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Abstact  Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka strategier och metoder 

forskningen förespråkar för undervisningen i läsförståelse för att främja 

elevers utveckling. Vilka undervisningsmodeller förespråkar forskningen i 

undervisningen av läsförståelse? 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att lärares kunskap är en viktig faktor i 

undervisnigen för att eleverna ska nå framgång i sin läsförståelse. Resultatet 

visar också att det finns flera olika metoder och strategier som lärare kan 

använda sig av i sin undervisning för att skapa en utvecklande miljö som ger 

positiva effekter på elevernas läsförståelse. Forskare förespråkar den 

dialogiska undervisningen där läsförståelsestrategier och interaktion står i 

centrum.  

 

     

  

 

Nyckelord  Läsförståelse, läsförståelsestrategier, TSI, RT och CORI  

Keywords  Reading comprehension, reading strategies, transactional strategies 

instruction,  reciprocal teaching och concept oriented reading instruction 
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1. Inledning  

Sverige är ett kunskapssamhälle och allt högre krav ställs på dess medborgare att kunna ta del 

av samhällsinformation och passa in på arbetsmarknaden. Monica Reichenberg (2008) skriver 

att en god läsförståelse är viktigt för samhället i helhet men också en nyckel till att lyckas i 

ämnena i skolan. Detta för att nästan alla ämnen i skolan kräver att elever kan läsa, förstå och 

använda sig av texter. 

 

Flera rapporter har pekat ut svenska ungdomar som allt sämre gällande att förstå texter av 

olika slag. I PIRLS - undersökningen från 2011 (Skolverket 2016) framgår att elever redan i 

årskurs 4 uppvisar svårigheter i läsförståelse. Resultatet från undersökningen visar på en 

försämring från 2000 där svårigheterna ligger i förmågan att läsa exempelvis faktatexter.  

Även i den internationella PISA - undersökningen 2012 (Skolverket 2013) visade det sig att 

svenska 15-åriga elever presterar sämre än OECD - genomsnittet i läsförståelse. Sverige hade 

den största resultatförsämringen av alla deltagande länder, varav en stor del av bristen låg hos 

lågpresterande elever. I Skolverkets undersökning 2015 (Skolverket 2016) hade de svenska 

eleverna, speciellt de lågpresterande eleverna, höjt resultaten och placerat sig över 

genomsnittet i läsförståelse. Detta visar på en positiv utveckling i de svenska skolorna och 

undervisningen i läsförståelse. Trots att resultaten har vänt förespråkar forskningen på 

området att lärare fortsätter utveckla undervisningen för att elever ska tillgodogöra sig en god 

läsförståelse. 

 

Som blivande lärare kommer vår uppgift vara just att se till att elever lär sig läsa, får en 

djupare förståelse för innehållet och kan använda texter. Vi är intresserade av läsförståelse 

och läsundervisning eftersom det är grundläggande för lärande i skolan.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka strategier och metoder forskningen 

förespråkar i undervisningen i läsförståelse för att främja elevers utveckling.    

Vilka strategier och metoder förespråkar forskningen i läsförståelseundervisningen? 
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2. Bakgrund 

Detta kapitel inleds med Skolverkets rapport om påverkansfaktorer på svenska elevers resultat 

i internationella undersökningar och fortsätter sedan med en sammanfattning av vad 

styrdokumenten säger om läsförståelse och undervisningen. Sedan kommer vi gå igenom och 

definiera begreppet “läsförståelse” och vilka faktorer som krävs för att tillägna sig 

läsförståelse samt faktorer som påverkar elevernas läsförståelse. Avslutningsvis tar vi upp tre 

modeller inom undervisningen i läsförståelse som de flesta källor som används i denna studie 

tar upp som viktiga för en framgångsrik undervisning.  

 

2.1 Svenska elevers resultat i internationella undersökningar.  

Skolverket (2009) gjorde en kunskapsöversikt över elevers resultat och hur olika faktorer har 

betydelse för resultaten. Faktorerna delades in i olika områden såsom samhällsfaktorer, 

reformfaktorer, resursernas betydelse och skolans inre arbete. Vi tar upp några av dessa 

påverkansfaktorer. 

  

Skolverket skriver att det år 2004 gjordes en sammanställning av de svenska elevernas resultat 

från 20 internationella undersökningar. Det konstaterades att de svenska eleverna hade god 

läsförståelse i jämförelse med andra länder. Dock framkommer det att olika forskare fått olika 

utfall av resultaten vilket tyder på metodproblem vid genomförandet av internationella 

undersökningar som en bidragande faktor till elevernas resultat. Detta innebär att ett av 

problemen är att undersökningarna har åldersbaserade urvalsprinciper. Detta medför att 

svenska elever vid genomförandet gått färre år i skolan än andra länder. Det nya 

bedömningssystemet lyfts som en annan bidragande faktor till elevernas resultat. Med 

hänvisning till forskare såsom Lundahl (2006) skriver Skolverket (2009) att lärare har haft 

problem med att anpassa sig till det nya bedömningssystemet och att tillämpa det vid 

betygsättning. Många lärare har inte förstått principerna i det nya systemet och har haft 

svårigheter i att tolka målen. Med hänvisning till Segheld (2004) framgår att lärare gärna 

väger in elevernas beteende i betygen exempelvis ger lägre betyg till högpresterande elever 

eller ger godkända betyg för att uppmuntra elever som inte uppnår målen.  
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Skolverket (2009) hänvisar till Hatties (2009) meta- analys där det framgår tydligt att lärarens 

kompetens är av betydelse för elevers resultat. Schulman (1986) särskiljer lärares kompetens 

genom ämneskunskaper, pedagogiska kunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper. Lärare bör 

besitta alla dessa tre kategorier av kunskaper för att anses ha kompetens att hjälpa elever att 

utveckla sina kunskaper och färdigheter.  

 

Skolverket (2009) redovisar vidare de faktorer och tendenser som har med skolans inre arbete 

att göra, där fokus läggs på undervisningen och lärprocesser. Eleverna ska ta allt mer eget 

ansvar och arbetsformernas individualisering har ökat. Därmed har lärarorganiserad 

undervisning i smågrupper minskat vilket leder till brist på variation i undervisningen. Kraven 

på lärarkompetensen har också ökat vilket leder till att lärares förmåga att planera och 

kommunicera innehållet så det anpassas till eleverna har minskat. Dessutom har användandet 

av datorer i undervisningen ökat. Den pedagogiska miljön lyfts också som en viktig 

påverkansfaktor, exempelvis att det har stor betydelse om läraren är man eller kvinna och 

skolans kompensatoriska möjligheter för utländska elever. Lärarens engagemang och förmåga 

att skapa goda relationer till sina elever är en annan faktor som påverkar resultaten.  

 

Avslutningsvis skriver Skolverket (2009) att resultaten påverkas positivt av lärare som arbetar 

aktivt med att skapa en gynnsam lärmiljö där eleverna stöttas i sin utveckling av 

lärandestrategier. 

2.2 Vad säger styrdokumenten om läsförståelse? 

I Läroplanen (2011, red 2016) står det i ämnet svenska att eleverna ska ges möjligheten att 

utveckla sina kunskaper både om det svenska språket och i användandet av språket. Detta 

innebär att undervisningen ska ge eleverna möjligheter att utveckla både det talade och 

skrivna språket så att de kan använda det för olika syften. Undervisningen ska väcka elevernas 

intresse för att läsa och skriva och bidra till att eleverna utvecklar förmågan att tänka och 

reflektera kring innehållet i lästa texter och media. Eleverna ska också genom undervisningen 

kunna bearbeta texter, söka texter och kritiskt granska texter. Vidare ska undervisningen bidra 

till att eleverna förstår omvärlden och kan tolka den genom en variation av texttyper, såsom 

skönlitteratur, informativa texter och sakprosa. Genomgående i årskurserna 1 - 6 har 

lässtrategier en central roll i undervisningen. Eleverna ska lära sig att använda och förstå 
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lässtrategier samt kunna tolka texter och anpassa sin läsning till textens innehåll och struktur. 

Eleverna ska lära sig att berätta om texter av olika genrer. Det vill säga, eleverna ska kunna 

berätta om texters olika budskap, hur de är uppbyggda och vad de handlar om. Eleverna ska 

också förstå att en berättelse har en början, mitt och slut och kunna beskriva de karaktärer som 

finns med i texten. Vidare ska eleverna kunna beskriva och förklara uppbyggnad och innehåll 

i exempelvis faktatexter, informativa texter och instruerande texter (Läroplanen 2011, red 

2016, s. 247-249). 

  

Kunskapskraven i ämnet Svenska för läsförståelse i årskurs 3 innefattar att eleven med flyt 

ska kunna läsa texter som är bekanta för hen samt ta hjälp av lässtrategier för att förstå texter. 

Eleven ska kunna återberätta viktiga delar av innehållet i en text och kunna föra enkla 

resonemang kring innehållets budskap samt göra kopplingar till egna erfarenheter. I årskurs 6 

ska eleverna för betyget E kunna läsa både skönlitterära texter och sakprosatexter med flyt 

och använda lässtrategier för att förstå texter. De ska kunna sammanfatta texters innehåll på 

ett enkelt sätt och i rätt ordning samt ta fram huvuddelarna ur en text och koppla till egna 

erfarenheter. Eleven kan också föra resonemang kring olika texters budskap som till viss del 

är underbyggda (Läroplanen 2011, red 2016, s. 252-253).   

I kommentarmaterialet för svenskämnet framgår tydligt att lässtrategier ska utveckla 

elevernas läsförmåga och är därmed ett centralt innehåll i samtliga kursplaner. Lässtrategier är 

de hjälpmedel läsaren använder sig av för att ta sig an en text och kunna förstå dess många 

komponenter. Eleverna ska genom hela sin tid i grundskolan undervisas i hur olika texter ska 

läsas för att förstås. Till en början handlar läsningen om att läsaren ska “knäcka koden” och få 

lära sig lässtrategier för att kunna förstå och tolka innehåll i olika texter. Från årskurs 4 ska 

eleven lära sig fler strategier för att kunna förstå budskap i texter, både explicit och genom att 

läsa mellan raderna. När eleven sedan lämnar årskurs 6 ska eleven kunna göra mer avancerade 

bearbetningar av läsningen än så och dessutom kunna analysera texter för att förstå texters 

budskap (s. 10).  

