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Sammanfattning  

Enligt många teorier om läsning är läsförståelse en betydelsefull komponent för att bli en god läsare och 

likaledes en aktiv deltagare i samhället. Av den anledningen vill vi utforska detta ämne närmre. 

Syftet med denna konsumtionsuppsats är att belysa vad forskningen förespråkar som främjande undervisning 

för utveckling av läsförståelse. Studiens fokus är på frågeställningarna: Vilka undervisningsstrategier 

förespråkar forskningen för att stötta elever i att utveckla god läsförståelse? och På vilket sätt främjar dessa 

strategier utvecklingen av läsförståelse? Vår studie inriktar sig på årskurs F-3.  

 

Denna kvalitativa litteraturstudies resultat bygger på 14 vetenskapliga artiklar som belyser främjande 

undervisningsstrategier gällande läsförståelse. Vår metod för insamlingen av dessa artiklar utgick ifrån 

sökningar i olika databaser samt manuella sökningar.  

 

Analysen resulterade i tre övergripande teman. Dessa tre teman är: Undervisning med explicita instruktioner, 

undervisning med visualiseringar samt undervisning med utgångspunkt i språkets delar. Resultatet visar att de 

ovan nämnda undervisningsstrategierna som framkommit i artiklarna alla främjar utveckling av läsförståelse, 

men på olika sätt.  

 

Utifrån vår analys, framkom att samtliga undervisningsstrategier kräver att läraren har en aktiv, modellerande 

och stöttande roll, för att eleverna ska kunna utveckla läsförståelse och bli goda läsare.  
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1. Inledning 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar 

och förstår hur andra känner och tycker. (Skolverket 2017a, s. 252)   

 

I citatet ovan betonas hur viktigt språket är för en individs utveckling. Tjernberg (2016) menar att 

språk är ett brett begrepp som innefattar tre aktiviteter som prata, skriva och läsa. Vidare menar hon 

att dessa tre är starkt förknippade med varandra och kräver integration sinsemellan (a.a.). Lundberg 

och Herrlin (2003) menar att det aldrig har varit viktigare att våra elever lär sig att läsa, bruka och 

tolka texter och att det är lärarens mest centrala uppdrag. De skriver vidare att i stort sett alla 

professioner fordrar goda kunskaper inom läsning samt att det skrivna språket blir mer 

betydelsefullt i samhället och yrkeslivet. Eckeskog (2015) framhåller att läs- och 

skrivundervisningen är den första riktiga erfarenhet elever tillhandahåller. Av den anledningen kan 

undervisningens struktur och ändamål komma att sätta ett starkt avtryck på elevers syn på lärande 

och kunskaper i deras framtida skolgång. Vidare menar Eckeskog (2015) att det är avgörande för 

elever att kunna läsa och förstå texternas innebörd, eftersom alla andra ämnen också kräver god 

läsförståelse. Enligt det centrala innehållet i kursplanen för svenska i årskurs 1–3 ska 

undervisningen ge eleverna "lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa 

läsningen efter textens form och innehåll" (Skolverket, 2017a, s. 253). Vidare beskrivs i läroplan 

(Skolverket, 2017a) att eleverna ska kunna tolka berättande texter, faktatexter samt instruerande 

texters innehåll, budskap och struktur. Westlund belyser även hon vikten av läsförståelse: 

 

Läsförståelse betraktas alltmer som viktig inte bara för akademiskt lärande utan 

främst för ett livslångt lärande. (National Reading Panel, i Westlund 2009, s. 

96) 

 

Sverige deltar i två internationella studier, PISA (Programme for International Student Assessment) 

samt PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Dessa två studier kartlägger 

kunskaperna elever besitter i olika åldersgrupper i svenska skolan, där läsförståelse är ett av 

kunskapsområdena. I den första PISA-undersökningen, år 2000, visade Sverige väldigt goda resultat 

i jämförelse med de andra länderna. Trenden har sedan dess varit stadigt nedåtgående, fram till 

undersökningen som gjordes 2015. De svenska eleverna visade då för första gången på en 
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förbättring av resultaten i läsförståelse, dock med en låg utgångspunkt (Skolverket, 2016). Vi ser en 

liknande trend i PIRLS undersökning i läsförmåga. Sverige låg på topp när studien startade år 2001, 

sedan visade resultaten en stadig försämring fram till 2011, då vi fick de sämsta resultatet någonsin, 

relaterat till andra länder. Resultaten 2016 visar på en förbättring i läsförståelse jämfört med 2011. 

Dock är vi inte tillbaka till de goda resultaten som påvisades i början (Skolverket, 2017b). Detta är 

en av anledningarna till att vi behöver fortsätta arbeta aktivt med läsning och framförallt 

läsförståelse tillsammans med våra elever. Lundberg och Herrlin menar att ”Skolans viktigaste 

uppgift är att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda texter.” (Lundberg och Herrlin 

2003, s. 5). Precis som vi beskrivit ovan, är språket avgörande för våra elever att behärska för att 

kunna vara en del av samhället. Vidare har vi redovisat att läsning är en språklig aktivitet och 

läsförståelse en betydelsefull faktor för att bli goda läsare. Av dessa anledningar vill vi göra en 

beskrivning och analys i vad forskningen säger om vilka undervisningsstrategier som förespråkas 

att användas i undervisningen och hur de används för att stötta elevers läsförståelse. Som blivande 

pedagoger behöver vi kunskapen i hur vi stöttar eleverna på bästa sätt. 
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 2. Syfte och frågeställningar 

2.1. Syfte 

Syftet med denna konsumtionsuppsats är att beskriva och analysera vad forskningen förespråkar 

som främjande undervisning för utveckling av läsförståelse. Vår studie inriktar sig på årskurs F-3. 

 

2.2. Frågeställningar 

Denna studie utgår ifrån frågeställningarna: Vilka undervisningsstrategier förespråkar forskningen 

för att stötta elever i att utveckla god läsförståelse? samt På vilket sätt främjar dessa strategier 

utvecklingen av läsförståelse? Dessa frågeställningar går in lite i varandra, då en 

undervisningsstrategi alltid följs åt av en effekt. Vi vill dock förtydliga hur strategierna främjar 

utvecklingen av läsförståelse med vår andra frågeställning. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt beskriver vi centrala begrepp och redovisar teoretiska utgångspunkter som ligger till 

grund för vår litteraturstudie.  

3.1. Språkets delar 

Vårt språk är uppbyggt av flera olika delar och nedan redovisar vi en grundläggande översikt över 

de väsentliga begreppen. 

 

Taube (2013) beskriver de olika delarna på följande sätt: fonologi är studiet av språkljudens 

funktion och varje språk byggs upp av olika språkljud, som kallas fonem. Vi tolkar detta som att 

förmågan att utläsa och höra fonemen är en förutsättning för läsning. Morfologi är läran om hur ord 

bildas och hur de böjs. Kunskapen att ord böjs på olika sätt och har olika betydelsebärande delar, 

morfem, är också av stor vikt för läsningen (a.a.). Vidare beskriver Taube (2013) semantik som är 

läran om ord och sammansatta ords betydelse/innebörd. En god semantisk förmåga innebär att man 

har ett bra ordförråd och förstår att samma ord kan betyda olika saker. Syntax är läran om hur ord 

sätts ihop till meningar och att om följden på orden ändras kan konsekvensen bli att betydelsen 

också ändras. Pragmatik är läran om hur språket används i förhållande till olika sammanhang, till 

exempel ”Ge hit” eller ”Kan jag be att få”. Det handlar även om att anpassa språket till den man 

talar eller skriver till (a.a.). Taube (2013) hävdar att det är viktigt att vara medveten om att ett språk 

har olika infallsvinklar och menar att språklig medvetenhet är avgörande vid läsinlärning.  

