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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vilka didaktiska 

strategier som forskning påvisar främjar elevers läsförståelse vid användandet av 

läsförståelsestrategier. Studier som ligger till grund för denna undersökning är sex 

artiklar och en avhandling, vilka har analyserats utifrån den sociokulturella 

språksynen för inläsning av läsförståelse. Forskningsresultatet visar att de didaktiska 

strategier som var avgörande för elevernas användning av läsförståelsestrategier var 

att; modellera för användandet av läsförståelsestrategier, ge feedback till eleverna, 

uppmana och uppmärksamma för eleverna i användandet av läsförståelsestrategier 

samt att ställa frågor om elevernas läsning.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Comprehension strategies, Läsförståelse, Methods, Reading 

comprehension, Reading instruction och Teaching strategies. 
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1 Inledning 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) och PISA (Programme for 

International Student Assessment) är utvärderingsprogram som mäter läsförmågan 

hos elever runt om i världen. Mätningar i PIRLS visar på att allt för många elever 

lämnar grundskolan med otillräckliga kunskaper i ämnet svenska (Skolverket 2012). 

Enligt den senaste mätningen i PISA ökar dock antalet elever som når en 

grundläggande nivå för läsförståelse medan antalet elever på en mer avancerad 

läsförståelsenivå minskar (Skolverket 2016a). Det är en utmaning för den svenska 

skolan att skapa förutsättningar i undervisningen så att eleverna kan utveckla en god 

läsförståelse. En god läsförståelse brukar definieras att eleven kan läsa med flyt samt 

förstå textens innebörd. Reichenberg (2014:7, 9) påpekar att läsa inte bara är att läsa 

utan det handlar om mer än så. Förvärvandet av en god läsförståelse i de yngre 

åldrarna är avgörande för elevens fortsatta lärande i en bredare bemärkelse. Hon 

menar att läsförståelse inte enbart är viktigt för att läsa texter inom ämnet svenska 

utan även för att tillämpa kunskaper och färdigheter inom andra skolämnen. Tjernberg 

(2013:44) menar att en framgångsrik läsundervisning är beroende av hur skicklig 

läraren är, där läraren bör ha en god kunskap om språkets struktur och använda 

språket i undervisningen på ett framgångsrikt sätt. Liberg et al. (2010:67) 

understryker att dagens skola till stor del innehåller läsundervisning och -aktiviteter 

medan en mer strukturerad undervisning om läsförståelsestrategier lyser med sin 

frånvaro. Westlund (2009: 55-56) framhåller läsförståelsestrategier som en av de 

viktigaste delarna för att avancera läsförmågan och även Bråten (2008:69) menar att 

läsning på avancerad nivå kräver användandet av läsförståelsestrategier på ett 

medvetet och naturligt sätt.  

 

Då forskningen påvisar att den svenska skolan idag brister i att utveckla elevernas 

läsförståelse till en mer avancerad nivå, är det högst relevant att genomföra denna 

studie i syfte att öka kunskapen om hur verksamma lärare bör arbeta för att ändra på 

detta. Jag anser att denna studie bidrar med kunskap till verksamma lärare om hur de 

skapar en undervisning med metoder, också benämnt didaktiska strategier, som är 

gynnsamma vid användandet av läsförståelsestrategier. Genom att analysera studier 

om hur lärare med hjälp av didaktiska strategier kan applicera inlärningen av 
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läsförståelsestrategier i interaktion med eleverna skapas möjligheter för alla elever att 

utveckla sin läsförmåga till en mer avancerad nivå.  

 

1.1  Syfte och frågeställning 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vilka didaktiska 

strategier som forskning påvisar främjar elevers läsförståelse vid användandet av 

läsförståelsestrategier. Då forskningen visar på att lärare idag är sämre på att utveckla 

elevernas läsförståelse till en mer avancerad nivå, är det relevant att undersöka 

kunskapsläget när det gäller didaktiska strategier. Med hänvisning till syftet är 

frågeställningen således:  

 

- Vilka didaktiska strategier bör enligt forskning lärare använda för att främja 

elevers läsförståelse vid användandet av läsförståelsestrategier? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: I kapitel 2 ges en bakgrund till ämnet där 

relevanta begrepp behandlas utifrån de forskningsresultat som jag funnit relaterade till 

frågeställningen. I kapitel 3 diskuteras det metodiska valet; att genomföra en 

systematisk litteraturstudie utifrån etiska aspekter. Även metoden för datainsamling 

samt analys återfinns här. Vidare i kapitel 4 presenteras resultaten och en analys av 

den systematiska litteraturstudien. I det avslutande kapitel 5 kommer resultatet att 

diskuteras utifrån analysen i relation till det som hanterats i bakgrundsavsnittet. 
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2 Bakgrund 
 
I kommande kapitel kommer begreppet läsförståelse att konkretiseras utifrån tidigare 

forskning. Även begreppet metakognition samt formaliserad- och funktionell 

språksyn kommer behandlas utifrån vilken betydelse det har för eleven. Senare 

kommer en beskrivning för vilken plats läsförståelse har och haft i läroplanen samt 

hur det ser ut i dagens undervisning. Tills sist kommer en kort beskrivning för 

begreppet didaktisk strategi att redogöras.  

 
 
2.1 Vad är läsförståelse 
 

Bråten (2008:47-66) betonar att begreppet läsförståelse innehåller många olika 

komponenter. För att nå en god läsförståelse krävs en kunskapsutveckling i dessa 

komponenter. Den komponent som utvecklas i de lägre åldrarna är ordavkodning, 

som sedan lägger grunden för den fortsatta läsförmågan. Kognitiv förmåga, tidigare 

kunskaper, förståelsestrategier samt kunskap om skriftspråkets sammansättning är de 

komponenter som kommer in senare i skolåren och påverkar läsutvecklingen. 

Författaren understryker att läsförståelsestrategier är den viktigaste komponenten för 

att bli en god och van läsare. Den traditionella uppfattningen att den som läser gör det 

för att hen har lätt för att läsa är med andra ord förenklad. Elever med god 

läsförståelse använder sig av olika strategier i sitt läsande och använder dem på rätt 

sätt och vid rätt tillfälle. Westlund (2015:72) menar att när användandet av olika 

läsförståelsestrategier sker så utvecklas de kognitiva strategierna och på så vis blir 

läsningen meningsfull för eleverna. Läsförståelsestrategier kan ses som ett hjälpmedel 

vid läsning för att lättare ta sig igenom olika texter. Westlund (2009:126) menar att en 

van läsare kan pendla mellan olika läsförståelsestrategier beroende på vilken text som 

hanteras. Med hjälp av läsförståelsestrategier kan kunskapsutvecklingen likna en bro 

mellan tidigare förvärvad kunskap och det eleven ännu inte vet. Att använda sig av 

läsförståelsestrategier innebär enligt Stensson (2006:29) att eleven kan: 

 

- Ställa frågor till det lästa, både innan, under och efter sin läsning.  

- Förutspå vad som kommer att hända i texten med hjälp av det som redan är 

läst. 

- Klargöra och dra paralleller till erfarenheter eller tidigare lästa texter. 
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- Hitta tillbaka till det viktiga om eleven tappar bort sig. 

- Sammanfatta och avgöra det viktiga i texten. 

- Visualisera till texten. 

 

2.2 Metakognition 
 
Enligt Westlund (2009:126, 128); Stensson (2006:23) uppstår en metakognition i 

elevers tankeprocess och eleven tänker strategiskt när läsförståelsestrategier används. 

Detta innebär att elever kan välja strategi, samt förmågan att pendla mellan dem. 

Detta skapar i sin tur mening i läsningen och är den fas som utvecklar läsförståelsen. 

Har elever kunskap i detta får de kontroll över sin läsning. Bråten (1996:61) hänvisar 

till det som Lev Vygotskij benämner för kognitiv förmåga; ett självreglerande system 

där eleven övervakar sin kunskapsnivå, utveckling och dess användning. Eleven har 

därmed förmågan att kunna påverka sin läsförståelse genom val av rätt strategi. 