2.3 Vad är läsförståelse?  

Ulf Fredriksson och Karin Taube (2012) menar att begreppet läsförståelse kan beskrivas 

såsom: avkodning + språkförståelse = läsning (Ulf, Fredriksson och Karin Taube 2012, s. 23). 

Begreppet läsförståelse definieras enligt Barbro Westlund (2009) på många olika sätt av olika 

forskare världen över. Hon skriver att: 
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… 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 uppgiftsformuleringar före läsningen… Läsaren och texten integreras på så sätt för att skapa 

mening. Läsförståelsen gör därför anspråk på ett aktivt deltagande (Barbro Westlund 2009, s 70). 

Westlund (2009) ser vidare begreppet läsförståelse som ett komplext fenomen och tydliggör 

att det innehåller flera olika delar som samverkar. Detta diskuterar även Ivar Bråten (2008) 

som definierar läsförståelse som en interaktion mellan läsaren och texten. Eleven måste 

använda sig av sin egen kunskap och kunskapen som texten ger för att skapa förståelse och 

mening i innehållet samt konstruera ny mening. De förkunskaper eleven har av ämnet i mötet 

med texten påverkar huruvida eleven förstår textens innebörd. Bråten (2008) hävdar att: 

”Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och 

samspelar med den” (Ivar Bråten, 2008 s.14).  Helene Eckeskog (2015) skriver att 

läsförståelse handlar om att förstå den skrivna texten. Detta sker genom att läsaren interagerar 

med texten.  Det är viktigt att läsaren förstår vad som står i texten och därför är undervisning i 

läsförståelse en av lärarens största utmaningar.  

Följande faktorer tas upp av forskningen som viktiga för att eleverna ska kunna fortsätta i sin 

läsprocess och kunna tillägna sig en god läsförståelse. 

2.4 Ordavkodning  

Carsten Elbro (2004) skriver att ”man ska kunna koncentrera sig på vad man läser, snarare än 

på att man läser.” Det betyder att avkodningen ska kunna ske automatiskt utan att någon 

uppmärksamhet behövs”. Grunden för läsning är alltså att avkodningen syftar till att förståelse 

ska uppnås (Carsten Elbro 2004, s. 37).  

Enligt Torleiv Hoien & Ingvar Lundberg (1999) betyder avkodning att barn lär sig att ljuda 

samman bokstäver till ord. Det finns tre faser gällande avkodning. Den första fasen innebär att 

barn har en korrekt avkodning, den andra fasen betyder att avkodningen är automatiserad för 

vanliga ord som oftast förekommer och den tredje fasen betyder att läshastigheten ökar. 

Författaren Bråten (2008) menar att ordavkodning innebär att man känner igen en rad 

skrivtecken och att läsaren kan plocka fram ordets ljud och mening. Ordavkodning och 

läsförståelse har ett samband eftersom en god avkodning leder till en bra läsförståelse.   
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2.5 Ordförråd 

Barbro Westlund (2009) menar att inom läsförståelseforskning råder en stor enighet om 

sambandet mellan följande: hur elevers ordförråd på bästa sätt kan utvecklas inom 

undervisningens ram och hur elevers ordförråd bäst kan bedömas. Den sistnämnda råder det 

emellertid olika uppfattningar om. Elevers ordförråd går nämligen inte fullt ut att bedöma. 

Westlund (2009) refererar till Baumann (2009) som gör en kortare sammanfattning av var 

forskningen gällande samband mellan ordförråd och läsförståelse står idag och menar att, 

ordmedvetenhet beskrivs som en medvetenhet om intresse för ord och deras betydelse. Detta 

innefattar en kognitiv dimension, till exempel medvetenhet om ordval, kunskap om ords 

härkomst, morfemmedvetenhet eller medvetenhet om ords uppbyggnad, samt en affektiv 

dimension, exempelvis intresse för ordlekar (Barbro Westlund 2009 s. 55).  

Birgitta Herkner (2011) nämner att ordförråd och läsförståelse utvecklas när man samtalar om 

texter gemensamt i helklass. Elever ska få möjligheten att få läsa flera olika texter, inte bara 

arbeta med en lärobok. Detta är viktigt för att utmana elevernas fantasi och 

föreställningsförmåga. Det är en viktig faktor att elever ska få träna på att få uppleva när man 

inte förstår ett begrepp för att sedan samtala om ord som de inte förstår. Detta för att kunna 

tillägna sig bättre läsförståelsestrategier (Birgitta Herkner 2011s. 39). 

2.6 Läsflyt 

I läsprocessen tar elever med sig två kognitiva resurser: flyt i läsningen och förståelse. Dessa 

går hand i hand med varandra. Den definition som görs av National Reading Panel (NRP, 

2000) av flyt i läsningen är att eleven ska kunna läsa högt med viss hastighet, felfritt och med 

god prosodi. Den utgångspunkten står i överensstämmelse med LaBerges och Samuels (1974) 

teori om att automatiserad ordavkodning underlättar förståelse och ger flyt i läsningen. Ett 

gott läsflyt kan emellertid inte betraktas som synonymt med god läsförståelse (Pressley 

2006a), (Barbro Westlund 2009 s. 54).  

 

En god läsförmåga karakteriseras av läsning med flyt. Läsflyt betyder att man läser ord man 

inte känner igen med lätthet och förutsätter att man känner igen ord samt har förståelse för 

ords betydelse (Birgitta Herkner 2011, s. 41). 
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2.7 Metakognition  

En annan aspekt som spelar in för en läsares förståelse av en text är läsarens grad av 

metakognition. Britta Stensson (2006) menar att många elever vid läsning inte vet vad de 

förstår och inte förstår. Det finns elever som läser med flyt men som inte pausar och tänker 

efter vad innebörden av texten är. Författaren menar att elever behöver strategier för att förstå 

vad texten handlar om samt hur man skapar förståelse. Elever som är vana med läsning 

använder sig av olika metoder vid läsning av olika texter. Elever som har det lite kämpigt med 

läsningen behöver explicit undervisning i hur man gör. Eleven måste veta när, varför och hur 

man använder sig av strategierna och inte bara kunna strategier. Det behövs en medvetenhet 

om hur man tänker dvs. metakognitivt tänkande (Britta Stensson 2006, s. 23). Vidare 

beskriver författarna Christina Olin-Scheller & Michael Tengberg (2016) att begreppet 

metakognition innebär att man analyserar lässtrategiernas betydelse för utvecklingen av 

läsförmågan. Syftet är att eleverna ska bli medvetna om sitt eget tänkande för att skapa 

möjligheter att kontrollera och anpassa sin egen läsförståelseprocess, att kunna bilda 

metakognitiva synpunkter mot budskapet i texten och identifiera viktiga aspekter i texten, 

samt att läsaren genom sin läsförståelse riktar uppmärksamheten på sin växande förståelse 

genom att exempelvis ingripa när förståelsen brister (Christina Olin-Scheller & Michael 

Tengberg 2016, s. 46-47). 

2.8 Inferenser  

Att läsa mellan raderna och göra inferenser är på en och samma gång en rationell och 

odefinierbar konst. Det är på en och samma gång något definierbart och något som ligger 

bortom all definition. Individuell livserfarenhet, logik, kreativitet och eftertänksamhet skänker 

ny mening åt texten. Varje människas erfarenhet är unik och därför leder konsten att göra 

inferenser henne till platser som bara hon kan besöka (Keene & Zimmerman, 2003, s. 168).  

Stensson (2006) menar att man som läsare är medskapare av texten och utnyttjar ledtrådar för 

att skapa egna inre bilder av textens innehåll. Texten ger inte läsaren alla detaljer, utan ger 

istället utrymme för medskapande. Elever med god erfarenhet av läsning gör inferenser, vilket 

innebär att eleven tolkar texten utifrån sina egna erfarenheter. Eleven frågar sin egna inre bild 

för att kunna tolka och förstå underliggande teman eller idéer i texten (Britta Stensson 2006 s. 

33). 
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2.9 Läsförståelsestrategier  

Ollin-Scheller & Tengberg (2016) menar att läsundervisningen ska introduceras med olika 

typer av lässtrategier. Dessa strategier fungerar som metakognitiva redskap som ska hjälpa 

elever att styra sin läsförståelseprocess.  

Westlund (2015) hänvisar i sin bok Aktiv läskraft till den kanadensiska klassläraren Adrienne 

Gear’s fem strategier vid läsning som ska följas i en viss ordning för att läsaren ska kunna ta 

till sig en text. De fem strategierna är att: 1) zooma in, det vill säga överblicka texten, 2) att 

ställa frågor till texten och göra inferenser, 3) att plocka ut de viktigaste delarna ur texten, 4) 

att relatera innehållet i texten, och 5) att transformera, det vill säga skapa ny kunskap ur texten 

(Barbro Westlund 2015, s. 27). Dessa strategier beskriver även Catarina Schmidt och Karin 

Jönsson (2015) i sin avhandling, Glädjen i att förstå – förhållningssätt och strategier, där de 

på ett liknande sätt lyfter fram ett femgradigt fassystem som läsaren går igenom när denne 

läser och förstår en text (Catarina Schmidt & Karin Jönsson i Skolverket 2015, s. 2). 

Enligt Ollin-Scheller & Tengberg (2016) har det visat sig vara effektivt för elever att använda 

olika strategier för att stärka sin läsförmåga. Läraren intar rollen att tänka dessa strategier högt 

för att ge en tydlig bild av hur en viss strategi fungerar och används. Eleven tränas sedan i att 

på egen hand använda sig av strategierna i sin fortsatta läsning. Syftet med 

läsförståelsestrategier är bland annat att visa elever de kognitiva arbetssätt som skickliga 

läsare använder sig av vid läsning. Detta för att vara till hjälp när läsaren stöter på problem i 

en text. Lässtrategier ska komma naturligt i läsprocessen och det är läraren som ska 

demonstrera olika lässtrategier för att vägleda eleverna i sitt läsande och deras utveckling av 

läsförståelse. (Christina Olin-Scheller & Micheal Tengberg 2016 s. 16-17). 