3.2. Läsning 

Läsning är en komplex process som innefattar många olika komponenter. Lundberg och Herrlin 

(2003) delar in det i fem dimensioner som samspelar i den tidiga läsutvecklingen: fonologisk 

medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse samt läsintresse. Vi kan således 

konstatera att det är många beståndsdelar som ska samordnas. Lundberg och Herrlin (2003) menar 

att fonologisk medvetenhet innefattar att bli medveten om att varje bokstav representeras av ett 

språkljud. Detta innebär att barn måste kunna byta perspektiv från vad som sägs till hur det sägs, 

alltså vilka bokstavsljud som bygger upp ordet. Vidare beskriver Lundberg och Herrlin (2003) att 

när barn kan identifiera språkljuden börjar de kunna avkoda ord och är alltså på väg att knäcka 

koden. Med flyt i läsningen menar Lundberg och Herrlin (2003) att det inte bara innefattar 

automatisering av ord utan även att läsaren ger meningarna liv och använder prosodi. När eleverna 

börjar få bra flyt i läsningen och ordavkodningen i stort sett är automatiserad, kan de lägga energi 

på att tolka och förstå texten. Vidare hävdar Lundberg och Herrlin (2003) att läsförståelse och 
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läsflyt är starkt sammankopplade och att läsflyt är det som länkar samman ordavkodning och 

läsförståelse. Läsförståelse kommer vi beskriva mer ingående längre fram, vilket leder oss till den 

sista dimensionen läsintresse. Lundberg och Herrlin (2003) klargör att läsintresse är en viktig faktor 

i att utvecklas som god läsare. De menar att om intresset inte finns, finns heller inte drivet till att 

öva så mycket som behövs för att kunna ta del av läskulturen.  

 

Frank och Herrlin (2016) beskriver olika stadier i ordavkodningsutvecklingen: pseudoläsning 

(låtsasläsning), logografiskt- visuellt (känna igen ord som bilder), alfabetiskt-fonologiskt (kan 

koppla grafem till fonem) samt ortografiskt-morfemiskt (känna igen ord som helheter). Vidare 

betonar Frank och Herrlin (2016) vikten av att läraren behöver vara medveten om dessa stadier för 

att kunna stötta eleverna där de befinner sig.  

 

Som vi beskrivit ovan krävs med andra ord väldigt mycket av våra elever i de lägre åldrarna för att 

utvecklas och bli goda läsare. Vi som lärare behöver vara där och stötta, motivera och modellera. 

Detta i enlighet med läroplanens övergripande mål och riktlinjer då läraren ska ”organisera och 

genomföra arbetet så att eleven […] får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling” 

(Skolverket 2017a, s.14). 

3.3. The simple view of reading 

Taube (2013) beskriver läsning utifrån Gough och Tunmer samt Hoover och Goughs formel,” The 

simple view of reading”. Denna formel påvisar vilka faktorer som är inblandade för att nå läsning. 

Formeln är: Avkodning x Förståelse = Läsning, där vi kan se att båda faktorerna måste inkluderas 

för att nå produkten läsning och således läsförståelse. Taube (2013) beskriver avkodning som en 

brygga mellan ordets bokstäver och det talade språket, alltså ordigenkänning. Vidare menar Taube 

(2013) att, för att förstå textens mening, behövs både ordigenkänning och ordförståelse.  

3.4 Läsförståelse 

Under avsnittet läsning redogjorde vi för fyra av de fem dimensioner som Lundberg och Herrlin 

(2003) menar är avgörande för elevers tidiga läsutveckling. Nedan redovisar vi dimensionen 

läsförståelse utifrån flera olika perspektiv.  

 

Eleverna som kliver in i klassrummet för första gången bär redan med sig en massa literacy-

händelser i form av olika idéer och tankar om symboler i deras omgivning som de försöker tyda 

(Eckeskog, 2015). Eckeskog (2015) använder OECD:s definition av begreppet literacy: 
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Förmågan att kunna använda tryckt eller handskriven text för att fungera i 

samhället och uppfylla kraven i olika vardagssituationer, för att kunna 

tillgodose sina behov och för att förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina 

personliga förutsättningar. (Eckeskog, 2015, s. 15) 

 

OECD:s definition påvisar att det är av stor vikt att elever utvecklar en god literacy, då det kommer 

att påverka inte bara deras skolgång utan deras fortsatta utveckling i livet. Eckeskog (2015) menar 

att alla de känslor, attityder och värderingar kring literacy från vår tidiga barndom genomsyrar vårt 

sätt att tänka. Lundberg och Herrlin (2003) påvisar även de att trots att barn inte kan ordavkoda kan 

de av sammanhanget gissa sig till vad det står på till exempel skyltar. De menar vidare att lärarens 

uppdrag därför är att lära barn att förstå texten baserat på vilka ord som används istället för 

gissningar utifrån sammanhanget (a.a.). Vi tolkar detta som att lärare inte ska se elever som tomma 

blad som ska fyllas i, utan vara medvetna om att deras blad redan är ifyllda med mycket 

information, koder och symboler. Dessa behöver struktureras och sättas in i ett sammanhang för att 

elever ska kunna fortsätta utveckla kunskaper och förståelser kring literacy. För att koppla 

literacybegreppet till vad vår studie berör, hänvisar vi till OECD:s definition av reading literacy, 

läsförståelse, som används i PISA:  

 

Läsförståelse, Reading literacy, är en individs förmåga att förstå, använda och 

reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla 

sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället. Utöver avkodning 

och ytlig förståelse, inbegriper läsning tolkning och reflektion samt förmåga att 

använda läsning för att uppnå sina mål i livet. (Skolverket, 2016, s. 10)  

 

Återigen påvisas hur betydande läsning och läsförståelse är för att vi som människor ska utvecklas 

och vara delaktiga i gemenskapen. Läsning och läsförståelse är således eftersträvansvärda 

kunskaper. Vi vill jämföra det med hur Eckeskog (2015) väljer att beskriva läsförståelse: ”Block, 

Gambrell och Pressley (2002) definierar läsförståelse som att förvärva mening från en skriven text 

genom att läsaren interagerar med texten. Det viktigaste med att läsa är alltså att förstå det lästa och 

därför är undervisningen i läsförståelse en av lärarens största utmaningar.” (Eckeskog 2015, s. 29). 

Vidare menar Eckeskog (2015) att läraren behöver klargöra och förevisa olika strategier i sin 

undervisning samt kunna se vad eleverna tampas med för att delge rätt strategi. Detta tolkar vi som 

att det är betydande för läraren att modellera och guida eleverna i undervisningen och att vara aktiv 

i klassrummet. Vidare vill vi jämföra det med hur Westlund (2009) definierar läsförståelse: 



 

 

11 

 

”Sammanfattningsvis kan man säga att läsförståelse är en dynamisk och målorienterad process, som 

inkluderar färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation. Man läser för att skapa mening 

och förståelsen påverkas av syftet, dvs uppgiftsformuleringen före läsningen.” (Westlund, 2009, s. 

70). Även Westlund betonar att läsförståelse är avgörande för att göra läsningen meningsfull och att 

det är en aktiv process.  

 

Som vi redovisat ovan är flera forskare samstämmiga i att läsförståelse är grundläggande för våra 

elevers möjlighet till deltagande i samhället och deras personliga utveckling. Vidare kan det 

konstateras att lärare har en avgörande roll för hur elever ska lyckas med detta. De olika 

definitionerna ovan nämner alla integration mellan läsare och text samt att det handlar om att skapa 

mening med att läsa. Vi väljer att fortsättningsvis använda oss av OECD:s definition i PISA av 

begreppet läsförståelse då vi anser att den belyser bredden och betydelsen av begreppet på ett 

tydligt sätt.   



 

 

12 

 

4. Metod 

I följande avsnitt redovisar vi vår metod kopplad till litteraturen, datainsamlingar och urval, 

analysmetod, en tabell över de utvalda artiklarna samt etiska överväganden.  

 

Med vår konsumtionsuppsats vill vi belysa vad forskningen lyfter fram som främjande 

undervisningsstrategier för elevers läsförståelse. Vi vill göra en så välgrundad och rättvisande 

sammanställning som möjligt. Därför har vi valt att utgå ifrån Hartmans (2003) samt Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengströms (2013) beskrivningar av hur en konsumtionsuppsats bör 

disponeras och vad innehållet ska vara. När man skriver en litteraturstudie besvaras ändamålsenliga 

frågeställningar utifrån tidigare forskning, till skillnad från när man själv samlar in data (a.a.). I vårt 

fall söks svar angående undervisningsstrategier som gynnar god läsförståelse. Eriksson Barajas m.fl. 

