning inom 
området läsförståelse genom att göra en kunskapsöversikt. Nilholm (2017, s. 15) menar att en 
kunskapsöversikt är nödvändig för att kunna ge en överblick över hur forskningsläget ser ut. Vi 
behöver veta hur forskningen sett ut tidigare inom det område vi själva avser undersöka. Genom 
att kartlägga tidigare forskning undviker vi att upprepa ett resultat som redan är känt. Eriksson-
Barajas, Forsberg och Wengström (2014, s. 17) menar att inom utbildningsvetenskap finns det 
en stor mängd vetenskapliga artiklar som publicerats. Därför blir det svårt för till exempel lärare 
eller forskare att få en överskådlig bild av hur kunskapsläget ser ut. På grund av detta finns ett 
behov av systematiska översikter där vetenskapliga studiers resultat redogörs.  
 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011 rev. 2019, Lgr 11) lyfts 
att undervisningen i svenskämnet ska stimulera elevernas intresse för att läsa och förmågan att 
läsa och analysera olika typer av texter. Genom att behandla lässtrategier för att förstå och tolka 
texter och för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll ska eleverna i slutet av 
årskurs 3 kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på 
ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer ska 
eleverna i slutet av årskurs 3 kunna kommentera och återge några för eleven viktiga delar av 
innehållet. Då visar eleverna på grundläggande läsförståelse. Detta är ett viktigt krav som har 
motiverat oss att undersöka ämnet eftersom att vi i vårt framtida yrke ska sträva mot att våra 
elever når kunskapskraven 

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med vår kunskapsöversikt är att undersöka hur forskningsfältet om läsförståelse ser ut. 
Vi har valt att fokusera på lässtrategier. För att tillgodose vårt syfte har vi valt att utgå från 
följande frågeställningar:  
 

- Hur främjar lässtrategier elevers läsförståelse?  
- Vilka svårigheter kan identifieras i undervisningen av lässtrategier?  

 
Vi anser det vara relevant att undersöka detta eftersom, som tidigare nämnts, det i Lgr 11 (2011 
rev. 2019) anges att eleverna ska kunna använda lässtrategier för att kunna förstå texter och 
tolka dem. Eleverna ska även använda lässtrategier för att anpassa sin läsning efter textens form 
och innehåll. Skolverket (2016) redogör för att det är en förutsättning att förstå och ha ett 
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intresse för det lästa, för att kunna uppleva läsning som något betydelsefullt både inom skolan 
och senare i livet. 

1.2 Bakgrund  
Skolverket (2016, s. 8) lyfter hur viktigt det är besitta en god läsförståelseförmåga eftersom det 
är en central förmåga genom hela livet. Att kunna läsa och förstå det man läser är en individuell 
rättighet och en förutsättning för att vara en god demokratisk medborgare som värnar om 
samhällets gemensamma värdegrund. Undervisningen i grundskolans tidiga år behöver vara 
målinriktad för att ge eleverna möjlighet till att utveckla en god läsförståelseförmåga, vilket är 
en viktig del i alla skolämnen. En målinriktad lärare kan ge sina elever goda förutsättningar för 
att utveckla en god läsförståelseförmåga, genom att synliggöra olika strategier och hur de 
används i läsningen. Westlund förklarar att läsförståelse är viktigt: 
 

“Syftet med läsningen är således inte primärt att man läser, syftet är att tänka över vad 
man läser. Elevernas läsförståelse utvecklas alltmer genom lärarens direktundervisning 
i lässtrategier. […] Målet för en aktiv läsundervisning är att bli en strategisk tänkare, 
inte bara en brukare av strategier. Strategierna blir de mentala verktygen som gör att 
olika texter kan förstås.” 

 
- Westlund (2012, s. 11). 

 
Precis som Westlund (2012 ss.11, 41) nämner så anser vi att läsning inte endast handlar om att 
avkoda. Det är viktigt att förstå det lästa för att kunna förhålla sig kritiskt till texten, hämta 
information ur olika texttyper och att kunna läsa för avkoppling. Oavsett texttyp måste läsaren 
utveckla förmågor att förstå det man läser genom att tolka, inte endast genom avkodning.  
 
I vårt framtida yrke kommer vi att arbeta med elever i grundskolans tidiga år, årskurs 1-3. Som 
lärare är det av stor vikt att ha kunskap om hur elevers läsförståelse kan främjas redan vid 
inlärning. Westlund (2013) framhäver att barn idag läser mindre och mindre, därav är det extra 
viktigt att vi som lärare vet hur vi ska arbeta med läsförståelse. Som tidigare nämnts behöver 
demokratiska medborgare kunna ta del av och förstå olika texttyper. För att kunna göra detta 
krävs en god läsförståelseförmåga. 

1.2.1 Vad utmärker en lässtrategi?  
Att använda lässtrategier innebär enligt Westlund (2012, ss. 33-35) att läsaren använder mentala 
aktiviteter för att tillgodogöra sig, organisera och erhålla information från den lästa texten. 
Lässtrategier ska vara fokuserade, strategiska och anpassningsbara för att kunna appliceras i 
undervisningen, så att elever kan utveckla sin läsförståelse. Metakognition, det vill säga att vara 
medveten om sina egna tankeprocesser, och användning av olika lässtrategier har en förbindelse 
med varandra. Den goda läsaren använder strategier när han eller hon inte förstår den lästa 
texten och har kunskap om hur dessa strategier kan användas för att förstå. Samtidigt som man 
lär sig olika lässtrategier bör man också ha kunskap om hur, när och varför dessa kan användas. 
Strategier kan ses som hjälpmedel och mentala verktyg som används vid all läsning. I vissa fall 
är översiktsläsning att föredra och i andra fall behöver texten istället memoreras. En god läsare 
byter strategi för att kunna motsvara syftet med texten. Det är av stor vikt att eleverna utvecklar 
både läsförmågan och förmågan att läsa strategiskt. Den strategiska läsningen förutsätter en 
strategisk läsundervisning (Westlund 2012, ss. 33-35). 
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1.2.2 Hur definieras läsförståelse?  
Läsförståelse är komplext, vilket gör det svårt att definiera begreppet. Dock vet vi att läsning 
som process är både dynamisk och komplex. Läsningen omfattar olika delar: färdigheter, 
strategier och tidigare kunskap. Avkodning och förståelse är de element som tillsammans gör 
läsningen framgångsrik. Motivation, självkänsla och tidigare läserfarenhet ger en framgångsrik 
läsutveckling. En framgångsrik formel för vad läsförståelse innebär är: Avkodning + förståelse 
+ motivation = läsförståelse. Vi läser för att skapa mening. Förståelsen påverkas av syftet, det 
vill säga hur intentionen är formulerad innan läsningen. Nyckeln till en god läsförståelse är ett 
aktivt deltagande där läsaren får resonera om sin förståelse. Det är inte förrän texten blir läst 
som den blir betydelsefull för läsaren och därmed kommer till liv. Det är mellan texten och 
läsaren som viktiga inferenser görs. Att göra inferenser innebär alltså att den givna texten inte 
endast läses, det handlar om att kunna läsa mellan och bortom raderna (Westlund 2012, ss. 69-
70). 