 
2.3 Formaliserad- och funktionell språksyn 
 
Enligt Berg (2011:33-34) finns två olika språksyner. Den ena är den formaliserade 

språksynen som fokuserar på själva lästekniken och att öva upp en viss lästeknik. Den 

andra är den funktionella språksynen. Här ses språkutveckling och 

kunskapsutveckling som nära samspelta med varandra. Detta innebär att läraren bör 

använda språkliga verktyg i samband med meningsfulla sammanhang så lusten att lära 

hos eleverna ökar. Om eleverna är medvetna om vilken inlärningsstrategi de ska 

använda ökar alltså deras motivation till lärande. Författaren påpekar att den 

formaliserade- och funktionella språksynen ska ses som komplement till varandra i 

inlärningen. Berg (2011:52) belyser att språket idag utvecklas ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Lärarens uppgift blir då att tillsammans med eleverna vägleda och 

handleda dem, där elevens egna erfarenheter och tankar tillsammans med skolans 

värld skapar ett lärande. Detta är den process som enligt Vygotskis syn är drivkraften 

i barns lärande, då läsning ska ses som en kommunikativ process. Berg (2011:40) 

menar att läsningen i skolan idag ska ge läraren och eleven möjlighet att tillsammans 

finna förståelse i den språkliga strukturen. Den kognitiva utvecklingen hos eleven 

sker i en sociokulturell kontext och tillsammans med andra tar sig eleven vidare i sitt 

lärande.  
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2.4    Läsförståelse i läroplanen 
 
Historiskt sett har läsförståelse inte haft samma utrymme som den har i dagens 

läroplan. I läroplanen Lpo 94 lyste begreppet läsförståelse med sin frånvaro och i 

Skolverket 2007 saknades det fortfarande både i kursplan och undervisning. Sedan 

dess har det skett en stor förändring. I dagens läroplan Lgr11 har både begreppet 

läsförståelse och läsförståelsestrategier en central roll. Trots denna utveckling har 

både skola och lärare för lite kunskap om undervisning av läsförståelsestrategier som 

utvecklar läsförståelsen till en mer avancerad nivå (Westlund 2015:7). Detta är en 

viktig kunskap då utvecklingen av läsförståelse är avgörande för andra ämnen där text 

hanteras. Om eleven har en bra läsförståelse skapar det även mening för eleven när de 

hanterar läroböcker inom andra ämnen (Skolverket 2016b).  

 

Enligt Skolverket (2016c:247) är språket det viktigaste verktyget för utveckling och 

för att människan ska kunna vara en del av samhället krävs ett rikt och varierat språk. 

Skolan ska ge eleven förutsättning för att kunna utveckla ett nyanserat språk för att 

uttrycka sig i olika sammanhang. I det centrala innehållet i läroplanen, ämnet svenska, 

står det att ”undervisningen i svenska ska erbjuda eleven utveckling i olika 

läsförståelsestrategier, för att urskilja texters budskap, både de uttalade och det som 

står mellan raderna.” Enligt kunskapskravet i grundläggande läsförståelse i slutet av 

årskurs 6, ska eleven för betyget E kunna …”med hjälp av läsförståelsestrategier 

kunna läsa olika texter med flyt, kunna sammanfatta centrala delar ur en text, tolka 

texten efter egna erfarenheter samt kunna beskriva sin upplevelse av läsningen.” 

(Skolverket 2016c:253). 

 
2.5   Dagens undervisning 
 
Liberg et al. (2010:59) påpekar att svenska skolan idag står inför en utmaning att få 

elever mer läsmotiverade. Den svenska skolan stödjer elevers grundläggande 

läsförmåga men skolan saknar stöd i att utveckla elevens läsförmåga på en mer 

avancerad nivå. När eleverna börjar skolan har de en väl förberedande bas i 

läsförståelse men när de sedan börjar årskurs 4 visar studier på att allt fler elever inte 

klarar av den avancerade nivån. Enligt Skolverket (2016b) är dagens lärare bra på att 

få eleven att ”knäcka läskoden” men de är sämre på att främja den fortsatta 

läsutvecklingen.  Liberg et al. (2010:59) menar att elever har svårigheter i att kunna 
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hantera ett mer avancerat språkbruk, läsa mellan raderna, dra avancerade slutsatser 

och värdera en text. Även det underliggande språk som uttrycks i bilder ses som en 

svårighet. Detta leder till att eleverna får svårigheter i alla ämnen där texter ska 

hanteras. Enligt Westlund (2009:61-62) var lärare i Sverige sämre på att samtala om 

texter i jämförelse med lärare i andra länder. Studien visade att lärare använde få 

aktiviteter som främjade läsförståelse och lässtrategier. Bristen låg i att lärarna sällan 

uppmärksammade lässtrategierna för eleverna. De pratade alltså sällan med eleven om 

vilka slutsatser eller frågor de kunde ställa till en text, hur textens uppbyggnad såg ut 

eller vilket händelseförlopp texten hade. Det saknades hjälp för hur eleverna kunde 

klargöra svårigheter eller missuppfattningar och eleverna uppmanades sällan att 

koppla till egna erfarenheter. Lärare idag bör vara mer aktiva och vägleda eleven 

genom olika typer av textbruk genom att undervisa om strategier så eleven vet när, 

hur och varför hen använder en strategi. För att detta ska ske måste lärare dels få 

bättre kunskap om vilka läsförståelsestrategier som eleven kan tillämpa på ett 

produktivt sätt samt ge mer utrymme för användandet av läsförståelsestrategier i 

undervisningen (s. 55-56,128). 

 
2.6 Didaktiska strategier  
 
Didaktiska strategier har sin grund i begreppet didaktik. Didaktiken kan ses som en 

triangel med tre olika hörnstenar som är avgörande för elevernas lärande. Dessa är 

vad, hur och varför eleven ska lära sig. Vad-frågan är det eleven ska lära sig och 

vilket innehåll lektionen ska ha, Hur-frågan är det som kan ses som undervisningens 

metoder/aktiviteter som läraren väljer för att lära ut lektionens innehåll. Varför-

frågan är varför kunskap behövs eller är viktigt för eleven (Skolverket 2016d:1-3). 

För att främja elevernas läsförståelse kan med andra ord läraren använda olika 

undervisningsmetoder, strategier, i interaktion med eleverna. Det är detta som 

benämns som didaktiska strategier och är frågan HUR i didaktik-begreppet.  
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3 Metod och material 
 

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013:26-31) ger en systematisk litteraturstudie en 

heltäckande och övergripande bild av tidigare forskning på ett givet område. Metoden 

innebär att söka och kritiskt granska empiriska studier inom valt ämne. För att få en 

tydligare bild över vad forskningen säger om vilka didaktiska strategier som lärare 

kan använda för att utveckla elevers läsförståelse är en systematisk litteraturstudie en 

gynnsam metod för att besvara denna studies frågeställning. I följande avsnitt 

kommer etiska aspekter, datainsamling samt metod för analys att beskrivas.  

 

3.1 Etiska aspekter  
 
Vetenskapsrådet belyser vikten av de etiska aspekter som måste tas hänsyn till innan 

en systematisk litteraturstudie genomförs (Gustafsson, Hermerén och Petterson 2011 

se Eriksson Barajas 2011:69-70). De studier som bildar materialet ska vara granskade 

och godkända av etiska kommittéer och etiska överväganden ska ha genomförts. De 

artiklar och avhandlingar som ingår i en systematisk litteraturstudie ska tydligt 

redovisas och dess resultat måste redovisas oavsett om de stödjer forskarnas hypotes 

eller inte. Det anses oetiskt att endast redovisa studier som stödjer forskarens hypotes 

(Eriksson Barajas et al. 2013:70). Det material som denna studie baseras på är 

granskat och forskningen är utförd av aktuella forskare inom ämnet. Varje studie har 

tydligt redovisats efter innehåll och hur sök- och urvalsprocessen genomförts. 

Resultatet presenteras i syfte att skapa en objektiv bild av forskningsfältet och 

personliga värderingar har inte synliggjorts. Då hänsyn tagits till dessa etiska aspekter 

vid sökning, granskning och redovisning av litteraturstudiens material stärks denna 

studies tillförlitlighet. 

 

3.2 Datainsamling 
 
I denna systematiska litteraturstudie har databaserna DIVA, SwePub och ERIC samt 

sökmotorn Libris använts. Artiklarna söktes fram i databaserna DIVA, SwePub och 

ERIC. Avhandlingen togs fram via sökmotorn Libris (se bilaga 1). Databasen DIVA 

valdes då den hanterar studier genomförda i Sverige. Då fler studier behövdes som 

material tillades databasen Swepub, en databas där svenska forskare lägger ut sina 

studier på engelska. ERIC är en internationell databas med fokus på pedagogiken och 
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ska enligt Eriksson Barajas et al. (2013:75) ge en bred sökning inom ämnet. Därför 

valdes även denna databas. Tillsammans gav de tillräckligt med material för att kunna 

utföra denna systematiska litteraturstudie.  

 

Utifrån min frågeställning har sökorden: ”läsförståelse*”, ”läsförståelse OCH 

undervisning OCH strategier”, ”reading comprehension AND methods”, ” reading 

comprehension AND teaching strategies” använts, vilket enligt Eriksson Barajas et al 

(2013:78) är en sökstrategi som används för att nå relevant forskning. Sökorden 

”reading instruction AND comprehension strategies” framkom genom så kallat key 

words via en redan vald artikel (se bilaga 1). Tillsammans med sökordet 

”läsförståelse*” användes en asterix (*) för att inkludera alla studier i databaserna 

med ordet ”läsförståelse” i rubriken (Eriksson Barajas et al. 2013:81). 

 

Konjunktioner som ”OCH” eller ”AND” placerades mellan sökorden för att inkludera 

de sökord som stod tillsammans med dem, vilket smalnar av sökningen. För att nå 

relevant forskning för studiens syfte genomfördes även en del avgränsningar. 