Vi har hittills redogjort för de internationella påverkansfaktorerna, I läroplanens krav på 

eleverna i grundskolan, definitionen av läsförståelse samt de grundläggande färdigheterna 

som krävs för att kunna tillägna sig undervisningen i läsförståelse, vilka också påverkar 

utvecklingen av läsförståelse. Vi avslutade med läsförståelsestrategier för att nu kortfattat 

kunna redogöra för de undervisningsmodeller i läsförståelse som forskningen förespråkar.  
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3.  Undervisningsmodeller 

Att undervisa i läsförståelse är svårt och läraren måste enligt Barbro Westlund (2012) vara 

medveten om att det är lärarens uppdrag att skapa en läsundervisning som är aktiv och 

vägleder eleverna i att nå högre nivåer av förståelse. Vidare ska läraren vara medveten om att 

lässtrategierna inte bara ska läras ut utan också måste repeteras och förklaras för eleverna så 

att de vet när och hur de ska användas. Det är också viktigt att lärare och elever samtalar om 

läsningens alla aspekter så att eleverna utvecklar sin läsförståelse. Vidare skriver Westlund 

(2012) att eleverna genom att övervaka sin förståelse blir medvetna om hur de lär sig och 

förstår bättre strategierna genom kooperativt lärande. Eleverna ska lära sig att själva 

formulera och ställa frågor samt förstå en texts struktur. Det vill säga, de ska kunna återberätta 

textens innehåll och kunna beskriva vem, vad, var, när och varför från texten. Det innebär att 

eleverna även lär sig att sammanfatta och kan använda textens innehåll i relation till sina egna 

erfarenheter och andra texter (Barbro Westlund 2012, s. 54).   

Vi har valt att kortfattat redogöra för de undervisningsmodeller forskningen förespråkar och 

tar Barbro Westlunds (2012) beskrivning till hjälp då hon beskriver modellerna kort och 

koncist.   

3.1 Reciprok undervisning (Reciprocal Teaching, RT) 

Westlund (2012) skriver att Palincsar & Brown skapade Reciprocal Teaching på 1980-talet i 

syfte att hitta en undervisning som skulle kunna hjälpa svaga läsare att förstå och tillämpa 

strategier som goda läsare. Deras huvudsakliga intresse var individens kognitiva utveckling 

och de ansåg att tankeprocesser behöver synliggöras samt att interaktion och dialog i 

undervisningen är viktiga. De kom fram till fyra huvudstrategier: 1) förutspå/ställa hypoteser, 

2) ställa egna frågor om texten, 3) klargöra otydligheter, och 4) sammanfatta texten. 

Denna undervisningsform är samstämmig med Vygotskijs teori att om läraren explicit 

undervisar elever i läsförståelsestrategier kan svaga läsare lära sig att interagera med en text. 

Arbetsgången för RT är tydlig. Läraren förklarar tydligt och modellerar först lässtrategierna, 

en i taget, för eleverna. Det vill säga tänker strategierna högt för eleverna. Eleverna ska sedan 

tillämpa strategierna på egen hand, antingen enskilt eller i smågrupper. I grupperna turas 

eleverna om att agera dialoglärare. Det vill säga den av eleverna som är dialoglärare styr 

bearbetningen av en text. Dialogläraren kan välja att dela ut olika roller till sina 

gruppmedlemmar eller att själv tillämpa strategierna genom att tänka högt. När eleverna har 
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bearbetat klart texten diskuterar lärare och elever tillsammans strategier som tillämpats. 

Eleverna får sedan träna på att använda strategier på olika typer av texter. Lärarens uppgift är 

att stötta och vägleda eleverna till att bli reflekterande läsare samt ge eleverna feedback under 

arbetsgången för att uppmuntra till lärande och självvärdering. 

 

Westlund (2012) hänvisar till Oczkus (2003) som har gjort om modellen för att underlätta 

förståelsen av begreppen i Reciprocal Teaching och de fyra grundprinciperna. Westlund 

(2012) har översatt dem till lättare svenska: 1) Spågumman Julia som förutspår handlingen, 2) 

Nicke Nyfiken som nyfiket ställer frågor, 3) Fröken Detektiv som klargör otydligheter i 

texten, och 4) Cowboy-Jim med lasso som fångar in det viktigaste (Barbro Westlund 2012, s. 

75-79).   

3.2 Transaktionell strategiundervisning (Transactional Strategies 

Instruction, TSI) 

TSI har enligt Westlund (2012) utformats efter de fyra grundprinciperna i Reciprocal 

Teaching: 1) att förutspå, 2) att ställa frågor, 3) att klargöra, och 4) att sammanfatta. TSI är 

baserad på aktionsforskning, vilket innebär att lärare agerar forskare under sin egen 

undervisning för att förbättra den. Pressley och Ruth Wharton - MchDonald nämns som 

viktiga forskare i skapandet av modellen eftersom de under 1980- och 1990-talet utförde 

flertalet studier som gav goda resultat. 

 

Vidare bygger även TSI på ett läsförståelseprogram som utvecklades av två lärare i Maryland. 

I programmet ingick några viktiga lässtrategier: Tänka-högt-strategier, användning av 

grafiska modeller och Reciprocal Teaching’s grundprinciper. I programmet är lärarens uppgift 

att låta eleverna förklara hur de tänker och detta har gjort att Pressley och McDonald kallar 

modellen för transaktionell. Modellen bygger på två principer: Lärare och elever utbyter 

strategier med varandra och skapar därmed tillsammans en förståelse ur texten. 

   

Dialogen mellan lärare och elever står även i denna modell i centrum. Detta för att lärare och 

elever diskuterar vilka strategier som lämpar sig för varje text och läraren uppmuntrar 

eleverna att tänka högt. Precis som i RT lyfts lärarens roll som modell fram som viktig och att 

läraren undervisar eleverna i att tillämpa strategierna. Genom att lärare och elever tänker högt 
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när de modellerar strategierna utvecklar eleverna sin kognitiva förmåga och sin läsförståelse 

(Barbro Westlund 2012, s. 80-82).  

 

3.3   CORI (Concept oriented Reading Instruction) 

CORI är uppbyggd genom tron på att eleverna kan utveckla läsförståelse och ämneskunskap 

genom sitt intresse och engagemang. CORI skapades av en amerikansk professor, John 

Guthrie, som huvudsakligen var intresserad av sambandet mellan motivation och läsning. Det 

handlar i huvudsak om fyra motivationsfaktorer: 1) Inre motivation som handlar om elevens 

egna vilja att lära sig, 2) Förväntan att klara uppgifter vilket syftar på elevens självförtroende. 

3) Målorientering som innebär att eleverna ska veta vad målet med uppgiften är samt 

processen de ska gå igenom för att komma dit, och 4) samarbete, eftersom eleverna behöver 

samarbeta för att få svar på det de vill ha svar på samt för att utvecklas.  

 

Motivation, begreppskunskap, strategianvändning och social interaktion ska i denna modell 

samverka med varandra. Lärarens uppgift är precis som i RT och TSI att vägleda eleverna, 

förklara och modellera strategierna och sedan mer och mer låta eleverna själva ansvara för sin 

utveckling. I undervisning ställs de centrala begreppen inom ämnet i fokus och används som 

huvudsakligt redskap för att eleverna ska kunna övervaka sin läsförmåga och vidareutveckla 

denna. Användandet av denna modell i undervisningen har visat sig ge goda resultat på 

elevernas ämneskunskaper och läsförståelse. Enligt Westlund (2012) har dessa modeller 

jämförts med varandra och CORI visade sig vara mest effektiv, speciellt i NO-ämnen (Barbro 

Westlund 2012, s. 83-87).  
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4. Metod 

I förra kapitlet presenterades bakgrunden som redogör för elevers resultat i läsförståelse, 

styrdokumentens syn på ämnet, vad läsförståelse är och innebär och tre 

undervisningsmodeller som forskningen lyfter fram. Nu ska metoden som ligger till grund för 

vår insamling av vetenskaplig data redogöras för. 

 

Metoden som används i denna studie är en systematisk litteraturstudie. Katarina Eriksson 

Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013) beskriver att en litteraturstudie på 

ett systematiskt sätt innebär att söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen. 

Syftet är att skapa en sammanställning av data från tidigare vetenskapliga studier. De skriver 

vidare att systematisk litteraturstudie baseras på att det finns tillräckligt med vetenskapliga 

studier som kan utgöra underlag för slutsatser. Detta betyder att det finns tillräckligt med 

vetenskaplig data för bearbetning som kan leda till konkreta slutsatser. Det finns dessutom 

tillräckligt med forskning för fortsatt arbete. Vidare skriver författarna att det finns kriterier 

beskrivna som måste uppfyllas för att studien ska bedömas som systematisk. Kriterierna 

innebär att kunna motivera val av metod, urval och sökningar. Dessa ska framgå på ett 

utförligt sätt och forskningsmaterialet ska granskas och bearbetas (Katarina Eriksson Barajas, 

Christina Forsberg och Yvonne Wengström 2013, s. 26- 31).  

4.1 Källmaterial 

Som tidigare nämnts i inledningen av denna litteraturstudie visar rapporter från skolverket att 

svenska ungdomar har fått sämre resultat i läsförståelse. Trots att resultaten har vänt och går i 

en positiv riktning, förespråkar forskningen på området att lärare fortsätter utveckla 

undervisningen för att elever ska tillgodogöra sig en god läsförståelse. Med detta som grund 

och med fokus på undervisningen i läsförståelse, påbörjade vi en allmän sökning på begreppet 

läsförståelse för att skapa en överblick. Därefter använde vi sökmotorn PRIMO som tillhör 

Örebro universitet (se bilaga A). Detta gav en uppsjö av träffar av både avhandlingar och 

artiklar, vilket innebär att det fanns tillräckligt mycket forskning om läsförståelse för att skapa 

och stödja denna litteraturstudies syfte. Eftersom sökträffarna var många i databasen PRIMO 

fortsatte vi därför vår sökning i samma databas med de specifika nyckelorden läsförståelse*, 

läsförståelse i undervisningen*, reading comprehension* och teaching reading 

comprehension* (Se bilaga A). Stjärnan efter sökorden kallas trunkering och indikerar att fler 
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böjningar av ordet är tillåtet, vilket genererar fler träffar (Katarina Eriksson Barajas, Christina 

Forsberg och Yvonne Wengström 2013, s. 81). Eftersom en sökning på enbart sökord gav för 

många träffar användes två kriterier för inklusion; artiklar och avhandlingar som är 

vetenskapligt granskade. Det ledde till att sökningen gav mer relevanta träffar om lärares 

undervisning i läsförståelse.  

