
ÖREBRO UNIVERSITET 
Grundlärarprogrammet,	inriktning	mot	arbete	i	grundskolans	årskurs	4-6	
Svenska	språket		
Svenska,	Självständigt	arbete,	avancerad	nivå,	inriktning	4-6,	A-nivå,	15	högskolepoäng	
VT	2019	
 
 

 
 
	
	
	

Läsförståelsestrategier	
–	som	medel	för	utvecklandet	av	elevers	läsförståelse	

	
Nora	K.	Afifi	

	
	

	
	
 
 
 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Handledare:	Pär-Yngve	Andersson 
 



Nora K. Afifi 
 

Innehåll 

1 Inledning ...................................................................................................................................................... 1 
1.1 Syfte och frågeställning ................................................................................................................................ 1 
1.2 Disposition .................................................................................................................................................... 1 

2. Metod ......................................................................................................................................................... 3 
2.1 Tillvägagångssätt vid inhämtande av data ................................................................................................... 3 

3 Bakgrund ...................................................................................................................................................... 5 
3.1 Översiktlig presentation av ingående artiklar ............................................................................................... 5 
3.2 Läsning och läsförståelse ............................................................................................................................ 10 
3.3 PIRLS och PISA ............................................................................................................................................. 12 

4 Resultat ...................................................................................................................................................... 13 
4.1 Vilka faktorer påverkar elevers läsförståelse? ............................................................................................ 13 
4.2 Hur kan läsförståelse utvärderas? .............................................................................................................. 17 
4.3 Läsförståelseundervisning ........................................................................................................................... 18 
4.4 Reciprok - Ömsesidig undervisning ............................................................................................................. 21 
4.5 CORI-modellen ............................................................................................................................................ 23 
4.6 TSI – Transaktionell strategiundervisning ................................................................................................... 24 

5 Resultatanalys ............................................................................................................................................ 28 

6 Slutsatser ................................................................................................................................................... 32 
6.1 Avslutande diskussion ................................................................................................................................. 33 
6.2 Kritisk metoddiskussion ............................................................................................................................... 35 
6.3 Förslag till vidare forskning ......................................................................................................................... 35 

Referenser .................................................................................................................................................... 36 

Bilagor .......................................................................................................................................................... 38 

 
  



Nora K. Afifi 
 

Abstract  
 
Nora K. Afifi: Läsförståelsestrategier – som medel för utvecklandet av elevers läsförståelse. 

Självständigt arbete, Svenska inriktning 4-6, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, 

utbildnings- och samhällsvetenskap.  

 

Läsförståelse är en vital förmåga att besitta för individen. Läsförståelse bidrar till individens 

deltagande i samhället och krävs för att tillgodogöra sig innehållet i texter och möjliggör 

elevers lärande av kunskaper inom alla skolämnen. Att skapa och utveckla elevers 

läsförståelse är således ett viktigt uppdrag som vilar på skolan. För att realisera detta uppdrag 

finns det olika strategier som lärare kan tillämpa i undervisningen. Denna studie syftar till att, 

med hjälp av tidigare forskning, redogöra för olika strategier som kan tillämpas för att 

utveckla elevers läsförståelse. Den frågeställning som väglett denna studie är: Vilka strategier 

kan lärare tillämpa, enligt tidigare forskning, för att utveckla elevers läsförståelse? 

 

Denna systematiska litteraturstudie har utgått från sammanlagt 17 vetenskapligt granskade 

studier som, på olika sätt, har relevans för ämnet. Dessa studier har presenterats och 

analyserats.  

 

De huvudsakliga slutsatser som framkommit i denna studie visar att det finns en mängd olika 

strategier som lärare kan applicera i undervisningen för att utveckla elevers läsförståelse. 

Bland dessa utmärker sig reciprok undervisning, Transaktionell strategiundervisning (TSI) 

och Concept Oriented Reading Instruction (CORI). Tidigare forskning visar att dessa tre 

läsförståelsestrategier har en statistisk signifikant positiv inverkan på elevers läsförståelse. 

Ytterligare en slutsats och en gemensam nämnare som tidigare forskning pekar på är lärarens 

roll i undervisningen. Lärarens roll i läsförståelseundervisningen är central, då dennes 

uppdrag handlar om att presentera, modellera och införliva strategier för och hos eleverna.  

 

 

 

Nyckelord: Läsning, Läsförståelse, läsförståelseundervisning, läsförståelsestrategier, CORI, 
TSI, Reciprok undervisning, modellering. 
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1 Inledning 
 

Läsning av skönlitteratur och andra typer av texter kan bidra till en mängd goda effekter så 

som utökad vokabulär, ökad förståelse för andra individer och kulturer såväl som ett ökat 

deltagande i samhället. Läsning är nära förknippad med begreppet läsförståelse som handlar 

om att läsaren kan förstå och återge det som läses. Ett viktigt uppdrag som skolan har är att 

stärka elevernas identitetsutveckling. I läroplanen för grundskolan framhålls det att 

identitetsutvecklingen är nära sammankopplad med språk och lärande. Undervisningen skall 

därför förse eleverna med rika möjligheter till att utveckla sin förmåga att kommunicera och 

därmed skapa tilltro till sin språkliga förmåga. Ett sätt att göra detta är att skapa möjligheter 

för läsning i undervisningen. Läsförmågan och läsförståelsen har en självklar plats inom 

ämnet svenska men spelar även en betydande roll i andra skolämnen. Därför är utvecklandet 

av elevers läsförståelse ett viktigt uppdrag som skolan har.  

 

För att skapa en undervisning som ger eleverna rika möjligheter att möta olika typer av texter 

och utveckla sin läsförståelse finns det olika strategier som lärare och elever kan tillämpa och 

nyttja. Forskning inom området har genom åren lyft fram en mängd olika 

läsförståelsestrategier som visat sig ha god effekt på utvecklandet av elevers läsförståelse.  

 
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att redogöra för vilka strategier lärare kan tillämpa för att 

utveckla elevers läsförståelse och väcka elevers läslust. Denna studie bygger på tidigare 

forskning och dess resultat. Detta har undersökts med hjälp av följande frågeställning: 

 

• Vilka strategier kan lärare tillämpa, enligt tidigare forskning, för att utveckla elevers 

läsförståelse? 

 
1.2 Disposition  
 
Denna studie inleds med ett metodkapitel som behandlar tillvägagångssätt vid insamlande och 

urval av material. I det nästkommande kapitlet presenteras och bearbetas den tidigare 

forskning som denna studie bygger på samt en översiktlig bakgrund om, för studien, 

väsentliga begrepp. Därefter följer en presentation av studiens resultat som sedan analyseras i 

nästkommande kapitel. Det avslutande kapitlet innehåller en presentation av studiens 
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slutsatser samt en diskussion som återkopplar till studiens frågeställning. I det avslutande 

kapitlet ges även förslag på vidare forskning inom området och hur denna studie kan utgöra 

en grund för det. I slutet återfinns en referenslista och kompletterande sökmatriser som 

bifogats i form av två bilagor.
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2. Metod  
 
Vid val av lämplig metod för denna studie togs studiens frågeställning i beaktande.  

Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013, s. 26-27) 

menar att systematiska litteraturstudier lämpar sig bra för studier som utgår från en mer 

praktisk frågeställning som exempelvis syftar till att granska vad tidigare forskning anser om 

olika undervisningsmetoder. Eftersom denna studie utgår från frågeställningen ”vilka 

strategier kan lärare tillämpa, enligt tidigare forskning, för att utveckla elevers läsförståelse?” 

ansågs en systematisk litteraturstudie vara ett lämpligt metodval. Denna studie ämnar ge en 

översiktlig bild av, och bidra med slutsatser om, vilka läsförståelsestrategier tidigare, relevant, 

forskning anser kunna utveckla elevers läsförståelse.  

 

2.1 Tillvägagångssätt vid inhämtande av data  
 

De databaser som använts vid inhämtande av data i denna studie var ERIC (EBSCO) och 

SwePub. Den första databassökningen gjordes i ERIC (EBSCO) med sökorden ”Reading 

comprehension” vilket gav sammanlagt 25792 träffar. Eftersom ett krav vid systematiska 

litteraturstudier är att studien bygger på refereegranskad forskning gjordes avgränsningen 

peer reviewed (Eriksson Barajas, 2013, s. 61). Efter att denna avgränsning gjorts gav 

sökningen istället 13143 träffar. Därefter adderades sökordet ”reading strategie*” vilket gav 

1448 träffar. Ett tredje sökord lades till ”motivation” vilket genererade sammanlagt 102 

träffar. Av de 102 träffarna på sökorden ”reading comprehension” AND ”reading strategie*” 

AND ”motivation” valdes en träff ut baserat på titel och abstract. Vid granskning av träffarnas 

abstract övervägdes relevans utifrån studiernas syfte, metod och resultat. Denna process 

upprepades vid samtliga databassökningar i såväl databasen SwePub som ERIC (EBSCO). 

Andra sökord som användes var exempelvis ”literacy”, ”reading comprehension” AND 

”effects”, ”reading comprehension” AND ”qualit*” och ”reading comprehension” AND 

”method”. En mer genomgående och detaljerad överblick av samtliga databassökningar, där 

material valdes ut, återfinns i de bifogade sökmatriserna på sida 37-39.  

 

Det material som hämtats från artiklarna och som utgör studiens resultat har kodats genom så 

kallad selektiv kodning där frekvent förekommande begrepp identifieras i datamaterialet och 

bildar en kärnkategori (Fejes och Thornberg, 2015, s. 53). Kodningsprocessen inleddes med 

att de mest relevanta och frekventa koderna bildade kategorier. Kategorierna bestod av olika 
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läsförståelsestrategier så som att förutspå, transaktionell strategiundervisning, reciprok 

undervisning, CORI-modellen och tänka-högt-strategin. Kärnkategorin bestod av 

läsförståelsebegreppet.  

 

Under datainsamlingen valdes visst material bort. Bland annat studier som genomförts med 

någon specifik inriktning, exempelvis studier som undersökt kopplingar mellan läsförståelse 

och dyslexi eller kopplingar mellan läsundervisning och elever med hörselnedsättningar. 

Liknande material valdes bort eftersom dessa studier riktade in sig på en specifik elevgrupp. 

Denna studie ämnar undersöka läsförståelse ur ett mer generellt och holistiskt perspektiv. All 

den forskning som denna studie bygger på presenteras och redovisas i nästkommande kapitel 

”3 Tidigare forskning”. Vid val av material togs vissa etiska aspekter i beaktande. Ett exempel 

på en sådan aspekt var det underlag som utgjort studierna, så som antalet elever som deltagit i 

studien. Denna aspekt är kopplad till huruvida studier kan anses vara tillförlitliga. Det 

material som inhämtats i denna studie har övervägande bestått av ett relativt brett underlag. 

De studier som utgått från ett relativt tunt elevunderlag har, i denna studie, övervägts i ljuset 

av deras datainsamlingsmetoder.  
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3 Bakgrund 
 
Nedan följer en översiktlig bakgrund som inleds med en översiktlig presentation av ingående 

artiklar för att påvisa deras relevans för denna studie presenteras forskarna, studiernas syfte 

och tillvägagångssätt, resultat och huvudsakliga slutsatser. Därefter behandlas begreppen 

läsning och läsförståelse samt de internationella kunskapsmätningarna PIRLS och PISA. 