Avgränsningarna ”referensgranskat” (”peer reviwed”) och ”tidskriftsartiklar”( 

”journal article”) användes i databaserna ERIC och Swepub. Enligt Eriksson Barajas 

et al. (2013:61, 31) ger avgränsningen ”referensgranskat” (peer rewived) tillförlitliga 

studier att grunda fakta på där forskningen är kritiskt granskad. Avgränsningen 

”tidskriftsartiklar”( ”journal article”) ger studier grundade på vetenskapliga 

tidskriftsartiklar. Sökningarna fokuserades även på åren 2013-2017 för att grunda 

studien på aktuell och färsk forskning. Sökorden ”elementary school students” och 

”middle school” användes i ERIC och SwePub som ytterligare avgränsning för att nå 

forskning med relevant målgrupp för denna studie (se bilaga 1). 

 

3.3    Analysmetod 
 
Det forskningsmaterial som ligger till grund för min studie är sex artiklar och en 

avhandling. Enligt Eriksson Barajas et al. (2013:163) innebär vetenskaplig analys att 

bryta ner studiens forskningsmaterial i mindre delar. Första steget i min analys var att 

analysera studiernas syfte, metod och resultat. Detta sammanställdes i en tabell (se 

bilaga 2). Gemensamt för de utvalda studierna identifierades ett övergripande och två 

underliggande teman. Dessa teman analyserades sedan för att se likheter och 
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Modellera 
Uppmana 
Uppmärksamma 
Ställa frågor 
Ge feedback 

skillnader inom studierna. Det övergripande tema som synliggjordes var 

kommunikation och socialt samspel mellan lärare och elever. De två underliggande 

teman som synliggjordes var textsamtal och tydliga genomgångar av läraren. I dessa 

två teman användes didaktiska strategier av lärarna vid användandet av 

läsförståelsestrategier med eleverna. De didaktiska strategierna som framkom vid 

analysen var; modellera, uppmana, uppmärksamma, ställa frågor samt ge feedback. 

Se figur 1 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1- Figur över analysmetod 
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4 Presentation av material 
 
De sju studierna som utgör forskningsmaterialet för denna studie presenteras nedan 

utefter syfte, tillvägagångssätt och resultat. Informationen finns även översiktligt 

sammanställd i bilaga 2.  

 

4.1.  Anita Varga (2013) 
 
Varga (2013) genomförde en studie där hon via redan genomförda videoobservationer 

analyserade två klasser i årkurs 6 och 7 i den svenska skolan. Eleverna skulle 

tillsammans med sina lärare genomföra fyra olika textsamtal om skönlitterära texter. 

Textsamtalen genomfördes främst i helklass men alternerades med mindre grupper 

och ibland parvis. Lärarna var fyra stycken och uppdelade två och två i varje klass. 

Lärarna hade innan genomgått en fortutbildning med fokus på 

undervisningsstrategier. Syftet med studien var att belysa det metakognitiva 

perspektivet i samband med litteratursamtal med fokus på textsamtalet mellan lärare 

och elever. I textsamtalen skulle eleven tillsammans med läraren: reda ut oklarheter, 

besvara frågeställningar samt identifiera betydelsebärande element i texten såsom 

genrekonventioner, bildspråk, tema och budskap. Forskaren förankrade sin studie i 

teorier om att framgångsrika textsamtal utvecklas när läraren blandar sina frågor med 

elevernas. På så sätt synliggörs elevens tankeprocess och tolkningar kring frågorna. 

Forskaren observerade även lärarens roll i detta samspel och hur väl lärarna kunde se 

olika strategiers möjlighet i samtalen. Det observerades även hur läraren gav eleverna 

möjlighet till att använda sig av olika strategier. Forskaren kunde identifiera fyra olika 

sätt att använda sig av strategin att ställa frågor i undervisningen (Varga 2013:496-

497). Den första metoden var att ställa öppna frågor till eleverna som varför eleven 

ställde vissa frågor till texten samt hur eleven tänkte och kände kring dessa frågor. 

Detta resulterade i att eleven fick möjlighet att tänka och reflektera över sina val och 

avgöranden, vilket medförde en utveckling i det metakognitiva och i att använda 

strategin att ställa frågor. I den andra metoden ville läraren att eleverna skulle peka ut 

vad i texten som fick dem att dra vissa slutsatser samt vad som fick dem att känna på 

ett visst sätt. Här ville läraren att eleverna skulle bli medvetna om sin tankeprocess 

och redogöra för textens innehåll. Läraren uppmanar alltså eleverna att tänka mer 

ingående på vad de gör, för att de på så sätt ska få en djupare förståelse för hur en text 
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kan hanteras (Varga 2013:499). I den tredje metoden uppmärksammade lärarna för 

eleverna när de använde en läsförståelsestrategi. Genom att ställa frågor till eleverna 

om när en strategi ska användas, att uppmana dem att använda sig av fler än en 

strategi, samt be eleverna att peka ut de strategier som används synliggörs 

läsförståelsestrategier för eleverna (Varga 2013:500). Fjärde metoden innebar att 

svara på frågor om texten utifrån sitt eget perspektiv, samt skapa en uppfattning om 

vad författaren ville förmedla med textens innehåll. I textsamtal blev olika 

uppfattningar och tolkningar synliga, vilket medförde att eleverna tillsammans kunde 

skapa förståelse för textens övergripande syfte. Denna didaktiska strategi att ställa 

frågor till eleverna främjade elevernas läsförståelse (Varga 2013:505-508).  

 

4.2 Ayse Oruq & Ali Arslan (2016) 
 
Oruq och Arslan (2016) genomförde en studie i Turkiet med 37 elever från årskurs 

fem. Syftet med studien var att undersöka om strategin att klargöra texters innehåll 

gav någon effekt på elevernas läsförståelse. Eleverna var slumpmässigt indelade i två 

grupper: en försöksgrupp med 19 elever och en kontrollgrupp med 18 elever. 

Eleverna skulle i textsamtal reda ut oklarheter i texter genom att förtydliga svåra ord, 

begrepp och meningar. I relation till läsförståelsens utveckling eller inte analyserades 

även elevernas inställning till läsning och den metakognitiva utvecklingen. 

Insamlingsmetoden gjordes via analyser av elevernas läsförståelse och intervjuer med 

dem. Tester före och efter genomfördes som grund för analysens resultat. 

Försöksgruppen fick under testperioden arbeta flitigt med texter och använda 

läsförståelsestrategin att klargöra texter. Eleverna skulle vid läsningen tillsammans 

bearbeta texterna, där de repeterade och klargjorde texters innehåll genom att reda ut 

svåra ord, begrepp och meningar. Kontrollgruppen genomfördes med en traditionell 

undervisning där ingen strategi synliggjordes av läraren. Undersökningens resultat 

visade att försöksgruppen som arbetat under en längre period med att använda sig av 

strategin klargöra texters innehåll tillsammans gjorde framsteg i sin läsförståelse. 

Även den metakognitiva utvecklingen och inställningen till att läsa hade förbättrats. 

Även kontrollgruppen som genomgick en traditionell undervisning visade på ett 

stigande resultat i läsförståelse, men visade å andra sidan ingen förbättring i den 

metakognitiva utvecklingen eller i inställningen till läsning. Båda grupperna hade 

alltså en ökning i läsförståelse, men enligt mätningar visade försöksgruppen högre 
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resultat än kontrollgruppen. I intervjuerna framkom att eleverna i försöksgruppen 

utvecklade ett flitigt användande av strategin att klargöra texter. Läsförståelsen 

samspelade med texten på ett annat sätt än innan och skapade på så sätt mening för 

eleverna i deras läsning. Eleverna menade att när de fick klargöra och repetera texters 

innehåll tillsammans fick de en djupare förståelse för sin läsning. Eleverna menade 

även att de kunde tillämpa denna strategi som ett hjälpmedel när de skulle ta sig an 

texter i andra ämnen. Strategin att klargöra svårigheter i texter menar forskarna sågs 

som ett sätt att självreglera sin inlärning, då även eleverna hävdade att de blev mer 

vaksamma på sina styrkor och svagheter (s.523-529). Elevernas läsförståelse 

utvecklades genom att tillsammans med andra i textsamtal använda sig av 

läsförståelsestrategin att klargöra.  

 

4.3 Pamela Pittman & Barbara Honchell (2014) 
 
Pittman och Honchell (2014) genomförde en kvalitativ studie i USA med 16 

mellanstadieelever. Syftet med studien var att undersöka om textsamtal främjade 

elevernas läsförståelse. Syftet med textsamtalen var att analysera interaktionen mellan 

eleverna i deras samtal. Där fick eleverna i uppgift att använda sig av strategin att 

göra kopplingar. Textsamtalen analyserade med hjälp av observationer, ljudinspelning 

samt ett frågehäfte till eleverna. Forskarna hade utgångspunkt i den sociokulturella 

kontexten och Vygotskij teori om den kognitiva psykologin att lärandet sker bäst 

tillsammans med andra. Eleverna var indelade i mindre grupper efter intresse och de 

hade inte tidigare arbetat med denna metod. Lärarna introducerade för eleverna hur de 

kunde använda strategin att göra kopplingar. Eleverna skulle i sin läsning koppla 

texten antingen till sig själv, en annan text, verkliga livet eller till egna erfarenheter. 