 

ERIC (Educational Resources Information Center) som är en internationell databas täcker 

också in det pedagogiska ämnet (se bilaga B). Kritisk granskning har skett före publicering av 

artiklarna, vilket gör den tillförlitlig att använda i sökandet av aktuell forskning från andra 

länder. Vi använde denna databas eftersom forskningen i läsförståelse inte är koncentrerad till 

Sverige, utan är ett globalt fenomen, vilket breddar litteraturstudiens resultat.  I denna databas 

användes de specifika nyckelorden teaching reading comprehension*, transactional strategie 

instructions* och Concept oriented reading instructions*. Dessa nyckelord är mer specifika 

av den anledningen att vi i detta skede visste vad vi sökte. Nyckelordet Teaching Reading 

Comprehension gav tusentals träffar vilket ledde till att följande avgränsningar blev väsentliga 

att göra: Full text available on ERIC, Since 2008, Teaching methods, Journal Articles och 

elementary education. De andra två nyckelorden gav inte lika många träffar. Däremot gjordes 

ändå avgränsningarna full text available on ERIC och since 2008 på nyckelordet 

Transactional strategie instructions, där endast två relevanta artiklar hittades. 

Avgränsningarna full text available on ERIC, Since 2008, teaching methods och journal 

articles användes på nyckelordet Concept oriented reading instructions. På grund av att 

många av artiklarna på ERIC är direkt länkade till andra hemsidor och därför inte går att läsa i 

fulltext, utökade vi vår sökning och använde manuell sökning. Denna manuella sökning 

användes också till att hitta information till bakgrundskapitlet. Dock fann vi ingen ny 

information genom den manuella sökningen och har därför inte redogjort för dessa i Bilaga A 

och B. Vi är medvetna om att en del sekundärkällor används specifikt i bakgrundsavsnittet i 

denna litteraturstudie. Detta beror i huvudsak på, som tidigare nämnts, att flera av artiklarna 

länkas vidare till hemsidor där det krävs inloggning för att kunna läsa hela texten. Ett annat 

problem var att artiklarna använder referenser som är svåra att spåra hela vägen tillbaka till 

huvudkällan. Vi hade också svårigheter i att översätta vissa engelska texter till begriplig 

svenska, exempelvis huvudkällan för Reciprocal Teaching.   
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4.3 Analys av metod  

Eriksson Barajas et al. (2013, s. 32) menar att en kritisk värdering och kvalitetsbedömning av 

vetenskaplig data ska utföras i en systematisk litteraturstudie. Granskningen fastställer om 

vetenskaplig data från urvalet uppnår kriterierna för att väljas ut till urval två, vilket då 

utmynnar i en källa för litteraturstudiens resultat.  

 

I urvalsprocess 1 gick vi igenom de sökträffar vi funnit i både PRIMO och ERIC för att 

närmare kunna jämföra dessa mot vårt syfte och vår frågeställning. Som tidigare nämnts var 

syftet att ta reda på vilka strategier och metoder lärare använder sig av i sin undervisning av 

läsförståelse. Detta innebär att vi läste samtliga titlar och abstrakt.  

 

De avhandlingar och artiklar vars abstrakt behandlade vårt syfte och vår frågeställning på ett 

eller annat sätt följde med till urvalsprocess 2. Samtliga artiklar/avhandlingar lästes sedan och 

bearbetades i sin helhet för att vi skulle förstå vad texterna handlade om. Detta innebar att 

artiklar/avhandlingar kvalificerades till urvalsprocess 3. Därefter lästes 

artiklarna/avhandlingarna ytterligare en gång, mer noggrant, och med fokus på komponenter i 

artiklarna/avhandlingarna som kunde relateras till vårt syfte och frågeställning samt till en 

uppsättning kategorier vi skapat.  

 

Artiklarna och avhandlingarna jämfördes också med varandra för att vi skulle kunna se 

likheter och skillnader som utmärkte vilken kategori de skulle ingå i. De kriterier som var 

viktiga i analysarbetet var främst att artiklarna och avhandlingarna var vetenskapliga, vilket 

syfte artikeln och studien hade, vilken metod användes, vad som var resultatet och vilken 

årskurs behandlade artikeln. Resultatet efter denna granskning ledde till att det krävdes 

ytterligare en urvalsprocess då artiklarna var för många för att få plats i resultatet i denna 

litteraturstudie. Denna urvalsprocess följde samma kriterier som tidigare, dock med mer fokus 

på åldersgrupper studierna undersökt, metodanvändning och årtal artikeln genomförts. 

Eftersom artiklarna och avhandlingarna hade ordnats efter kategori kunde vi sedan studera 

dessa närmare och ordna dem att passa frågeställningen, syftet och resultatredovisningen. I 

bilaga B redogör vi för vilka artiklar/avhandlingar som i slutändan valdes till resultatet.  
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5. Resultat 

Följande resultat har delats in i kategorier för att belysa olika delar av frågeställningens svar. 

Vi har valt att lyfta fram studier som undersöker olika metoder och strategier i 

läsförståelseundervisning för att skapa en bredare repertoar. Vi har delat in artiklarna i olika 

kategorier för att de behandlar olika väsentliga delar och hänger ihop på olika sätt.  

 

Vad säger forskningen om metoder/strategier 

i  läsförståelseundervisningen?  

 

5.1 Läs- och skrivundervisning    

Ulla Dambers (2013) studie, Write to Read in Two Different Practices: Literacy versus 

Technology in Focus, handlar om en jämförelse mellan två tillvägagångssätt. Den ena 

använde pennor och böcker i undervisningen medan den andra använde IT, det vill säga 

datorer och surfplattor. Genom observationer, intervjuer med lärarna från studierna och 

fältanteckningar visar resultatet att lärarnas förmåga att ta sig an skrivning och läsning baserat 

på sina uppfattningar om lärande är väsentligt. Den traditionella undervisningen använder 

mycket barnlitteratur och gör högläsning och tyst läsning till en aktiv process. Eleverna 

diskuterar texter/böcker tillsammans med andra kommunikativa aktiviteter. Eleverna med IT - 

inlärning fick inte den möjligheten utan läsningen fick en underordnad roll i klassrummet. 

Högläsningen var inte effektiv av den anledningen att det fanns ingen kommunikation kring 

texter. Läraren introducerade inte texten, pausade inte i texten och det gjordes ingen 

uppföljning av texten. Detta visar på att högläsningen inte ansågs som en viktig aktivitet och 

eleverna uppmuntrades inte till kommunikation.  

 

Catharina Tjernberg (2013) genomförde en fältstudie, Framgångsfaktorer i läs- och 

skrivlärande - En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken, som handlar om 

faktorer i undervisningen för läsning och skrivning som leder till framgång i läsförståelse. 

Genom samtal med sex lärare och en logoped, där de fick berätta om eleverna, visar resultatet 

att undervisningen i läsning, skrivning och räkning sker interaktivt genom exempelvis 
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högläsning och textdiskussioner. Lärarna arbetar också medvetet med elever som har 

svårigheter i läsning och skrivning genom att exempelvis ha muntliga presentationer av 

elevernas arbeten. Resultatet visar också att lärarna vill ge alla elever utmaningar i sitt lärande 

oavsett kunskapsnivå, vilket innebär stöttning i form av scaffolding för att elever ska lyckas 

med uppgifter. I studien framgår att ett tillåtande klassrumsklimat är av stor vikt, då eleverna 

kan få hjälp av varandra att utvecklas så långt de kan. Ett exempel på en situation där eleverna 

får denna möjlighet är vid högläsning av elevtexter, där kamraterna efter att ha hört och sett 

texten hjälper till att förbättra den genom att diskutera texten tillsammans. 

 

Tarja Alatalos (2011) studie, Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3, handlar om vilka 

möjligheter och svårigheter lärare i åk 1-3 står inför i läs- och skrivundervisningen. Studien 

syftade också till att belysa de svårigheter lärare har i att identifiera var eleverna befinner sig i 

sin läs- och skrivprocess. Genom intervjuer med lärare och en enkätundersökning om lärarnas 

möjligheter/svårigheter, lärares förhållningssätt och attityder samt kunskaper på området, 

kunde Alatalo (2011) få fram ett resultat till sin frågeställning. De lärare som deltog i studien 

ägnar mycket tid till läsning i sin undervisning, både nöjesläsning och strukturerad läsning. En 

av de deltagande lärarna ansåg att eleverna utvecklar sin läsning genom korta lässtunder, där 

eleverna läser högt för hen. Resultatet visar också att de flesta lärarna i studien uppger att det 

räcker som åtgärd för elever med lässvårigheter att läsa mycket och läsa varierade texter. 

Detta för att det viktigaste är att träna elevernas avkodning och läsflyt för att kunna gå vidare 

och utveckla sin läsförståelse. Att ständigt testa elevernas läsflyt och förståelse av texten 

gynnar också den fortsatta utvecklingen. Lärarna som deltog i studien anser sig ha bristande 

kunskaper och utbildning i att undervisa i läsning och läsinlärning. Detta innefattar också att 

kunna identifiera elevernas svårigheter, följa deras utveckling och bedöma deras 

förståelsenivå. De uppger vidare att det är svårt att hinna med att hjälpa alla elever och 

förespråkar att fler speciallärare behövs i arbetet med att identifiera svårigheter, avkoda och 

utveckla läsförståelse hos eleverna. Lärarna finner det också svårt att hitta material som 

lämpar sig och passar varje enskild elev, då eleverna ligger på så olika nivå i sin läsning.   