(2013) menar att för att kunna göra välgrundade slutsatser och analyser i en konsumtionsuppstas, 

krävs det studier av hög kvalitet i stor mängd som underlag. Hartman (2003) betonar att det ska 

finnas en inbördes samhörighet mellan metod, frågeställning och urval i en studie. Det vill säga vad 

studien ska belysa, det material som går att förfoga över och hur materialet används (a.a.). Utifrån 

ovanstående beskrivning av vad som kännetecknar kvalitet i en litteraturstudie, har vi valt att söka 

på olika sökord både på svenska och engelska, för att få en bredd i materialet. Vidare granskar vi 

materialet utifrån de frågeställningar vi har, för att begränsa antalet artiklar vi analyserar mer 

ingående. För att försäkra oss om att det är vetenskapliga artiklar vi granskar har vi valt artiklar som 

är ”peer reviewed”. I avsnittet datainsamlingar och urval redovisar vi hur vi har gått tillväga vad 

gäller vår urvals-och sök-metod. Vi redovisar även våra utvalda artiklar i en tabell. Metaanalysen 

presenteras i resultatdelen. Vi har utgått ifrån The Campbell Collaboration som anger fyra kriterier 

för en fullbordad systematisk litteraturstudie. De beskrivs enligt följande: 

 

1.Tydligt beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar  

2.En uttalad sökstrategi  

3.Systematisk kodning av alla inkluderade studier  

4. Metaanalys ska användas för att väga samman resultat från flera små studier 

(om det är möjligt). (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 27)   

 

Vår konsumtionsuppstas omfattar en kvalitativ ansats vilket Eriksson Barajas m.fl. (2013) beskriver 

handlar om att redogöra, begripa, klargöra, och förtydliga. Forskaren ska möta situationen med nya 

ögon och det specifika fallet ska försöka uppnås med en holistisk förståelse.   
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4.1. Datainsamlingar och urval 

Enligt de ovan beskrivna kriterierna redovisar vi nedan hur vi har sökt och gjort vårt urval av 

artiklar. Våra utvalda vetenskapliga artiklar omfattar både kvalitativa och kvantitativa ansatser och 

har valts i enlighet av Eriksson Barajas m.fl. (2013) kriterier för datainsamling i en litteraturstudie. 

De vetenskapliga artiklarna vi har insamlat har vi sökt fram via databaserna ERIC, UniSearch samt 

LIBRIS, dock gav inte sökningen i LIBRIS några relevanta träffar. Vi valde dessa databaser för att 

de var användarvänliga och lättöverskådliga. Vi har även gjort manuella sökningar utifrån 

referenslistorna i Westlund 2009, Persson 2016 samt utifrån ett par av våra lästa artiklar.   

 

Vi inledde med att söka i UniSearch med sökordet läsförståelse och det gav oss 1666 träffar. Vi 

valde att avgränsa med peer review (granskade artiklar) och det genererade 14 artiklar. Av de 

artiklarna behöll vi fem utifrån dess titlar, för vidare granskning. De övriga valdes bort då vi ansåg 

att ämnena inte behandlade vår frågeställning. Vidare sökte vi i UniSearch med sökordet reading 

comprehension vilket gav 142 822 träffar. Genom att använda begräsningarna peer review (77 982), 

ändra år till 2003–2018 (53 699), lägga till sökorden primary school (3121) och models kom vi ner 

till 540. Vi ansåg att urvalet fortfarande var för stort och lade till begränsningarna visa endast: 

fulltext online, akademiska tidskrifter, ämnet reading comprehension samt primary school students, 

vilket till slut gav oss 14 artiklar. Utifrån titlarna på dem ansåg vi att sju stycken motsvarade vår 

frågeställning. Vi gjorde ytterligare en sökning i UniSearch, då vi började med sökorden models for 

reading comprehension, då fick vi fram 9094 artiklar. Efter samma begränsningar som ovan, kom 

vi ner till 21 artiklar, då vi utifrån titel behöll fyra stycken. Vi kände dock att vi ville ha fler artiklar 

att analysera, så vi sökte även i ERIC med sökorden reading comprehension vilket gav 24 468 

artiklar. Vi använde oss av samma urval som ovan för att minska ner antalet, lade till sökordet 

primary school, dock använde vi sökordet strategies istället för models. Vi valde att använda 

sökordet strategies då vi under processen ändrade vi frågeställningen från modeller, till strategier, 

då vi upptäckte att det svarade bättre mot de artiklar vi fick fram. Vi hamnade till slut på 24 artiklar 

som vi via titeln sedan fick ner till fem artiklar. Till sist använde vi Unisearch igen, med sökordet 

teaching models, vilket gav oss 388 025 träffar. Återigen använde vi samma begränsningar som 

ovan, sökorden reading comprehension och primary school vilket gav oss 35 artiklar. Genom att 

granska titlarna på dessa begränsade vi oss till nio artiklar. Den manuella sökningen resulterade i 

fyra artiklar för vidare läsning.  
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Vidare granskning av utvalda artiklar gjorde vi genom att läsa sammanfattning (abstract). Efter 

denna granskning har vi kvar 21 artiklar. Vi valde bort de övriga på grund av deras irrelevans då det 

var fel målgrupp, dubbletter, ej peer reviewed samt riktade in sig på fel ämne som till exempel läs-

och-skrivsvårigheter. Avslutningsvis har vi kvar 17 artiklar, som vi sparat efter att ha läst syfte och 

resultat, som är av relevans utifrån vår frågeställning. Efter ytterligare analyser av artiklarna har ett 

par artiklar tagits bort på grund av att deras fokus inte låg på läsförståelse. Detta resulterar i att vår 

konsumtionsuppsats baseras på totalt 14 artiklar. Vi har valt att ha med ett antal artiklar vars studier 

inriktar sig mot årskurser i både låg och mellanstadiet på grund av dess relevans till vår 

frågeställning. 

4.2. Analysmetod 

Vi inledde med att dela upp artiklarna mellan oss, så vi läste hälften var. Sedan bytte vi artiklar med 

varandra för att försäkra oss om att vi tolkat artiklarna lika. Vi ägnade mycket tid till att 

sammanfatta varje artikel och strukturera dem utifrån resultat och syfte, vilket underlättade vårt 

arbete med sammanställningen av resultatet. Efter det utförde vi en tematisk analys för att 

strukturera upp artiklarna i olika teman. När vi analyserade upptäckte vi olika gemensamma 

sammankopplingar mellan artiklarna, som till exempel visualiseringar. Därefter utförde vi en 

systematisk kodning i enlighet med steg tre i The Campbell Collaborations kriterier (Eriksson 

Barajas m.fl. 2013). När vi kodade ringade vi in det centrala i artiklarnas resultat till exempel 

effekten av undervisning med språkets delar. Sedan jämförde vi det centrala i resultatet med 

varandra och fann återkommande begrepp som fanns gemensamt i artiklarna, till exempel explicita 

instruktioner. Denna kodning av gemensamma nämnare i resultaten genererade till att vi delade in 

dem under tre övergripande teman. Dessa teman kan ses som underrubriker i vårt resultat som 

svarar på vår frågeställning, som till exempel undervisning med explicita instruktioner.  

4.3. Tabell av utvalda artiklar 

Nedan presenterar vi våra 14 analyserade artiklar i en översiktlig tabell, indelad i bokstavsordning 

utifrån författarnas efternamn.  

Tabell 1.  

Författare  År  Land  Databas Sökord  Metod  

Basar & Gürbüz 2016 Turkiet Manuell 

sökning/ 

UniSearch 

Reading comprehension, 

strategies or methods or 

techniques 

Interventionsstudie 
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Deacon & Kieffer  2018  Kanada ERIC  Reading comprehension, primary 

school, strategies  

Longitudinell 

Interventionsstudie 

Ferguson, Currie, 

Paul & Topping   

2009  Skottland  UniSearch Reading comprehension, primary 

school, models 

Longitudinell 

interventionsstudie  

Glenberg, Guitirrez, 

Levin, Japuntich & 

Kaschak 

2004  USA  UniSearch Models for reading 

Comprehension  

Interventionsstudie 

Observation  

 

Gulhiz 2016  Turkiet  ERIC  Reading comprehension, primary 

school, strategies   

Interventionsstudie, 

mixad metod, 

enkäter 

Guthrie, Wigfield, 

Barbosa, 

Pernecevich, 

Taboada, Davis, 

Scafiddi & Tonks  

2004  USA  Manuell 

sökning/ 

ERIC  

Concept Oriented Reading 

Instruction  

Interventionsstudie 

Maine & Shields 2015  Storbritannie

n  

ERIC  Reading comprehension, primary 

school, strategies  

Interventionsstudie 

observation 

Reichenberg & 

Emanuelsson 

2014 Sverige UniSearch Läsförståelse Interventionsstudie 

Reutzel, Smith & 

Fawson  

  

2005  USA  Manuell 

sökning/ 

UniSearch  

reading comprehension models, 

primary school, strategies  

  

Interventionsstudie

observationer, 

mixad metod 

Richter, Isberner, 

Naumann & Neeb 

 2013   Tyskland  UniSearch  teaching models, reading 

comprehension, primary school  

  

Interventionsstudie 

Spörer, Brunstein & 

Kieschke 

2009  Tyskland Manuell 

sökning/ 

UniSearch 

  

Reciprocal Teaching  Interventionsstudie 

Tobia, Ciancaleoni 

& Bonifacci 

2017  Italien  UniSearch  Reading Comprehension, 

primary school, models 

Interventionsstudie  
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van der Schoot, 

Horsley & Lieshout 

2010  Holland  UniSearch  teaching models, reading 

comprehension, primary school  

Interventionsstudie 

Vitale & Romance  2013  USA  ERIC  Reading Comprehension, 

primary school, strategies   

Interventionsstudie 

4.4 Etiska överväganden 

När en litteraturstudie utförs behöver etiska överväganden beaktas. Hartman (2003) menar att 

studier av forskning inte ska undanhålla oönskade fakta utan påvisa sanningen av forskningen. 