Eleverna skulle sedan i textsamtalen dela sina tankar med sin grupp för att ges en 

bredare förståelse för texten och andras uppfattningar.  Eleverna genomförde 

övningarna under tre dagar för att lära sig att arbeta med läsförståelsestrategin att göra 

kopplingar och hur de i textsamtal kunde använda strategin. Eleverna uppmanades att 

göra ett hjälphäfte till varje text, där varje text var uppdelad i sex delar. Till varje del 

skulle de skriva ner sina tankar, frågor och kopplingar samt andra observationer. 

Dessa anteckningar användes sedan som stöd i textsamtalen (s.119-122). 
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Undersökningens resultat visade att genom att diskutera texter i grupp utvecklade 

eleverna sin läsförståelse. När eleverna fick möjlighet att förstå textens innehåll 

genom att använda strategin att göra kopplingar och sedan lyfta det i grupp, uttryckte 

eleverna själva att de fick en djupare förståelse för textens innehåll. Eleverna kände 

större glädje och inspiration till läsningen när de fick arbeta på detta sätt. Enligt 

frågehäftet från eleverna ansåg de att de själva fick en djupare förståelse för sin 

läsning. Även deras inställning till läsning blev positiv med hjälp av textsamtal. 

Eleverna ansåg även att de kunde använda sig av denna strategi i alla ämnen där text 

hanterades, då strategin bidrog till ökad medvetenhet och förståelse om texters 

innehåll. Observationer visade att textsamtalen hade en betydande påverkan på elever 

med lässvårigheter. Elevernas inställning till läsning förändras till det positiva och 

samtalen öppnade upp för mer spänning och stimulans i läsningen. Textsamtal som 

arbetsmetod erbjöd eleverna till att vara aktiva och delaktiga i sitt lärande samt 

utveckla sin läsförståelse (s.124-127). 

 
4.4 Muhittin Sagirli (2015) 
 
Sagirli (2015) genomförde en kvantitativ studie under två månader i Turkiet med 

1000 elever i årskurs fem valdes ut. Tester av elevers svar skulle ge en mätning av 

deras läsförståelse. Syftet med studien var att undersöka läsförståelsen hos elever 

genom att läraren använde sig av strategin att ställa öppna och slutna frågor. Läraren 

använde sig av ett frågeschema till eleverna, de skulle läsa en text och sedan svara på 

lärarens frågor som riktade sig till texten. Läraren använde sig av 15 frågor, där 10 

frågor var slutna och 5 frågor var öppna. De slutna frågorna hade olika svarsalternativ 

till texten som eleverna fick välja mellan där ett rätt svar fanns. Läraren ställde frågor 

som syftade på en händelse i texten, meningen med texten eller varför något inträffat, 

osv. De slutna frågorna innebar att eleverna utan svarsalternativ skulle besvara 

frågorna. Fokus i detta svar var elevens egna tankar och hur eleven uppfattade texten. 

I denna process var det fokus på kommunikation mellan lärare och elev.    
 

Mätningarna från studien visade på att en blandning mellan slutna och öppna frågor 

var bäst för att främja elevernas läsförståelse. Frågorna hjälpte eleverna att bearbeta 

textens innehåll och eleverna fick igång sin tankeprocess och fördjupade då sin 

förståelse för texten. De slutna frågorna visade på störst framgång, det var lättare att 
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finna den information de eftersökte då de fick välja mellan olika svar och kunde på så 

sätt känna igen det svar som stämde överens med det de läst. De mer öppna frågorna 

där eleverna själv skulle finna svaret och tänka logiskt visade på mindre framsteg i 

jämförelse med de slutna frågorna, ju högre svårighetsgraden blev på frågorna ju 

svårare var det för eleverna att nå ett svar. Då eleverna på egen hand skulle komma 

fram till ett svar och relatera tillbaka till texten visade det på svårigheter för eleverna 

när de skulle tänka på djupet. Sammanfattningsvis menar forskarna att en blandning 

av slutna och öppna frågor gav störst framgång i elevernas läsförståelse. Men det 

krävs då att de öppna frågorna är formulerade så att de blir användbara för eleverna, 

samt att eleverna ges tid till att öva och bearbeta texter med hjälp av denna strategi 

(s.105-110). 

 

4.5 Michael Tengberg & Christina Olin-Scheller (2013) 
 
Tengberg & Olin-Scheller (2013) genomförde en komparativ studie med två klasser i 

årskurs sju, samt tre lärare i Sverige. Insamlingsmetoden var intervjuer med både 

lärare och elever. Syftet med studien var att få en förståelse för om olika 

undervisningsstrategier främjade elevernas läsförståelse. Undervisningsstrategierna 

var ett monologiskt och en dialogisk undervisningmetod. Eleverna delades in i två 

grupper, den ena gruppen hamnade i en dialogisk undervisning medan den andra 

gruppen genomgick en monologisk undervisning. I den dialogiska undervisningen 

instruerade läraren om olika läsförståelsestrategier kopplat till olika texter och med 

varandra lärde sig eleverna användandet av de olika strategierna. De strategier som 

instruerades var: att ställa frågar till texten, sammanfatta texten, klargöra texten, göra 

kopplingar och dra slutsatser. Varje strategi instruerades tydligt. Syfte var att ge 

eleverna en tydlighet när en strategi kunde användas och hur de kunde användas 

tillsammans med andra strategier. Tanken med att blanda olika läsförståelsestrategier 

var för att stödja läraren i undervisningen samt ge eleverna stöd i att få en uppfattning 

om texters innehåll. Med hjälp av strategierna uppmanar läraren eleverna att skapa 

kontakt med texten samt se mönster (s.696-697). Eleverna fick sedan arbeta 

individuellt med tre berättelser där de fick bearbeta texten med hjälp av frågor som 

fanns med till texten. Den monologiska gruppen fick endast arbeta med tre berättelser 

med frågor till som krävde korta svar samt skriva recension till berättelserna. 

Grupperna arbetade på detta sätt i sex veckor innan ett eftertest genomfördes. 
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Resultatet från eftertesterna visade inte på någon markant skillnad mellan de olika 

grupperna. Förväntningar innan studien var att forskarna trodde på en stor förbättring 

hos de elever som arbetade med ett dialogiskt innehåll jämfört med de som arbetade 

med ett monologiskt innehåll. Båda grupperna gjorda små framsteg i sin läsförståelse. 

Den monologiska gruppen visade på större förbättring än väntat, den dialogiska 

gruppen gjorde framsteg i sin läsförståelse men inte i den utsträckning som forskarna 

hade hoppats på. Den grupp som gjorde störst framsteg var den dialogiska gruppen. 

Anledningen till detta kan enligt forskarna bero på att den dialogiska gruppen tidigare 

arbetat med strategianvändning och hade lättare att använda sig av dem. Däremot 

eftersom eleverna redan använde strategierna vid studiens inledning blev det ingen 

signifikant skillnad mellan för- och eftertesterna. Den monologiska gruppen hade 

däremot mer tid på sig att arbeta med uppgiften och var också en mindre grupp, vilket 

forskarna menar kan vara förklaring till att de visade på större framsteg än förväntat. 

Då testgrupperna var väldigt små är det svårt att dra en slutsats om vilket 

undervisningssätt som anses som bäst. Hade grupperna varit större skulle resultatet 

varit lättare att analysera och då också lättare att koppla till en större population. I 

både intervjuerna och i mätningarna framkom det att användningen av lässtrategierna 

bidrog till elevernas läsförståelse i en väldigt liten utsträckning. Varken lärarna eller 

eleverna ansåg att lässtrategierna bidrog till elevernas läsförståelse. Eleverna i den 

dialogiska gruppen gav längre svar än de elever i den monologiska gruppen, men 

svaren var inget bevis på en djupare förståelse, då innehållen i svaren visade på detta. 

Den monologiska gruppen hade svårigheter i att avläsa det viktiga i texten, vilket är 

en av de viktiga delarna för att kunna sammanfatta en text produktivt. Eleverna fick 

inte något samspel med texten och skapade då ingen djupare läsförståelse. De fick 

heller inte någon relation till texten, då deras avläsningsprocess eller början till en 

bearbetning av textens innehåll aldrig kom igång (s. 695-704).  

 
4.6 Alison G Boardman, Janette K Klingner, Pamela Buckley, Subini Annamma, 

Christib J.Lasser (2015) 

 
Boardman et al. (2015) genomförde en randomiserad studie med 1074 elever och 19 

lärare från USA. Tanken med studien var att utveckla lärarens undervisning i 

gruppdiskussioner i ämnena samhällskunskap och naturvetenskap. Syftet med studien 

var att undersöka effekten av en instruktionsinriktad och samarbetsinriktad 
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undervisning för elevernas läsförståelse. Forskarna grundande sin studie på Vygostkij 

teori om lärande, där lärandet sker i interaktion med andra (s.1257-1259). Lärarens 

uppgift i detta var att ge gruppen feedback och vägleda eleverna genom textsamtalen 

mellan eleverna. Eleverna blev instruerade till att uppmärksamma och använda olika 

läsförståelsestrategier på egen hand i sin läsning, för att sedan ta med sina synpunkter 

in i textsamtalen. Läraren skulle tillsammans med eleverna hjälpa till att klargöra och 

sammanfatta i den mån som krävdes, beroende på hur väl eleverna klarade av detta 

själva. När eleverna sedan diskuterade och samtalade med varandra användes de som 

resurs för varandra för att få en djupare relation till texten. Eleverna var slumpmässigt 

indelade i tre testgrupper; en grupp skulle arbeta med textsamtal kontinuerligt i båda 

ämnena, den andra gruppen skulle arbeta med textsamtal antingen i samhällskunskap 

eller i naturvetenskap och den tredje gruppen genomförde en traditionell undervisning 

utan textsamtal. Textsamtalens huvudsakliga mål var att läraren skulle använda sig av 

instruktioner i att använda läsförståelsestrategierna, klargöra och sammanfatta. Där 

läraren tillsammans med eleverna skulle klargöra svårigheter eller missuppfattningar 

med varandra, såsom svåra ord och meningar.   