 

5.2 Estetik i traditionell undervisning  

Arzu Güngörs (2008) studie heter Effects of Drama on the Use of Reading Comprehension 

Strategies and on Attitudes Toward Reading. I studien undersöktes hur drama integrerat i 
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traditionella undervisningsmetoder i turkiska kan inverka på elevernas användande av 

lässtrategier och attityder till läsning. Drama kombinerades med aktivt lärande av strategier 

såsom sagoträd, dra slutsatser, skriva dikter och sånger, och ställa frågor. Eleverna utförde sin 

dramatisering av texten på ett eller annat sätt, vilket sedan avslutades i helklassdiskussion. 

Klassrumsobservationer stod för resultat tillsammans med intervjuer av samtliga elever efter 

undersökningen. Resultatet visade att eleverna förbättrade sin läsförståelse och använde fler 

läsförståelsestrategier efter implementeringen av dramaaktiviteter. Kommunikationen mellan 

eleverna förbättrades och de förstod vikten av läsning.  

 

Rebecca S. Leigh & Karen A. Heids (2008) studie som heter First Graders Constructing 

Meaning Through Drawing and Writing, handlar om hur barn kommunicerar genom att måla 

och skriva. Hypotesen var att målning och skrivning främjar elevernas utveckling. I 

undersökningen deltog en årskurs 1, där barnen en gång i veckan lyssnade på en bilderbok. En 

av böckerna som användes hette The Singing Snake (Czermecki, 1993). Efter en kort 

helklassdiskussion fick eleverna i uppgift att reagera på boken genom att måla, skriva eller 

både och. Läraren gick sedan runt och lät eleverna dela sitt pågående arbete kring boken 

medan hen antecknade och emellanåt spelade in vad eleverna berättade om sina arbeten. 

Resultatet visade att barn kommunicerar och uppvisar en djupare förståelse genom bild än att 

verbalt eller genom att skriva reagera på lästa texter/böcker. Två elever valdes ut till 

resultatredovisningen i denna undersökning. Den ena skrev mycket till sina bilder och 

förklarade att bilderna får orden att se bra ut, vilket innebär att det var lika viktigt för hen att 

kommunicera genom bild som skrivning. Den andra eleven favoriserade konsten framför det 

skrivna ordet eftersom denna elev uppgav sig kunna måla ord. Detta visar på fördelarna med 

att blanda målning och skrivning och låta eleverna kommunicera på det sätt de finner 

effektivt.  

5.3 Genre i undervisningen 

Linda Baker, Mariam Jean Dreher, Angela Katenkamp Shiplet, Lisa Carter Beall. Anita N. 

Voelker, Adia J. Garrett, Heather R. Schugar och Maria Finger-Elam (2011) gjorde en 

omfattande undersökning av förståelsen av informativa texter på elever i årskurs 2 till 4, 

Children’s comprehension of informational text: Reading, engaging, and learning. Syftet var 

att se om en textinfusion kan öka elevernas läsprestationer och engagemang.  Biblioteken i 

klassrummen utökades med informativa böcker för att ta reda på om en brist på texter ensam 
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kan vara ansvarig för elevernas positiva resultat. Informella samtal med lärarna före och efter 

interventionerna för varje årskurs samt lärare och elevers loggböcker användes till resultatet 

som visade att textinfusionen hade lite påverkan på elevernas läsförståelse och att eleverna 

mellan år 3 och 4 hade minskad motivation.  

 

Yahya Othman, Zamri Mahamud & Noradinah Jaidi (2014) genomförde också en studie, The 

Effects of Metacognitive Strategy in Reading Expository Text, där de undersökte 

lässtrategiernas effekt på läsförståelsen. Syftet var att visa på skillnaden i både elevernas 

motivation till att läsa men också en djupare förståelse för det lästa. Metakognitiva strategier 

för att förstå informativa texter stod i fokus. Eleverna läste fem olika typer av informativa 

texter och skulle sedan svara på 15 frågor så snabbt de kunde. Metoder för insamling av data 

var lärarförberedelser, läsförståelsetester, en enkät och observationer. Resultatet visar att 

användandet av metakognitiva strategier ger bättre läsförståelse och eleverna behöver inte 

kunna använda mer än en eller ett par strategier för att lättare förstå texter.  

5.4 Undervisningsmodeller 

Reciprocal Teaching  

I denna kategori utgår artiklarna från modellen Reciprocal Teaching, vilket innebär att 

undervisningen är både ömsesidig och dialogisk. Det vill säga läraren och eleverna turas om 

att agera samtalsledare och de fyra huvudsakliga lässtrategierna står i fokus.   

 

Gulhiz Piltens (2016) studie, The Evaluation of Effectiveness of Reciprocal Teaching 

Strategies on Comprehension of Expository Texts, handlar om effektiviteten av reciprocal 

teaching och de lässtrategier som används vid informativa texter (expository texts). Syftet var 

att påvisa att elever har svårare att förstå informativa texter än berättande texter och därav 

behöver en dialogisk undervisning. Läraren skulle i början av varje vecka läsa en text högt för 

eleverna och visa eleverna hur de skulle ta sig an texten genom att tänka högt. Efter varje läst 

text fick eleverna sedan sitta i smågrupper och turas om att ha ledarrollen som innebar att läsa 

texten högt för de andra och styra diskussionen kring texten. Ledaren skulle stanna upp i 

texten och ställa frågor till de andra gruppmedlemmarna. De metoder för insamling av data 

som studien använt sig av är för- och eftertest i både kontroll- och experimentgruppen och 

intervjuer med lärare och elever i experimentgruppen efter avslut. Resultatet av denna 
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undersökning visar på positiva effekter av att lärare använder sig av en dialogisk undervisning 

där eleverna får föra diskussioner och interagera med varandra runt informativa texter. 

 

Rocio Dresser (2012) genomförde en handlingsforskningsstudie, The Impact of Scripted 

Literacy Instruction on Teachers and Students, där undersökningens syfte var att se vilka 

effekter en kombination av Reciprocal teaching och Narrow Reading kan ha på elevernas 

utveckling av läsförståelse. Under ett sex veckors projekt om stenar och mineraler skulle 

eleverna i grupper diskutera läsning och eleverna fick en i taget ansvara för en av strategierna 

Predicting, Questioning, Clarifying och Summarizing. Resultatet visade att kombinationen av 

dessa två undervisningsmetoder hjälper eleverna att utveckla sin läsförståelse. Som ett resultat 

av projektet kunde flera av eleverna som innan projektet bara skrivit ett eller två ord på en 

sammanfattning skriva hela meningar och använda sig av ett större ordförråd. En uppföljning 

av undersökningens effektivitet gjordes ett år efter genomförandet, där forskaren kontaktade 

lärarna som deltagit i undersökningen för att få feedback på hur den nya implementeringen 

fungerade. Dessvärre var det enbart en av lärarna som hade fortsatt med att undervisa genom 

att kombinera Reciprocal Teaching och Narrow Reading. 

 

TSI (Transactional Strategies Instructions) 

Transactional Strategies Instructions syftar till att lyfta fram det meningsskapande som görs 

mellan läsaren och texten.  

Alandeom W. Oliveiras (2015) genomförde en kvalitativ studie med titeln Reading 

Engagement in Science: Elementary Students’ Read Aloud Experiences. Denna studie 

undersökte elevers läsengagemang av vetenskapliga barnböcker och syftet var att poängtera 

att en transaktions - centrerad undervisning bättre aktiverar både lärare och elever att skapa 

mening som går utöver texten. I studien deltog tre kvinnliga lärare med två årskurs 1 och en 

årskurs 2. Två av lärarna fick i uppdrag att använda högläsning som fokuserar på transaktion, 

det vill säga, där eleverna engageras i läsningen. Den tredje fick istället i uppdrag att fokusera 

på en transmission-centrerad högläsning, där läraren huvudsakligen överför information till 

eleverna. Metoder som användes för insamling av data var videoinspelningar av högläsning, 

observationer av interaktioner och enkäter på lärarnas undervisning. I resultatet framgår att 

undervisningen som hade fokus på transmission begränsade dialogen mellan lärare och elever. 

Fokus lades istället på att få eleverna att uppfatta innehållet i texten genom att diskutera 
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framsida och titel samt gå igenom författarens anteckningar om begreppen. I de andra två 

klasserna blev både undervisningen och diskussionerna kring böckerna mer givande. 

Resultatet i studien visar att när vetenskaplig läsning är transaktions-centrerad, förhandlar 

lärare och elever aktivt betydelsen av vetenskapliga ord i relation till texternas framsida och 

titlar (paratextuell läsning), andra texter (intertextuell läsning), genre (architextuell läsning), 

och kritiska kommentarer till texten (metatextuell läsning).  

CORI (Concept oriented Reading Instruction) 

I kategorin CORI lyfter artiklarna fram den begreppsbundna undervisningsmodellen, där 

vetenskapliga begrepp står i centrum för undervisningen.  

Jaime Berry, Jalene Potter & Victoria Hollas (2013) genomförde en studie som heter Concept 

Maps and Informational Read-Alouds: Strengthening both Science and Reading for 

Elementary Students. Studien syftade till att ta reda på hur användningen av interaktiva 

högläsningar av vetenskapliga böcker med kartläggning av begrepp och/eller frågor påverkar 

grundskoleelevers organisering och bibehållande av olika typer av vetenskaplig kunskap. För 

att ta reda på detta användes 29 tredjeårselever som experimentgrupp och 29 tredjeårselever 

som jämförelsegrupp. Båda grupperna deltog i en interaktiv högläsning. Experimentgruppen 

deltog också i kartläggning av begrepp, vilket innebär att ta skapa en karta över det eleverna 

redan vet, medan jämförelsegruppen deltog i lärarledda frågor som innebär att läraren ställer 

frågor till eleverna om ämnet som behandlas. Metod för insamling av data var fyra olika för- 

och eftertester: a) relational vocabulary assessment, b) vocabulary matching assessment, c) 

multiple-choice comprehension assessment, och d) a writing comprehension assessment. 