1.2.3 Metakognition  
Lundberg (2016, s. 93) beskriver att metakognition innebär att vara medveten om sina egna 
tankeprocesser, alltså sin inlärning. Lässtrategier som involverar metakognition tillåter eleverna 
att reflektera över vilken lässtrategi som kan användas för att få en ökad förståelse för texten. 
Det innebär att den läsande eleven under tiden kan reflektera om huruvida han eller hon förstår 
eller inte förstår. Utefter det ska eleven kunna utveckla olika strategier, exempelvis att anpassa 
läshastigheten. Metakognitiva färdigheter visas genom att eleverna använder sig av olika 
strategier vid läsning. Strategierna kan exempelvis vara att läsaren klargör syftet med läsningen, 
alltså avgöra om översiktsläsning är mer lämplig eller om texten behöver läsas mer noggrant. 
Strategierna kan också innefatta att läsaren identifierar viktiga och relevanta delar i texten. Till 
sist nämner Lundberg (2016, s. 93) att strategierna även innebär att läsaren bör kunna avgöra 
om förståelsen för texten är tillräcklig eller om det finns ett behov att använda sig av ytterligare 
strategier för att förstå texten. Ett exempel kan vara att gå tillbaka i texten. 

1.2.3 RTI, QTA, RT, Cba, QAR, Scaffolding och Syntaktisk strategi  
Här presenteras de strategier som lyfts i artiklarna. I verksamheten är vissa strategier mer 
förekommande än andra. Värt att notera är att en del av dem fungerar som strukturer för hur 
undervisningen ska se ut, där läraren själv anpassar specifikt innehåll utefter elevernas behov. 
Andra strategier är mer utarbetade och läraren följer då explicita steg i undervisningen. 
 
RTI, Response To Intervention, är en strategi för att tidigt kunna identifiera elever med 
lässvårigheter. Kärnan i RTI är att tidigt upptäcka dessa elever så att de kan få en intensiv 
expert-träning inom läsning för att få möjligheten att nå sina mål. Det finns inga givna 
tillvägagångssätt för hur denna strategi bör appliceras. Strukturen anpassas utifrån elevernas 
behov. Är inte denna hjälp tillräcklig får eleven specialundervisning. Strategin är uppbyggd i 
tre olika steg. Det första steget är att upptäcka svårigheter, det andra steget innefattar att 
eleverna får undervisning och stöd i mindre grupper. I steg tre kan elever utifrån behov få 
ytterligare stöd. Stegen kan se olika ut beroende på vilket stöd eleverna behöver. Strategin syftar 
till att dels minska andelen elever som hamnar i lässvårigheter, dels stötta elever som redan 
hamnat i steg två eller steg tre (Grosche och Volpe 2013). 
 
QTA, Questioning The Author, är en strategi med fokus på kritisk läsning. Eleverna får träna 
på att ställa frågor till författaren om avsikten med texten och ge förslag på förtydliganden och 
omformuleringar. Detta görs tillsammans med läraren. Lässtrategin leder till en nyfikenhet hos 
eleverna där naturliga samtal uppstår om texten. QTA som strategi strävar efter att eleven ska 
bli en aktiv och medskapande läsare (Reichenberg 2014, ss. 93-95). 
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RT, Reciprocal Teaching, innefattar olika strategier. Strategierna innebär att förutspå handling, 
ställa frågor till texten, klargöra otydligheter, skapa inre bilder och sammanfatta. RT ses som 
en vägledd diskussionsteknik. Strategierna behöver inte användas i en speciell ordning. För att 
kunna använda sig av RT på bästa sätt behöver eleverna vara medvetna om att växlandet mellan 
de olika strategierna ofta sker omedvetet av en god läsare. Genom att använda sig av en konkret 
och tydlig undervisning i läsförståelsestrategier blir eleverna aktiva deltagare. Läraren 
modellerar strategierna för att eleverna sedan i allt högre grad ska kunna tillämpa dem på egen 
hand vid läsning. RT som strategi bygger på att synliggöra kognitiva tankeprocesser (Westlund 
2012, ss. 76-77).  
 
Cba, Classroom-based assessment, är en bedömningsstrategi som lärare använder sig av för att 
kunna göra informella bedömningar av elevers läsförmåga. Cba innebär att läraren gör spontana 
bedömningar under tiden eleverna arbetar. Strategin används som komplement till den 
summativa bedömningen.  
 
QAR, Question-Answer Relationship, är en strategi som används för att lokalisera information 
för att sedan kunna svara på frågor om förståelse. Strategin används för att förbättra 
läsförståelse genom att identifiera frågor enligt deras relation till två primära källor: 
läsmaterialet och läsarens förförståelse. För att öka förståelsen och läsförmågan använder 
eleven QAR genom att läsa på raderna, mellan raderna, bortom raderna. Strategin består av 
fyra olika faser. Den första fasen innebär att läraren ska introducera strategin. Den andra fasen 
innebär att läraren modellerar att läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Fas tre 
innebär att eleverna själva ska använda modellen och den fjärde fasen innebär att eleverna gör 
tester där de självständigt använder strategin. 
 
Scaffolding, även kallat verbal stöttning, används för att synliggöra tankeprocesser för de yngre 
eleverna för att de sedan ska kunna använda lässtrategier självständigt. Exempel på olika typer 
av scaffolding är direkt förklaring, tydlig modellering, inbjudan till delaktighet, verifiering samt 
berättande. Det är viktigt att notera att det stöd som ges är tillfälligt, när eleven utvecklas i sin 
läsning blir behovet av stöd mindre. Scaffolding utgår alltid från elevens behov i situationen 
och därför finns det ingen specifik mall att följa. För att lärare ska kunna använda sig av 
scaffolding behöver de en god kompetens för att kunna bedöma vart eleven befinner sig och 
kunna sätta in lämpligt stöd (Westlund 2012, ss. 23, 124).  
 
Syntaktisk strategi kan även nämnas vid Bottom - up. Det innebär att bokstav (grafem) och ljud 
(fonem) kopplas samman. Det är viktigt att skapa säkra och varaktiga kopplingar mellan grafem 
och fonem. Eleverna lär sig en bokstav i taget och tillhörande ljud. Dessa kopplas samman för 
att kunna ljuda ihop till ett ord. Enligt denna strategi kommer förståelsen i andra hand och riktar 
in sig på den tidiga läsinlärningen (Westlund 2012, s. 173). 

2. METOD  
Till en början var syftet att undersöka hur lärare aktivt arbetar med att främja elevers 
läsförståelse i årskurs 1-3, inom Sverige och i ämnet svenska. Vi sökte i databaserna Primo och 
DiVA. Nilholm (2017, s.39) lyfter två olika avgränsningar. En avgränsning är att intressera sig 
för vilken forskning som genomförts under en specifik rubrik, vilket förenklar sökningar i 
databaser då rubriken kan användas som sökord. Den andra avgränsningen innebär att göra 
bredare sökningar, då utgångspunkten är tankeinnehåll gällande ett visst begrepp som kan 
beskrivas på olika sätt. Vi har undersökt tidigare forskning med läsförståelse som rubrik 
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eftersom vi är intresserade av hur forskarsamhället uppfattar begreppet läsförståelse. Vi fick 
många träffar på studentuppsatser som passade vårt syfte men som inte var användbara.  
 
Vi upptäckte att det var svårt att hitta svenska studier som passade vårt syfte. Vi valde därför 
att istället söka på internationella arenor. Då översattes sökorden till engelska och sökningen 
fortskred i databasen ERIC (ProQuest). Här fick vi mestadels träffar på studier kopplade till 
olika svårigheter som dyslexi och hörselnedsättning. I slutändan valde vi att avgränsa vår 
kunskapsöversikt till lässtrategier. Efter att avgränsning gjorts fick vi på två olika sökningar 
fram de studier vi har valt att utgå ifrån i vår kunskapsöversikt. 