Denna bakgrund utgörs av tidigare forsknings definitioner samt Skolverkets definitioner av 

begreppen.  

 
 
3.1 Översiktlig presentation av ingående artiklar  
 
De turkiska forskarna Pınar Kanık Uysala och Huzeyfe Bilgeb (2018, s. 161) behandlar i sin 

studie sambandet mellan läsförståelse och läsflyt. Studien genomfördes på sammanlagt 99 

elever i årskurs fem i Turkiet. Syftet med studien var att undersöka hur elevers nivå av läsflyt 

kan relateras till elevers nivå av läsförståelse. Den datainsamlingsmetod som användes i 

studien var läsförståelsetest och så kallade Multidimensional Reading Scale. Den sistnämnda 

datainsamlingsmetoden används för att utvärdera elevers läsflyt och består av de fyra 

dimensionerna uttryck och ljudnivå, meningsbärande enheter och intonation samt läsflyt och 

läshastighet (Uysala, Bilgeb, 2018, s. 163). Studiens resultat pekade på att det finns ett 

samband mellan läsförståelse och läsflyt men att texttyp även utgör en avgörande faktor 

(Uysala, Bilgeb, 2018, s. 161).  

 

Yasemin Kuşdemir och Pınar Bulut (2018) behandlar läsförståelse i relation till motivation i 

sin studie. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan elevers motivation för 

läsning och olika typer av frågor som används för att utvärdera elevers läsförståelse. Studien 

genomfördes med hjälp av två olika typer av läsförståelsetest på 119 elever i årskurs fyra i 

Turkiet. Resultatet av Kuşdemir och Buluts (2018) studie pekar på ett samband mellan elevers 

läsförståelse och elevers motivation för läsning. Därtill visar studien att en ökning vad avser 

elevers motivation för läsning leder till en ökad läsförståelse hos eleverna.  

 

Forskarna Mohammed Madallh Alhabahba, Amibigapathy Pandian och Omer Hassan Ali 

Mahfoodh (2016) har i sin studie undersökt vilken effekt CORI-modellen har på elevers 

läsförståelse, motivation och metakognitioner. Studien genomfördes på elever i årskurs fem i 

Jordanien. Eleverna delades in i experiment- och kontrollgrupper där den ena gruppen 
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undervisades med hjälp av CORI-modellen och den andra elevgruppen undervisades 

”traditionellt”. Syftet med studien var att mäta elevers läsförståelse, motivation och 

metakognitioner före och efter de utförda lektionsserierna. Resultatet av studien visar på att 

CORI-modellen hade en signifikant påverkan på elevers läsförståelse och motivation medan 

effekten på metakognitionen inte var signifikant.  

 

Joy Dangora Erickson och Ruth Wharton-Mcdonald (2018) från the University of New 

Hampshire har skrivit en artikel i International Literacy Association om vikten av att möta 

elevers grundliga psykologiska behov i relation till att skapa en grund för läskunskaper och 

för att skapa kärlek till och värde i läsning. Dangora Erickson och Wharton-Mcdonalds (2018) 

artikel är en mer resonerande artikel som inte bygger på empiriskt underlag och saknar 

således empiriska forskningsresultat.  

Neslihan T. Özyeter och Ömer Kutlu genomförde år 2018 en studie vars syfte var att 

identifiera förhållandet mellan elevers karaktärsdrag och deras läsförståelseförmåga. Studien 

genomfördes på 392 elever i årskurs fem från olika socioekonomiska och sociokulturella 

bakgrunder i Turkiet. De datainsamlingsmetoder som forskarna använde sig av var 

läsförståelsetest, elevenkäter samt ett slags mätverktyg som syftade till att utvärdera elevers 

svarsbeteenden. Resultatet från Özyeter och Kutlus studie visade att elevers svarsbeteenden 

hade en signifikant korrelation med exempelvis elevers uthållighet och ansvarstagande. 

Sammanfattningsvis visade deras studie att personlighetsdrag kan påverka elevers 

läsförståelse.  

Mehmet Asıkcana, Gulhiz Pilten och Aliya Kuralbayevacs (2017) studie om 

läsförståelsestrategier kopplade till undervisningsmiljö genomfördes på 140 lärarstudenter. 

Syftet med studien var att definiera vilka läsförståelsestrategier som lärarstudenter anser vara 

didaktiskt lämpliga. Den datainsamlingsmetod som utgjorde studiens underlag var intervjuer. 

Studiens resultat visade att merparten av lärarstudenterna endast ansåg att ett fåtal strategier 

var didaktiskt gynnsamma, bland dessa utmärkte sig strategier som används innan och under 

läsning, där användandet av tidigare kunskap och att förutspå utifrån exempelvis bilder, 

framhölls.  

Alexander Izquierdo Castillo och Sonia Jiménez Bonilla (2014) genomförde en studie på sex 

elever i årskurs nio. Syftet med studien var att granska hur utvecklandet av de tre 

läsförståelsestrategierna förutspå, skumning och skanning gynnar läsförståelsen. Studien 
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genomfördes med hjälp av triangulering där en checklista, tre frågeformulär, ett frågeformulär 

för varje läsförståelsestrategi samt en självutvärdering användes. Studiens resultat pekar på att 

elevernas läsförståelseförmåga gynnades av att de undervisades i de tre 

läsförståelsestrategierna. En slutsats som forskarna kom fram till var att 

läsförståelsestrategierna förutspå, skumning och skanning kan fungera som ett verktyg för att 

göra eleverna till självständiga läsare. Det finns emellertid en metodisk aspekt att ta i 

beaktande i Castillo och Bonillas (2014) studie som rör det faktum att studien genomförts på 

enbart sex elever. Denna aspekt väcker frågor om huruvida studien, och de slutsatser den 

generar, kan anses tillförlitligt eller ej. Eftersom studien genomförts med hjälp av 

triangulering ansågs det väga upp för det relativt tunna elevunderlaget.  

 

Sönmez och Erkam Sulak (2018) har utfört en studie kring effekten som tänka-högt-strategin 

har på fjärdeklassares läsförståelseförmåga. De delade in eleverna i en experimentgrupp vars 

undervisning innehöll tänka-högt-strategin och en kontrollgrupp där strategin inte användes. 

Med hjälp av tester före och efter utförda lektioner kunde forskarna visa på ett signifikant 

samband mellan tänka-högt-strategin och elevers läsförståelseförmåga.  

 

Leila Ashegh Navaie (2018) har utfört en studie med syftet att undersöka effektiviteten av 

reciprok undervisning. Resultaten nåddes med hjälp av en experimentgrupp och en 

kontrollgrupp. Experimentgruppen undervisades med hjälp av recirpok undervisning medan 

kontrollgruppen gavs en mer ”traditionell” undervisning. Tester utfördes före och efter 

undersökningen för att mäta elevers läsförståelseförmåga. Resultaten visar på att reciprok 

undervisning har en positiv påverkan på elevers läsförståelseförmåga.   

 

Gulhiz Pilten (2016) har i sin studie visat att reciprok undervisning har en statistiskt 

signifikant påverkan på elevers läsförståelseförmåga. Studien utfördes med hjälp av 

experimentgrupper och kontrollgrupper. Under elva veckor blev experimentgruppen 

undervisad med hjälp av reciprok undervisning medan kontrollgruppen inte blev det. Före och 

efter denna elvaveckors period fick alla elever göra tester som skulle mäta deras 

läsförståelseförmåga. Syftet med studien var att visa effekten som reciprok har på elevers 

läsförståelseförmåga.  

 

Annemarie Palincsar och Ann L. Brown (1984) har utfört utförliga studier kopplade till 

reciprok undervisning. De har undersökt effektiviteten hos strategierna sammanfattning, 



Nora K. Afifi 
 

 8 

ifrågasättande, klargöring och att förutspå. Deras undersökningar har legat grund för fortsatta 

studier inom reciprok undervisning. Syftet med studierna var att visa på effekten av reciprok 

undervisning. De jämförde utvecklingen hos elever som blev undervisade med reciprok med 

utvecklingen hos dem som undervisades med ”traditionell” läsförståelseundervisning. 

Resultatet visade på en signifikant förbättring av läsförståelseförmågan hos de elever som 

blev undervisade med reciprok.  

 

Rachel Brown, Michael Pressley, Peggy Van Meter och Ted Schuder (1996) har utfört en 

studie med syfte att undersöka sambandet mellan transaktionell strategiundervisning, TSI, och 

elevers läsförståelseförmåga. Studien pågick under ett läsår och utfördes med tio lärare, fem 

lärare som undervisade med TSI och fem som ej undervisade med TSI. TSI-undervisningen 

kretsade kring läsförståelse i elevernas modersmål. Varje grupp bestod av sex lågpresterande 

elever. Läsförståelseförmågan hos eleverna mättes före och efter läsåret likaså elevernas 

strategianvändning och medvetenhet kring strategier. Studien visar att TSI har en signifikant 

positiv effekt på elevers läsförståelseförmåga.  

 

Rachel Brown (2008) har skrivit en artikel med syfte att förklara och beskriva TSI mer 

ingående för att visa på dess positiva effekter på elevers läsförståelseförmåga. Artikeln syftar 

även till att hjälpa lärare i hur de ska gå tillväga för att implementera TSI. Artikeln innehåller 

sammanfattningar från transkriberingen av videosegment från lektioner där TSI används. 

Resultatet är en sammanställning av egenskaper och tillvägagångssätt som är typiska för 

lärare som tillämpar TSI-undervisning. Bland dessa egenskaper utmärker sig bland andra att 

TSI-lärare förklarar för eleverna att goda läsare tillämpar läsförståelsestrategier, de 

överlämnar ansvaret för strategianvändandet till eleverna så tidigt i processen som möjligt 

samt att de främjar diskussioner mellan eleverna snarare än att styra diskussionerna.  

 

Salila Vongkrachang och Apasara Chinwonno (2015) har utfört en studie vars syfte var att 

undersöka effekten av Concept-Oriented Reading Instruction, CORI, på elevernas 

läsförståelseförmåga och engagemang vid läsning av informationstexter. Studien utfördes på 

39 universitetsstudenter där eleverna undervisades via CORI under en tioveckordperiod. Ett 

frågeformulär användes för att undersöka elevernas attityder kring läsning för och efter tio 

veckorsperioden. Denna visade på positiva förändring i elevernas beteendemässiga, affektiva 

och kognitiva engagemang. Inget samband fanns dock i det sociala engagemanget.  
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Rebecca A. Dore, Steven J. Amendum, Roberta Michnick Golinkoff och Kathy Hirsh-Pasek 

(2018) behandlar i sin litteraturstudie ”Theory of Mind: a Hidden Factor in Reading 

Comprehension?” sambandet mellan elevers läsförståelse och elevers inlevelseförmåga. 

Studien bygger på tidigare forskning och de huvudsakliga slutsatser som presenteras är att det 

finns ett samband mellan elevers inlevelseförmåga, The Theory of Mind, och elevers 

läsförståelse.  