 

Resultatet från studien visade på att de elever som använde textsamtal i endast ett 

ämne visade på framsteg i sin läsförståelse, men de elever som arbetade med 

textsamtal i båda ämnena gjorde störst framsteg i sin läsförståelse. I jämförelse med 

de elever som arbetade utan textsamtal och traditionell undervisning utvecklade de 

inte läsförståelsen på samma sätt. Textsamtal som gruppaktivitet där läraren kunde 

stötta vid behov visade på resultat i förmågan att använda sig av 

läsförståelsestrategierna, på så sätt förstod de texter mer på djupet. Eleverna som 

arbetade kontinuerligt med textsamtal visade på en betydligt högre läsförmåga än de 

elever som ingick i den traditionella undervisningen utan textsamtal.  

 

Oavsett kunskapsnivå gjorde alla elever framsteg, starka läsare visade på en 

progression i ett aktivt användande av läsförståelsestrategierna under hela processen, 

medan de svaga läsarna visade i förtester på att de hade svårt att hantera en text med 

hjälp av läsförståelsestrategier. Men i eftertesterna visade de på en god förmåga att 

kunna använda sig av läsförståelsestrategierna i sin läsning och det ökade deras 

läsförståelse. Överlag visade resultaten på att eleverna blev bättre på att kontrollera 

sin läsförståelse och hittade vägar till läsning när de tappade förståelsen. De visade på 
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en bättre förmåga att hantera andras frågor och även komma på egna samt förmågan 

att hantera det väsentliga ur en text. Textsamtal som aktivitet menar forskarna främjar 

elevernas läsförståelse, då de får diskutera om texter tillsamman om vad som är 

viktigt ur en text, klargöra missuppfattningar eller svårigheter. En stor bidragande 

faktor till denna utveckling i läsförståelsen var lärarens deltagande genom att ge 

feedback och vara aktiv med eleverna. Arbetssättet ökar även den professionella 

utvecklingen hos läraren och det öppnar upp för det sociala lärandet, genom att 

integrera läsförståelsestrategierna med hjälp av textsamtal förbättrades elevernas 

läsförståelse (s.1275-1279). 

 
4.7 Barbro Westlund (2013) 
 
Westlund (2013:29) genomförde en komparativ studie som innefattade en kvalitativ 

metod där insamlingsmetoden var intervjuer med lärare. Syftet med studien var att 

jämföra fem svenska och fem kanadensiska lärare i hur de arbetade med 

läsutveckling. Foraskaren hade som utgångspunkt att läsförståelsestrategier hade 

positiv effekt på läsförståelsen. I studien synliggjordes en stor skillnad mellan den 

svenska och den kanadensiska skolan. De kanadensiska lärarna i studien visade på ett 

fördjupat metaspråk och en bättre terminolog än de svenska lärarna (s.303). De 

kanadensiska skolorna arbetade även tydligt efter fem läsförståelsestrategier där syftet 

var att få eleverna att bli mer självreglerande i sitt lärande. Forskaren belyser även 

skillnaden mellan de svenska och kanadensiska skolorna där den svenska skolan sågs 

som en mekanisk- och produktdiskurs i jämförelse med den kanadensiska skolan som 

sågs som en medvetandegörande- och process diskurs. De kanadensiska lärarna 

använde sig av en lärarledd undervisning som följdes av aktiviteter där eleverna 

samarbetade, vilket i sin tur ledde till ett lärande. I motsats till den svenska 

undervisningen bestod den tills stor del till av eget arbete, med att svara på frågor till 

text eller skriva recensioner (s.275-278). 

 

Av intervjuerna framkom det att de kanadensiska lärarna ville få eleverna att använda 

sig av läsförståelsestrategierna att ställa frågor, klargöra, göra kopplingar och 

sammanfatta. Under observationerna var det tydligt att lärarna samtalade om 

läsförståelsestrategierna i relation till varandra och inte delade upp dem i olika 

segment (s.210, 223). Lärarna ställde många frågor till eleverna för att få dem att 
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redogöra för det lästa. Läraren modellerade även för eleverna i sin högläsning, genom 

att stanna upp och visa på när hen använde en läsförståelsestrategi. Dessa didaktiska 

strategier medförde att eleverna fick reflektera och få förståelse över det lästa och hur 

de själva kunde hantera en text med hjälp av frågor och på så vis få en djupare 

förståelse (Westlund 2013:198-199). 

 

Lärarna arbetade även på samma sätt med läsförståelsestrategierna att sammanfatta, 

att förutspå samt att göra kopplingar. När eleverna övade på att använda strategin att 

sammanfatta och välja ut viktiga segment ur en text samt redogöra för dem lärde sig 

eleverna att dela upp texten och organisera sin läsning. Läsförståelsestrategin att 

förutspå texternas innehåll gjorde att eleverna integrerade med texten på ett sätt som 

fick dem att tänka över vad de läst, vilket ledde till en utveckling i deras läsförståelse 

(s.187). När eleverna lärde sig använda läsförståelsestrategin att göra kopplingar till 

tidigare erfarenheter eller annan läst text fick de en djupare förståelse för texten och 

på så sätt utvecklades deras läsförståelse (s.244).  

 

Läsförståelsestrategierna sågs som en mental verktygslåda för eleverna, där läraren 

ställde frågor, uppmanade samt modellerade för eleverna hur de kunde använda 

läsförståelsestrategierna i sin läsning. Detta medförde meningsfullhet i elevernas 

läsning och att de lärde sig använda läsförståelsestrategierna automatiskt (s.222). 

Sammanfattningsvis visade resultatet från studien att det aktiva användandet från 

lärarens sida av läsförståelsestrategier gav effekt på elevernas läsförståelse. I en 

kommunikativ kontext användes textsamtal som metod för att medvetandegöra 

eleverna om användandet av läsförståelsestrategier. Detta skapade även verktyg för 

eleverna att använda läsförståelsestrategier i andra ämnen där text skulle hanteras 

(s.192, 244). 
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5. Resultat och analys 
 
Utifrån tidigare visad modell kommer materialet som utgör mitt resultat att analyseras 

utifrån ett övergripande och två underliggande teman (se fig 1).  

 

5.1 Kommunikation och socialt samspel 
 

Det övergripande tema som identifierades i samband med de didaktiska strategierna 

var kommunikation och ett socialt samspel. Temat ses som den bidragande faktorn till 

elevernas utveckling i läsförståelse i samspel mellan lärarens didaktiska strategier och 

användandet av läsförståelsestrategier mellan lärare och elever. De didaktiska 

strategier som läraren använde sig av var i textsamtal och genomgångar att modellera, 

uppmana och uppmärksamma användandet av läsförståelsestrategier samt utmana 

eleverna genom att ställa frågor och ge feedback.   

 

5.2 Textsamtal 
 

Från forskningsöversikten var det fyra studier som använde sig av textsamtal som 

metod i sin undervisning. Gemensamt visade dessa studier på att aktiviteter i form av 

textsamtal gav en förbättring av elevernas läsförståelse. Vargas (2013) studie 

analyserade textsamtal mellan lärare och elever. I denna studie var fokus på att få 

eleverna att bli mer aktiva i sin läsning. Läraren använde sig då av textsamtal för att 

nå ut till eleverna, där den didaktiska strategin att ställa frågor till eleverna om deras 

läsning användes. Till skillnad mot Oruq och Arslan (2016); Pittman och Honchell 

(2014); Boardmans (2015) studier, där textsamtalen istället användes som ett 

hjälpmedel för läraren, där de tillsammans med eleverna modellerade och 

uppmärksammade användandet av läsförståelsestrategier. I dessa studier fungerade 

läraren mer som en resurs för eleverna, genom att vid behov, även introducera 

eleverna i att göra anteckningar som stöd i textsamtalen. Detta skulle skapa en större 

förståelse när de sedan klargjorde texter tillsammans. Medan i Vargas (2013) studie 

fokuserades det på att få eleverna att upptäcka användandet av 

läsförståelsestrategierna med hjälp av aktiva frågor från läraren. Gemensamt för dessa 

fyra studier framgick det att lärarna använde sig av textsamtal för att nå ut till 

eleverna och på så vis synliggöra läsförståelsestrategier. Det som visade på stor 

skillnad i elevernas läsförståelse var i jämförelse i både tester före och efter samt 
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mellan olika testgrupper var att lärarens medverkan i textsamtalen genom att ställa 

frågor och modellera för eleverna var en bidragande faktor till utveckling i deras 

läsförståelse. 