Eriksson Barajas m.fl. (2013) framhåller vikten av att göra etiska överväganden gällande 

litteraturstudiens urval samt redovisning av resultatet. Vidare framhåller Eriksson Barajas m.fl. 

(2013) några övergripande riktlinjer vid etiska övervägande, till exempel att urvalet av studier är 

baserat på etisk grund, att presentera de valda artiklar som ska behandlas i litteraturstudien samt att 

redovisa de resultat som påvisas i litteraturstudien oberoende om det gynnar hypotesen eller ej. 

Dessa överväganden har beaktats i vår litteraturstudie genom att vi har använt oss utav relevanta 

databaser för sökning av vetenskapliga artiklar samt enbart valt peer reviewed artiklar. De urval vi 

gjort grundar sig i artiklarnas relevans gentemot vårt syfte och frågeställning och inte på deras 

resultat, på detta sätt väljs inga artiklar bort på grund av att de ej gynnar ett resultat. En åtanke att ta 

hänsyn till är att den övervägande delen av våra valda artiklar är skrivna på engelska, vilket inte är 

vårt modersmål. För att undvika feltolkning av resultaten av den lästa forskningen har vi valt att 

gemensamt granska, tolka och bearbeta dem. I merparten av våra valda artiklar använder författarna 

etiska överväganden. 
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5. Resultat 

I enlighet med The Campbell Collaborations kriterier (i Eriksson Barajas m.fl., 2013) presenterar vi 

i detta avsnitt vår metaanalys. Resultatet redovisas utifrån de tre övergripande teman vi fann när vi 

kodade artiklarna. Dessa teman har vi som rubriker nedan, vilka är: 1) undervisning med explicita 

instruktioner, 2) undervisning med visualiseringar samt 3) undervisning med utgångspunkt i 

språkets delar. Dessa teman besvarar även vår första frågeställning: Vilka undervisningsstrategier 

förespråkar forskningen för att stötta elever i att utveckla god läsförståelse? Vår andra 

frågeställning: På vilket sätt främjar dessa strategier utvecklingen av läsförståelse? besvaras även 

den under varje rubrik. 

5.1. Undervisning med explicita instruktioner 

Resultaten i några av våra artiklar påvisar att i undervisningen har användandet av olika explicita 

instruktioner visat sig vara främjande för elevers läsförståelse (Başar & Gürbüz, 2016; Gulhiz, 

2016; Guthrie, Wigfield, Barbosa, Pernecevich, Taboada, Davis, Scafiddi & Tonks, 2004; 

Reichenberg & Emanuelsson, 2014; Reutzel, Smith & Fawson, 2005; Spörer, Brunstein & 

Kieschke, 2009; Tobia, Ciancaleoni & Bonifacci, 2017; Van der Schoot, Horsley & Lieshout, 2010) 

(se tabell 1). Vi såg vissa variationer i de olika stegen i strategierna. En del av strategierna har steget 

”tidigare erfarenheter” med som komponent. Vi väljer därför att dela in detta avsnitt i 

underrubrikerna: instruktioner som inte inkluderar tidigare erfarenheter samt instruktioner som 

inkluderar tidigare erfarenheter. 

5.1.1. Instruktioner som inte inkluderar tidigare erfarenheter 

Reichenberg och Emanuelsson (2014) jämför i sin interventionsstudie två olika 

instruktionsmodeller för 71 elever i årskurs 3, Reciprocal Teaching (RT) och Questioning the 

Author (QtA). Reichenberg och Emanuelsson (2014) beskriver RT som en strategiinriktad modell 

och redovisar hur upphovsmännen bakom RT, Palinscar och Brown definierar modellen. Modellen 

är indelad i fyra steg: förutspå, ifrågasätta, klargöra och sammanfatta, då läraren först modellerar 

och eleverna tar efter läraren (a.a.). ”Questioning the Author går, som namnet antyder, ut på att 

ifrågasätta textförfattaren” (Reichenber & Emanuelsson, 2014, s. 5). De kommer fram till att båda 

modellerna främjar läsförståelseutvecklingen. De redovisar också att det inte är någon större 

skillnad mellan modellerna utifrån slutresultatet. De menar att anledningen till det, kan vara för att 

båda modellerna bygger på lärarledda strukturerade explicita samtal (a.a.). Även Gulhiz (2016) 

påvisar i sin interventionsstudie, med 54 elever i årskurs 4, att RT utvecklar läsförståelsen på ett 

effektivt sätt. Dock ansåg ett fåtal elever i studien att denna undervisning (RT) upplevdes 
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komplicerad, då de tyckte att det fanns för många steg att utföra och var tidskrävande (a.a.). Vidare 

hävdar även Spörer m. fl. (2009) att modellen RT bidrar till ökad läsförståelse genom explicita 

läsinstruktioner vilket de påvisar i sin interventionsstudie med 210 elever i årskurs 1–6.  

 

Även Başar och Gürbüz (2016) visade i sin studie att läsförståelse utvecklas effektivt med explicita 

instruktioner. Deras interventionsstudie riktade sig mot elever i årskurs 4 och det ingick totalt 57 

elever i studien uppdelat på testgrupp och kontrollgrupp. Syftet med studien var att undersöka hur 

effektiv SQ4R-strategin är. Detta är en strategi som är indelad i sex olika steg: Survey, Question, 

Read, Reflect, Recite och Review (Başar & Gürbüz, 2016). Vi väljer att använda de svenska orden 

för dessa steg och kommer i fortsättningen använda följande begrepp: undersökning (survey), fråga 

(question), läsa (read) reflektera (reflect), läsa upp (recite) och granska (review). Övergripande 

beskriver Başar och Gürbüz (2016) att de olika stegen innebär; 1) undersökning - här ska eleven 

bland annat undersöka bokens titel, författare, rubriker, underrubriker, illustrationer samt första och 

sista meningen i boken; 2)  frågor - eleven eller läraren förbereder frågor som kan besvaras i texten 

genom att använda sig av underrubrikerna i boken samt frågorna: varför, vem, vad, hur och var;    

3) läsa - eleven läser noggrant texten och ger muntliga eller skriftliga svar på frågorna som gjordes 

i föregående steg; 4) reflektera - här ska eleven sammanfatta samt utvärdera informationen som 

erhållits genom texten utan att gå tillbaka till den; 5) läsa upp - nu ska eleven kontrollera att de 

förstått vad de läst genom att gå genom texten och stanna vid frågorna; 6) granska - en sista 

genomgång av texten och frågorna görs för att räta ut frågetecken och eventuella missförstånd. I 

resultatet redovisar Başar och Gürbüz (2016) att testgruppen, som arbetade med SQ4R, visade en 

dubbelt så stor ökning i läsförståelse på eftertestet jämfört med kontrollgruppen. Utifrån resultatet 

drog Başar och Gürbüz (2016) slutsatsen att SQ4R-strategin främjar utvecklingen av läsförståelse. 

5.1.2. Instruktioner som inkluderar tidigare erfarenheter 

Resultatet i Guthrie m.fl. (2004) visar samma trend, att explicita instruktioner främjar elevers 

läsförståelse. De utförde en interventionsstudie med sammanlagt 23 olika klasser i årskurs 3 från 

fyra olika skolor. De jämförde tre olika undervisningsinstruktioner; strategiinstruktioner, 

traditionella instruktioner och Concept Oriented Reading Instruction (CORI), genom att delegera ut 

någon av ovanstående undervisningsinstruktioner till klasserna. Guthrie m. fl. (2004) beskriver att 

eleverna använder olika strategier i CORI; använda tidigare erfarenheter, ställa frågor till texten, 

söka efter information, sammanfatta texten, organisera grafiskt (till exempel rita teckningar) och 

strukturera texten. Sedan intrigerades dessa strategier med fem olika motiverande arbetssätt; 

användande av innehållsmässiga mål vid läsning, användande av praktiska aktiviteter, eleverna 
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fick välja, användande av intressanta texter och stödja samarbete mellan elever vid läsning. 