Philip B. Gough och William E. Tunmer (1986) har skrivit en artikel kring ämnet avkodning i 

relation till läsning och lässvårigheter. Syftet med artikeln var att belysa relationen mellan tre 

olika typer av lässvårigheter: oförmåga att avkoda, oförmåga att förstå samt kombinationen 

mellan dessa. Den slutsats som forskarna leder fram till, genom att granska litteratur och 

forskning, är att läsförståelse kan definieras som produkten av avkodning och förståelse.  

 

Ahmet Çakıroğlu (2018) har i sin studie undersökt och diskuterat elevers  

språkförvärvningsstrategier och utvecklingsprocessen hos barns läskunskaper. Genom sin 

litteraturstudie kommer forskaren fram till att åsikterna är delade kring hur elever förvärvar 

läskunskaper. Vissa åsikter kretsar kring idén om att genetiska faktorer styr den språkliga 

utvecklingsprocessen medan andra menar att den språkliga utvecklingsprocessen påverkas av 

den didaktiska kontexten och att genetiska faktorer inte har någon inverkan.  

 

Carolyn P. Casteel, Bess A. Isom och Kathleen F. Jordan (2000) har utfört en studie med 

syftet undersöka om TSI hade någon inverkan på elevers förståelse samt elevernas självbild 

som läsare. Studien gjordes på 20 studenter i årskurs fyra till sex som blev undervisades med 

TSI under en sommarkurs. Resultatet visade att elevers läsförståelse och deras självbild 

förbättrades efter att de undervisats med TSI.  
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3.2 Läsning och läsförståelse  
 

Läsning är en förmåga som möjliggör lärande och spelar en nyckelroll för instruerandet och 

mottagandet av akademiska färdigheter (Uysala, Bilgeb, 2018, s. 161). I takt med att internet 

gått från att vara ett fenomen till att idag vara en självklar del i många människors vardag runt 

om i världen har läsningen fått ytterligare betydelse. Castillo och Bonilla (2014, s. 68) menar 

att internet idag är en av de största källorna till information vilket befäster läsning och 

läsförståelse som essentiella förmågor att besitta ännu mer. Kuşdemir och Bulut (2018, s. 98) 

behandlar läsförståelse i relation till motivation i sin studie. Kuşdemir och Bulut (2018, s. 97) 

menar att läsning är en komplex process som kräver att läsaren aktiverar flertalet språkliga 

kunskaper samtidigt. Vidare menar Kuşdemir och Bulut (2018, s. 97) att läsprocessen inleds 

med att läsaren ser texten i form av bokstäver, ord och meningar. Detta följs av mottagandet 

av information vilket baseras på att läsaren uppmärksammar och uppfattar texten. Detta 

resulterar i en förståelse av det som lästs. Läsförståelse är en förmåga som utgör en stor del av 

den undervisning som bedrivs i den svenska skolan. Läsförståelse har en given plats i ämnet 

svenska men aktualiseras dock i andra skolämnen så som matematik och de samhälls- och 

naturorienterande ämnena. Skolverket (2011) understryker att läsförståelse påverkar elevers 

lärande vad avser alla skolämnen eftersom kunskap i hög utsträckning inhämtas via skrift. 

Begreppet läsförståelse innefattar ett flertal olika kunskaper. Sönmez och Erkam Sulak (2018, 

s. 168) menar att läsningsprocessen når sitt syfte först när läsaren får förståelse för det som 

läses. Enligt Sönmez och Erkam Sulak (2018, s. 168) innebär läsförståelse att läsaren erhåller 

nya insikter genom att syntetisera det som tidigare lärts och visualiserats utifrån tidigare 

kunskap. Çakıroğlu (2018, s. 205) diskuterar hur elevers läs- och skrivkunnighet utvecklas. 

Çakıroğlu (2018, s. 205) menar att läsförståelse innebär kunskaper och förståelse för olika 

ljud, stavning och ord. Läsning och läsförståelse innebär dock även att göra inferenser av 

innehållet i texten, vilket innebär att läsaren behöver tolka saker som inte är direkt utskrivna i 

texten. Att göra inferenser ställer således kravet om att läsaren dels behöver besitta en 

slutledningsförmåga och dels nyttja denna under läsningen. Förutom kunskaper om stavning, 

ord och ljud samt en tolkningsförmåga kretsar läsförståelse även kring emotionella, kognitiva 

och metakognitiva färdigheter enligt Çakıroğlu (2018, s. 205). Den kognitiva färdigheten 

handlar om att läsaren behöver ha ett syfte med läsningen och förstå detta syfte, den 

emotionella färdigheten handlar om att läsaren måste ha någon form av motivation till 

läsningen och den metakognitiva färdigheten handlar om att läsaren behöver ha kännedom om 

olika lässtrategier och en förmåga att nyttja dessa. Dore et al. (2018, s. 1084) drar paralleller 
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mellan läsförståelse och elevers inlevelseförmåga. De definierar läsförståelse som en process 

där läsaren extraherar och konstruerar mening via interaktion och engagemang med texter 

(Dore et al. 2018, s. 1068). En förutsättning för denna process är enligt forskarna att läsaren 

besitter en inlevelseförmåga (Dore et al. (2018, s. 1084). Läsarens inlevelseförmåga kretsar 

kring att förstå och relatera till textens karaktärer eller textens essens. Forskarna understryker 

dock att inlevelseförmågan är långt ifrån den enda faktorn som påverkar läsförståelsen. 

Avkodning, läsarens bakgrundskunskaper om det som läses, läsarens språkliga förmåga, 

förmåga till att skapa inferenser samt läsarens motivation och minne utgör andra viktiga 

aspekter i läsprocessen (Dore et al. (2018, s. 1084).  

 

Kuşdemir och Bulut (2018, s. 97) menar att läsförmågan handlar om att processa information 

utifrån igenkänning av ord, känna igen textens struktur, identifiera textens huvudidé eller 

tema, att förutspå textförfattarens syfte eller idé samt att utvärdera och komma ihåg alla dessa 

variabler. Özyeter och Kutlu (2018, s. 148) definierar läsning som en process där läsaren 

attribuerar mening och skapar ny kunskap utifrån tidigare kunskap.  

Vidare understryker Özyeter och Kutlu (2018, s. 148) läsförståelsens vikt för individen för 

flertalet aspekter i livet. Läsförståelse bidrar till individens deltagande i samhället genom att 

exempelvis möjliggöra inhämtandet av skriftlig information och att kunna relatera fakta. 

Läsförståelse kan även bidra till fler vinster för individen, så som att uppnå självuppfyllelse 

(Özyeter, Kutlu, 2018, s. 148). Çakıroğlu (2018, s. 205) diskuterar även vilken påverkan 

läsförståelse har på utövandet av läsning och menar att läsning ej kan genomföras utan 

läsförståelseförmågan. Özyeter och Kutlu (2018, s. 148) menar vidare att goda kunskaper i 

läsförståelse även bidrar till goda effekter i andra skolämnen.  
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3.3 PIRLS och PISA 
 
I detta avsnitt följer en översiktlig beskrivning av kunskapsmätningarna PIRLS och PISA som 

mäter elevers läsförståelse. När resultaten av PIRLS och PISA analyseras går det att 

identifiera olika faktorer som påverkar elevernas läsförståelse. Dessa faktorer kan vara såväl 

nödvändiga som intressanta att beakta vid planering, genomförande och utvärdering av 

läsförståelseundervisningen.  

 

Den internationella kunskapsmätningen PISA (Programme for International Student 

Assessment) initierades av OECD och genomfördes första gången år 2000. PISA mäter 15-

åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Läsförståelsemomenten i 

PISA mäter elevers förmåga att använda, förstå, engagera sig i och reflektera över olika texter 

för att uppnå personliga mål samt att utveckla sin potential och sina kunskaper för att öka sitt 

deltagande i samhället (Skolverket, 2016). År 2000 hade Sverige ett medelvärde på 516 poäng 

vilket var det nionde högsta medelvärdet av sammanlagt 31 länder som deltog (Skolverket, 

2001). Nio andra länder uppvisade resultat som inte skilde sig signifikant från Sveriges. 18 

länder presterade signifikant sämre än Sverige medan endast Finland, Kanada och Nya 

Zeeland presterade signifikant bättre vid 2000 års mätning. År 2012 deltog sammanlagt 65 

länder och Sveriges genomsnittliga poäng var 483, 13 poäng lägre än OECD-genomsnittet på 

496 poäng vad avser läsförståelse (Skolverket, 2013). År 2015 deltog 75 länder sammanlagt 

och Sverige lyckades vända 2012 års dåliga trend och landade på 500 poäng vilket är något 

högre än genomsnittet för OECD-länderna på 493 poäng.  

 

Den internationella studien PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 

genomförs på elever i årskurs fyra. PIRLS mäter elevers läsförmåga och elevers attityder till 

läsning (2019). Sverige har deltagit i PIRLS år 2001, år 2006, år 2011 och år 2016. År 2016 

deltog sammanlagt 50 länder. Svenska elever får i genomsnitt 555 poäng vilket är 16 poäng 

över genomsnittet för OECD- och EU-länderna. 2016 års resultat indikerar att svenska elever 

har förbättrat sitt resultat med 13 poäng sedan 2011 års mätning. Dessutom har andelen elever 

som presterar på hög eller avancerad nivå ökat. Enligt Skolverkets rapport (Skolverket, 2017) 

om resultaten från PIRLS 2016 berodde nedgången mellan 2011 års resultat och 2016 års 

resultat på att eleverna hade en sämre läsförmåga vad avser sakprosa.  

Av resultaten av PIRLS 2016 går det även att identifiera olika skillnader, vad avser 

prestationer i studien, mellan olika elevgrupper från olika bakgrunder. Bland dessa skillnader 
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utmärker sig bland annat skillnader vad avser kön, socioekonomisk bakgrund samt 

migrationsbakgrund. Flickor presterar i regel bättre än pojkar i Sverige. Skillnader vad avser 

elevers socioekonomiska bakgrund mäts, inom PIRLS, med indexet hemresurser för lärande. 

De parametrar som ingår i detta index är föräldrar/vårdnadshavares utbildningsnivå och 

yrkesstatus, tillgång till och antal böcker och digitala informationskällor i hemmet samt 

tillgång till internet och studiemiljö. Med hjälp av detta index delas eleverna in i tre 

socioekonomiska grupper: elever med få resurser i hemmet, elever med några resurser i 

hemmet och elever med många resurser i hemmet. En elev med få hemresurser har 

exempelvis 25 böcker eller färre i hemmet, ingen tillgång till studieplats eller internet i 

hemmet och vars vårdnadshavare saknar eftergymnasial utbildning. Ett exempel på en elev 

som har många hemresurser är en elev som har minst en vårdnadshavare med eftergymnasial 

utbildning, tillgång till internetuppkoppling och studieplats samt har mer än 100 böcker i 

hemmet. Svenska elever som tillhör den socioekonomiska grupp med många hemresurser 

presterar bättre än de elever med lägre grad av hemresurser. De skillnader mellan elever med 

olika migrationsbakgrund som identifierats utifrån 2016 års PIRLS-resultat visar att elever 

som själva är födda i Sverige och som har minst en svenskfödd vårdnadshavare/förälder 

uppnår högre genomsnittliga resultat än både den grupp elever som själva är födda i Sverige 

med utlandsfödda vårdnadshavare och den elevgrupp som är född utomlands. Denna skillnad 

elimineras dock när hänsyn tas till elevernas socioekonomiska bakgrund (Skolverket, 2017).  