2.1 Litteratursökning  
Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2014, s. 32) förklarar en systematisk 
litteratursökning som en process inom ett valt ämne där man söker, kritiskt granskar och 
sammanställer litteraturen. Arbetet med en systematisk litteraturstudie innebär flera steg. Tre 
av stegen innebär att välja sökord och sökstrategi, identifiera och välja vetenskapliga artiklar 
eller rapporter och att kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja tidigare forskning som ska 
ingå. Vi har valt att följa dessa steg i vår litteratursökning.  
 
Vår tanke var att på så få sökningar som möjligt finna artiklarna som ska ligga till grund för vår 
kunskapsöversikt. I informationssökningen har två referensdatabaser använts, ERIC (ProQuest) 
och Primo. Majoriteten av artiklarna har hittats i ERIC (ProQuest), dock fann vi Reichenberg 
och Emanuelssons (2014) studie i databasen Primo. Vårt sökord var då “läsförståelse” och vi 
begränsade sökningen genom att använda avgränsningarna peer reviewed, 2010-2019, 
tidskriftsartiklar, avhandlingar och böcker. Vi fick 31 träffar där tre artiklar verkade vara 
relevanta. Vid närmre granskning sorterades två bort för att de inte uppfyllde våra kriterier. 
 

 
Vid den första sökningen i referensdatabasen ERIC (ProQuest) användes sökordet “reading 
comprehension”. Vi fick dock inga väsentliga artiklar på denna sökning. Artiklarna fokuserade 
mestadels på olika typer av svårigheter, vilket inte stämde överens med vårt syfte och 
frågeställningar eftersom vi ville få en generell bild av hur forskningsfältet om läsförståelse såg 
ut.  

 
Inom forskningsfältet upptäckte vi att läsförståelse och lässtrategier benämndes på olika sätt, 
där “reading instruction” och “reading strategies” motsvarade vårt område. Vi noterade även 
att begreppet “classroom” var nödvändigt att ha med för att få fram artiklar som fokuserade på 
undervisning. Vi använde avgränsningarna peer reviewed, primary education, 2009-2019 samt 
scholarly journals.  

”läsförståelse”  
+ 

peer reviewed, 
2010-2019, 

tidskriftsartiklar 
avhandlingar 

böcker  
 

n = 31 
 

manuell 
reducering 

 
n = 3 

 

ytterligare manuell 
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Första sökningen var “reading strategies” AND “classroom” och med avgränsningarna fick 
vi 62 träffar. I samtliga artiklar läste vi både abstract och nyckelord och valde utifrån det att 
titta närmare på åtta av dem. Efter granskning kvarstod sju artiklar som är en del av vår 
kunskapsöversikt.  
 

 
 
Vi genomförde ytterligare en sökning med sökorden “reading instruction” AND “classroom” 
med avgränsningen som vi redogjort för ovan. Vi fick 124 träffar och valde att titta närmare på 
fyra av dem eftersom rubrikerna verkade matcha vårt syfte. Efter granskning finns nu en av 
dem i vår kunskapsöversikt.  
 

 

2.2 Urval 
För att få en helhetsbild av de vetenskapliga artiklarna valde vi att läsa deras abstract och 
nyckelord för att se om dem matchade vårt syfte och frågeställningar. Under processens gång 
valdes några bort på grund av att de inte stämde överens med vårt syfte eftersom läsförståelse 
inte tillhörde deras huvudområde.  
 
Från början tittade vi på nyckelord men insåg snabbt att de artiklar som var relevanta för vårt 
syfte saknade gemensamma nyckelord. Vi valde därför att utgå från abstract för att i den första 
granskningen kunna avgöra om vi skulle göra en djupdykning. De artiklar som saknade abstract 
och/eller nyckelord översiktslästes. När samtliga artiklar genomgått den första granskningen 
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lästes dessa grundligt för att avgöra om de var relevanta. Vid den andra granskningen sorterades 
totalt sex artiklar bort eftersom de efter noggrannare läsning inte berörde läsförståelse kopplat 
till undervisning. Till slut återstod de nio vetenskapliga artiklar som ligger till grund för vår 
kunskapsöversikt.  
 
 
Tabell 1. Översikt av artiklar. Samtliga artiklar som ingår i vår kunskapsöversikt är peer reviewed.  
 
Författare Artikelnamn Publiceringsdata Databas 

Ankrum, Genest & 
Belcastro  

The Power of Verbal 
Scaffolding: ”Showing” 
Beginning Readers How to 
Use Reading Strategies 

Journal of Early 
Childhood Education, vol. 
42, ss.39-47. 2013 

ERIC (ProQuest) 

Byrd  Good Readers Get Smart: 
Reading Orientations in a 
Second-Grade Classroom 

Studying Teacher 
Education, vol. 11, no. 2, 
ss. 124-142. 2015 

ERIC (ProQuest) 

Dougherty-Stahl Synthesized Comprehension 
Instruction in Primary 
Classrooms: a Story of 
Success and Challenges  

Reading & Writing 
Quarterly, vol. 24, no. 4, 
ss. 334-355. 2009 

ERIC (ProQuest) 

Duke & Block Improving Reading in the 
Primary Grades 

The Future of Children, 
vol. 22, no. 2, ss. 55-72. 
2012 

ERIC (ProQuest) 

Green Two for One: Using QAR to 
Increase Reading 
Comprehension and Improve 
Test Scores 

The Reading Teacher, vol. 
70, no. 1, ss. 103-109. 
2016 

ERIC (ProQuest) 

Mokhtari, Porter & 
Edwards 

Responding to Reading 
Instruction in a Primary-
Grade Classroom 

The Reading Teacher, vol. 
63, no. 8, ss. 692-697. 
2010 

ERIC (ProQuest) 

Ness Explicit Reading 
Comprehension Instruction 
in Elementary Classrooms: 
Teacher Use of Reading 
Comprehension Strategies 

Journal of Research in 
Childhood Education, vol. 
25, no.1, ss. 98-117. 2011 

ERIC (ProQuest) 

Reichenberg & 
Emanuelson  

Elever i årskurs 3 läser och 
samtalar om texter: En 
interventionsstudie 

Acta Didactia Norge, vol. 
8, no. 1, art. 11. 2014 

Primo 

Sulaiman-Lalani & 
Rodrigues 

A teacher’s perception and 
practice of assessing the 
reading skills of young 
learners - a study from 
Pakistan 

Journal on English 
language teaching, vol. 2, 
no. 4, ss. 23-33. 2012 

ERIC (ProQuest) 
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2.3 Analys 
Vi har valt att utgå från två frågeställningar när vi analyserat artiklarna. För att på ett enkelt och 
tydligt sätt få en överskådlig bild av syfte, frågeställning, metod, resultat och eventuella 
rekommendationer har vi sammanställt dessa i en matris.  
 
Vi började att undersöka likheter som fanns i artiklarna. En likhet var att samtliga berör 
lässtrategier. Vissa behandlar specifika strategier medan andra fokuserar på strategier överlag. 
Våra frågeställningar var hur lässtrategier främjar elevers läsförståelse och vilka svårigheter 
som kan identifieras i undervisningen av lässtrategier. Därför var detta de första aspekterna som 
vi sökte efter när vi läste artiklarna. Ett fåtal artiklar fokuserade på hur lässtrategier generellt 
främjar elevers läsförståelse, vilket svarar på vår ena frågeställning. Vissa artiklar har även lyft 
vilka svårigheter som kan identifieras i undervisning av lässtrategier. Först läste vi syfte, metod 
och resultat för att få en bild av hur forskningen gått till. Detta dokumenterades i en matris. 
Därefter djuplästes samtliga artiklar och informationen i matrisen kompletterades.  
 