Guthrie m.fl. (2004) visar i sin studie att de klassrum som utgått ifrån strategin CORI visade en 

högre läsförståelse, jämfört med de elever som arbetat efter strategiinstruktioner och traditionella 

instruktioner. Eleverna som arbetat med CORI var även mer motiverade och det gav en ökning av 

elevernas kognitiva strategier, jämfört med kontrollgrupperna.  

 

Även studien av Reutzel m. fl. (2005) visar att explicita instruktioner gynnar elevers läsförståelse. 

Reutzel m. fl. (2005) utförde en interventionsstudie med 80 elever fördelat på fyra klassrum i 

årskurs 4. De jämförde SSI (Single Strategy Instructions) och TSI (Transactional Strategies 

Instruction) för att se vilken som utvecklar läsförståelsestrategier effektivast och ökar läsförståelsen. 

SSI-eleverna använde sex läsförståelsestrategier, de fick arbeta med en i taget; använda tidigare 

erfarenheter, förutspå handlingen, visualisera, överse sitt läsande, ställa frågor till texten och 

sammanfatta texten. Till skillnad mot TSI- eleverna som använde en serie av läsförståelsestrategier 

samtidigt; använda tidigare erfarenheter, förutspå handlingen, sätta upp personliga mål i 

läsningen, ställa frågor till texten, fantisera, överse strukturen av texten, överse sitt eget läsande 

och sammanfatta texten. Resultatet av studien visade ingen större skillnad mellan strategierna 

gällande läsförståelse utan båda gav goda resultat. Dock visade elever som använt TSI strategin 

bättre resultat av läsförståelsetester utformat från staten, (motsvarande nationella prov) än elever 

som använt SSI strategin. Resultatet visade även att de som använde TSI strategin uppvisade större 

effekt i att förvärva och behålla innehållskunskap vid läsning av faktatexter.  

 

Resultaten ovan visar att ställa frågor till texten är en känd återkommande komponent i en rad olika 

strategier: RT, SQ4R, CORI, TSI och SSI, men hur förhåller sig den enskilda komponenten till 

utveckling av läsförståelse? Vi fann resultat som visade att när man endast jobbar med frågor till 

texten främjar det inte läsförståelse. Det behöver inkluderas i en strategi med fler komponenter. 

Detta visar Tobia m.fl. (2017) när de utförde en interventionsstudie där 1 658 elever från 

årskurserna 1–5 ingick. De jämförde tre modeller i att undervisa i läsförståelse; 1) ställa på ytan- 

och på djupet-frågor, 2) lyssna på högläsning och läsa texten själv och 3) där man inkluderade 

båda ovanstående modeller. Deras resultat påvisade att det arbetssätt då eleven fick lyssna till 

högläsning och läsa texten själv gav bäst effekt på läsförståelsen jämfört med att ställa på ytan- och 

på djupet-frågor till texten och modellen som inkluderade båda (a.a.).    
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Studierna som redovisats ovan, visade att samtliga ovanstående strategier gav eleverna en struktur i 

hur de ska ta sig an en text. Till exempel i SSI, då de börjar med steget att använda tidigare 

erfarenheter och avslutar med steget att sammanfatta texten. Vidare är eleverna aktiva på olika sätt i 

sin läsning genom att till exempel ställa frågor och klargöra eventuella svårigheter i texten, som 

återfinns i till exempel RT samt SQ4R. Genom att arbeta med explicita instruktioner får elever 

verktygen att kunna angripa olika texter och på detta sätt främjar dessa strategier elevens utveckling 

av läsförståelse. Detta besvarar vår andra frågeställning: På vilket sätt främjar dessa strategier 

utvecklingen av läsförståelse? 

5.2 Undervisning med visualiseringar 

Resultaten i några av artiklarna påvisar effekten av att undervisa med olika visualiseringar för att 

utveckla läsförståelse (Glenberg, Guitirrez, Levin, Japuntich & Kashak, 2004; Main & Shields, 

2015; Van der Schoot, Horsley & Lieshout, 2010). Detta är det andra temat som också besvarar vår 

första frågeställning: Vilka undervisningsstrategier förespråkar forskningen för att stötta elever i att 

utveckla god läsförståelse? 

 

Van der Schoot m. fl. (2010) jämför i sin interventionsstudie om standardinstruktioner eller 

situationsinstruktioner ger olika effekt i läsförståelseutvecklingen. I studien deltog 19 elever med 

god läsförmåga och 19 elever med svag läsförmåga. Alla deltagare fick använda båda 

instruktionerna. Situationsinstruktioner var utformade så att eleverna uppmuntras till att fantisera 

och föreställa sig om handlingen i olika sagor. Standardinstruktionerna, däremot, uppmuntrade inte 

detta arbetssätt. Resultatet visade att när eleverna fick arbeta efter situationsinstruktioner gav det 

fler korrekta svar på läsförståelse. Ett annat resultat som visade sig var att även de svaga läsarna 

ägnade mer tid till sitt läsande, ökade sin läshastighet samt ökade sin minneskapacitet vid 

bearbetning av texten. De såg även att när de goda läsarna arbetade efter situationsinstruktioner 

ägnade de mindre tid vid bearbetning av texten. Samtidigt förvandlade de informationen i texten till 

inre mentala bilder för att förstå texten på djupet. Slutsatsen som drogs av författarna var att när 

eleverna uppmuntras till att visualisera, fantisera och föreställa sig handlingen i sagorna, resulterar 

det i en god läsförståelse (a.a.).  

 

Vidare påvisar Maine och Shields (2015) i sin interventionsstudie att visualisering ger god effekt på 

elevers läsförståelse. De jämför en testgrupp bestående av 28 elever i årskurs 3 och 6 som fick 

arbeta med rörliga bildberättelser, mot en kontrollgrupp med elever i samma årskurser. Detta för att 

se om undervisning med rörliga bildberättelser utvecklar läsförståelsestrategier oberoende av 
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fonologisk avkodningsförmåga. Resultatet av denna studie påvisade att rörliga bildberättelser 

stödjer läsförståelse och utvecklar läsförståelsestrategier som till exempel: diskussion, 

sammanfattning, ställa frågor och förutspå handling. Detta arbetssätt främjade även elevernas 

förmåga att känna igen olika typer av textformer och förmågan att förmedla kunskap från en typ av 

text till en annan (a.a.).  

 

Ett ytterligare resultat som pekar på att visualisering främjar utveckling av läsförståelse och 

läsförståelsestrategier finner vi i Glenberg m.fl. (2004). De utförde en interventionsstudie med 89 

elever från årskurs 1–2. Eleverna fick använda fysiska objekt, som leksaker, för att förstå och tolka 

texter. Eleverna fick läsa olika texter där karaktärerna och handlingen kunde återberättas med hjälp 

av fysiska objekt, till exempel i en berättelse om en bondgård så användes leksaker som traktor, 

olika djur, ladugård och bonde. Efter att man arbetat på detta sätt testades elevernas minne genom 

att ta bort de fysiska objekten och eleven fick muntligt återberätta texten. Resultatet visade att 

eleverna, genom visualiseringar, skapade läsförståelsestrategier som blev överförbara till verbala 

texter. I studien framkom även att eleverna utvecklade förmågan att minnas den lästa texten och 

göra inferenser (a.a.).   

 

Enligt studierna som vi redovisat ovan, främjar visualiseringar utveckling av läsförståelse. Dessa 

strategier främjar utvecklingen genom att i undervisningen arbeta med fantasi, fysiska föremål 

kopplat till texten samt rörliga bildberättelser. Detta leder till att eleverna får överförbara 

läsförståelsestrategier att använda när de läser samt att de utvecklar läsförståelseförmågan.   