4 Resultat 
 
Nedan följer ett kapitel som syftar till att översiktligt presentera studiens resultat, baserat på 

den tidigare forskning som inhämtats för studien. I detta kapitel kommer olika 

läsförståelsestrategier att lyftas fram och förklaras.  

 

4.1 Vilka faktorer påverkar elevers läsförståelse? 
 
Dangora Erickson och Wharton-McDonald (2018, s. 475) diskuterar läsning i relation till 

motivation. De menar att elevers läslust är lika viktig som deras läsförmåga eftersom dessa 

aspekter går hand i hand. Dongora Erickson och Wharton-McDonald (2018, s. 475) menar att 

elever som saknar eller har låg motivation till läsning tenderar att läsa mindre. Elever med låg 

motivation för läsning tenderar även att ha en längre inlärningsprocess för läsning vad avser 

avkodning och läsflyt. Enligt Dangora Erickson och Wharton-McDonald (2018, s. 475) har 

studier av elevers motivation för läsning genomgående visat att elevers läsmotivation tenderar 
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att sjunka i takt med att eleverna fortskrider i utbildningsväsendet. Lärare kan emellertid spela 

en nyckelroll vad gäller att förebygga en motivationsnedgång för läsning och att öka 

elevernas läslust (Dangora Erickson, Wharton-McDonald, 2018, s. 475).   

I Alhabahba et al. (2016, s. 387) studie om läsförståelsestrategiers inverkan på elevers 

läsförståelse, motivation och metakognitioner betonar de vikten av att eleverna är motiverade 

läsare. De menar att motiverade läsare regelbundet använder sig av kognitiva processer så 

som utvärdering, planering och ifrågasättande. Vidare menar Alhabahba et al. (2018, s. 389) 

att motiverade läsare regelbundet ifrågasätter sin egen förståelse av texten under 

läsningsprocessen. Detta är, enligt forskarna, nära sammankopplat med läsförståelse. 

Alhabahba et al. (2018, s. 389) menar att motiverade läsare även använder sig av olika 

läsförståelsestrategier som opererar dynamiskt under läsprocessen och som förbättras med 

tiden. Dessa strategier handlar om att läsaren söker i texten, förhåller sig kritisk till detaljer 

för att möjliggöra införskaffandet av information i texten. Enligt Alhabahba et al. (2018, s. 

389) kräver strategier likt dessa att läsaren är motiverad eftersom de är ytterst relaterade till 

attribut som är kopplade till läsarens motivation. Sådana attribut rör bland annat läsarens 

uppmärksamhet, lust för att läsa och lära sig samt läsarens ansträngning för att möjliggöra 

detta.  

Kuşdemir och Bulut (2018, s. 98) instämmer i Alhabahbas et al. (2018, s. 389) resonemang 

kring läsförståelsens koppling till läsarens motivation. Enligt Kuşdemir och Bulut (2018, s. 

98) påverkas elevers förmåga till och förståelse för läsning av affektiva faktorer så som 

självkänsla och självförtroende, attityder och motivation. Till följd av detta reder Kuşdemir 

och Bulut (2018, s. 98) ut vad begreppet motivation avser. De formulerar begreppet 

motivation som en drivkraft och en strävan som hjälper individen att uppnå ett syfte genom 

att förse denne med de verktyg och den energi som krävs för detta. Forskarna (2018, s. 98) 

understryker att motivation är ett komplext begrepp eftersom alla individer inte motiveras på 

samma sätt. Begreppet motivation kan även delas in i två kategorier: inre motivation och yttre 

motivation. Med inre motivation menas att individen självmant engagerar sig i någonting som 

denne finner intressant eller underhållande. Den yttre motivationen kännetecknas av att 

individen engagerar sig i någonting med syftet att bli belönad. Källor till inre motivation kan 

exempelvis vara att eleven har positiva erfarenheter av läsning, har erfarit eller betraktat 

läsning som ett nöje eller betraktar läsning som någonting viktigt. Källor till yttre motivation 

kopplat till läsning handlar mer om hur elevens omgivning, exempelvis elevens familj eller 
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klasskamrater, betraktar läsning. Kuşdemir och Bulut (2018, s. 98) styrker sin tes genom att 

hänvisa till en studie som genomfördes på elever i årskurs ett och tre. Studiens resultat visade 

på ett samband mellan deltagande, som är en av de centrala komponenterna i inre motivation, 

och läsförståelse. Vidare pekade resultatet på att en mer tävlingsorienterad motivation för 

läsning, vilken är kopplad till den yttre motivationen, hade en negativ inverkan på elevernas 

läsförståelse. Sammanfattningsvis pekar studiens resultat på att inre motivation bidrar till 

utvecklandet av läsförståelse hos elever (Kuşdemir, Bulut, 2018, s. 98). Kuşdemir och Bulut, 

(2018, s. 98) kategoriserar faktorer som påverkar elevers motivation. Dessa faktorer kan delas 

in i två grupper:  

1. Lärarbaserade faktorer 

1.1. Attityder: 

• Läraren bör förmedla till eleverna att hen bryr sig om eleverna.  

• Läraren bör förmedla entusiasm för det ämne eller det kunskapsstoff hen 

undervisar i.  

• Läraren bör väcka elevernas entusiasm och nyfikenhet för lärande. 

1.2. Genomförandet av lektionen: 

• Läraren bör fokusera på elevernas långsiktiga lärande.  

• Läraren bör möjliggöra elevernas engagemang för aktiviteter.  

• Läraren bör undervisa eleverna i hur de kan bli strategiska läsare. 

2. Elevbaserade faktorer: 

2.1. Förväntningar: 

• Eleverna bör förväntas att lyckas med sina studier.  

• Eleverna skall lära sig att sätta realistiska mål. 

2.2. Samarbete: 

• Eleverna bör samarbeta och få möjlighet till att arbeta i grupp.  

• Tävlingssegment bör undvikas i undervisningen.  

• Eleverna bör tillåtas att planera själva och att delta i planeringen av 

undervisningen.  
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2.3. Läskompetens:  

• Eleverna bör undervisas om olika lässtrategier och hur dessa kan användas. 

• Eleverna skall förses med lästillfällen på daglig basis.  

Resultatet av Kuşdemir och Buluts (2018, s. 107) studie av elevers läsförståelse kopplat till 

elevers motivation för läsning visar på stora skillnader mellan pojkar och flickor. Studiens 

resultat visar att flickor generellt sätt uppvisade en högre motivation för läsning än pojkar. 

Kuşdemir och Bulut (2018, s. 107) drar slutsatsen att det finns en signifikant relation mellan 

elevers läsförståelse och elevers motivation för läsning samt att denna relation är ömsesidig. 

Vidare menar forskarna att detta samband är positivt i den bemärkelsen att elever vars 

motivation för läsning är hög tenderar att ha en god läsförståelse. Kuşdemir och Bulut (2018, 

s. 107) betonar emellertid att motivation inte är den enda faktorn som har betydelse för 

elevers läsförståelse. Studien visar även på skillnader mellan inre och yttre motivation. Den 

inre motivationen har en positiv inverkan på elevers läsförståelse medan den yttre 

motivationen har en negativ inverkan, eller ingen inverkan alls, på elevers läsförståelse 

(Kuşdemir, Bulut, 2018, s. 107). Kuşdemir och Bulut (2018, s. 107) ger förslag på hur lärare 

bör strukturera undervisningen för att höja och förbättra elevernas motivation för läsning. Ett 

förslag är att betona vikten av lärande och utveckling snarare än att fokusera på prov och test. 

Ytterligare ett förslag är att skapa lektioner där syfte och tillvägagångssätt tydligt presenteras 

för eleverna. Dessutom bör undervisningen kretsa kring att väcka elevernas nyfikenhet för 

läsning enligt forskarna (Kuşdemir, Bulut, 2018, s. 107).  

 

Castillo och Bonilla (2014, s. 69) betonar elevers motivation för läsning som en nyckelfaktor 

vid utvecklandet av läsförståelse. Enligt forskarna kan motivation för läsning leda till att 

lässvårigheter övervinns. Om eleverna undervisas om olika läsförståelsestrategier och ges 

inflytande att själva välja texter eller lektyr kan elevernas motivation för läsning öka. Detta 

kan i sin tur förse eleverna med nödvändiga färdigheter som bidrar till att läsning och 

läsförståelseundervisning upplevs som meningsfull (Castillo, Bonilla, 2014, s. 69).  
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4.2 Hur kan läsförståelse utvärderas? 
 
Kuşdemir och Bulut (2018, s. 99) behandlar olika verktyg och metoder som kan användas vid 

utvärdering av läsförståelse. Sådana verktyg och metoder omfattar läsförståelsetest bestående 

av öppna eller slutna frågor, sammanfattning och återberättande. Tidigare kunskap, 

motivation, intresse, uppmärksamhet, förmåga till individuell effektivitet och textens struktur 

är exempel på variabler som påverkar elevens läsförmåga enligt Kuşdemir och Bulut (2018, s. 

99). Forskarna understryker emellertid att summan av dessa variabler inte är synonymt med 

nivån på elevens läsförmåga eller läsförståelse.  

 

I Kuşdemir och Buluts (2018, s. 99) studie användes två typer av test för att utvärdera 

grundskoleelevernas läsförståelse. Det ena testet var ett så kallat lucktest bestående av hela 

meningar som saknar ord där eleven skall fylla i de ord som saknas. Kuşdemir och Bulut 

(2018, s. 99) menar att lucktest är ett bra verktyg för att utvärdera elevernas förståelse av 

texter eftersom testen kräver att eleven förstår texten för att kunna fylla i det ord som saknas. 

Eleven förväntas fylla i det korrekta ordet som saknas från meningen eller meningarna och 

under denna process behöver eleven nyttja tidigare kunskaper. Forskarna menar att lucktest 

har flera fördelar (Kuşdemir och Bulut, 2018, s. 99). Bland annat kan dessa test användas för 

att diagnostisera eller utvärdera elevers aktuella läsförståelsenivå och dessa test kan även 

hjälpa elever att förstå samband mellan ord och meningar. Dessutom kan lucktest användas 

för att avgöra lämpligheten av olika texter för elever vad gäller svårighetsgrad. Vid införandet 

av lucktest i undervisningen bör läraren först och främst välja ut texter som är lämpliga för 

elevgruppen vad avser ålder och svårighetsgrad. Den andra typen av test som användes i 

Kuşdemir och Buluts (2018, s. 99) studie var test bestående av öppna frågor. De frågor som 

läsförståelsetestet består av är relaterade till texten och eleven förväntas besvara frågorna med 

sina egna ord. Kuşdemir och Bulut (2018, s. 99) menar att läsförståelsetest som består av 

öppna frågor gör det möjligt för eleven att generera svar som är baserade på elevernas egna 

tolkningar av texten. Forskarna betonar att läraren bör tänka på svårighets- och 

lämplighetsgrad vid konstruerandet av öppna frågor i ett läsförståelsetest (Kuşdemir, Bulut, 

2018, s. 99). För att kunna utvärdera elevers läsförståelse finns det, enligt Kuşdemir och Bulut 

(2018, s. 97-98) olika frågor lärare behöver ställa sig och kunna svara på: 

 

• Vad bör man veta om eleven för att genomföra en utvärdering av läsförståelse? 