Ett fåtal studier har inte tydligt redogjort för metoden, men vi har ändå valt att ha med dem 
eftersom deras innehåll matchar vårt syfte och frågeställning. De har berört hur lässtrategier 
främjar elevers läsförståelse. Dessutom har vissa av dem identifierat svårigheter med 
undervisning av lässtrategier. 

2.4 Etik, reliabilitet och validitet 
Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2016, ss. 59-60) belyser att man bör 
uppmärksamma etiska överväganden när man genomför en systematisk litteraturstudie. I vår 
kunskapsöversikt är samtliga studier valda utefter avgränsningar. De är alltså inte valda för att 
de eventuellt skulle kunna stödja en teori eller ett resultat. Vi har tagit hänsyn till etik under 
hela arbetets gång genom att utgå från det som Forsberg och Wengström (2016, ss. 59-60) 
belyser. Vidare har vi lagt ned mycket tid på att översättningarna till svenska ska ske på ett bra 
sätt för att forskningen inte ska vinklas åt ett eller annat håll. Brinkkjaer och Høyen (2013, s. 
11) beskriver att ambitionen inom vetenskap är att vara objektiv, vilket innebär att forskaren är 
opartisk. Det är av stor vikt att forskaren bör sätta sina personliga åsikter, fördomar och 
värderingar åt sidan för att kunna frigöra sig från fördomar och uppnå ett etiskt förhållningssätt. 
Samtliga studier som ligger till grund för vår kunskapsöversikt är kvalitativa vilket vi haft i 
åtanke under denna process.  
 
Studier som har en hög reliabilitet innebär att samma resultat kan fås vid upprepade mätningar. 
Validitet innebär att studier inte har systematiska mätfel och kan därmed bedöma om innehållet 
i studier är rimligt (Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström 2016, ss. 103, 105). Etik, 
reliabilitet och validitet är viktiga aspekter som bör has i åtanke när man skriver en 
kunskapsöversikt. Reliabilitet och validitet kommer att diskuteras mer i metoddiskussionen. 

3. RESULTAT  
Resultatet av tidigare forskning kommer att redogöras i löpande text där en överskådlig 
presentation över samtliga studier ges. Därefter behandlas våra frågeställningar som fokuserar 
på vilka lässtrategier som studierna påvisar främja elevers läsförståelse och vilka svårigheter 
som har identifierats i undervisningen av lässtrategier. Vi lyfter även eventuella 
rekommendationer. Detta utgör vår analytiska fördjupning.  
 
Samtliga är positivt inställda till lässtrategier eftersom studiernas resultat kommit fram till att 
lässtrategier överlag främjar elevers läsförståelse. De är också överens om att det krävs 
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kompetenta lärare i läsförståelse, vilket innebär att ha en god kunskap om lässtrategier, vara 
flexibel och kunna erbjuda eleverna olika typer av verktyg beroende på deras behov. Till 
skillnad från övriga artiklar har Mokhtari, Porter och Edwards (2010) lyft vikten av att ge inte 
bara lärare utan även lärarstudenter kunskap och bättre förståelse om lässtrategier. Detta på 
grund av att forskarna identifierat att det finns bristande stöd för att lärare har tillräcklig kunskap 
om RTI och dess intentioner, strukturer och utmaningar. Lärare är inte heller tillräckligt 
förberedda och pålästa för att kunna implementera strategier som passar till elevernas behov. 
Lärarna saknar också resurser för att systematiskt dokumentera potentiella effekter av RTI 
relaterat till dess syfte av att förhindra allvarliga lässvårigheter.  
 
Resultatet visar att det finns ett stort antal lässtrategier vilket kan göra det svårt för lärare att 
kunna bedöma vilken eller vilka lässtrategier som är bäst lämpad för elevgruppen. 

3.1 Kartläggning  
Enligt Nilholm (2017, ss. 42-47) ska kartläggning utgå från ett valt område. När forskningen 
ska analyseras bör området avgränsas för att matcha studiens syfte. Med detta som 
utgångspunkt har vi valt att fokusera på delarna lässtrategier och läsförståelse, helt enkelt för 
att kartläggningen ska kunna matcha vårt syfte och svara på våra frågeställningar. Nilholm 
(2017, ss. 47-48) menar också att man bör välja ut någon eller några aspekter av kartläggningen 
som man sedan gör en fördjupad analys på. Det finns en stor valmöjlighet om vilka aspekter 
som väljs ut. Det kan vara givande hur grundläggande begrepp inom området både definieras 
och används. Vi valt att i vår fördjupande analys gå in djupare på lässtrategier som främjar 
elevers läsförståelse och svårigheter som kan identifieras i undervisningen av lässtrategier samt 
forskarens rekommendationer utifrån resultaten. 

3.2 Övergripande beskrivning av artiklar  
Sulaiman-Lalani och Rodrigues (2012) och Reichenberg och Emanuelssons (2014) studier är 
gjorda i Pakistan och Sverige till skillnad från övriga artiklar som är gjorda i USA.  
 
Samtliga studier i vår kunskapsöversikt är kvalitativa. Sulaiman-Lalani och Rodrigues (2012) 
har genomfört intervjuer, klassrumsobservationer och formella diskussioner. Elevernas 
läsböcker och tillhörande kort där elevernas läsutveckling kan följas har också samlats in. Under 
studiens gång har forskarna fört reflektionsdagböcker. Gruppen som studien undersökte bestod 
av fyra elever, varav två pojkar och två flickor som var 6-7 år. Ness (2011) har observerat 3000 
minuter av engelskalektioner. Studien pågick under sju månader. Byrd (2015) har observerat 
och intervjuat elever som deltog i diskussioner och fick rangordna andra elevers läsförmågor. 
Studien har genomförts under två månader i årskurs två, där sex elever deltog. Forskaren gjorde 
systematiska reflektioner om sin undervisning och om elevernas tankar. Green (2016) har 
implementerat strategin QAR där tester genomfördes både före och efter för att se effekten av 
implementeringen. Arbetet pågick under åtta veckor och innehöll fyra olika faser där varje fas 
innehöll tio olika lektioner. Dougherty-Stahl (2009) har dokumenterat implementeringen av en 
strategi utifrån tre aspekter: instruktioner för ordförråd, instruktioner för kognitiva strategier 
och instruktioner för delaktighet. Studien genomfördes under åtta månader i tre olika klassrum 
i lågstadiet. Ankrum, Genest och Belcastro (2013) har under ett års tid genomfört intervjuer och 
analyserat inspelningar av undervisningen vid tre tillfällen. Reichenberg och Emanuelsson 
(2014) har testat elevers avkodningsförmåga och läsförståelse genom ett test, textsamtal i grupp 
och ytterligare ett test. Hälften av eleverna fick träna efter RT medan den andra hälften fick 
träna efter QTA. Studien genomfördes i Sverige under åtta veckor. Det var 71 elever från fyra 
olika klasser som deltog, alla från årskurs 3. 
 



 

10 
 

Dock skiljer sig Mokhtari, Porter och Edwards (2010) studie åt eftersom forskarnas 
tillvägagångssätt inte framkommer tydligt. De har utgått från en lärare som implementerat RTI 
i sin undervisning i förskoleklass. Därför utgår vi från att datainsamlingen har gjorts genom 
antingen intervjuer eller observationer, eftersom det är en kvalitativ studie. Duke och Block 
(2012) skiljer sig från samtliga studier eftersom att de utgår från en publikation som gjordes för 
15 år sedan. I den äldre publikationen togs forskningsbaserade rekommendationer fram för vad 
lärare kan göra i K-3 för att eleverna ska få bättre betyg från årskurs fyra och uppåt. Forskarna 
undersöker om dessa rekommendationer blivit implementerade i klassrum i USA genom att ta 
del av senare forskning.  
 