 

5.3 Tydliga genomgångar  
 
Gemensamt fokus för de övriga tre studierna från forskningsöversikten, var tydliga 

genomgångar av läraren. Läraren sågs i detta som aktiv i sina genomgångar och 

använde sig av tydliga exempel i hur eleverna kunde använda olika 

läsförståelsestrategier. I lärarnas genomgångar använde de sig av de didaktiska 

strategierna att uppmana och uppmärksamma användandet av läsförståelsestrategier 

för eleverna. I Sagirlis (2012) studie var lärarens uppgift att styra samtalen med 

eleverna och använde sig av den didaktiska strategin att ställa frågor för att 

kontrollera om eleverna använt läsförståelsestrategier i sin läsning, vilket även fick 

eleven att bli mer aktiv i sin inlärning. I Westlunds (2013) studie där undervisningen 

handlade om ett tätt samarbete mellan lärare och elever, framkom det att fokus låg på 

samarbete i aktiviteterna, där läraren var förebild i användandet av 

läsförståelsestrategier. Läraren använde sig av den didaktiska strategin att ge feedback 

till eleven genom att återkoppling mellan text och läsförståelsestrategier 

synliggjordes. Medan i Tengberg och Olin-Shellers (2013) studie framkom det ett 

liknande arbetssätt men där de även tillät eleverna arbeta självständigt efter 

instruktioner. Resultaten från den studien visade dock på att användandet av 

läsförståelsestrategierna inte bidrog till elevernas läsförståelse. Detta på grund av att 

eleverna redan kunde tillämpa läsförståelsestrategierna i sin läsning då förtestet 

genomfördes, vilket medförde att eleverna inte visade på någon större förbättring. 

Gemensamt visade alla studier på hur viktig lärarens förmåga i att kunna använda sig 

av didaktiska strategier vid användandet av läsförståelsestrategier är. När lärarens 

kunskap om språket appliceras i en social kontext med eleverna ökar det deras 

läsförståelse. Lärarens skicklighet i att kunna undervisa eleverna om 

läsförståelsestrategier på ett tydligt och korrekt sätt ansågs som avgörande. Det har 

också framkommit att en aktiv läraren främjade elevernas läsförståelse mer markant 

än de lärare som använder sig av mer traditionell undervisning utifrån de studier som 

undersökt detta genom testgrupper. Eleverna fick vara aktiva och delaktiga i sin 
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inlärning, i samarbete och i textsamtal genom att utbyta kunskaper med både läraren 

och andra elever. 

 

5.4 Övergripande tabell 
 
Nedan följer en övergripande tabell för de läsförståelsestrategier som berörts 

tillsamman med de olika didaktiska strategier som blivit synliga i studierna.  

 

Forskare 

Undervisningsmetod/ 

Didaktiska strategier 

Att 
klargöra 

Att göra 
kopplingar 

Att 
sammanfatta 

Att 
förutspå 

Att ställa 
frågor 

Varga, A 

I textsamtal: uppmanade, 

uppmärksammade, frågor 

    x 

Sagirli, M 

Genomgångar: frågor-öppna 

och slutna 

    x 

Westlund, B 

Genomgångar: modellerade, 

uppmärksammade, frågor, 

uppmanade 

x x x x x 

Oruq, A & Arslan, A 

I textsamtal: 

uppmärksammade 

x     

Boardman, A & Klingner, J 

& Buckley, P & Annamma, 

S & Lasser, C 

I textsamtal: modellera, 

ge feedback 

x  x   

Pittman, P & Honchell, B 

I textsamtal: modellera 
x x    

Tengberg, M & Olin- 

Scheller, C 

Dialogisk- och monologisk 

undervisning 

Genomgångar: 

Uppmärksamma  

Modellera 

x x x x x 
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6  Diskussion 
 

Forskningsöversikten som presenterades ovan hade som syfte att undersöka 

didaktiska strategier som forskning påvisar främjar elevers läsförståelse vid 

användandet av läsförståelsestrategier. Nedan kommer resultatet för min studie att 

diskuteras utifrån det som presenterades i analysavsnittet i relation till det som 

hanterats i bakgrundsavsnittet. Detta kommer följas av avsnitt för metoddiskussion, 

relevans för ämnet svenska och fortsatta studier.  

 

6.1 Textsamtal 
 
Den redan konstaterande uppfattningen om att lärandet bäst sker i kommunikation och 

i en social miljö med andra enligt Berg (2011:40) har ur forskningsöversikten till 

större del bekräftats. Gemensamt för de studier som använt textsamtal som hjälp i 

användandet av didaktiska strategier som; uppmärksamma, utmana och ge feedback 

till eleverna visade på utveckling i elevernas läsförståelse. Då även eleverna 

tillsammans med andra kamrater diskuterar vilka läsförståelsestrategier de använt sig 

av och kan använda, skapades det även en bredare förståelse för olika texter. Från 

tidigare forskning menar Berg (2011:52) att tillsammans med andra så utvecklar vi 

språket. Det som bör tas i beaktan när användandet av textsamtal genomförs är, att 

läraren utformar samtalen så att de blir produktiva och ger effekt i elevernas kunskap, 

vilket betyder att samtalen bör ha ett innehåll där läraren använder didaktiska 

strategier som får eleverna att öka sin förståelse för användandet av 

läsförståelsestrategier. Som också Skolverket (2016c:24) belyser att, i användningen 

av språket formas och utvecklar eleverna sin kunskap, det är då viktigt att det finns 

möjlighet för eleverna att använda språket tillsammans med andra på rätt sätt. Detta 

kan anses från forskningsöversiktens resultat att ett nära samspel mellan eleverna och 

läraren skapar verktyg för att utveckla sin läsförståelse. Detta belyser även Berg 

(2011: 33-34) ses som en viktig del för att elevernas inlärning ska bli produktiv.  

 

6.2 Tydliga genomgångar 
 
Resultatet från forskningsöversikten visar att lärarens genomgångar även här är viktig 

för hur eleverna utvecklar sin läsning. Det är redan välkänt att lärarens roll är viktig 

för undervisningen, vilket tydligt påvisas i dessa studier och styrker denna aspekt 
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(Westlund 2009:128). Det viktiga är att eleverna tillsammans med läraren får 

möjlighet att förstå användandet av olika läsförståelsestrategier, genom att läraren 

använder didaktiska strategier som att uppmärksamma och modellera för dessa. 

Tidigare forskning såsom Berg (2011:40) anser att det är ytterst viktigt att 

läsförståelsestrategier används i en kontext som präglas av kommunikation och socialt 

samspel, vilket lärarnas tydliga genomgångar uppmärksammar 

läsförståelsestrategierna för eleverna. Då även tidigare forskning enligt Westlund 

(2009: 61-62) menar att lärare i ämnet svenska i dag sällan diskuterar och synliggör 

läsförståelsestrategier för eleverna, visar då forskningsöversiktens resultat återigen på 

hur viktigt samtal och kommunikation är i undervisningen. 

 

Det var endast en studie Tengberg och Olin-Schellers (2013) som påvisade den 

motsatta effekten i användandet av läsförståelsestrategier i tydliga genomgångar av 

läraren. Just i denna kontext menade forskarna att eleverna inte behövde använda sig 

av läsförståelsestrategier då de redan var välbekanta med dem vid förtestet, vilket de 

då inte visade på några framsteg i eftertesterna. Detta kan ses som en negativ 

konsekvens då användandet av läsförståelsestrategier både dialogiskt och monologiskt 

inte lämpar sig för alla elever. Det som visade på framgång var det dialogiska 

undervisningssättet men då var slutsatsen att eleverna redan var välbekanta med att 

arbeta på det sätt, jämfört med grupper som arbetade monologiskt hade svårare att 

anpassa sig då de var vana att arbeta dialogiskt. Då grupperna var små är det svårt att 

dra slutsatser om vilket arbetssätt som är mest gynnsamt för elevers läsutveckling. 

Hade grupperna varit större och visat på en mer markant skillnad i resultaten hade det 

varit lättare att dra en slutsats om olika undervisningsmetoder. Denna studies resultat 

visade på att lärarens förmåga att kunna anpassa undervisningen efter alla elever är 

avgörande. Vissa ”duktiga elever” kan kräva mer utmaning medan andra behöver 

träna på att få igång sin tankeprocess. Resultatet påvisar att strategianvändning 

möjligen inte passar alla elever, då studien genomfördes på olika gruppnivåer och inte 

gav någon större förbättring, kan det vara viktigt att belysa att metoden inte alltid är 

en gynnsam för alla elever. Kunskapsnivån hos eleverna kan vara avgörande för hur 

framgångsrik strategianvändning kan bli. Tjernberg (2013:44) menar att lärarens 

förmåga att ge eleverna förutsättning att utveckla sin läsförståelse och användandet av 

läsförståelsestrategier bör ses som en viktig aspekt i undervisningen. Till stor del visar 

resultaten från forskningsöversikten på förbättring i elevers läsförståelse när läraren 
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har god förmåga i användandet av didaktiska strategierna som att uppmärksamma, 

uppmana, ställa frågor samt ge feedback i användandet av läsförståelsestrategier, 

vilket styrker den redan konstaterade synen på lärarens förmåga att kunna undervisa 

som en positiv effekt för elevernas läsförståelse. Det bör dock poängteras att en studie 

har visat på motsatsen, vilket det då är viktigt att få förståelse för varför. När läraren 

använder läsförståelsestrategier i undervisningen är det viktigt att utforma aktiviteter 

där alla elever oavsett kunskapsnivå får möjlighet att utvecklas.  