• Är teoretisk kunskap tillräcklig för att genomföra en utvärdering? 



Nora K. Afifi 
 

 18 

• Vad är syftet med att utvärdera en elevs läsförståelseförmåga? 

• Är det adekvat att enbart använda en viss typ av frågor för att utvärdera läsförståelse? 

• Hur mycket påverkas resultatet av elevens kunskaper om olika texttyper och 

strukturer? 

• Hur mycket vägledning är det lämpligt att eleven förses med under ett test av 

läsförståelse för att det skall kunna generera ett tillförlitligt resultat?  

 

Förutom att lärare behöver behandla ovan angivna frågor bör lärare även ta hänsyn till elevens 

förkunskaper om det ämne som behandlas i texten, textens struktur, elevens syntaktiska 

kunskaper samt i vilken omfattning eleven har nyttjat lässtrategier (Kuşdemir, Bulut, 2018, s. 

98).  

 

4.3 Läsförståelseundervisning 
 
Asıkcana et al. (2017, s. 397) behandlar olika strategier för läsförståelse. Forskarna menar att 

undervisning där eleverna får lära sig om olika strategier för läsning och läsförståelse är en av 

de viktigaste grundpelarna inom utbildning. Enligt Asıkcana et al. (2017, s. 397) är 

huvudsyftet med läsning att effektivisera kommunikation mellan författaren och läsaren vilket 

kräver att läsaren besitter olika strategier för att erhålla information och kunskap i text.   

 

Sönmez och Erkam Sulak (2018, s. 168) diskuterar hur lärare kan arbeta med att utveckla 

elevers läsförståelse. I sin studie behandlar de olika strategier som kan utveckla elevers 

läsförståelseförmåga:  

 

1. Att förutspå:  

Läsaren försöker förutspå vad som kommer hända genomgående genom läsningen. Denna 

läsförståelsestrategi kan läraren modellera.  

2. Tänka högt:  

Att tänka högt handlar om att läsaren uttalar sina tankar under läsningen. Detta kan göras av 

såväl elever som lärare i form av modellering.  

3. Textens struktur: 

Denna strategi bygger på att eleven nyttjar sin kunskap om olika textstrukturer, t.ex. berättade 

eller förklarande texttyper, för att försöka erinra och organisera viktiga aspekter för olika 

typer av texter. Dessa aspekter kan bidra till att elevens förståelse för texten ökar.  
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4. Berättelsestruktur:  

Berättelsestruktur är en praktisk metod som avser att hjälpa eleven att organisera sin 

förståelse för olika texttyper. Detta sker med hjälp av så kallad berättelsegrammatik,  även 

kallat en berättelsekarta, som består av olika kategorier: miljö/var handlingen utspelar sig, 

problem, mål, åtgärd, resultat, upplösning och tema. Denna strategi presenteras vanligen 

genom att läraren först modellerar strategin för eleverna, därefter guidar läraren strategin för 

eleverna innan de till sist arbetar självständigt med denna strategi.  

5. Visuell representation av text:  

Denna strategi kan sägas vara en tolkning av det gamla talesättet ”en bild säger mer än 1000 

ord”. Visuell representation av text bygger på idén om att läsare hjälps i sin läsförståelse av 

att bilder kompletteras till den text som läses.  

6. Att sammanfatta:  

Att sammanfatta en text fyller enligt Sönmez och Erkam Sulak (2018, s. 168) två funktioner: 

att kunna sammanfatta skriftlig information kräver att läsaren kan välja ut och välja bort 

relevant kontra irrelevant information och att sammanfatta en text hjälper läsaren att förstå 

texten bättre. Undervisning där eleverna får lära sig att sammanfatta texter bidrar enligt 

Sönmez och Erkam Sulak (2018, s. 169) således till att eleverna både lär sig att verbalt och 

skriftligt sammanfatta texter samt till ökad läsförståelse.  

7. Att ställa frågor: 

Att ställa frågor till eleven om texten syftar till att öka förståelsen för det som läses. Sönmez 

och Erkam Sulak (2018, s. 169) menar att läraren kan ställa olika typer av frågor beroende på 

vad syftet med frågorna är. Om läraren vill att eleven skall reflektera över handlingen och 

göra inferenser utifrån texten kan läraren exempelvis ställa mer öppna och tolkande frågor. 

Frågorna kan även vara av mer faktaåtergivande karaktär där läraren uppmanar eleven att 

återge detaljer eller direkt information utifrån eller om texten. Sönmez och Erkam Sulak 

(2018, s. 169) behandlar en teknik kallat Question-Answer-Relationships, QAR, som består 

av tre olika frågetyper: (1) frågor där svaret återfinns explicit i texten, (2) frågor där läsaren 

behöver tänka och söka efter svaret i texten, och (3) frågor där svaret kräver att läsaren 

använder en mix mellan information som återfinns i texten och tidigare kunskap.   

 

Sönmez och Erkam Sulaks (2018, s. 168) studie syftade till att undersöka effekterna av 

läsförståelsestrategin tänka högt. Sönmez och Erkam Sulak (2018, s. 169) gör en distinktion 

mellan läraren tänker högt och eleven tänker högt. Läraren tänker högt sker i form av 

modellering och består av följande olika komponenter:  
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• Läraren modellerar att förutspå vad texten kommer handla om likt ”Utifrån titeln anar 

jag att denna text kommer handla om skolan” eller ”i nästa stycke tror jag att vi 

kommer få reda på vad som orsakar en förkylning”.   

• Läraren beskriver den mentala bild som skapas utifrån handlingen, exempelvis den 

fysiska miljön som beskrivs i texten eller en karaktärs sinnesstämning likt ”jag kan se 

huvudkaraktären framför mig, jag tror att hon nästan hoppar av lycka”.  

• Läraren delar en analogi vilket innebär att läraren modellerar hur tidigare kunskap kan 

kopplas till ny information som texten förser. Ett exempel på detta kan vara att läraren 

kopplar samman det aktuella kunskapsstoffet med något redan känt som är relaterbart 

likt ”denna beskrivning av hur jordbävningar uppstår påminner mig om tsunami-

katastrofen i Thailand 2004…”.  

• Läraren verbaliserar ett förvirrande stycke. Läraren gör detta för att visa eleverna hur 

denne uppmärksammar sin pågående förståelse av texten, likt ”Detta ter sig något 

ologiskt” eller ”detta trodde jag inte skulle hända”.  

• Läraren demonstrerar åtgärdsstrategier när läsförståelsen hämmas. Detta kan 

exempelvis röra uttalsfel eller när ett stycke ter sig ologiskt. Läraren kan då modellera 

hur dessa hämningar kan korrigeras genom att verbalisera olika åtgärder, exempelvis 

”jag läser om det stycket” eller ”jag fortsätter att läsa så kanske logiken klarnar”.  

 

Sönmez och Erkam Sulak (2018, s. 168) understryker att syftet med att läraren modellerar 

tänka-högt-strategin för eleverna är att eleverna så småningom skall bli självständiga i sin 

egen användning av tänka-högt-strategin. Genom att tillämpa denna läsförståelsestrategi i 

undervisningen kan läraren observera elevernas utveckling genom att exempelvis ställa frågor 

som eleverna skall fundera på under läsningen. Sönmez och Erkam Sulak (2018, s. 168) 

menar att följande fem steg skall beaktas när tänka-högt-strategin tillämpas:  

• Eleverna skall utveckla hypoteser genom att förutspå vad som kommer hända i texten 

eller vad texten handlar om.  

• Eleverna skall skapa mentala bilder utifrån den information som texten förser eleverna 

med.  

• Eleverna skall se och etablera kopplingar mellan besittande kunskap och ny 

information som återfinns i texten.  

• Eleverna skall påvisa sin läsförståelse genom att poängtera och förklara oklara, 

ologiska eller motsägande företeelser i texten.  
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• Eleven skall etablera sin läsförståelse genom att visa olika strategier.  

 

Den datainsamlingsmetod som användes i studien var läsförståelsetest med sammanlagt tio 

frågor. Studien visade att läsförståelsestrategin tänka-högt hade en positiv effekt på elevers 

läsförståelseförmåga. Sönmez och Erkam Sulak (2018, s. 171) menar att resultatet pekade på 

att undervisning där tänka-högt-strategin används har en gynnsam inverkan på elevers 

utveckling av läsförståelseförmågan.  

 

Castillo och Bonilla (2014, s. 70) framhäver tre olika läsförståelsestrategier: förutspå, 

skumning och skanning. Skumning är en läsförståelsestrategi som handlar om att läsaren 

förstår textens budskap, tema eller huvudidé utan att läsa vartenda ord i texten. Castillo och 

Bonilla beskriver läsförståelsestrategin att förutspå som en process där läsaren gör antaganden 

baserade på exempelvis titel eller bilder (2014, s. 70). Under läsningens gång bekräftas eller 

dementeras elevens antaganden om texten. Skanning handlar om att söka efter betydelsefull, 

viktig eller relevant information i texten. Skanning handlar om att selektivt läsa valda delar ur 

en text, exempelvis med hjälp av rubriker (Castillo, Bonilla, 2014, s. 70). Dessa tre 

läsförståelsestrategier användes som föremål för forskarnas studie. Enligt forskarna har dessa 

strategier en gynnsam påverkan på elevers läsförståelse. Vidare menar forskarna att 

användandet av läsförståelsestrategier kan bidra till ökandet av elevers motivation för läsning. 

Undervisning om, och i, användandet av läsförståelsestrategier kan även utveckla eleverna till 

att bli självständiga läsare (Castillo, Bonilla, 2014, s. 76).  

 

4.4 Reciprok - Ömsesidig undervisning 
 
Palincsar och Brown (1984, s. 168) har utfört omfattande studier som gett upphov till 

läsförståelsemetoden reciprok undervisning och lyfter fram denna som en huvudsaklig strategi 

för att skapa en gynnsam läsförståelseundervisning. Huvudtanken med lässtrategin är att förse 

läsaren med strategier som kan plockas fram oberoende av vilken text som ämnas att läsas. 

Studier utförda av Navaie (2018, s. 28-29) samt Pilten  (2016, s. 243-245) visar båda på att 

reciprok undervisning har statistiskt signifikant inverkan på elevers läsförståelseförmåga. 

Båda studierna har använt sig av ett förberedelsetest där elevernas nuvarande 

läsförståelseförmåga kvantifierades och där ingen signifikant skillnad i läsförståelseförmåga 

visades. Därefter delades elevgruppen in i experimentgrupper och kontrollgrupper. 