Mokhtari, Porter och Edwards (2010) har precis som Green (2016), Dougherty-Stahl (2009), 
Ankrum, Genest och Belcastro (2013) och Reichenberg och Emanuelsson (2014) undersökt 
specifika strategier. Mokhtari, Porter och Edwards (2010) syfte var att ge lärarstudenter, 
lärarutbildare och lärare en bättre förståelse för att kunna implementera RTI i undervisning. 
Green (2016) undersökte om QAR som strategi kunde förbättra elevernas provresultat. 
Dougherty-Stahl (2009) syftar till att undersöka framgång och utmaningar med att 
implementera syntaktisk lässtrategi som struktur. Ankrum, Genest och Belcastro (2013) har 
undersökt hur en enskild lärare arbetar med scaffolding under olika lektioner gällande 
läsinstruktioner. Reichenberg och Emanuelssons (2014) syfte var att utvärdera två olika 
metoder för läsförståelse, RT och QTA.  
 
Sulaiman-Lalani och Rodrigues (2012), Ness (2011), Byrd (2015) och Duke och Block (2012) 
har inte undersökt någon specifik lässtrategi. Sulaiman-Lalani och Rodrigues (2012) har 
undersökt en bedömningsstrategi om hur lärare gör bedömningar på elevers läsförmåga medan 
Ness (2011) undersökte i vilken utsträckning lärare använde sig av tydliga lässtrategier i 
undervisningen. Byrd (2015) ville få en ökad förståelse för hur hennes elever orienterar sig i 
texter och vad eleverna anser känneteckna en god läsare. Syftet var också att identifiera 
relationen mellan elevernas tankar om vad som kännetecknar en god läsare och hur tankarna 
stämmer överens med hennes undervisning.  
 
Byrd (2015) och Green (2016) har utfört kvalitativa självstudier vilket skiljer sig från övriga 
artiklar. Ankrum, Genest och Belcastro (2013) har utfört en fallstudie medan Reichenberg och 
Emanuelsson (2014) har utfört en interventionsstudie. Greens (2016) självstudie innefattar en 
intervention. 

3.3 Lässtrategier som främjar elevers läsförståelse 

3.3.1 Specifika lässtrategier  
Här analyseras de studier som berört specifika lässtrategier.  
 
Samtliga artiklar lyfter att strategierna som undersökts har visat sig främja elevers läsförståelse. 
Både Mokhtari, Porter och Edwards (2010) och Ankrum, Genest och Belcastro (2011) 
framhäver vikten av att använda strategier för att lässvårigheter ska kunna upptäckas tidigt i 
läsinlärningen. Då du använder strategier som RTI och scaffolding kan du bedriva en 
målorienterad undervisning och på så sätt vara medveten om elevernas läsutveckling. De två 
strategierna bygger på att stötta eleverna där de befinner sig i sin läsning. Mokhtari, Porter och 
Edwards (2010) studie har visat att RTI gett positiva resultat där andelen elever i läs- och 
skrivsvårigheter har minskat genom ett specifikt och intensivt stöd som ges i tre olika steg. 
Ankrum, Genest och Belcastro (2011) har kunnat identifiera att tankeprocesser synliggörs 
genom scaffolding för de yngre eleverna, så att de enklare använda lässtrategier självständigt. 
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Även Dougherty-Stahl (2009) menar att novis-läsare får fördelar genom att använda sig av en 
lässtrategi för att skapa en djupare förståelse för det lästa. Eleverna som deltog i studien 
utvecklade sin läsförståelse utifrån implementeringen av syntaktisk strategi, det fria ansvaret 
och undervisningens upplägg. Lärarna hade ett tydligt syfte där de arbetade med utveckling av 
ordförrådet, tydliga instruktioner och öppna frågor. Eleverna fick använda strategierna flexibelt 
och delta i diskussioner på hög nivå, om komplexa/svåra texter. 
 
Till skillnad från Mokhtari, Porter och Edwards (2010) och Ankrum, Genest och Belcastro 
(2011) har Green (2016) och Reichenberg och Emanuelsson (2014) genomfört 
interventionsstudier där de implementerat specifika lässtrategier för att se ifall dessa främjar 
elevers läsförståelse. I båda studierna har elevernas kunskaper testats före och efter 
interventionen. Green (2016) har använt QAR som strategi för att förbättra elevers läsförståelse 
genom att identifiera olika frågor. Innan hon använde sig av QAR var det endast 39% av hennes 
elever som klarade nationella provet. Efter applicering av strategin så kunde hon efter åtta 
veckor se att hela 69% klarade det nationella provet där de medelmåttiga eleverna var de som 
gynnades mest av interventionen. Genom QAR ökade elevernas förståelse och ledde även till 
en ökad läsförmåga.  
 
Reichenberg och Emanuelsson (2014) har till skillnad från Green (2016) jämfört två olika 
lässtrategier, RT och QTA. QTA bygger på en metod som är innehållsorienterad undervisning 
och RT bygger på en metod där läraren förklarar och modellerar lässtrategier. Elevernas 
läshastighet av enskilda ord, enskilda meningar och sammanhängande text ökade oavsett 
metod. Läshastigheten av sammanhängande text ökade dock mest vid användning av QTA. 

3.3.2 Övriga strategier  
Här analyseras de studier som inte berört någon specifik lässtrategi.  
 
Sulaiman-Lalani och Rodrigues (2012) är den enda studien som fokuserar på en 
klassrumsbaserad bedömningsstrategi. Med hjälp av Cba har eleverna kunnat utveckla sin 
läsförmåga och fått en ökad läsförståelse. Duke och Block (2012) har kunnat identifiera att det 
går fortare för eleverna att lära sig fonologi och att avkoda, än att utveckla förståelse, ordförråd 
och innehållskunskap. Detta visar därför vikten av att lärares bedömningar på elevers 
läsförståelse är avgörande för att deras läsförståelse ska öka. Efter att rapporten skrevs för 
ungefär 15 år sedan har många förbättringar gjorts, men det är fortfarande en lång väg kvar. 
Även Ness (2011) kom fram till att det skett en ökning de senaste 30 åren i användandet av 
lässtrategier och även hon betonar att trots uppmuntrande resultat är det svårt att avgöra hur 
mycket undervisning i läsförståelse som är tillräckligt för att eleverna ska utvecklas till att bli 
metakognitiva läsare. Trots att Ness (2011) syfte från början inte var att undersöka specifika 
strategier kunde hennes resultat visa att förekomsten av lässtrategier verkar öka. De lässtrategier 
som hon kunde identifiera som mest använda var: ställa frågor till texten, förutspå / aktivera 
förkunskaper och att sammanfatta. Eleverna använde sig av dessa strategier och blev därmed 
självständiga läsare och kunde avgöra när vilken eller vilka strategier bör användas. Därmed 
utvecklades eleverna att bli metakognitiva läsare. Även Byrd (2015) upptäckte precis som Ness 
(2011) att använda strategier som att förutspå, göra textkopplingar och ställa frågor om det lästa 
är exempel på metakognitiva processer som goda läsare använder sig av. Det räcker alltså inte 
att endast ha ett läsflyt och en viss förståelse för det lästa. Forskaren menar att läsning bör ha 
en balans mellan läsflyt, förståelse och ett metakognitivt tänkande. Byrds (2015) resultat visade 
att hennes elever var medvetna om detta eftersom de angav läsflyt, noggrannhet, förståelse för 
det lästa samt återberättande som framgångsfaktorer i utvecklandet av sin läsförmåga. 
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3.4 Svårigheter som kan identifieras i undervisningen av 
lässtrategier  
Både Mokhtari, Porter och Edwards (2010) och Sulaiman-Lalani och Rodrigues (2012) har 
kunnat identifiera att lärares kompetens är av stor vikt när yngre elever ska lära sig att läsa. 
Läraren behöver kunna identifiera elevers behov, använda bedömning för att ge instruktioner 
samt ha en målorienterad undervisning för organisering av lässtrategier i olika utformningar. 
Båda studierna visade också att lärare med erfarenhet om RTI och Cba tyckte om att arbeta med 
strategierna medan de osäkra lärarna inte tyckte om arbetet med strategierna vilket kan 
identifieras som en svårighet i undervisningen av lässtrategier. Sulaiman-Lalani och Rodrigues 
(2012) lyfter att ifall lärare har begränsad kunskap och förståelse för bedömning av elevers 
läsförståelse, är det viktigt att de får ytterligare kunskap genom till exempel 
kompetensutveckling. Mokhtari, Porter och Edwards (2010) menar att med hjälp av RTI har 
läraren även kunnat vara kritisk till sin egen undervisning och professionella utveckling. Vid 
användning av RTI som strategi bör läraren vara flexibel för att bäst kunna möta elevernas 
behov. Även Ness (2011) lyfter vikten av lärarens kompetens. Hon menar att det är möjligt att 
det relativt snäva antal lässtrategier som används kan bero på lärares okunnighet eller tilltro till 
att lära ut andra lässtrategier. En annan faktor kan vara att lärare endast förlitar sig på de 
lässtrategier som har fastslagits av de läromedel som används.  
 