5.3 Undervisning med utgångspunkt i språkets delar 

I vissa av artiklarna visade forskningen på att undervisning i språkets delar främjar utvecklingen av 

läsförståelse (Deacon & Kieffer 2018; Ferguson, Currie, Paul & Topping 2009; Guthrie, Wigfield, 

Barbosa, Pernecevich, Taboada, Davis, Scafiddi & Tonks 2004; Richter, Isberner, Naumann & 

Neeb 2013; Vitale & Romance 2013). Detta tredje tema besvarar även det vår första frågeställning: 

Vilka undervisningsstrategier förespråkar forskningen för att stötta elever i att utveckla god 

läsförståelse? På samma sätt som ovan tydliggör vi svaret på vår andra frågeställning: På vilket sätt 

främjar dessa strategier utvecklingen av läsförståelse? i slutet av avsnittet. 

 

Richter m.fl. (2013) undersökte i sin interventionsstudie bandet mellan tre huvudkomponenter i 

lexikal kvalitet (fonologisk, ortografisk och syntaktisk) och läsförståelse. Studien utfördes på 247 

elever i årskurs 1–4. Resultatet visar att samtliga tre komponenter är starkt sammankopplade med 
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utvecklingen av läsförståelse (a.a.). Vidare visade resultatet att när eleverna har en effektiv tillgång 

till lexikala representationer ges arbetsminnesresurser till förståelseprocesserna istället (a.a.).  

 

Deacon och Kieffer (2018) har i sin longitudinella interventionsstudie kunnat påvisa 

sammankopplingen mellan syntaktisk medvetenhet och läsförståelse. I studien ingick 100 elever 

som följdes från årskurs 3 till årskurs 4. I årskurs 3 fick eleverna aktivt arbeta med syntaktisk 

medvenhet för att sedan i årskurs 4 testas i hur det påverkade läsförståelsen (a.a.). Resultatet i 

studien visar att syntaktisk medvetenhet har en direkt och betydande koppling till utveckling av 

läsförståelse. De menar att detta resultat antyder att undervisning om syntaktiska strukturer leder till 

förbättringar i elevers läsförståelse (a.a.).  

 

Vidare konstaterar Vitale och Romance (2013) att aktivt arbete med en härledd ordförrådmodell kan 

elever utveckla god läsförståelse. Vitale och Romance (2013) utförde interventionsstudien på ett 

stort antal elever i årskurs 3–5. Eleverna fick arbeta utifrån en semantisk ordfamiljsorienterad 

strategi där de fick arbeta med ordförståelse med hjälp av nyckelord. Deras resultat visar att när 

eleverna arbetar på detta sätt krävs det implicit att uppmärksamheten fokuseras på förståelsen av 

varje berättelse vilket leder till utveckling av läsförståelse (a.a.).  

 

Ferguson m.fl. (2009) visar i sin interventionsstudie, resultat som även det pekar på att genom 

undervisning av språkets olika delar utvecklas läsförståelse. De utförde ett tvåårigt 

läskunnighetsprogram med 20 elever i årskurs 1–2 och syftet var att studera dess effekter i läsning 

och stavning. De jämförde dessa 20 elever mot en kontrollgrupp med tio elever. 

Läskunnighetsprogrammets fokus låg på 1) fonologisk medvetenhet med instruktion, 2) utveckling 

av semantiska kunskaper, 3) användning av metakognitiva strategier för att förbättra ordavkodning 

och förståelse. De deltagande klasserna i läskunnighetsprogrammet blev tilldelade färdiga lektioner 

med instruktioner för hur läraren skulle arbeta. Deras resultat visade att de elever som undervisats i 

läskunnighetsprogrammet erhöll en betydande förbättring inom läsförståelse, ordförståelse och 

stavning. Denna förbättring påvisade även eleverna behålla över tid, då man följde upp resultatet ett 

och två år efter att denna studie utfördes (a.a.).  

 

Utifrån vår ovanstående redovisning av studierna, kan man se att arbetet med språkets delar även 

det utvecklar läsförståelse. Strategierna främjar elevernas utveckling på så sätt att eleverna får 
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kunskap i språkets delar och hur det är uppbyggt. På så vis kan eleverna lägga mer energi på att 

förstå det lästa, än att kämpa med att förstå till exempel meningens uppbyggnad.  

5.4. Resultatsammanfattning 

Ovan redovisar vi resultatet av vår analys gällande vilka undervisningsstrategier forskningen 

förespråkar vara främjande för utvecklingen av läsförståelse samt på vilket sätt de främjar. Som vi 

kan se är ställa frågor, sammanfatta, förutspå och tidigare erfarenheter gemensamma komponenter 

i flera olika strategier. Likaså de explicita instruktionerna och lärarens aktiva roll (Başar & Gürbüz, 

2016; Guthrie, Wigfield, Barbosa, Pernecevich, Taboada, Davis, Scafiddi & Tonks, 2004; Pilten, 

2016; Reichenberg & Emanuelsson, 2014; Reutzel, Smith & Fawson, 2005; Spörer, Brunstein & 

Kieschke, 2009; Tobia, Ciancaleoni & Bonifacci, 2017; Van der schoot, Horsley & Lieshout, 2010). 

Dessutom kan vi genom studien som Tobia m.fl. (2017) gjorde se att ett antal komponenter måste 

samspela för en god läsförståelse. Deras studie visade att om läraren fokuserade på bara en 

komponent, så som att ställa frågor till texten, fick eleverna inte samma goda resultat som när man 

arbetar med det i samspel med andra komponenter (a.a.). I enlighet med resultatet ovan ser vi att de 

strategier som gynnar god läsförståelseutveckling innehåller flera steg och explicita instruktioner.  

 

Enligt den analyserade forskningen påvisas att undervisning med visualiseringar lämpar sig bra för 

de tidiga åren samt för lite svagare elever, då de utvecklar överförbara läsförståelsestrategier oavsett 

om eleverna kan läsa eller inte. Även i dessa strategier krävs det explicita instruktioner samt en 

aktiv lärarroll (Main & Shields, 2015; Glenberg, Guitirrez, Levin, Japuntich & Kashak, 2004; Van 

der Schoot, Horsley & Lieshout, 2010). 

 

Forskningen påvisar även att undervisning i språkets delar utvecklar en god läsförståelse. Det som 

främst visade sig utveckla läsförståelse i artiklarnas resultat var komponenterna fonologisk 

medvetenhet, ortografisk medvetenhet, syntaktisk medvetenhet och semantisk medvetenhet. 

Resultaten ovan visar på en direkt sammankoppling mellan språkets delar och utvecklandet av 

läsförståelse (Deacon & Kieffer 2018; Ferguson, Currie, Paul & Topping 2009; Guthrie, Wigfield, 

Barbosa, Pernecevich, Taboada, Davis, Scafiddi & Tonks 2004; Richter, Isberner, Naumann & 

Neeb 2013; Vitale & Romance 2013). 
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6. Diskussion 

Nedan presenterar vi vår resultatdiskussion, metoddiskussion, slutsats samt förslag på vidare 

forskning. Vi resonerar kring resultatet av studien utifrån våra frågeställningar kopplat till våra 

teoretiska utgångspunkter. I metoddiskussionen diskuterar vi eventuella begränsningar med studien 

samt om vi kunde ha gjort på något annat sätt. I slutsatsen besvarar vi vårt syfte. Vidare reflekterar 

vi kring förslag på framtida forskning kring undervisningsstrategier som utvecklar läsförståelse.  

6.1. Resultatdiskussion 

Syftet med vår konsumtionsuppsats var att sammanställa tidigare forskning kring strategier i 

läsförståelse. Vi utgick ifrån följande frågeställningar: Vilka undervisningsstrategier förespråkar 

forskningen för att stötta elever i att utveckla god läsförståelse? samt På vilket sätt främjar dessa 

strategier utvecklingen av läsförståelse? Genom vår studie fann vi tre övergripande teman: 1) 

undervisning med explicita instruktioner, 2) undervisning med visualiseringar samt 3) undervisning 

med utgångspunkt i språkets delar, under vilka vi besvarar våra frågeställningar. Som vi beskriver 

ovan kommer vi i vår resultatdiskussion göra kopplingar till våra teoretiska utgångspunkter med 

våra frågeställningar som grund. Vidare kommer vi diskutera relevansen av resultatet för vår 

kommande yrkesroll som lärare.  

6.1.1. Undervisningsstrategier för läsförståelse 

Genom vår konsumtionsuppsats fann vi att undervisning med explicita instruktioner, undervisning 

med visualiseringar samt undervisning i språkets delar, ger eleverna förutsättningar att utveckla god 

läsförståelse genom olika lässtrategier.  