Resultatet visar att experimentgruppen gjorde större framsteg i sin förståelse och inhämtande 

av kunskap än eleverna i jämförelsegruppen. De utvecklade sin relationskunskap, förmåga att 

identifiera nyckelidéer, klargöra skrivna uttryck och använda huvudsaklig kunskap samt 

individuell ordkunskap. 

 

Florencia K. Anggoro, Nancy L. Stein & Benjamin D. Jee (2012) ville genom sin 

undersökning, Cognitive Factors That Influence Children's Learning from a Multimedia 

Science Lesson, ta reda på vilken av aktiviteterna Self-Read (läsa själv) eller Tutor-Read 

(handledd läsning) som erbjuder mest fördelar för elever från årskurs 4 och 7. En kausalt 

koherent text om vattens tre stadier implementerades i årskurserna för att uppmuntra till 

begreppsinlärning och argumentation. Utöver texten, som antingen lästes för eleven av en 
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handledare eller lästes av eleven själv, användes antingen statiska eller dynamiska bilder för 

att ge en visuell illustration av dessa stadier. Experimentgrupper skulle följa aktiviteterna med 

tillhörande bilder: Tutor-reading/statisk, Tutor-reading/dynamisk, Self-reading/statisk, Self-

reading/dynamisk, samt en kontrollgrupp som följde de vanliga klassrumsinstruktionerna för 

läsning. Eleverna hade vid början av denna lektion lite eller ingen bakgrundskunskap om vare 

sig de observerbara eller molekylära egenskaperna hos vatten. För att samla in datan till 

resultatet av denna studie användes för- och eftertester: 1) sant/falskt frågor, 2) ja/nej frågor, 

3) Förklaring till svar, 4) Korta svarsfrågor, 5) öppna frågor. I resultatet framgår att eleverna 

hade lärt sig egenskaperna för vatten efter lektionen och eleverna i årskurs 4 hade gjort mest 

framsteg. Eleverna i Tutor-Read läsningen lärde sig mer än eleverna i Self-Read, speciellt i 

årskurs 4. Barnen i båda årskurserna lärde sig lika mycket oavsett statiska eller dynamiska 

bilder.    

5.5 Läsförståelsestrategier 

Kevin C. Costley och Howard G. West (2012) lyfter i sin studie, Teaching Practice: A 

Perspective on Inter-text and Prior Knowledge, hur viktigt det är att lärare har kunskap om 

elevernas styrkor och svagheter och att de planerar undervisningen för att skapa mening för 

eleverna och ge dem de verktyg, det vill säga lässtrategier, som de behöver för att kunna 

förstå texter. Den strategi som finns med i undersökningen är i huvudsak Prediction, att 

eleverna kan använda sina förkunskaper för att förstå texter. Undersökningens syfte är att 

lyfta fram de förutsättningar som skapas för eleverna när läraren medvetet använder elevernas 

förkunskaper i undervisningen. Ett exempel ges på hur en lärare läser en text för eleverna. 

Texten verkar för läraren som en naturlig vardaglig företeelse så han fortsätter läsa texten 

trots att eleverna är ointresserade att lyssna. Det visar sig i slutändan att texten innehåller ord 

och begrepp som eleverna inte begriper. 

 

Amy Alamar (2013) intresserade sig i sin kvalitativa studie, Building Substantive Engagement 

through the Use of Connection Prompts, för strategin Predictions och undersökte därför om 

elevernas engagemang ökar när läraren aktivt leder diskussioner med öppna frågor och 

uppmanar eleverna att göra kopplingar mellan sina kunskaper och textinnehåll. Detta för att 

öka elevernas engagemang och intresse för läsning och av det material som används i 

undervisningen. Undersökningen tar sin utgångspunkt i tre teorier som enligt flera forskare är 

det centrala synsätt på lärande som är mest effektivt för barns inlärning. Dessa är 



26 
 

Transactional Theory of Reading, Theory of Envisionments och Sociocultural Learning 

Theory. I undersökningen deltog en lärare och 20 elever i årskurs 2. Eleverna delades in i fyra 

bokklubbar där läraren varje lektion skulle läsa ett kapitel högt ur en bok. Forskaren 

observerade alla fyra bokklubbar. De första dagarna stannade läraren inte upp för att ställa 

frågor eller ta emot kommentarer om boken. När läraren sedan bytte ut boken mot en mer 

avancerad bok, där obekanta ord och svåra meningar uppkom, startade uppmaningarna. Det 

vill säga läraren stannade upp i texten och ställde öppna frågor till eleverna som var 

utformade så att alla elever får tänka efter. Eleverna uppmanades att koppla sina förkunskaper 

till texten som de kände för, exempelvis deras upplevelser eller relaterat till andra texter. 

Läraren intervjuades fyra gånger, en för varje bokklubbs avslut. Resultatet av denna 

undersökning visade att eleverna förbättrade sina förmågor att skapa mening ur texter. 

Resultatet visade också att både lärare och elever blev hjälpta att strukturera samtalen kring 

böcker, det vill säga att diskussionerna blev mer meningsfulla, och eleverna behöll fokus på 

uppgiften. Även elevernas förmåga att ställa egna frågor till texter ökade under 

undersökningens gång, då de förbättrade sina kunskaper och lärde sig tänka kritiskt. 

 

Bodil Stokke Olausen (2016) genomförde en fallstudie, Classroom Discourse: The Role of 

Teachers' Instructional Practice for Promoting Student Dialogues in the Early Years Literacy 

Program (EYLP), i två årskurs 1 med två lärare som undersökningsobjekt för läsprogrammet 

EYLP. Syftet var att visa på hur viktig elevernas kommunikation med lärare och sinsemellan 

är för att öka ordförrådet och förståelsen av lästa texter, samt elevernas kritiska tänkande. I 

denna undersökning stod lärarna i fokus för undervisningen, i detta specifika fall två 

jämngamla kvinnor med ungefär lika lång erfarenhet inom läraryrket. De förberedde 

lektionerna tillsammans och delade upp sina klasser i smågrupper efter läsnivå, varefter 

grupperna placerades ut på olika stationer. Endast en av stationerna var lärarledd, övriga 

stationer självinstruerande med individuella uppgifter. Metoder för insamling var 

videoinspelningar och observationer med fältanteckningar. Resultatet visar att trots att lärarna 

planerade lektionerna tillsammans skiljde sig deras interaktion med eleverna avsevärt. Lärare 

två använde endast 4 sekunder till utvecklingen av ovanliga ord. Tio till tolv minuter på den 

lärarledda stationen var den enda kommunikationen eleverna hade med en vuxen. Lärare 1 

använde halva tiden på den lärarledda stationen för dialoger i ett bredare perspektiv medan 

lärare 2 endast använde en fjärdedel av den tiden Lärare 1 använde 9 minuter för 

avkodningsövningar medan lärare 2 använde nästan dubbelt så mycket tid till detta. Resultatet 
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visade också att många “guldögonblick” gick förlorade. Det vill säga dialoger där eleverna 

ställde frågor som läraren inte kunde svaren till. 
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6. Diskussion 

Detta kapitel inleds med en diskussion om metoden för denna litteraturstudie. Vi kommer 

redogöra för och diskutera de styrkor och svagheter, avgränsningar och urvalsprocess, samt 

svårigheter vi stötte på under arbetsgången. Som avslutning diskuteras resultatet i relation till 

syfte och frågeställning samt litteraturstudiens bakgrund.  

6.1 Metoddiskussion 

I denna studie har vi beskrivit den metod och det tillvägagångssätt som vi har använt oss av 

för att finna material som motsvarar studiens syfte. Detta är en systematisk litteraturstudie 

som vi tidigare har nämnt. Det har krävt speciella steg i arbetsprocessen som måste följas 

vilket vi anser har uppfyllts (Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne 

Wengström 2013, s. 31–33). Det forskningsmaterial vi har fått fram från databassökningar har 

vi analyserat för att se dess relevans utifrån studiens kriterier. Detta för att kunna besvara 

denna studies syfte och problemformuleringar. Arbetsproccesen utifrån Eriksson Barjas, 

Forsberg, Wengström (2013) över hur en systematisk litteraturstudie ska genomföras anser vi 

har gett studien en acceptabel validitet samt reliabilitet då en annan skribent utifrån samma 

material skulle nå samma slutsatser. Vi har både nationell och internationell forskning för att 

få en vidgad syn på problemområdet och att täcka ett större fält av forskning för att finna det 

mest relevanta för vår studie. I vår litteraturstudie finns både styrkor och svagheter som vi ska 

lyfta till ytan och diskutera lite närmare. Det fanns inga problem i att finna information om 

läsförståelse och undervisning i läsförståelse. Däremot var det svårt att begränsa den 

insamlade datan till resultatredovisningen i denna litteraturstudie. Vi är också medvetna om 

att vi har använt en del sekundärkällor. Exempelvis använde vi Barbro Westlunds (2015) 

beskrivning av RT, TSI och CORI istället för att använda den ursprungliga källan. Detta beror 

på att alla tre undervisningsmetoder i grunden är skrivna på engelska och som vi inte kunde 

hitta texterna varken på internet eller i universitetsbiblioteket. Palinscar & Browns studie om 

Reciprocal Teaching kunde hittas på internet.    

       

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka metoder och strategier forskningen 

förespråkar i undervisningen i läsförståelse för att utveckla elever till att bli goda läsare. 
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Resultatet visar att det finns många olika metoder och strategier som lärare kan använda sig 

av i sin undervisning för att skapa en utvecklande miljö som ger positiva effekter på elevernas 

läsförståelse. Ett mer generellt resultat är att forskare starkt förespråkar den dialogiska 

undervisningen där läsförståelsestrategier och interaktion står i centrum.  

 

Det finns flera olika sätt att utforma undervisningen för att eleverna ska lyckas med sin 

utveckling av läsförståelse. Utifrån studiens resultat kan man dra slutsatsen att det finns 

många olika metoder och strategier som kan möjliggöra utvecklingen. Vi anser att det främst 

handlar om att läraren ska vara medveten om vilka metoder som är gynnsamma för just den 

egna klassen och skälen till att fokusera på just dem för att elevers läsförståelse ska utvecklas. 