Byrd (2015) kunde identifiera att lärare behöver vara organiserade och skapa miljöer med 
varierande syften samt värdera ett positivt läsbeteende och synliggöra detta för eleverna. Hon 
framhäver att lärare behöver vara medvetna om metakognitivt lärande, eftersom att det är en 
avgörande del för att eleverna ska bli goda läsare. Dougherty-Stahl (2009) styrker att läraren 
behöver ha en god kunskap eftersom resultaten från studien visade att undervisning i 
läsförståelse kräver mer tid, tydlighet, lärarledd undervisning och mer stöttning från läraren än 
vad tidigare forskning visat. Dougherty-Stahl (2009) menar att historiskt sett har den tidiga 
läsinlärningen fokuserat på avkodning och läsflyt istället för att skapa förståelse. Aktuella 
teorier kring läsförståelse stödjer vikten av social interaktion och att kritiskt analysera. Det finns 
lite forskning kring hur lärare i lägre årskurser använder sig av lässtrategier för novis-läsare. 
Detta styrker även Ness (2011) då hon drar slutsatsen att trots förbättring har skett så finns det 
fortfarande utrymme för att öka lärares användning av lässtrategier. Även om användning av 
detta verkar vara uppåtgående så behöver lärare fortfarande ha mer variation i strategierna som 
de lär ut. Green (2016) är inne på samma spår då hon drar slutsatsen att lärare inte endast bör 
fokusera på elevers läsförmåga utan även ge eleverna verktyg kring hur de kan använda 
strategier för att tolka frågor.  
 
En svårighet som Green (2016) identifierade var att hennes svaga läsare inte gynnats av 
interventionen eftersom de saknade förutsättningar att kunna reflektera på den nivån som 
krävdes. De svaga eleverna klarade inte målen för läsning i årskurs tre. Klassens goda läsare 
klarade testerna både innan och efter interventionen vilket gör det svårt att avgöra om dem 
gynnats av interventionen. 

3.5 Rekommendationer  
Sulaiman-Lalani och Rodrigues (2012) och Mokhtari, Porter och Edwards (2010) 
rekommendationer liknas eftersom båda studierna lyfter rekommendationer som berör lärarens 
kompetens och professionella utveckling. Sulaiman-Lalani och Rodrigues (2012) 
rekommenderar lärare att använda sig av kollegialt lärande för att reflektera kring sitt eget 
arbete och hur det kan förbättras. Skolor bör inkludera bedömning som en obligatorisk del för 
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att läraren ska få en ökad förståelse gällande strategier och dess påverkan på elevers 
läsutveckling. Mokhtari, Porter och Edwards (2010) rekommendationer är att lärare bör: 
 

- ta tid att bedöma elevers styrkor och svagheter i läsning 
- använda utvärdering för att veta vilka instruktioner eleverna behöver 
- övervaka elevernas läsbetéenden 
- organisera instruktioner 
- dokumentera elevernas svar och utveckling på uppgifter 
- reflektera över dina instruktioner utifrån elevernas prestationer.  

 
Duke och Block (2012) lyfter liknande rekommendationer: 
 

- att förse alla barn med tillgång till bra miljö som främjar språk och text och ger en 
variation av förmågor som har kunnat identifieras som fördelar av senare 
läsprestationer 

- avkodningsförmåga 
- ordförråd 
- begrepps- och innehållskunskap 
- förståelsestrategier 
- läsning utanför skolan. 

 
Green (2016) lyfter rekommendationerna att det är nödvändigt för lärare att inte endast fokusera 
på elevers läsförmåga utan även ge dem verktyg att kunna tolka frågor på rätt sätt vilket även 
Ankrum, Genest och Belcastro (2011) menar då dem föreslår att eleverna bör ges stöttning tidigt 
i läsinlärningen där stöttningen innefattar olika strategier för att eleverna ska kunna bli 
självständiga läsare med hjälp av rätt verktyg. 

4. DISKUSSION  
Vår kunskapsöversikt tar fasta på frågeställningarna hur lässtrategier främjar elevers 
läsförståelse och vilka svårigheter som kan identifieras i undervisningen av lässtrategier. I detta 
avsnitt kommer vi att diskutera resultat, metod och styrkor samt svagheter hos forskningen. 
Sedan kommer vi att lyfta konsekvenser för yrket. Slutligen kommer vi att lyfta förslag på 
ytterligare forskning och värdera denna kunskapsöversikt. 
 
Samtliga resultat pekar på att elever behöver få stor tillgång till användningen av lässtrategier 
för att kunna utveckla sin läsförståelse. Läsförståelsen är en viktig del både i skolan och senare 
i livet. Sammanfattningsvis ställs det idag höga krav på lärare för att svenska skolelever fortsatt 
ska förbättra sina resultat i framtida PISA-mätningar och för att bli goda läsare. Som vi lyft 
tidigare är det en individuell rättighet och en förutsättning för att vara en god demokratisk 
medborgare att besitta en god läsförståelseförmåga. 

4.1 Resultatdiskussion  
Under kartläggningen visade det sig att samtliga studier överlag är positiva till att lärare 
använder lässtrategier som ett verktyg för att främja elevers läsförståelse eftersom resultaten 
visade att implementeringen av lässtrategier ledde till en ökad läsförståelse hos eleverna. En 
styrka i vår kartläggning är, trots att studierna använt olika metoder och undersökt olika 
lässtrategier, att samtliga ändå landat i ett resultat där lässtrategier har visat sig förbättra elevers 
läsförståelse. Värt att notera är att de flesta studier är gjorda i USA vilket bör has i åtanke, 
eftersom att det inte visar hur det ser ut internationellt. Som vi nämnt under metod, var intresset 
från början att undersöka hur implementeringen av lässtrategier och läsförståelse ser ut i 
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Sverige, vilket denna kunskapsöversikt inte kan ge en helt rättvis bild av. Däremot kan 
generalisering av resultatet till viss del göras eftersom att förhållanden mellan länder och 
människor inte är helt olika. Dock kan skolsystem och riktlinjer skilja sig åt mellan skolor i 
Sverige och USA. 
 