 

I resultatet ser vi att explicita instruktioner består av flera beståndsdelar för att utveckla god 

läsförståelse. Vi kopplar det till Lundberg och Herrlins (2003) beskrivning av läsning där de 

framhåller att för att nå produkten läsning är det flera beståndsdelar som ska samordnas, där 

läsförståelse är en betydande del. Till exempel i RT är det en förutsättning att de fyra stegen 

förutspå, ifrågasätta, klargöra och sammanfatta samspelar med varandra (Reichenberg & 

Emanuelsson, 2014). Vi tolkar det som att för att nå produkten läsning och nå förmågan 

läsförståelse, kan man inte enbart arbeta med en komponent eller ett steg i en strategi. Snarare 

påvisas att de olika stegen eller komponenterna måste samverka med varandra för att främja 

utvecklingen av läsförståelse. Vi kopplar detta även till The simple view of reading; Avkodning x 

Förståelse = Läsning, där det också påvisas att varje faktor måste vara med för att nå produkten 

läsning. Faktorn avkodning beskriver Taube (2013) som en länk mellan det muntliga och det 
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skrivna språket. Tobia m.fl. (2017) påvisar vikten av att underhålla avkodningsförmågan med att 

både få lyssna på texter som att läsa texter själv. Genom detta arbetssätt främjades utvecklingen av 

läsförståelse. Vi kan även se vikten av att eleven behöver besitta kunskap i ordigenkänning för att 

kunna tolka och förstå det upplästa och det lästa. Taube (2013) menar att för att utveckla 

läsförståelse behövs både ordigenkänning och ordförståelse. Frank och Herrlin (2016) trycker på 

vikten av att lärare är medvetna om var i ordavkodningsutvecklingen eleven befinner sig för att 

kunna stötta på rätt sätt. Utifrån ovanstående resonemang funderar vi på varför vi inte fann studier 

som belyser vikten av ordavkodning i utvecklingen av läsförståelse. Med tanke på att ordavkodning 

är en faktor i att nå produkten läsning som vi beskrivit ovan.  

 

Ett annat resultat pekar på att undervisning med språkets delar ger god läsförståelse. I till exempel 

Deacon och Kieffer (2018) belyser de länken mellan syntaktisk medvetenhet och utvecklingen av 

läsförståelse. Vi kopplar det till Taube (2013) som skriver, att språklig medvetenhet är avgörande 

vid läsinlärning. Utifrån detta gör vi tolkningen att vi lärare behöver lägga grunden med våra elever 

i de olika delarna i språkets byggstenar. I studien som Richter m.fl. (2013) utförde, påvisades att när 

eleverna besitter en god språklig medvetenhet kan arbetsminnesresurserna användas till 

läsförståelseprocessen istället.  

 

Lundberg och Herrlin (2003) menar att läsförståelse och läsflyt är starkt länkade med varandra, 

vilket vi kan koppla till strategierna SSI och TSI. Detta påvisas i Reutzel m.fl. (2005), där eleverna 

utvecklade både läsförståelse och läsflyt parallellt med varandra. Lundberg och Herrlin (2003) 

framhåller även att faktorn läsintresse är bunden till utvecklingen av goda läsare. Vi kan se denna 

koppling i resultatet av Guthrie m.fl. (2004) med att undervisa eleverna i strategin CORI. Eleverna 

utvecklade läsförståelse hand i hand med att de blev mer motiverade och intresserade av läsning.  

 

Som vi beskrivit i våra teoretiska utgångspunkter krävs det väldigt mycket av våra elever i de lägre 

åldrarna för att utveckla sin läsförståelse och att bli goda läsare. Ett tillvägagångssätt i att undervisa 

elever i läsförståelse, som vi fann i vårt resultat, är genom visualiseringar. Genom att undervisa med 

olika visualiseringar, till exempel rörliga bildberättelser som Main och Shields (2015) gör i sin 

studie, utvecklar elever överförbara läsförståelsestrategier och läsförståelse. Detta arbetssätt anser vi 

gynnar eleverna i de lägre åldrarna då de kan utveckla läsförståelse innan de har avkodningen 

automatiserad. 
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Som vi redogjort tidigare kliver elever in i klassrummet med egna erfarenheter i form av literacy-

händelser från deras omgivning som de försöker tyda. Modellerna CORI, SSI och TSI innehåller 

steget aktivera tidigare erfarenheter. Detta bidrar till att eleven interagerar sina tidigare erfarenheter 

till ett sammanhang och får en förståelse av det lästa. Dessa strategier hjälper elever att tyda sina 

literacy-händelser och sätta dem i ett sammanhang, vilket i sin tur utvecklar läsförståelse. Westlund 

(2009) sammanfattar läsförståelse som en rörlig process där ”färdigheter, tidigare kunskaper, 

strategier och motivation” (Westlund, 2009, s.70) ingår. Vi ser utifrån vårt resultat att dessa 

processer återkommer i de explicita instruktionerna i CORI, TSI och SSI.  

 

Som vi har nämnt tidigare har de explicita instruktionerna likheter med varandra, bland annat olika 

instruktioner i flera steg. Vi upptäckte dock skillnader i antal steg samt vad stegen innebar. Till 

exempel RT som innefattar fyra steg jämfört med SQ4R som innefattar sex steg. Båda strategierna 

har gemensamma drag, till exempel ställa frågor och förutspå, även om det i SQ4R benämns som 

undersöka. SQ4R innefattar även stegen reflektera, granska och läsa upp. Vi kan se att det inte är 

vad de olika stegen nödvändigtvis kallas för som är viktigt, utan att instruktionen innefattar olika 

steg i flera led. Det är när dessa steg samverkar med varandra som eleverna utvecklar sin 

läsförståelse. 

 

6.1.2. Lärarens roll 

Vi ser i de olika undervisningsstrategierna som analyserats, att lärare och elev interagerar med 

varandra oavsett strategi samt att lärare handleder elever in i strategierna och dess arbetsgång. Vi 

kan knyta an det till vad Eckeskog (2015) framhåller som vi nämner i vår bakgrund, att läraren 

måste inta en aktiv och modellerande roll. Till exempel i CORI då det är läraren som visar eleverna 

de olika stegen interagerat med olika arbetssätt som är motiverande (Guthrie m.fl. 2004). Vidare 

kan vi se att läraren har en modellerande och stöttande roll även i RT, SQ4R, TSI samt SSI. Även i 

Van der Schoot m. fl. (2010) samt Maine och Shields (2015) lyfts lärarens aktiva roll fram, för att 

guida eleverna i arbetet med visualiseringar. Vidare kan vi konstatera av resultatet att läraren har 

samma aktiva roll i undervisning med språkets delar, som till exempel belyses i Ferguson m.fl. 

(2009).  

 

Vidare vill vi belysa att resultatet är av relevans för vår kommande yrkesroll sett till vårt uppdrag 

som lärare. Enligt läroplan (Skolverket 2017a) ska vi lärare undervisa om olika lässtrategier för att 

elever ska kunna utveckla sin läsförståelse. Detta tolkar vi som att en del av lärarens uppdrag är att 
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handleda, stötta och modellera. Som vi skrivit tidigare krävs det mycket av våra elever för att 

behärska förmågan läsförståelse. Vi anser att vi lärare bör vara medvetna om olika 

undervisningsstrategier och deras inverkan på främjandet av läsförståelse, så vi kan få med alla 

elever oavsett deras olika förutsättningar.  

6.1.3. Avslutande reflektion 

I vårt avsnitt om läsförståelse påvisar vi vikten av att utveckla god läsförståelse för våra elever. 

Återigen vill vi knyta an till OECD:s definition av begreppet:  

 

Läsförståelse, Reading literacy, är en individs förmåga att förstå, använda och 

reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla 

sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället. Utöver avkodning 

och ytlig förståelse, inbegriper läsning tolkning och reflektion samt förmåga att 

använda läsning för att uppnå sina mål i livet (Skolverket, 2016, s. 10). 

 

Vi kan konstatera att ett av våra uppdrag som blivande lärare i F-3 är att stötta eleverna med detta. I 

vårt resultat redovisar vi olika undervisningsstrategier som forskningen förespråkar vara främjande 

för elevers utveckling av läsförståelse samt på vilket sätt de främjar. Vi menar att det redovisade 

resultatet är av relevans för blivande och yrkesverksamma lärare.  