Experimentgruppen blev undervisad med hjälp av reciprok undervisning medan 
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kontrollgruppen gavs en mer ”traditionell” undervisning. Efter en given tid kvantifierades 

elevernas läsförståelseförmåga återigen. Resultaten från båda undersökningarna visade en 

signifikant skillnad i utvecklingen hos experimentgruppens läsförståelseförmåga jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

En av de grundpelare som strategin bygger på och som gett upphov till namnet, är att lära sig 

av varandra. Genom att föra dialog med andra kring läsprocessen och textinnehållet skapas en 

miljö där deltagarna kan dra nytta av andras tankar, kunskap och tillvägagångssätt. Denna typ 

av undervisning bidrar till ett naturligt forum där läraren kan modellera och fostra avancerade 

läsförståelsetekniker som vanligen sker internt hos läraren. Tillika ger denna strategi läraren 

möjlighet att både instruera och inspirera elever till att använda sig av tekniker som en van 

läsare använder sig av naturligt. Det ger också läraren möjlighet att observera både 

användandet av de tekniker som i normala omständigheter sker internt samt utvecklingen av 

elevernas läsförståelseförmåga.  

 

Palincsar och Brown (1984, s. 120) belyser sex huvudsakliga funktioner som de menar krävs 

för god läsförståelse: 

 

1. Förstå syftet med att läsa, både explicit och implicit. 

2. Utnyttja relevant tidigare införskaffad kunskap. 

3. Allokera fokus så att koncentrationen kan läggas på det huvudsakliga innehållet på 

bekostnad av det triviala. 

4. Kritiskt utvärdera huruvida innehållet är konsekvent och kompatibelt med tidigare 

införskaffad kunskap och allmängiltig kunskap. 

5. Övervaka pågående aktiviteter för att se ifall förståelse sker genom att exempelvis 

ägna sig åt periodisk granskning och självförhör. 

6. Dra och testa slutsatser av olika slag. 

 

Vidare understryker Palincsar och Brown (1984, s. 120) fyra konkreta aktiviteter kopplade till 

reciprok undervisning som lärare kan utnyttja vid läsförståelseundervisning som inkapslar 

dessa sex: 

 

1. Summering eller självreflektion: 
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Genom att summera en text eller en sektion av en text tvingas läsaren att reflektera 

över vad som lästs, visa att texten är förstådd och plocka ut de mest relevanta delarna 

ur texten. 

2. Att ställa frågor: 

Då läsaren bes ställa frågor till texten uppvisas också en förståelse över de 

huvudsakliga delarna av den lästa texten så väl som förståelse för texten i helhet. 

3. Förtydligande:  

Att klargöra vad som lästs kräver en kritisk utvärdering av texten samt övergripande 

förståelse för helheten och de viktiga delarna.  

4. Förutspående: 

Genom att förutspå vad texten skall handla om eller vad som kommer att ske får 

läsaren både dra och sedan testa slutsatser kopplat till texten. 

 

Dessa fyra aktiviteter är vad man idag menar innefattas i reciprok undervisning (Palincsar, 

Brown, 1984, s. 120). 

 

4.5 CORI-modellen  
 

Alhabahba et al. (2016, s. 387) lyfter genom sin studie vilken inverkan så kallad Concept 

Oriented Reading Instruction har på elevers läsförståelse, motivation och metakognitioner. 

CORI-modellen utvecklades år 1993 och ett ramverk som innehåller instruktionsstrategier 

vilka syftar till att stimulera elevers intresse och motivation för läsning (Alhabahba et al., 

2016, s. 391). CORI-modellen syftar även till att utveckla elevers läsförståelse. Enligt 

Alhabahba et al. (2016, s. 391) består CORI av fyra steg. Det första steget inleds med att 

textens huvudtema presenteras. Under det andra steget samlas nödvändig och, för 

huvudtemat, relevant information in. Det tredje steget består av att eleverna delges strategier 

och uppmuntras att använda dessa. Under det fjärde och sista steget får eleverna uppgifter 

kopplade till textens huvudtema vilket ger eleverna möjlighet till att visa vad de lärt sig under 

de föregående stegen. De strategier som presenteras och modelleras av läraren under det 

tredje steget är bland annat nyttjandet av tidigare kunskap, syntetisering av information i 

texten samt skapandet av inre bilder utifrån textens handling (Alhabahba et al., 2016, s. 392). 

Lärarens roll inom CORI-modellen är central och stöttande. Som ovan nämnts är motivation 

en central del inom CORI-undervisning. Inom CORI-modellen specificeras fem olika typer av 

motivation som, enligt Alhabahba et al. (2016, s. 392), behövs för att eleverna skall bli 
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motiverade och engagerade läsare. Dessa typer är: inre motivation, självständighet, 

självuppfyllelse, samarbete samt tydliga mål.  

 

Vongkrachang och Chinwonno (2015, s. 75) behandlar CORI-modellen i sin studie och menar 

att den kan betraktas som en instruktionsmetod. CORI-undervisning förser eleverna med 

möjligheter att engagera sig i och bekanta sig med informativa texter under praktiska 

aktiviteter samtidigt som det fostrar ett samarbete mellan eleverna. CORI-undervisning består, 

enligt Vongkrachang och Chinwonno (2015, s. 76), av sex komponenter:  

 

1. Läraren ger eleverna regelbundet explicita presentationer och instruktioner av 

signifikanta läsförståelsestrategier.  

2. Tonvikt ligger på utvecklandet av elevernas ordförråd. 

3. Sammanhängande innehåll och material.  

4. Övningar i läsflyt. 

5. Tid för vidsträckt och omfattande läsning.  

6. Integrerade läs- och skrivuppgifter.  

 

Resultaten i Vongkrachang och Chinwonnos (2015, s. 76) studie pekade på att CORI-

modellen hade en stor påverkan på elevers läsförståelse. Forskarna menar att CORI bidrar till 

ökad motivation och engagemang för läsning hos eleverna. 

 

4.6 TSI – Transaktionell strategiundervisning 
 
Transaktionell strategiundervisning, TSI, härstammar från studier kring beteenden hos 

skickliga läsare. En av dessa studier utfördes av Brown et al. (1996). Studien utfördes på tio 

lärare, fem TSI grupper och fem icke-TSI grupper. Varje grupp bestod av sex elever som var 

lågpresterande i deras modersmål (Brown et al., 1996, s. 22). Brown et al. (1996, s. 19) menar 

att det finns två mål med TSI. På kort sikt är målet att gemensamt i grupp komma fram till 

god förståelse för en text medan målet på lång sikt är att elever internt och konsekvent skall 

bli adaptiva med användandet av lässtrategier. En del av denna studie innefattade att lärarna 

filmades under lektioner där samma två texter behandlades av samtliga lärare. Brown (2008, 

s. 541) har i sin studie analyserat segment från en av dessa lektioner för respektive lärare. 

Dessa segment har transkriberats där frekvensen av lärarnas återkommande didaktiska 
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tillvägagångssätt noterades. Följande slutsatser kunde göras och delas in i fyra olika 

kategorier Brown (2008, s. 541): 

 

• God strategianvändare: 

 

Lärare som använder sig av TSI belyser för eleverna att goda läsare använder sig av 

lässtrategier samtidigt som de delar med sig av personliga erfarenheter av strategianvändning. 

Vidare poängterar lärare att goda läsare sätter upp mål för sin läsning, övervakar sin förståelse 

och använder strategier för att ta sig an utmaningar. Elevernas medvetenhet kring deras 

styrkor och behov som läsare kan hjälpa vid val av strategier. TSI-lärare är även dynamiska i 

sitt strategianvändande. Under en lektion kan de både belysa och använda strategier, motivera 

eleverna till att använda sig av strategier och samtidigt visa eleverna hur en god läsare kan 

koordinera sitt tillämpande av flera strategier för att öka sin förståelse av texter. Lärarna 

belyser också vikten av eget val, ansträngning och uthållighet vid val av strategi. TSI-lärare 

trycker också på vikten av aktivt tänkande vid läsning samt vikten av att använda tidigare 

kunskap för ytterligare förståelse Brown (2008, s. 541).  

 

• Successivt överlåtande av ansvar 

 

TSI-användare förklarar värdet av varje strategi specifikt samtidigt som de belyser värdet av 

strategianvändning allmänt. De förklarar även ingående när och till vilken typ av text dessa 

strategier lämpligen används. Lärare främjar användandet av enskilda strategier genom att 

skifta ansvaret för strategianvändandet till elever så snabbt som möjligt. Genom att läraren 

exempelvis yttrar sina tankar högt för eleverna modelleras elevernas egna tankegångar 

samtidigt som lärarna förklarar hur tolkningar görs med olika förståelsestrategier. Lektionerna 

erbjuder strukturerad och individuell träning då lärarna hjälper eleverna genom att exempelvis 

berätta vilken strategi som är lämplig och återger varför så är fallet Brown (2008, s. 541). 

  

• Lärande i samarbete med andra 

 

Istället för att styra diskussionerna i klassen styr läraren den genom att ställa frågor så som, 

”varför tror du det?” eller ”hur kom du fram till det?”. Detta bidrar till en miljö där eleverna 

kan lära av varandra då elevernas svar behöver underbyggas med vald strategi samt 

diskuteras. Detta gör också att lärare och elever bygger upp förståelse tillsammans. Lektioner 
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med TSI tenderar att inte vara planerade i detalj. Lärare upprättar snarare bestämda mål och 

belyser en eller två strategier och bestämmer när och hur dessa skall förklara och lektioner 

anpassas sedan utefter elevernas förståelse och behov under lektionens gång Brown (2008, s. 

541). 

 

• Tolkande diskussioner  

 

Lärarna ställer många öppna frågor som exempelvis ”vad tänker du på?” eller ”vad känner 

du?”. Detta bidrar till ett klimat där dialoger främjas och uppmuntras. Uttalanden likt, ”Du har 

rätt/fel” används inte utan i stället tenderar lärare att upprepa elevers svar för att få respons 

från andra i gruppen. Långa dialoger mellan deltagarna är att föredra framför upprepning av 

inlärd kunskap. Lärare försöker inte leda eleverna mot ett ”rätt” svar utan är alltid öppna för 

olika tolkningar Brown (2008, s. 541). 

 

Casteel et al. (2000, s. 68) undersökte i sin studie hur TSI påverkar elevernas läsförståelse 

såväl som deras självbild som läsare. Forskarna utförde en studie på 20 elever i klasserna fyra 

till sex.  

 

I Casteels et al. (2000, s. 68) studie beskriver de TSI som tre faser: 

 

1. Förklaring och modellering. 

I startskedet av lärande med TSI behöver läraren förklara, definiera och modellera 

olika strategiska processer. Därtill behöver läraren trycka på varje enskild strategis 

fördelar, nackdelar och när dessa är lämpliga att använda. Att anamma tänka-högt-

strategin är i den här fasen fördelaktigt (Casteel et al. 2000, s. 68).  

2. Övning och vägledning. 

I den andra fasen tränar eleverna på att praktiskt använda de strategier som läraren gått 

igenom i den första fasen. Här vägleder läraren eleverna när det behövs genom att 

exempelvis fråga eleverna vilken strategi denne tror är lämplig och uppmanar eleverna 

att testa denna. Detta främjar diskussioner inom klassen och eleverna hjälper varandra. 

Vidare ställer läraren frågor som kräver att eleverna funderar och utvärderar val av 

strategi. Exempel på sådana frågor kan vara ”Varför valde du den strategin?” eller 

”Hur var strategin till hjälp?”. Dessa frågor agerar ytterligare katalysator för 

diskussioner inom klassen och eleverna stimulerar varandras lärande. I denna fas har 
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eleverna och läraren delat ansvar då läraren vid behov kan fortsätta att styra eleverna 

mot lämpliga strategier (Casteel et al. 2000, s. 69).  