Majoriteten av studierna har endast pågått en kortare period och undersökt ett litet antal elever 
och lärare, vilket har lett till att generalisering av resultatet bör göras med försiktighet. Att 
endast undersöka ett litet antal elever kan således inte garantera att resultatet hade blivit 
detsamma i en annan elevgrupp. Hade studierna genomförts med fler deltagande elever, på olika 
skolor runt om i landet under en längre tidsperiod hade det gett en mer rättvis bild. Green (2016) 
har genomfört en självstudie i sin klass. Vid genomförandet av en självstudie behöver forskaren 
vara självkritisk för att studien ska generera ett rättvist resultat. Hon lyfter att de högpresterande 
eleverna och de svaga eleverna inte gynnades av interventionen. En svaghet i denna 
interventionsstudie är att forskaren inte reflekterar vidare om vad hon själv kunde gjort 
annorlunda för att alla elever skulle gynnas. Reichenberg och Emanuelsson (2014) har utifrån 
deras resultat dragit slutsatsen att de inte kan säga att den ena metoden är att föredra framför 
den andra. Detta kan bero på att studien endast pågått i åtta veckor vilket kan göra det svårt att 
se långvariga effekter av olika undervisningsstrategier. En annan orsak kan vara att båda 
strategierna bygger på att lärare leder direkta och strukturerade samtal, alltså är strategierna lika 
varandra. Ankrum, Genest och Belcastro (2011) menar att deras resultat inte går att generalisera 
till alla klassrum utan mer forskning behövs för att kunna bestämma hur det påverkar elevers 
läskunnighet mer generellt. De framhäver också att det behövs fler kvalitativa exempel på 
användandet av olika instruktioner, vilket fås genom denna studie. Vidare beskriver endast 
Ankrum, Genest och Belcastros (2011) studie hur en lärare använder sig av effektiv scaffolding, 
dessutom en kompetent lärare inom läsning. Duke och Block (2012) menar att läroplanen i USA 
nu innehåller de högsta kraven någonsin på vad eleverna ska kunna, samtidigt som tiden 
eleverna går i skolan inte har ändrats på flera generationer. Utbildare, politiker och föräldrar 
borde överväga att till exempel förlänga skoldagar eller skolåret. Ändras detta behöver 
innehållet av tiden som läggs till vara värdefull.  
 
Det hade varit av intresse att ta del av studier gjorda under en längre period och med ett högre 
antal deltagare, både gällande lärarantal och elevantal för att se om resultaten hade blivit 
detsamma.  
 
I kartläggningen kunde vi identifiera ett stort antal lässtrategier som i grunden utgår från samma 
mål, det vill säga att utveckla elevers läsförståelse. Strukturen i de olika strategierna skiljer sig 
dock åt. I många fall styrs val av strategi utefter vilket läromedel lärare använder sig av i sin 
undervisning. Det kan leda till att lärare blir trygga i en specifik strategi vilket kan påverka 
eleverna eftersom de då inte alltid får tillgång till lässtrategier utefter deras behov. Strategier 
som har olika tillvägagångssätt kan upplevas som en nackdel för lärare som är osäkra på hur 
tillvägagångssätten kan anpassas till elevernas behov för att läsförståelsen ska utvecklas. Att 
kunna avgöra vilken strategi som passar elevgruppen bäst kräver att läraren har god kompetens. 
I resultatet framkom det genom en studie att lärares egen tilltro till lässtrategier tenderar att 
påverka undervisningen. Några av strategierna som nämns är kända världen över, som till 
exempel RT, medan ett fåtal strategier var svåra att överhuvudtaget få reda på mer om än 
informationen som gavs i artiklarna. Strategier som Cba, QTA och RTI var sedan tidigare 
okända för oss. QTA och RTI var lättare att hitta mer information om än vad det var att hitta 
information om Cba.   
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Mokhtari, Porter och Edwards (2010) har genomfört en studie om hur RTI kan användas i 
undervisningen. De framhäver inte tydligt hur studien är genomförd. Det är därför svårt för 
läsaren att identifiera metoden och därmed få en fullständig bild av hur studien har genomförts. 
Vi anser det vara en svaghet, eftersom studier bör redogöra för sitt tillvägagångssätt för att vara 
mer trovärdiga. 
 
En styrka i metoden i de flesta studier är att de använt sig av datainsamling på mer än ett sätt. 
Insamlingen har oftast skett genom observationer och intervjuer. Att samla in data på flera olika 
sätt anser vi vara en styrka, då analysen sedan resulterar i ett resultat som blir mer pålitligt. 
Ytterligare en styrka är att Reichenberg och Emanuelsson (2014) har genomfört en 
interventionsstudie där de jämfört två olika lässtrategier. En interventionsstudie som har goda 
resultat är fördelaktig, eftersom interventionsstudier kan bidra med en unik kunskap då de 
tydligt utvärderar effekten av, i detta fall, olika lässtrategier. Resultatet styrker att lässtrategier 
bör användas i undervisningen för att eleverna ska utveckla sin läsförståelse.  
 
Vi har endast berört en liten del av den forskning som finns inom forskningsfältet om 
läsförståelse och lässtrategier. Därför kan det vara svårt att genom denna kunskapsöversikt 
förmedla en allmän bild av forskningsläget inom läsförståelse och lässtrategier. Fortsättningsvis 
kan vi med hänsyn till resultatet hålla med om att det bör läggas ett större fokus på läsförståelse 
och lässtrategier i lärarutbildningar. Det kan i sin tur leda till mer kompetenta lärare “från start” 
och på så sätt eventuellt minska det antal lärare som känner sig osäkra i ämnet. Förhoppningsvis 
blir eleverna metakognitiva läsare i ett tidigare stadie i sin läsning där de vet när och vilka 
strategier som bör användas för att tolka och förstå texter (Lgr 11, rev. 2019). 

4.2 Metoddiskussion  
På grund av en snäv tidsaspekt har vi inte haft möjlighet att genomföra en djupare sökning i 
forskningsfältet. I våra försök att hitta väsentliga artiklar har vi behövt göra avgränsningar, 
vilket kan ha lett till att vi gått miste om studier som hade kunnat svara på vår frågeställning. 
Om mer tid funnits, hade vi genomfört sökningar i fler databaser men på grund av tidsbristen 
har vi endast funnit artiklar från Primo och ERIC (ProQuest). Vi har ingen tidigare erfarenhet 
av att genomföra litteratursökningar i databaser, därför var det svårt att veta vad vi skulle söka 
på och hur sökningen skulle gå till. Sökningen pågick under flera veckor vilket gjorde att vi 
fick mindre tid till resten av skrivprocessen. Eftersom sökningen pågick under såpass lång tid 
hittade vi tillslut det forskningsfält där våra sökord matchade vår frågeställning. 
 
En fråga vi ställt oss under arbetets gång är att majoriteten av våra artiklar är från USA. Kan 
detta vara en slump eller beror det helt enkelt på att det genomförts mest forskning om 
läsförståelse i USA? USA står för en stor del forskning generellt sätt. Vi har funderat på hur vi 
hade kunnat gå tillväga på annat sätt för att få ta del av forskning internationellt eller i Sverige. 
Läsförståelse är ett aktuellt ämne även inom den svenska skolan, vilket vi tyvärr inte kunnat 
finna forskning om. Det kan bero på att vi endast sökt i två olika referensdatabaser.  Hade vi 
använt andra sökord kanske vi hade funnit mer svensk forskning. Trots att vi själva anser att vi 
testat flertalet sökord och kombinationer finns det självklart fler ord som kunnat generera fler 
träffar. En svårighet vi upptäckte under sökningarna var översättandet från de svenska 
begreppen till korrekta engelska begrepp eftersom det inte endast går att översätta ordagrant. 
Det är själva betydelsen i orden som ska vara detsamma, vilket var svårt då vi inte var bekanta 
med några av begreppen på engelska. Exempelvis fann vi ett flertal engelska begrepp, som 
“reading instruction”, “reading strategies” och “reading comprehension instruction” som 
motsvarade det svenska begreppet lässtrategi.  
 