6.2. Metodikdiskussion 

I vår sökning har vi använt olika sökord, begränsningar samt kriterier i olika databaser. Eftersom vi 

har begränsat oss till vissa sökord och databaser kan det ha lett till att viss relevant forskning ej 

kommit med i studien. Om vi hade använt andra databaser och sökord skulle kanske vårt resultat 

blivit annorlunda. Vi har känt en viss osäkerhet kring att finna relevanta artiklar samt att det har 

varit utmanande med det engelska språket då alla utom en artikel är på engelska. Vi behövde lägga 

ner mycket tid på att översätta och tolka dessa och få en samstämmighet oss i mellan samt att vi 

använde oss av uppslagsverk vid svåra ord.  

 

Vi anser att resultatet i vår litteraturstudie är tillförlitligt då vårt analyserade material grundas på ett 

antal studier som avhandlar läsförståelse, där en röd tråd i studiernas resultat framkom. Då 

merparten av artiklarna är utförda i andra länder än Sverige, kan det diskuteras om samma resultat 

skulle ha framkommit om studierna gjorts i Sverige. Vi tänker främst på det resultat som påvisades i 

de studier som behandlar undervisning genom språkets delar.   
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6.3. Slutsats 

Syftet med denna konsumtionsuppsats var att beskriva och analysera vad forskningen förespråkar 

som främjande undervisning för utveckling av läsförståelse. Utifrån vår tematiska analys av våra 14 

artiklar fann vi tre övergripande teman som besvarar vårt syfte samt våra frågeställningar: Vilka 

undervisningsstrategier förespråkar forskningen för att stötta elever i att utveckla god 

läsförståelse? samt På vilket sätt främjar dessa strategier utvecklingen av läsförståelse? Dessa 

teman är: undervisning med explicita instruktioner, undervisning med visualiseringar samt 

undervisning med utgångspunkt i språkets delar. 

 

I vårt redovisade resultat framkommer att de olika strategierna alla främjar utvecklingen av 

läsförståelse, men på olika sätt.  

 

Vi drar slutsatsen att undervisning med explicita instruktioner består av olika delar som behöver 

samspela mellan varandra för att utveckla läsförståelse. Utifrån resultatet konstateras att det inte är 

gynnsamt att arbeta med endast ett steg, till exempel ställa frågor till texten, utan det krävs att det är 

olika steg i flera led som interagerar med varandra. Vi ser en återkommande trend i att olika 

beståndsdelar samverkar och interagerar med varandra i utvecklingen av läsförståelse, samt att det 

är en betydande aspekt för läraren att hitta en balans mellan dem i sin undervisning. Vi kan även 

konstatera att det inte är benämningen på de olika stegen som är viktig, utan att det just 

instruktioner i flera led som är det främjande. 

 

Vidare kan vi dra slutsatsen att genom undervisning med visualiseringar får eleverna överförbara 

läsförståelsestrategier och läsförståelse, vilket är gynnsamt för de flesta elever oavsett var de 

befinner sig i ordavkodningsutvecklingen. Vi konstaterar även att trots ordavkodningens betydelse i 

att utveckla god läsförståelse, har vi inte funnit studier kring det området. Vi ställer oss frågan 

varför det är så.   

  

Resultatet visade även på att undervisning med språkets delar främjar läsförståelse. Vi konstaterar 

att när elever har en god språklig medvetenhet kan de använda sina arbetsminnesresurser till att 

förstå det lästa istället för att behöva tolka språkets uppbyggnad.  

 

Ytterligare en slutsats vi kan dra av vår studie är att lärarna har en modellerande och stöttande roll i 

de olika strategierna. Lärarna behöver inta en aktiv roll och interagera med eleverna.   
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6.4. Vidare forskning 

I detta avsnitt resonerar vi kring olika förslag på vidare forskning kring ämnet läsförståelse. 

 

Ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara en svensk studie om undervisning med språkets 

delar och dess effekt för utveckling av läsförståelse. Den forskning som vi har använt oss av, 

gällande språkets delar, grundar sig på andra språk än svenska. Därför skulle det vara intressant att 

se om resultatet skulle bli det samma om man genomförde liknande studier i den svenska kontexten. 

Annan forskning som skulle kunna vara intressant är studier om undervisning med olika 

visualiseringar och dess effekt för läsförståelse. De studierna vi fann kring detta var få och därav 

skulle vidare forskning kring visualiseringar vara av intresse. Det skulle även vara intressant att se 

forskning där man jämför till exempel RT med SQ4R med varandra, dels för att SQ4R består av fler 

steg än RT och att SQ4R är för oss en "ny" modell för utveckling av läsförståelse. Ett ytterligare 

önskemål för vidare forskning är att belysa ordavkodningens roll i att utveckla läsförståelse. 
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Bilaga 1 Zola självvärdering 

Jag och Maria startade vårt examensarbete med att skriva ett kontrakt i mellan oss. Detta kontrakt 

anser jag är vår grundsyn på hur arbetet skulle genomföras och hur vi som ett team ska arbeta 

tillsammans. Jag anser att vi har följt varenda vision som skrevs ned i kontraktet. Jag anser att vi 

gemensamt har valt ett ämne vi ville studera samt tillsammans sökt efter relevanta artiklar. Jag och 

Maria valde att dela upp artiklarna mellan oss för en första granskning. Sedan bytte vi artiklarna 

mellan oss för att stämma av att vi tolkat artiklarna korrekt samt stämma av dess relevans till vårt 

syfte och frågeställningar. Sedan bearbetade jag och Maria artiklarna mer grundligare gemensamt 

och sammanställde artiklarnas syfte och resultat, för att vara säkra på att vi tolkat artiklarna lika. Då 

alla artiklar förutom en är skriven på engelska, har jag och Maria haft hjälp av varandra med 

svårförstådda ord och meningar och diskuterat fram artiklarnas innebörd och relevans tillsammans.  

  

Skrivandet skedde gemensamt då jag och Maria ville få en röd tråd i texten, vi vet att vi har lite 

olika skrivsätt och ville där för interagera dessa under skrivprocessen. I början av processen 

skapade jag och Maria ett gemensamt Word-online dokument där vi båda kunde skriva våra 

sammanställningar av artiklar, utkast för inledning, teoretiska utgångspunkter och metod. Som jag 

och Maria sedan formulerade och sammanställde gemensamt för att få en röd tråd och en överens 

mellan oss och texten. Jag anser att vi analyserade och kodade artiklarna tillsammans för att finna 

svar på vår frågeställning, därefter växte vårt resultat och diskussion fram. Jag anser att detta 

arbetssätt med att sitta tillsammans och skriva och reflektera har bidragit till att vi har legat i god tid 

med vår litteraturstudie under processen samt underlättat hela arbetets gång när texten växte fram 

och textens struktur.   

  

Jag anser att vi båda har lagt ner lika mycket tid och arbete med vår litteraturstudie. I vårt kontrakt 

skrev vi att våra förväntningar på varandra var att båda skulle ta sitt ansvar samt bidra med tankar 

och idéer. Detta har vi följt då jag anser att denna litteraturstudie genomsyras av mina och Marias 

tankar och idéer från första sidan ner till sista punkten.   
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Bilaga 2 Maria självvärdering 

Jag anser att vårt arbete med denna litteraturstudie har utförts som ett lag från början till slut. Vi 

hade en tydlighet oss i emellan om vad vi hade för förväntningar på varandra och vad vår 

gemensamma ambition var och upprättade även ett kontrakt.  

 

Redan från början var vår tanke att skriva om strategier i läsförståelse på något vis, så vi kunde 

komma igång direkt med sökningar av artiklarna. Jag och Zola gjorde de sökningarna gemensamt, 

och efter att ha läst abstract, delade vi upp artiklarna mellan oss, och satt hemma och läste dem 

mera grundligt. Vi bytte även artiklarna med varandra, för att försäkra oss om att vi hade en 

samstämmig bild om dem.  

 

Vi upprättade ett word online dokument där vi gjorde utkast för inledning, teoretiska 

utgångspunkter, metod och en analys och sammanställning av våra artiklar. Utifrån detta dokument 

lade vi grunden för vår litteraturstudie när jag och Zola vävde samman våra tankar och idéer i 

huvuddokumentet. Gemensamt författade vi vårt resultat och vår diskussion genom reflektioner och 

resonemang. 

Jag och Zola har under skrivningens gång varvat mellan vem som har skrivit. Vi hade bestämt från 

början att skriva allting tillsammans, då vi skriver lite olika, och vill därför försäkra oss om att 

formalia och språk hängde samman i hela arbetet.  

 

Jag anser att vi båda är lika delaktiga i detta arbete, och vi har bidragit med lika mycket tankar, 

idéer, tid och energi. Både jag och Zola har tagit likvärdigt ansvar för att slutföra denna 

litteraturstudie.  