 

6.3 Läsförståelsestrategier 
 
Resultatet från forskningsöversikten visade på att de läsförståelsestrategier som 

användes som ett didaktiskt innehåll av lärarna främjade elevernas läsförståelse. Den 

redan konstaterade uppfattningen om att användningen av läsförståelsestrategier 

främjar elevers läsförståelse blev genom dessa studier återigen tydligt. Studierna 

visade på att eleverna fick en djupare förståelse för sin läsning, vilket är en viktig 

slutsats att ta i beaktan och bör eftersträvas mer i dagens undervisning i den svenska 

skolan. Westlund (2009:126,128) menar att den svenska undervisningen saknar 

användandet av läsförståelsestrategier och eleverna har svårare att nå en mer 

avancerad nivå. Då hennes studie är åtta år gammal är det rimligt att tro att 

utvecklingen sedan dess gått framåt och i dagens skola har som tidigare nämnt 

läsförståelsestrategier fått en större plats. Då dessa studier påvisar effekten av hur 

viktig användningen av läsförståelsestrategier är i undervisningen, kan det även 

konstateras att undervisningen bör ha ett fortsatt innehåll där läsförståelsestrategier 

används aktivt och diskuteras.  

 

Läsförståelsestrategierna har i dessa studier används som ett verktyg för eleverna i att 

använda den kunskapen med att förvärva ny kunskap. Att använda sig av 

läsförståelsestrategier är inte bara viktigt inom ämnet svenska, som tidigare nämnt är 

det en viktig del för att kunna förstå texter inom andra ämnen bättre. Kan eleverna 

tillämpa olika läsförståelsestrategier har både forskningsöversikten och tidigare 

forskning konstaterar att det skapar en bredare och djupare förståelse för texter samt 

att eleverna lär styra sin inlärning, det kan då appliceras i alla typer av texter 

(Skolverket 2016b). Av intervjuerna i studierna av (Oruq och Arslan (2016); Pittman 

& Honchell (2014); Westlund (2013) framkom det att eleverna själva ansåg att de 
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kände en större trygghet och förståelse i andra ämnen när de lärde sig hantera 

läsförståelsestrategier. Detta visar återigen vikten av att användandet av 

läsförståelsestrategier i undervisningen sker via samtal och att eleverna ges möjlighet 

att byta kunskap med varandra.  

 

I de studier där eleverna arbetade kontinuerligt med läsförståelsestrategier 

tillsammans med varandra eller lärarna visade på framsteg i läsförståelsen. Eleverna 

fick en djupare förståelse för texten samt en förbättrad tankeprocess, vilket kan ses 

som en nära relation till metakognitiv utveckling, förmågan att kunna hantera 

tankeprocessen kring olika strategier. Westlund (2009) och Stensson (2006) anser att i 

ett tätt samarbete med läsförståelsestrategier utvecklar eleverna sin egen förmåga att 

pendla mellan läsförståelsestrategier och utvecklar sin metakognitiva förmåga. 

Studierna styrker den tidigare uppfattade synen om metakognitiv förmåga i barns 

tänkande. Som en sammanfattning på denna diskussion har de studier som utgjort 

material för denna litteraturstudie påvisat olika didaktiska strategier viktighet såsom; 

att utmana genom frågor, att uppmärksamma, att ge feedback, samt modellera för 

eleverna i både textsamtal och genomgångar med läsförståelsestrategier. Lärarens 

didaktiska val av undervisning ska skapa kunskapsutveckling hos elever, då lärare 

idag behöver blir bättre på att undervisa om läsförståelsestrategier som främjar 

elevens läsutveckling (Skolverket 2016b), är förhoppningen att svensklärare blir 

bättre på att använda sig av didaktiska strategier som ger eleverna verktyg för att 

själva kunna tillämpa läsförståelsestrategier och utveckla sin läsförståelse.   

   

6.4  Relevans för ämnet svenska 
 
Tidigare forskning menar att det finns brister hos både skolan och lärare i att utveckla 

elevernas läsförståelse. Då läraren har för lite kunskaper om hur de kan applicera 

läsförståelsestrategier i undervisningen på ett framgångsrikt sätt. Krävs det då att 

lärare tar del av information och kunskaper om vilka didaktiska strategier som är 

gynnsamma och hur de kan användas på ett fungerade sätt i undervisningen. I denna 

studie har det framkommit olika didaktiska strategier som läraren kan använda sig av i 

sin undervisning som visat på framgång i elevers läsförståelse. Detta kan ses som 

viktig information att ta del av. Då val av undervisningsmetod, didaktisk strategi och 

lärarens förmåga är avgörande för elevernas språkutveckling.  
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6.5  Metoddiskussion 
 

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013:31) ska en systematisk litteraturstudie innefatta 

alla tillgängliga studier inom det valda temat, men av praktiska skäl kan detta inte 

alltid vara möjligt. Jag anser att de studier som är valda för denna systematiska 

litteraturstudie har ett nära samband med studiens syfte, där jag vill studera lärarens 

och elevernas didaktiska strategier för att främja läsförståelse. För att få en bred bild 

av forskningsläget inom det valda temat har jag valt att göra en litteratursökning i 

databaser som publicerar både svenska och internationella studier. Jag har även valt 

att använda mig att fyra olika databaser för att bredda min sökning. Diva och SwePub 

är allmänna databaser medan ERIC är en databas som inriktar sig på pedagogik och 

Libris är ett nationellt bibliotekssystem där jag funnit en vald avhandling. Studier som 

ligger till grund för materialet har genomfört både kvalitativa och kvantitativa studier. 

I och med att sökningarna genomförts i internationella databaser resulterade det i 

studier från Sverige, USA, Kanada och Turkiet (se bilaga 2). Då språkets grunder och 

dess inlärning utgår från samma teorier och tankar anser jag att de strategier som 

blivit synliga i de internationella skolorna även går att applicera i den svenska skolan. 

Även den studie av Boardman et al. (2015) som fokuserade på elever i gymnasiet 

anser jag vara relevant, då de strategier som användes i den studien även påvisade 

effekt i de lägre åldrarna i andra studier jag använt mig av. 

Risken med de studier som ligger till grund för mitt material är att resultatet kan ses 

som subjektivt, då jag går in i studien med tidigare uppfattningar och förväntningar 

om vilka didaktiska strategier som främjar elevers läsförståelse. Det är då viktigt att i 

analysen inte ta ställning till den uppfattning som redan finns utan tolkar studierna 

utifrån ett systematiskt, kritiskt och objektivt förhållningssätt (Eriksson Barajas et al. 

2013:49). 

 

En forskare som strävar efter att få en förståelse och tolkning om ett visst område 

antar en kvalitativ ansats (Eriksson Barajas et al 2013:43). Studiens syfte är att få 

förståelse för hur strategier för både lärare och elever kan användas på ett 

framgångsrikt sätt. Enligt Bryman (2008: 354-355) bör en kvalitativ ansats följa fyra 

olika kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. För att en studie ska vara trovärdig krävs det att studien följer de regler 
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som finns. De personer som deltar i studien kan bekräfta att det som sagts framställs 

på rätt sätt, för att kunna säkerställa att den sociala kontexten stämmer överens med 

forskarens resultat. Då detta är en litteraturstudie har de personer som ingått i 

studierna inte kunnat intyga att det som sagts i studierna stämmer.  

Studierna av Sagirli (2015), Pittman & Honchell (2014) eller Boardman et al (2015) 

har inte explicit redogjort för sina etiska ställningstaganden, vilket då medför att de 

inte ordagrant följt de etiska reglerna för forskning. Jag anser dock ändå att studierna 

är lämpliga att använda som underlag för min studie då det inte med säkerhet går att 

fastställa att forskarna inte följt innebörden av de etiska riktlinjerna även om de inte 

tydligt skrivit detta i sin forskning. De övriga studierna Varga (2013); Oruq & Arslan 

(2016); Tengberg & Ohlin-Scheller (2013); Westlund (2013) har redogjort för sina 

etiska ställningstaganden (se bilaga 2).  

 

För kriteriet överförbarhet har alla studier noga redovisat den kontext som studerats 

för att kunna överföra studien resultat till en annan miljö. Vad gäller för kriteriet 

pålitlighet har alla studier i denna litteraturstudie tydligt redovisat sina 

tillvägagångsätt, vilket ökar både pålitligheten för de studier jag använt mig av samt 

för min studie. Kriteriet möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren 

varken påverkar utförandet eller resultatet med egna åsikter. Detta har tagits hänsyn 

till då de studier som utgör materialet har granskats kritiskt. Inga egna åsikter har 

påverkat resultatet och endast en analys av vad tidigare forskning säger har 

förekommit. 