3. Överförande av ansvar. 

Eleverna övertar ansvaret att välja och applicera strategier. I denna fas modellerar och 

vägleder eleverna varandra medan lärarens roll blir mer sekundär och passiv. Längden 

på de två första faserna kan variera för varje individuell elev och övergången till den 

tredje fasen sker flytande (Casteel et al. 2000, s. 69). 
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5 Resultatanalys  
 
Nedan följer ett kapitel där det tas ett djupare grepp om den forskning som presenterats i 

föregående avsnitt.  Syftet med detta avsnitt är att identifiera likheter och skillnader i synsätt 

mellan olika forskare vad gäller olika läsförståelsestrategier.  

 
Den tidigare forskningen som presenterats i föregående kapitel framhäver flera olika 

läsförståelsestrategier som gynnsamma för elevers läsförståelse. Flertalet forskare pekar på 

liknande strategier, exempelvis strategin att förutspå. Palincsar och Brown (1984),  Castillo 

och Bonilla (2014) och Sönmez och Erkam Sulak (2018) framhåller alla läsförståelsestrategin 

att förutspå som en del i en mer övergripande läsförståelseundervisning. Det finns dock några 

skillnader i synen på läsförståelsestrategin att förutspå mellan forskarna. Castillo och Bonilla 

(2014, s. 70) menar att läsförståelsestrategin att förutspå handlar om att läsaren gör 

antaganden om texten. Sönmez och Erkam Sulak (2018, s. 168) instämmer i Castillos och 

Bonillas (2014) resonemang och menar att strategin kretsar kring att läsaren försöker resonera 

om vad texten kommer handla om. Sönmez och Erkam Sulak (2018, s. 169) menar dock att 

att förutspå är en del av tänka-högt-strategin som kan genomföras av såväl lärare som elever. 

Även Palincsar och Brown (1984, s. 120) ser strategin att förutspå som en aktivitet där läsaren 

försöker dra slutsatser om vad som kommer att ske i texten eller vad texten kommer att handla 

om. Palincsar och Brown (1984, s. 120) ser emellertid att förutspå som ett av de fyra 

huvudaktiviteterna i reciprok undervisning. Även Kuşdemir och Bulut (2018, s. 97) behandlar 

begreppet att förutspå, de menar dock att att förutspå är en del av läsförmågan. Även om de 

olika forskarnas formulering av strategin att förutspå skiljer sig åt en aning pekar de alla dock 

på samma andemening – läsaren skall försöka få ett grepp om texten samt dess innehåll och 

handling. Även nyttjande av tidigare kunskap pekas ut som en viktig del inom läsförståelse. 

Såväl Brown (2008), Sönmez och Erkam Sulak (2018) som Palincsar och Brown (1984) pekar 

på vikten av att eleven tillämpar tidigare kunskap i sitt arbete med texter. Sönmez och Erkam 

Sulak (2018, s. 171) sätter tidigare kunskap i relation till tänka-högt-strategin där tidigare 

kunskap krävs för att eleverna skall identifiera kopplingar mellan den information och 

kunskap som återfinns i texter och tidigare införskaffad kunskap. Även Palincsar och Brown 

(1984, s. 120) menar att tidigare kunskap är en viktig komponent för att eleven skall kunna 

utvärdera huruvida innehållet i texten är konsekvent eller logiskt. Brown (2008, s. 541) 

framhäver kopplingen mellan tidigare inhämtad kunskap och texters innehåll och information 

som en faktor som påverkar elevers förståelse av den text som läses.  



Nora K. Afifi 
 

 29 

 

Flertalet forskare lyfter fram transaktionell strategiundervisning som avser en viss typ av 

läsförståelseundervisning som kretsar kring olika läsförståelsestrategier. Brown (2008), 

Casteel et al. (2000) samt Brown et al. (1996) lyfter alla fram vinster med TSI. Enligt 

forskarna har TSI visat sig ha god effekt på elevers läsförståelse. TSI syftar till öka elevers 

läsförståelse men även att eleverna skall bli familjära med användandet av 

läsförståelsestrategier under läsning. Lärarens roll inom transaktionell strategiundervinsing är 

central.  

 

Enligt Brown (2008, s. 541) består lärarens uppgift av fyra olika steg. Det första steget 

handlar om att visa hur en god strategianvändare bär sig åt. Detta handlar om att belysa för 

eleverna vilka vinster som finns med strategianvändning kopplad till läsning. En annan viktig 

uppgift som läraren har är att framställa sig själv som en strategianvändare genom att delge 

eleverna sina egna erfarenheter av användandet av läsförståelsestrategier. Läraren bör också 

poängtera hur goda läsare bär sig åt vid arbete med texter där aspekter så som mål med 

läsningen, användandet av strategier samt utvärdering av sin läsförståelseutveckling lyfts fram 

(Brown, 2008, s. 541).  Utöver att den transaktionella strategiundervisningen handlar om att 

undervisa eleverna om olika läsförståelsestrategier handlar TSI även om att påvisa när, hur 

och varför specifika strategier är lämpliga. Detta görs enligt Brown (2008, s. 541) i det 

succesiva överlåtandet av ansvar från läraren till eleven. Läraren förklarar ingående vilka 

strategier som passar till olika typer av texter genom att exempelvis delge sina tankar högt för 

eleverna varpå eleverna till slut får testa själva under lärarledning. Det tredje steget handlar 

om samarbete mellan eleverna där lärarens roll kretsar kring att ställa öppna frågor i syfte att 

skapa ett didaktiskt klimat där eleverna får möjlighet att diskutera olika strategier. Denna 

arbetsform ämnar att bygga en gemensam förståelse för texter som läses av lärare och elever 

(Brown, 2008, s. 541). Det fjärde steget kan liknas vid det föregående steget eftersom båda 

kretsar kring samtal. Tolkande diskussioner är det fjärde steget som Brown (2008, s. 541) 

identifierade i sin studie av TSI-lärare. De tolkande diskussionerna kännetecknades av att 

läraren ställde öppna frågor för att uppmuntra och främja ett dialogiskt undervisningsklimat 

där elevernas tolkningar av texter accepteras snarare än att läraren försöker leda eleverna in i 

”rätt” riktning.  

 

I motsats till Browns (2008) klassifikation av TSI menar Casteel et al. (2000) att TSI-

undervisning kännetecknas av tre faser. Den första fasen inleds med att läraren förklarar och 
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modellerar olika läsförståelsestrategier. Under den första fasen presenterar läraren även 

fördelar och nackdelar med olika strategier samt när olika strategier är lämpliga att använda. 

Under den andra fasen får eleverna möjlighet att omsätta den teoretiska kunskapen om olika 

läsförståelsestrategier i praktiken. Läraren vägleder eleverna under denna fas. Diskussioner 

om de olika strategiska processerna hålls där eleverna utbyter kunskaper och hjälper varandra. 

Läraren vägleder diskussionerna genom att ställa uppmuntrande frågor till eleverna. I den 

tredje och sista fasen överför läraren ansvaret över att välja och applicera strategier till 

eleverna. Lärarens roll blir därmed mer passiv (Casteel et al., 2000, s. 68-69). Även om 

Brown (2008) förklarar TSI utifrån fyra steg i motsats till Casteel et al. (2000) som menar att 

TSI består av tre steg finns det uppenbara likheter. Dessa likheter kan bland annat identifieras 

i inledningsfasen av TSI-undervisningen som, enligt både Brown (2008) och Casteel et al. 

(2000), handlar om att läraren presenterar läsförståelsestrategier för eleverna. Fördelar med 

olika strategier lyfts fram och modelleras för eleverna. Brown (2008) såväl som Casteel et al. 

(2000) menar att diskussioner är en av huvudkomponenterna i den transaktionella 

strategiundervisningen.  

 
En annan strategi som visat sig ha en signifikant positiv inverkan på elevers 

läsförståelseutveckling är reciprok undervisning (Palincsar, Brown, 1984, s. 120). Navet inom 

denna läsförståelseundervisning består av att eleverna skall lära av varandra. Detta 

konkretiseras i form av samtal mellan elever om läsprocessen och textens innehåll. Dessa 

samtal syftar till att skapa möjligheter för eleverna att utbyta tankar och idéer och dra nytta av 

varandras kunskap. Palincsar och Brown (1984, s. 120) pekar på fyra aktiviteter som utgör 

reciprok undervisning. Den första aktiviteten handlar om att läsaren reflekterar över och 

summerar texten vilket även ger läsaren möjlighet att visa att hen har förstått textens innehåll. 

Den andra aktiviteten handlar om att läsaren uppmuntras att ställa frågor till texten. Denna 

aktivitet gör det även möjligt för läraren att identifiera huruvida eleven förstått textens 

innehåll eller ej. Den tredje aktiviteten kretsar kring att läsaren förtydligar och klargör textens 

innehåll. Att förtydliga och klargöra textens innehåll och handling kräver att läsaren kan välja 

ut relevant kontra irrelevant information i texten vilket i sin tur kräver att läsaren har förstått 

vad texten handlar om. Den fjärde och sista aktiviteten i reciprok undervisning handlar, som 

ovan nämnts, om att förutspå vad texten skall handla om eller vad som kommer ske. Palincsar 

och Brown (1984, s. 120) betonar lärarens roll som central inom reciprok undervisning. 

Läraren fyller två viktiga roller: att instruera och att inspirera eleverna till att läsa samt till hur 

läsaren kan bemöta eventuella problem i texten eller öka förståelsen för en text.  
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Ytterligare en läsförståelsestrategi som utmärkt sig och som, enligt tidigare forskning, har 

visat sig ha signifikant betydelse och effekt på elevers läsförståelse är CORI-modellen. Såväl 

Alhabahba et al. (2016) som Vongkrachang och Chinwonno (2015) lyfter fram positiva 

effekter med CORI-undervisningför elevers läsförståelse. I beskrivningen av hur undervisning 

utifrån CORI-modellen struktureras finns det emellertid skillnader mellan de olika forskarna. 

Vongkrachang och Chinwonno (2015, s. 76) menar att CORI består av sex komponenter: 

läraren presenterar och instruerar regelbundet olika läsförståelsestrategier, utvecklandet av 

elevernas ordförråd och övningar kopplade till utvecklandet av elevernas läsflyt är centralt, 

undervisningen består av ett sammanhängande arbete med material och i undervisningen finns 

tid för omfattande läsning samt integrerade läs- och skrivuppgifter. Alhabahba et al. (2016, s. 