 

16 
 

Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2014, s. 103) beskriver att studier som har en hög 
reliabilitet kan uppnå samma resultat vid upprepade mätningar. Alltså ska studien kunna 
genomföras av någon annan och uppnå likvärdigt resultat. Vi har försökt att sammanställa ett 
urval av forskning som representerar läsförståelse och lässtrategier. Vi har i våra sökningar 
använt oss av kriterier för att få fram tillförlitlig forskning. Dock har vi valt bort artiklar som 
berört ämnet läsförståelse men inte lässtrategier i undervisning och uppfyllde därmed inte våra 
kriterier i sökningarna. Hade de bortvalda artiklarna tagits med hade reliabiliteten i vår 
kunskapsöversikt kunnat stärkas. Som tidigare nämnts angående våra sökord så kan samma sak 
diskuteras fast med olika ord. Det är därför möjligt att de bortvalda artiklarna kan ha berört 
läsförståelse och lässtrategi men på grund av att vi inte kände till dessa begrepp valdes de bort. 
Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2014, s. 105) beskriver även att validitet innebär 
att studier inte har systematiska mätfel. Validitet kan bedöma om innehållet i en studie är 
rimligt, alltså hur syftet och frågeställningarna i denna kunskapsöversikt besvaras utifrån de 
insamlade artiklarna. Under arbetet har vi gått systematiskt tillväga vilket bidrar till att vår 
studie är valid. Vi har i denna kunskapsöversikt redogjort för nio studier som efter ett noggrant 
urval grundat sig på våra frågeställningar för att innehållet skulle vara relevant. 

4.3 Konsekvenser för läraryrket  
Som framhävts tidigare i kunskapsöversikten är det viktigt att svenska elevers prestationer i 
PISA-mätningar fortsätter att öka eftersom att en god läsförståelseförmåga är en central del 
genom hela livet. Lässtrategier kan användas för att elever ska utveckla en god 
läsförståelseförmåga. Vid arbetet med denna kunskapsöversikt har vi upptäckt att det finns ett 
brett utbud av lässtrategier som vi lärare kan implementera i undervisningen. Dock har resultatet 
i denna kunskapsöversikt visat att många lärare är osäkra kring vilka strategier som är lämpliga 
att använda och hur de bör användas på bästa sätt. Resultaten kan även kopplas till våra egna 
upplevelser av hur lärare arbetar med lässtrategier under vår VFU. Under vår VFU har vi båda 
sett att majoriteten av lärarna använder sig av Läsfixarna i sin undervisning. Läsfixarna baseras 
på lässtrategin RT och verkar vara en av de mest förekommande strategierna i svensk skola. Vi 
har funderat på vad som kan vara orsaken till att många lärare är osäkra i användningen av 
lässtrategier där en fråga som uppstod var om det erbjuds för lite undervisningstid om detta på 
lärarutbildningen. Anledningen till att vi ville undersöka läsförståelse och lässtrategier berodde 
till viss del på att vi själva upplevt att vi fått för lite kunskap i ämnet.  
 
Det vi tagit med oss från denna kunskapsöversikt till vår framtida yrkesroll är att lässtrategier 
främjar elevers läsförståelse, men att lärarens kunskap är av vikt för elevernas läsutveckling.  
Precis som resultatet i vår kunskapsöversikt visat så är det svårt att avgöra om det finns en 
specifik strategi som är mer framgångsrik. Vi som lärare behöver kunna använda vår 
pedagogiska fingertoppskänsla för att avgöra vilken eller vilka strategier som lämpar sig bäst 
för vår elevgrupp. I en klass finns det oftast en stor variation gällande elevers kunskapsnivå. Då 
kan det vara svårt att avgöra om en specifik strategi inkluderar utveckling för alla elever oavsett 
elevernas kunskapsnivå. Därför är det viktigt att regelbundet dokumentera, reflektera och 
utvärdera sin undervisning för att säkerställa att alla elever utvecklas. 

4.4 Slutsats  
Forskningen visar på flertalet positiva effekter av att implementera lässtrategier i 
undervisningen för att främja elevers läsförståelse och identifierar svårigheter i undervisningen 
av lässtrategier. Forskarna ställer sig till viss del kritiskt till hur strategierna används eftersom 
att vissa lärare tenderar att ha bristande kunskap om hur strategierna bör användas. Alltså är det 
viktigt att lärare får kunskap om lässtrategier för att förhoppningsvis kunna använda sig av 
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kollegialt lärande och tillsammans reflektera och utvärdera lässtrategierna. Resultaten visade 
att lässtrategier kan främja elevers läsförståelse genom att: 
 

- lässvårigheter kan upptäckas tidigt 
- elever får en fördjupad förståelse för det lästa 
- elever får bättre läsflyt 
- elever utvecklar sin förmåga att återberätta  
- elever blir metakognitiva tänkare 
- ordförrådet ökar 
- mer fokus läggs på förståelse och inte bara avkodning 
- tankeprocesser synliggörs 
- läshastigheten ökar. 

 
Studierna har gett flera förslag på lässtrategier som kan användas för att främja elevers 
läsförståelse. De har även identifierat svårigheter i undervisningen av lässtrategier. Dock visar 
inte resultaten hur det ser ut i Sverige, vilket vi är intresserade av. Vi vill även titta närmare på 
ett fåtal lässtrategier och på så sätt ta reda på hur dessa fungerar. Utifrån detta vill vi i vår 
kommande studie undersöka hur lärare i svensk skola arbetar med lässtrategier.  
 
Utifrån vår kunskapsöversikt anser vi att det hade varit intressant att ta del av forskning i 
Sverige som berör vilka lässtrategier som används mest frekvent och resultatet av dem. Även 
forskning som påvisar hur betydelsefull lärarens roll är för att eleverna ska gynnas av att 
använda lässtrategier. Förslag på ytterligare forskning inom lässtrategier är studier som under 
en längre tid jämfört olika lässtrategier på djupet med en förhoppning att kunna ge konkreta 
förslag på hur lärare kan använda sig av lässtrategierna. Ett annat förslag på vidare forskning är 
att undersöka svårigheter i undervisningen av lässtrategier eftersom vårt resultat visar att trots 
att lässtrategier främjar elevers läsförståelse har svårigheter i undervisningen kunnat 
identifieras. En svårighet som framkommit är att lärare tenderar att vara osäkra i användandet 
av lässtrategier. Därför kan detta vara ett förslag på ytterligare forskning. Det hade också varit 
intressant att ta del av forskning som undersöker vilka elever som gynnas av lässtrategier 
eftersom vårt resultat visade på att alla elever inte alltid gynnats av implementeringen av de 
olika lässtrategierna.  
 
Slutligen visar resultat från de nya PISA-undersökningarna 2018 att svenska skolelever fortsatt 
presterar över OECD-genomsnittet i läsförståelse. Detta har lett till att Sverige nu ligger på topp 
fem av alla länder som deltar i PISA (Skolverket 2019). För att svenska skolelevers utveckling 
ska fortskrida i rätt riktning är det viktigt att skolledning, rektorer och lärare har god kunskap 
om vilka kvalitéer som bidrar till dessa höga resultat. 
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