 

6.6 Fortsatta studier 
 
Som framgår av denna studie är det både lärarens förmåga att utforma undervisningen 

och användandet av didaktiska strategier som är nyckeln till elevernas läsutveckling. 

Det är då högts intressant att i fortsatta studier undersöka vilka metoder som 

egentligen används i den svenska skolan idag, med förhoppning att lärare idag vill 

ändra den negativa trenden och förbättra läsutvecklingen hos dagens elever.  
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6.7  Bilaga 1: Sökschema 

Databas Sökord & avgränsningar Antal träffar  
 

Urval 1  
Lästa abstract  

Urval 2 
Lästa i fulltext  

Använda 
artiklar/ 
avhandlingar 

DIVA 

170410 

Läsförståelse OCH undervisning OCH 

strategier  

Inga avgränsningar  

4 

 

2 2 1 

Swepub 

170410 

Reading comprehension and methods  

Avgr: tidskriftsartiklar och referensgranskat 

2013-2017 

16 

 

4 2 1 

Swepub 

170410 

Läsförståelse* 

Avgr: tidskriftsartiklar och referensgranskat 

2013-2017 

11 

 

4 - Artikel redan 

vald 

ERIC 

170410 

 

 

 

 

Reading comprehension AND Teaching 

strategies 

Avgr 1: peer reviewed, journal article 2013-

2017 

Avgr 2: middle schools 

Avgr 3: reading strategies 

 

 

298 

35 

16 

 

 

8 

 

 

2 

  

 

2 
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ERIC 

170410 

Reading comprehension AND Methods 

Avgr 1: peer reviewed, journal article, 2013-

2017 

Avgr 2: elementary school 

Avgr 3: middle school  

678 

155 

32 

8  3  2 

Swepub  

170422 

Barbro Westlund  

Avgr 1: referensgranskat, tidskriftsartikel 

2013-2017 

- -  -  - 

ERIC 

170422 

Barbro Westlund  

Avgr 1: peer reviewed, journal article 

2013-2017 

- - - - 

Libris 

170422 

Barbro Westlund 

 

Stockholms 

universitet 

1  1  1 

ERIC Reading instruction AND comprehension 

strategies  

Avgr 1: peer reviewed, journal article, 2013-

2017 

Avgr 2: middle school 

302 

42 

8 - Artikel redan 

vald 
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6.8 Bilaga 2: Redovisning av artiklar och avhandling 

 
     Databas 
      sökord 

Forskare, år, titel 
 

Syfte Metod Urval 
Etiska principer 

Resultat 

ERIC 

Reading 

comprehension 

Teaching 

strategies 

Boardman, A & KLinger, J.K & 
Buckley, P & Annamma, S & 
Lasser, C.J , (2015): 
 
The efficacy of Colloborative 
strategic Reading in middle 
school science and social 
studies classes. 

Syftet med studien var att 
undersöka effekten av en 
instruktionsinriktad och 
samarbetsinriktad undervisning 
för elevens läsförståelse, i 
ämnen som naturkunskap och 
samhällskunskap 

Randomiserad studie. 
Insamlingsmetod var 
observationer av 
textsamtal mellan läraren 
och eleverna.  

Studien genomfördes i 
USA med 1074 elever 
och 19 lärare från 
gymnasiet 
 
Lärare och elever gick 
med på att delta i 
studien.  

Den elevgrupp som hade 
textsamtal i båda ämnena 
visade på störst framgång i 
sin läsförståelse. I 
jämförelse med den grupp 
som hade en traditionell 
undervisning 

ERIC 
Reading 
comprehension 
Methods 

Oruç, A. & Arslan, A, (2016): 

The impact of self- regulated 
learning on reading 
comprehension and attitude 
towards Turkish course and 
metacognitive thinking.  

 

Syftet med studien var att 
analysera om strategin att 
klargöra texters innehåll gav 
effekt på elevernas läsförståelse 

Kvalitativstudie. 
Intervjuer med eleverna 
samt läsförståelsetester.  

Studien genomfördes i 
Turkiet med 37 elever i 
årskurs fem. 
 
Elevernas föräldrar och 
skolan gav sitt 
godkännande för 
elevernas deltagande 

Resultatet från studien 
visade på att eleverna 
utvecklade sin läsförståelse 
när de använde sig av 
strategin att klargöra 
texters innehåll 

ERIC 
 
Reading 

comprehension 

Teaching 
strategies 

Pittman, P & Honchell, B, 
(2014): 
 
Literature Discussion: 
Encouraging Reading Interest 
and Comprehension in 
Struggling Middle School 
Readers 

Syftet med studien var att 
undersöka om textsamtal 
främjade elevens läsförståelse 

Kvalitativstudie. 
Insamlingsmetod: Analys 
av textsamtal mellan 
elever med lässvårigheter 

Studien genomfördes i 
USA med 16 
mellanstadieelever med 
lässvårigheter 
 
 

Resultatet visade på att 
genom att diskutera texter i 
grupp utvecklade eleverna 
sin läsförståelse och hade 
en betydande påverkan för 
elever med svårigheter. 
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Databas 
 
 

Forskare, år, titel Syfte Metod Urval/Etiska 
principer 

Resultat 

ERIC 
 
Reading 
comprehension 
Methods 
 

Sağirli Muhittin, (2015): 
 
Analysis of Reading 
Comprehension Levels of Fifth 
Grade Students Who 
Learned to Read and Write with 
the Sentence Method 

Syftet med studien var att 
undersöka om strategin att ställa 
frågor, öppna och slutna 
främjade elevernas läsförståelse 

Kvantitativ 
Mätningar av 
läsförståelsetester 

Studien genomfördes i 
Turkiet med tusen elever 
i årskurs fem. 

En blandning av sluta och 
öppna frågor visade på 
framsteg för elevernas 
läsförståelse 

Swepub  
 
Reading 
comprehension 
Methods 

Tengberg, Michael & Olin- 
Scheller, Christina, (2013): 
 
Improving reading and 
interpretation in seventh 
grade: a comparative 
study of the effects of two 
different models for 
reading instruction 
 
 
 

Syftet med studien var att få en 
förståelse för om olika 
undervisningsstrategier 
främjade elevens läsförståelse 

Komperativ ansats för att 
jämföra resultaten. 
Insamlingsmetoden var 
intervjuer med lärare och 
elever 

Studien genomfördes i 
Sverige med tre lärare i 
ämnet svenska och två 
klasser i årskurs 7.  
 
Alla deltagare 
informerades om 
studiens syfte, samtycke 
från föräldrar då eleverna 
var under 15 år. 
Deltagarna fick när som 
återkalla till samtycke 
och de insamlade 
uppgifterna behandlades 
konfidentiellt(endast för 
studiens ända mål) 

Den grupp som arbetade 
med att ställa frågor visade 
på ökning i sin 
läsförståelse, men för 
strategerna att förutspå och 
sammanfatta medverkade 
inte till elevernas 
läsförståelse.  
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Databas Forskare, år, titel Syfte Metod Urval/Etiska 
principer 

Resultat 

DIVA 
 
Läsförståelse 

Undervisning 

Strategier  

 

Varga, Anita. (2015): 
 
Metakognitiva perspektiv på 
skolans litteratursamtal 

Syftet med studien var att 
undersöka textsamtal om 
skönlitterära texter kunde främja 
elevernas läsförståelse. 

Kvalitativstudie 
Videoobservationer av 
textsamtal 

Studien genomfördes i 
Sverige med fyra lärare 
och två klasser i årskurs 
6 & 7. 
 
Alla deltagare 
informerades om 
studiens syfte, samtycke 
från föräldrar då eleverna 
var under 15 år. 
Deltagarna fick när som 
återkalla till samtycke 
och de insamlade 
uppgifterna behandlades 
konfidentiellt (endast för 
studiens ändamål) 

Lärarna använde strategin 
att ställa frågor i 
textsamtalen. Vilket 
främjade elevernas 
läsförståelse då frågorna 
blev som ett stöd för 
eleverna i läsprocessen  
 

Libris 

Barbro Westlund  
Westlund, Barbro. (2013): 
 
Att bedöma elevers 
läsförståelse- en jämförelse 
mellan svenska och 
kanadensiska 
bedömningsdiskurser i 
grundskolans mellanår. 

Syftet med studien var att 
jämföra fem svenska och fem 
kanadensiska lärare i hur de 
arbetade med läsförståelse  

Komperativ ansats med 
en kvalitativ 
insamlingsmetod i form 
av intervjuer med 
lärarna. 

Studien genomfördes i 
Sverige och Kanada med 
tio lärare. 
 
Alla deltagare 
informerades om 
studiens syfte, samtycke 
från föräldrar då eleverna 
var under 15 år. 
Deltagarna fick när som 
återkalla till samtycke 
och de insamlade 
uppgifterna behandlades 
konfidentiellt(endast för 
studiens ända mål) 

Resultatet visade på att 
endast de kanadensiska 
lärarna som använde sig av 
strategierna ställa frågor, 
klargöra, sammanfatta och 
förutspå i undervisningen 
vilket främjade elevernas 
läsförståelse på så vis att 
de fick verktyg att bearbeta 
texters innehåll. 

 

 