Flera av artiklarna behandlar undervisningsformer där eleverna ska aktiveras till att ha 

meningsfulla diskussioner kring texter. I artiklarna som specifikt behandlar RT, TSI, CORI 

och läsförståelsestrategier (Gulhiz Pilten, 2016; Rocio Dresser, 2012; Alandeom W. Oliveira 

2015; Jaime Berry, Jalene Potter & Victoria Hollas 2013; Kevin C. Costley och Howard G. 

West 2012; Amy Alamar 2013; Bodil Stokke Olausen 2016) poängteras lärarens roll som 

modell för lässtrategierna.  

 

Westlund (2012, s. 54) skriver att det inte räcker att läraren explicit undervisar i lässtrategier. 

Eleverna måste också ges möjligheten att träna sig i när och hur lässtrategierna ska tillämpas 

samt få djupare kunskaper om olika texttyper och deras uppbyggnad. Reciprocal Teaching är 

just en sådan modell där läraren först modellerar lässtrategierna för eleverna och sedan mer 

och mer låter eleverna bli självständiga. Studierna under rubriken Reciprocal Teaching visar 

på positiva effekter av att använda denna modell i undervisningen. Å andra sidan skriver 

Rocio Dresser (2012) som avslut i sin studie att uppföljningen som genomfördes ett år efter 

implementeringen avslöjade att lärarna inte fortsatt använda sig av arbetsgången. Resultat 

som dessa skapar funderingar kring om undervisningsmodellerna som tas upp i vår studie är 

svåra att genomföra i kombination med styrdokumentens krav på lärare och elever. Däremot 

står det inte utskrivet i Läroplanen (2011, red. 2016) exakt hur lärare ska undervisa för att 

elever ska uppnå kunskapskraven. Det står att eleverna ska lära sig att använda och förstå 

lässtrategier så att de vet när och hur de ska tillämpas. Eleverna ska därför också förstå olika 

texttypers uppbyggnad och struktur, vilket forskare som Bråten (2008) och Eckeskog (2015) 

poängterar. Eleverna ska samspela med en text och kunna skapa mening och sammanhang. 

För att detta ska bli möjligt är elevernas kunskap om olika texters uppbyggnad och struktur 
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viktigt för att eleverna i sin tur ska förstå hur och när de ska använda läsförståelsestrategierna. 

Detta lär även elever att träna på att kunna reagera när de inte förstår texten och på så sätt 

tillägna sig bättre läsförståelsestrategier. Återigen poängterar vi hur viktig lärarens roll är i 

elevernas utveckling av självständighet i användandet av lässtrategier. Läraren ska vägleda 

eleverna i att bli självständiga läsare som klarar av att övervaka sina egna läsprocesser. När 

eleverna har blivit självständiga ska de kunna stanna upp i en text och förstå vilken lässtrategi 

som lämpar sig för att kunna skapa mening ur texten och fortsätta läsa innehållet. 

  

Undervisningsmodellerna TSI och CORI bygger på samma grundprinciper som Reciprocal 

Teaching. Däremot skriver Westlund (2015) att CORI har visat sig vara mest effektiv i 

elevernas utveckling av både läsförståelse och ämneskunskaper. Grundprinciperna i CORI är 

motivation, begreppskunskap, strategianvändning och social interaktion som samverkar med 

varandra (Barbro Westlund 2012, s. 83-87). Detta ser vi som att det handlar om att väcka 

elevernas intresse för ett ämne. Det underlättar förståelsen av de texter som behandlar just det 

ämnet. Det är mycket enklare att läsa och förstå en text som eleverna finner intressant än 

något helt okänt ämne som eleverna dessutom inte har någon förkunskaper i. Med andra ord 

använder CORI begreppen inom ett ämne som verktyg för att eleverna ska kunna övervaka 

och utveckla sin läsförmåga. Vi tolkar denna modell som att den i processen att utveckla 

elevers läsförståelse och ämneskunskaper även utvecklar områden såsom ordförråd, 

inferensfärdighet och läsflyt. Vi tänker också att denna modell ställer ämnet som behandlas i 

ljuset av vad som är rimligt och orimligt och lär eleverna att reflektera och även kunna 

förklara hur de tänker om saker i vår omvärld.   

Avslutningsvis är denna studie både viktig och aktuell för vår kommande yrkesroll och kan 

användas i praktiken. Studien lyfter ett viktigt ämne som bearbetas genom hela grundskolan 

och genom denna studie har vi fått kunskap och verktyg för hur läsförståelse kan utvecklas 

hos elever. 

 

6.3 Fortsatt forskning  

Utifrån det resultat vi kommit fram till i studien skulle det vara intressant att göra en studie 

med observationer och intervjuer av hur lärare lär ut lässtrategier och använder sig av dessa i 

klassrummet.  Det skulle även vara intressant att undersöka hur mycket tid som läsförståelse 
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får i skolans undervisning med tanke på att flera forskare såsom Bråten (2008) och Westlund 

(2009) har skrivit att skolan inte innehåller mycket läsförståelse.  
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Bilaga A Sökordshistorik  

 

Datum  Databas  Sökord/Avgränsning Antal 

träffar  

Urval 1 

Granskning 
 

Urval 2 Till 

resultat  

2017-

04-24 

Primo  Läsförståelse* 

Avgränsning 1: 

avhandlingar  

onlineresurser  
 

Avgränsning 2: 

Artiklar  

vetenskapligt granskat  
 

587 
 

 

 

 

33 

- 
 

 

 

 

6 

- 
 

 

 

 

1 

2017-

04-25 

Primo  Reading comprehension* 

Avgränsning 1: 

vetenskapligt granskat  
 

123070 - - 

2017-

04-30 

Primo  Läsförståelse i 

undervisningen*  

Avgränsning 1:  

avhandlingar  

onlineresurser  

språk:svenska   

152 8 2 

2017-

04-30 

Primo  Reading comprehension in 

teaching* 

Avgränsning 1:  

artiklar  

vetenskapligt granskat  
 

53116 - - 

 

2017-05-05 ERIC Teaching reading comprehension*  

Avgränsning 1: Full text available on ERIC 

Avgränsning 2: Since 2008 

Avgränsning 3: teaching methods 

Avgränsning 4: journal articles 

Avgränsning 5: elementary education  
 

8466 
 

2893 
 

682 
 

371 

38 10 
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284 
 

73 

2017-05-13 ERIC Transactional Strategies Instructions* 

Avgränsning 1: Full text available on ERIC 

Avgränsning 2: Since 2008 

119 
 

39 
 

7 

2 1 

2017-05-17 ERIC Concept oriented Reading Instruction* 

Avgränsning 1: Full text available on ERIC 

Avgränsning 2: Since 2008 

Avgränsning 3: teaching methods 

Avgränsning 4: journal articles 

Avgränsning 5: elementary education 

7847 
 

3198 
 

335 
 

151 
 

116 
 

31 

11 2 
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Bilaga B Artikelöversikt  

 

Puplikations

år utgivare  

Databas/ 

sökord  

Författ

are 

Titel Syfte Metod  Slutsats & 

Resultat  

2013, 

Redfame 

Publishing 

ERIC/teachi

ng reading 

comprehens

ion 

Amy 

Alama

r 

Building 

Substantiv

e 

Engageme

nt through 

the Use of 

Connectio

n Prompts 

Undersöka 

om 

elevernas 

engagema

ng ökar 

när läraren 

aktivt 

leder 

diskussion

er med 

öppna 

frågor och 

uppmanar 

eleverna 

att göra 

kopplingar 

mellan 

sina 

kunskaper 

och 

textinnehål

l  

Observatio

ner i de 

fyra 

bokklubbar

na, fyra 

intervjuer 

med 

läraren 

Eleverna 

förbättrade 

sina 

förmågor att 

skapa 

mening ur 

texter. 

Samtalen 

mellan lärare 

och elever 

blev mer 

meningsfulla

. Eleverna 

lärde sig att 

formulera 

egna frågor 

till texterna 

2011  

IEJEE 

ERIC/teachi

ng reading 

comprehens

ion 

Linda 

Baker, 

Maria

m 

Jean 

Drehe

r, 

Angel

a 

Katen

kamp 

Shiple

t, Lisa 

Carter 

Beall, 

Anita 

N. 

Voelk

er, 

Children’s 

comprehen

sion of 

informatio

nal text: 

Reading, 

engaging, 

and 

learning 

Syftet var 

att se om 

en 

textinfusio

n kan öka 

elevernas 

läsprestati

oner och 

engagema

ng 

Informella 

samtal, 

lärarnas 

anteckning

ar, 

observatio

ner 

Textinfusion

en hade lite 

påverkan på 

elevernas 

läsförståelse 

och att 

eleverna 

mellan år 3 

och 4 hade 

minskad 

motivation 
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Adia 

J. 

Garret

t, 

Heath

er R. 

Schug

ar & 

Maria 

Finger

-Elam 

2012 

SRATE 

Journal 

ERIC/teachi

ng reading 

comprehens

ion 

Kevin 

C. 

Costle

y & 

Howar

d G. 

West 

Teaching 

Practice: A 

perspectiv

e on Inter - 

text and 

Prior 

knowledge 

Lyfta fram 

de 

förutsättni

ngar som 

skapas för 

eleverna 

när läraren 

medvetet 

använder 

elevernas 

förkunska

per i 

undervisni

ngen 

Case 

example 

med 

lässtrategin 

Prediction 

Resultatet 

visar på 

vikten av att 

läraren 

planerar 

undervisning

en med 

texter som 

kopplas till 

elevernas 

förkunskaper

.  

2013 

Canadian 

Center of 

Science and 

Education 

ERIC/teachi

ng reading 

comprehens

ion 

Ulla 

Damb

er 

Write to 

Read in 

Two 

Different 

Practices: 

Literacy 

versus 

Technolog

y in Focus 

Utforska 

om 

hypotesen 

att 

datorskriv

ande 

vitaliserar 

lärandet i 

skrivning 

och 

läsning i 

jämförelse 

med 

tillvägagån

gssätt där 

pennor 

och böcker 

används 

Jämförelse 

av två 

studier: 

Fältanteck

ningar och 

intervjuer 

Lärarens 

förmåga och 

synsätt på 

lärande är 

avgörande 

för elevernas 

tillägnande 

av 

läsförmåga.  

2012 

Issues in 

Teacher 

Education 

ERIC/teachi

ng reading 

comprehens

ion 

Rocio 

Dresse

r 

The 

Impact of 

Scripted 

Literacy 

Se vilka 

effekter en 

kombinati

on av 

Observatio

ner under 

ett sex 

veckors 

Kombination

en av dessa 

undervisning

smetoder 
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Instruction 

on 

Teachers 

and 

Students 

Reciprocal 

teaching 

och 

Narrow 

Reading 

kan ha på 

elevernas 

utveckling 

av 

läsförståel

se  

projekt. 

Telefoninte

rvjuer som 

uppföljnin

g 

hjälper 

eleverna att 

utveckla sin 

läsförståelse. 

Eleverna kan 

använda ett 

större 

ordförråd  

2008 

Journal for 

Learning 

through the 

Arts 

ERIC/teachi

ng reading 

comprehens

ion 

Arzu 

Güngö

r 

Effects of 

Drama on 

the Use of 

Reading 

Comprehe

nsion 

Strategies 

and on 

Attitudes 

Toward 

Reading 

Undersöka 

hur drama 

i 

undervisni

ngen 

inverkar 

på 

elevernas 

användand

e av 

lässtrategi

er. 

Intervjuer 

med 

eleverna, 

observatio

n  

Eleverna i 

experimentg

ruppen 

förbättrade 

sin 

läsförståelse 

efter 

dramaunderv

isningen och 

kunde 

använda fler 

läsförståelse

strategier än 

eleverna i 

kontrollgrup

pen. 

Kommunikat

ionen med 

kamraterna 

förbättrades 

samt 

eleverna 

förstod 

vikten av 

läsning 

2008 

Journal for 

Learning 

through the 

Arts 

ERIC/teachi

ng reading 

comprehens

ion 

Rebec

ca S. 

Leigh 

& 

Karen 

A. 

Heid 

First 

Graders 

Constructi

ng 

Meaning 

Through 

Drawing 

and 

Writing 

Undersöka 

om 

hypotesen 

att barns 

utveckling 

främjas 

genom 

kommunik

ation i 

målning 

och 

skrivning 

Barnens 

arbeten, 

lärarnas 

anteckning

ar och 

inspelninga

r 

Barn 

kommunicer

ar och 

uppvisar 

djupare 

förståelse av 

texter genom 

bild än 

verbalt eller 

skrivning.  
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2016 

Universal 

Journal of 

Educational 

Research 

ERIC/teachi

ng reading 

comprehens

ion 

Bodil 

Stokk

e 

Olauss

en 

Classroom 

Discourse: 

The Role 

of 

Teachers' 

Instruction

al Practice 

for 

Promoting 

Student 

Dialogues 

in the 

Early 

Years 

Literacy 

Program 

(EYLP) 

Visa på 

hur viktig 

elevernas 

kommunik

ation med 

lärare och 

sinsemella

n är för att 

öka 

ordförråde

t och 

förståelsen 

av lästa 

texter, 

samt 

elevernas 

kritiska 

tänkande. 

Videoinspe

lning och 

observatio

ner med 

fältanteckn

ingar 

Lärarnas 

interaktioner 

med 

eleverna 

skilde sig åt. 

De använde 

olika mycket 

tid åt de 

olika 

utvecklingso

mrådena, det 

vill säga, 

ovanliga ord, 

dialoger, 

avkodning 

2015 

Iser 

publication 

ERIC/Trans

actional 

Strategies 

Instructions 

Aland

eom 

W. 

Olivei

ra 

Reading 

Engageme

nt in 

Science: 

Elementar

y Students’ 

Read-

Aloud 

Experience

s 

Undersöka 

elevers 

läsengage

mang av 

vetenskapl

iga 

barnböcke

r och 

poängtera 

att en 

transaktion

s-centrerad 

undervisni

ng bättre 

aktiverar 

både lärare 

och elever 

i att skapa 

mening 

utöver 

texten.  

Videoinspe

lningar av 

högläsning

, 

observatio

ner av 

interaktion

er och 

enkäter på 

lärarnas 

undervisni

ng 

Undervisnin

gen som 

hade fokus 

på 

transmission 

begränsade 

dialogen. 

Undervisnin

gen i de 

andra 

klasserna 

fick mer 

givande 

diskussioner. 

Betydelsen 

av 

vetenskaplig

a ord blir 

mer aktiv 

vid 

transaktions-

centrerad 

undervisning 

2014 

Canadian 

Center of 

Science and 

Education  
 

ERIC/teachi

ng reading 

comprehens

ion 

Yahya 

Othma

n, 

Zamri 

Maha

mud 

& 

The 

Effects of 

Metacogni

tive 

Strategy in 

Reading 

Undersöka 

lässtrategi

ers effekt 

på 

läsförståel

sen. Visa 

på 

Lärarförber

edelser, 

läsförståels

etester, 

enkäter och 

observatio

ner 

Eleverna 

som använde 

metakognitiv

a strategier 

uppvisade 

bättre 

läsförståelse. 
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Norad

inah 

Jaidi 

Expository 

Text 

skillnaden 

i elevernas 

motivation 

till att läsa 

och en 

djupare 

förståelse 

för det 

lästa.  

 Eleverna 

behöver inte 

kunna mer 

än en eller 

ett par 

strategier vid 

läsning 

2016 

Redfame 

Publishing 

ERIC/teachi

ng reading 

comprehens

ion 

Gulhiz 

Pilten 

The 

Evaluation 

of 

Effectiven

ess of 

Reciprocal 

Teaching 

Strategies 

on 

Comprehe

nsion of 

Expository 

Texts 

Påvisa att 

elever har 

svårare att 

förstå 

informativ

a texter än 

berättande 

texter och 

därav 

behöver en 

dialogisk 

undervisni

ng 

För- och 

eftertest i 

både 

kontroll- 

och 

experiment

gruppen 

och 

intervjuer 

med lärare 

och elever 

i 

experiment

gruppen 

efter avslut 

Visar 

positiva 

effekter av 

att lärare 

använder sig 

av en 

dialogisk 

undervisning  

2013 

Specialpeda

gogiska 

institutionen

, 

Stockholms 

universitet 

PRIMO/läsf

örståelse i 

undervisnin

gen 

Cathar

ina 

Tjernb

erg 

Framgångs

faktorer i 

läs- och 

skrivlärand

e - En 

praxisorien

terad 

studie med 

utgångspu

nkt i 

skolpraktik

en 

Se över 

vilka 

faktorer i 

undervisni

ngen för 

läsning/skr

ivning 

som leder 

till 

framgång. 

Hur 

läraren 

utvecklar 

sin 

skicklighet 

samt hur 

utveckland

e den 

pedagogis

ka miljön 

är.  

Samtal 

med lärare 

och 

logoped, 

observatio

ner 

Lärarna 

arbetar 

medvetet 

med elever 

som har 

svårigheter i 

läsning och 

skrivning 

såsom 

scaffolding. 

Tillåtande 

klassrumskli

mat där 

eleverna får 

hjälp av 

varandra.  
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2013 

Texas 

Journal of 

Literacy 

Education 

ERIC/Conc

ept oriented 

reading 

instructions 

Jaime 

Berry, 

Jalene 

Potter 

& 

Victor

ia 

Hollas 

Concept 

Maps and 

Informatio

nal Read-

Alouds: 

Strengthen

ing both 

Science 

and 

Reading 

for 

Elementar

y Students 

Ta reda på 

hur 

användnin

gen av 

interaktiva 

högläsning

ar av 

vetenskapl

iga böcker 

med 

kartläggni

ng av 

begrepp 

och/eller 

frågor, 

påverkar 

elevers 

organiseri

ng och 

bibehållan

de av 

vetenskapl

ig 

kunskap.  

För- och 

eftertest: a) 

relational 

vocabulary 

assessment

b) 

vocabulary 

matching 

assessment 

c) 

multiple-

choice 

comprehen

sion 

assessment 

d) a 

writing 

comprehen

sion 

assessment 

. 

Experimentg

ruppen 

utvecklade 

sin 

relationskun

skap, 

förmåga att 

identifiera 

nyckelidéer, 

klargöra 

skrivna 

uttryck och 

använda 

huvudsaklig 

kunskap, 

samt 

individuell 

ordkunskap  

2012 

IEJEE 

ERIC/Conc

ept oriented 

reading 

instuctions 

Floren

cia K. 

Anggo

ro, 

Nancy 

L. 

Stein 

& 

Benja

min 

D. Jee 

Cognitive 

Factors 

That 

Influence 

Children's 

Learning 

from a 

Multimedi

a Science 

Lesson 

Ta reda på 

vilken av 

aktiviteter

na Self-

Read (läsa 

själv) eller 

Tutor-

Read 

(handledd 

läsning) 

som 

erbjuder 

mest 

fördelar 

för elever 

från 

årskurs 4 

och 7 

För- och 

eftertester: 

1. 

Sant/falskt 

frågor, 2. 

ja/nej 

frågor, 3. 

Förklaring 

till svar, 4. 

Korta 

svarsfrågor

, 5. öppna 

frågor  

Eleverna i 

Tutor-Read 

läsningen 

lärde sig mer 

än eleverna i 

Self-Read, 

speciellt i 

årskurs 4 

2011 

Kompendiet

Göteborg 

PRIMO/läsf

örståelse i 

undervisnin

gen 

Tarja 

Alatal

o 

Skicklig 

läs- och 

skrivunder

visning i 

åk 1-3 

Undersöka 

vilka 

möjlighete

r och 

svårigheter 

Intervjuer 

med lärare 

och 

enkätunder

sökning 

Lärarna 

ägnar 

mycket tid 

till läsning i 

undervisning
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lärare i åk 

1 - 3 står 

inför i sin 

läs- och 

skrivunder

visning.  

en, testa 

elevernas 

läsflyt och 

förståelse av 

textet. 

Lärarna 

anser sig ha 

bristande 

kunskaper 

och 

utbildning i 

att undervisa 

i läsning och 

läsinlärning.  

 

 

 

 