391) beskriver CORI utifrån fyra steg: läraren presenterar en text och dess huvudtema, 

nödvändig information om huvudtemat samlas in, eleverna delges strategier och uppmuntras 

att använda dessa och till sist får eleverna uppgifter om textens huvudtema. Trots att 

Vongkrachang och Chinwonno (2015) beskriver CORI-undervisning med fler komponenter 

än vad Alhabahba et al. (2016) gör är ändå den didaktiska uppbyggnaden av undervisningen 

densamma: läraren presenterar strategier och eleverna för möjlighet att öva på dessa genom 

sammanhängande uppgifter kopplade till texter som lästs.  
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6 Slutsatser  
 
Den frågeställning som studien har utgått ifrån och som presenterades i studiens inledande 

kapitel är: ”vilka strategier kan lärare tillämpa, enligt tidigare forskning, för att utveckla 

elevers läsförståelse?”. Utifrån den forskning som presenterats kan ett flertal slutsatser dras 

för att besvara studiens frågeställning. Det råder konsensus kring vissa aspekter av 

läsförståelseundervisning. Tre namngivna strategier har identifierats som har mätbara positiva 

effekter på elevers läsförståelseförmåga: reciprok undervisning, Concept Oriented Reading 

Instruction (CORI) och Transaktionell strategiundervisning (TSI). En gemensam nämnare för 

dessa är lärarens roll i undervisningssammanhanget. Oavsett vilken strategi som premieras 

eller tillämpas krävs ett aktivt lärarstöd. Ett begrepp som utmärkt sig i relation till detta är 

modellering som bygger på att läraren själv omsätter, och modellerar, vald strategi i 

praktiken. Att elever ser hur god strategianvändning används i praktiken ger upphov till 

inspiration för fortsatt lärande. 

 

En annan gemensam nämnare i de gynnsamma lässtrategierna är lärandet av varandra. Att 

skapa ett öppet klimat i klassrummet där diskussioner om inte bara givna frågor kring texter 

men även diskussioner kring tillvägagångssätt och processer kring framtagandet av svar 

främjar lärande av varandra. Genom att elever och lärare går igenom sitt tänkesätt och sin 

process kommer en miljö där deltagare kan föregå med gott exempel och agera inspiration till 

sina meddeltagare. Ett sådant klimat är gynnsamt både för elever och lärare då detta även ger 

lärare möjlighet att följa elevers utveckling och process i realtid. Att som lärare följa elevers 

utvecklingsprocess vad gäller läsning kan innebära vissa svårigheter då läsförståelseprocesser 

i regel sker internt och kan således vara svårt att betrakta. Denna svårighet skulle exempelvis 

kunna bemötas genom lucktest där eleverna får läsa en text och sedan besvara frågor kopplade 

till denna genom att fylla i luckor i meningar. Ett annat sätt att identifiera elevernas 

läsförståelseprocess är genom högläsning eller individuell läsning där läraren ställer frågor till 

eleverna. Frågorna kan vara muntliga såväl som skriftliga och öppna såväl som direkta. Det 

kan emellertid vara gynnsamt att som lärare använda sig av olika typer av frågor om texten 

för att få en större inblick i elevernas läsförståelse.  

 

Ytterligare en aspekt som återfinns är vikten av elevernas motivation vad gäller läsning. 

Läsförståelseförmågan och motivation har i studier visats ha en ömsesidig relation, det vill 

säga en god läsförståelseförmåga leder till motiverade läsare och motiverade läsare leder till 
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en god läsförståelseförmåga. Lärare behöver finna strategier för att skapa ett 

undervisningsklimat där eleverna motiveras att läsa och där läsning ses som någonting 

underhållande, roligt eller intressant. Detta går hand i hand med en miljö där gynnsam 

läsförståelseundervisning kan bedrivas. Då vissa motivationsfaktorer är utom lärarens 

kontroll, så som sociokulturella aspekter och läsningens roll i hemmet, är det av stor vikt att 

bygga upp ett klimat i klassrummet där elever ges samma möjligheter till läsning och lärande 

oberoende av vem de är och varifrån de kommer.   

 

6.1 Avslutande diskussion  
 
Läsförståelse anses vara en oerhört viktig förmåga att besitta, inte enbart för ämnet svenska. 

Läsförståelse betraktas som en vital förmåga som möjliggör lärande och är således nödvändig 

i alla skolämnen och i förlängningen även för att kunna delta i samhället. 

Läsförståelseförmågan innebär, enligt vissa forskare, även vinster för individen vad avser 

självkänsla, självförtroende, nå personliga mål samt deltagande och tillhörighet. Läsförståelse 

påverkas av flertalet faktorer. Flera forskare pekar på elevers motivation för läsning som en 

avgörande faktor där en distinktion mellan inre och yttre motivation kan göras. Vissa forskare 

menar att den inre motivationen kan ha en positiv inverkan på elevers läsförståelse medan den 

yttre motivationen kan påverka elevers läsförståelse negativt. Andra faktorer som kan påverka 

elevers läsförståelse är socioekonomiska faktorer så som tillgång till böcker och digitala 

informationskällor i hemmet. Även föräldrar eller vårdnadshavares utbildningsnivå, 

yrkesstatus och härkomst kan spela roll för elevers nivå av läsförståelse enligt resultat från 

PIRLS. Socioekonomiska faktorer, likt de som nämnts ovan, kan också relateras till elevers 

motivation för läsning. Om elevers hemmiljö erbjuder möjligheter att bekanta sig med, och 

engagera sig i, texter kan elevers lust för läsning öka vilket i sin tur kan bidra till en positiv 

utveckling för elevers läsförståelse. Resultaten av kunskapsmätningen PIRLS pekar på att 

svenska elever presterar över genomsnittet för OECD- och EU-länderna. Dessutom indikerar 

resultatet av PIRLS 2016 att svenska elever har förbättrat sitt resultat sedan 2011 års mätning. 

Därmed kan tolkningen att den svenska skolan bedriver en relativt god 

läsförståelseundervisning göras. Detta innebär emellertid inte att utvecklandet av en, för 

eleverna, gynnsam läsförståelseundervisning på något vis bör eller skall stagnera. 

Undervisning där eleverna ges tillfälle att möta olika typer av texter och därav möjlighet att 

utveckla sin läsförståelse är ett viktigt uppdrag som skolan har. För att fortsätta utveckla, och 
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förse eleverna med, en gynnsam läsförståelseundervisning finns det, enligt tidigare forskning, 

flertalet medel och strategier som lärare kan nyttja.  

 

Tidigare forskning framhåller lärarens roll som viktig och central i en lyckad 

läsförståelseundervisning. Det tycks inte räcka med att elever får möta olika texttyper och 

besvara frågor relaterade till texten. Läraren behöver aktivt delta och vägleda elever i hur de 

kan tänka och gå tillväga när de skall bemöta problem i sin förståelse av texter. Eftersom 

resultatet av PIRLS pekar på att elever har olika förutsättningar för läsförståelse, till följd av 

bland annat olika socioekonomiska faktorer, spelar läraren en nyckelroll. I undervisningen har 

läraren möjlighet att försöka nivellera de ojämnheter som råder för elevers förutsättningar till 

läsförståelse. Att skapa en undervisning där samtliga elever ges samma förutsättningar 

oberoende av yttre faktorer kan, med hjälp av olika läsförståelsestrategier, möjliggöras.  

Reciprok undervisning, transaktionell strategiundervisning och CORI-modellen är några av de 

läsförståelsestrategier som utmärkt sig vid granskning av tidigare forskning. En annan 

aktivitet som förekommer frekvent i tidigare forskning och som kan betraktas som en 

övergripande strategi i sig självt är modellering. Modellering handlar om att läraren omsätter 

läsförståelsestrategier i praktiken för att undervisa eleverna om olika strategier och hur dessa 

kan användas. Att undervisa eleverna om när, hur och varför specifika strategier är lämpliga 

vid specifika tillfällen är en viktig del generellt vid läsförståelseundervisning. Vissa 

läsförståelsestrategier är mer passande att använda innan läsning medan andra strategier är 

ämnade att användas under eller efter läsningen.  

 

Denna studie presenterar en översiktlig bild av begreppet läsförståelse och olika 

läsförståelsestrategier enligt tidigare forskning. Eftersom studien endast sammanställt och 

presenterat tidigare forskning finns vissa begränsningar vad gäller slutsatser. Slutsatser om 

hur lärare i praktiken arbetar med olika läsförståelsestrategier eller hur elever upplever 

läsförståelseundervisning och olika läsförståelsesstrategier kan exempelvis ej besvaras i denna 

studie. Om denna studie istället hade utgjorts av ett empiriskt underlag i form av exempelvis 

intervjuer med elever eller lärare hade möjligen slutsatser kring hur läsförståelsestrategier 

upplevs och används i praktiken genererats.  
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6.2 Kritisk metoddiskussion  
 
Ett viktigt forskningskriterium och en metodologisk aspekt att ta fasta på handlar om 

begreppet intern validitet. Alan Bryman (2011, s. 353) framhäver två kriterier för intern 

validitet: den forskning som studien bygger på skall vara vetenskapligt granskad och samtliga 

resultat och slutsatser som den tidigare forskningen genererar skall redovisas, oavsett om 

dessa bekräftar eller dementerar studiens tes. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 69-70) 

understryker ytterligare ett etiskt övervägande som bör göras vid systematiska litteraturstudier 

som rör urval och presentation av resultat, vilket är att redovisa all den forskning som studien 

bygger på. Denna studie bygger enbart på vetenskapligt granskad forskning som övervägt och 

tagit fasta på etiska kriterier. Alla slutsatser som forskning kommit fram till har även 

redovisats. I ljuset av detta möjliggörs en argumentation om huruvida validiteten i denna 

studie är hög. Om andra, liknande sökord hade använts vid inhämtandet av data hade studien 

kunnat ge delvis andra resultat. Negativa sökord har inte använts vid insamlandet av data som 

exempelvis pekar på nackdelar med läsförståelsestrategier, sådana sökningar skulle kanske 

generera ett mer nyanserat resultat. Sökningarna har dock inte inkluderat positiva sökord 

heller vilket kan anses ha lett till en övergripande bild och ett tillförlitligt resultat. Studiens 

datamängd påverkar också studiens tillförlitlighet. Om denna studie byggt på en större 

datamängd hade resultatens tillförlitlighet ökat. Dock anses datamängden vara tillräcklig för 

denna studies omfattning. 

 
6.3 Förslag till vidare forskning  
 
Denna studie kan utgöra en grund för vidare forskning kring läsförståelse och 

läsförståelsestrategier. Läsförståelse och olika strategier som kan användas för att utveckla 

elevers läsförståelse skulle exempelvis kunna undersökas med hjälp av en empirisk studie. En 

tänkbar inriktning för en empirisk studie med detta tema är att undersöka lärares syn på olika 

läsförståelsestrategier och hur arbetet med dessa ser ut i praktiken. En annan inriktning skulle 

kunna utgå från elevers syn på läsförståelseundervisning och olika läsförståelsestrategier. 

Eftersom resultaten från PIRLS visar att vårdnadshavares utbildningsnivå och yrkesstatus har 

betydelse för elevers läsförståelseförmåga vore en studie som undersöker detta samband 

djupare intressant att genomföra.  

 

  



Nora K. Afifi 
 

 36 

Referenser  
 
Alhabahba, M. M., Pandian, A., & Mahfoodh, O. H. (2016). The Effect of Integrated Instructions on 

Reading Comprehension, Motivation, and Cognitive Variables. Issues in Educational 
Research, v26 (3), 387-406. 

Asikcan, M., Pilten, G., & Kuralbayeva, A. (2018). Investigation of Reflecting Reading Comprehension 
Strategies on Teaching Environment among Pre-Service Classroom Teachers. International 
Electronic Journal of Elementary Education, v10 (4), 397-405. 

Brown, R. (2008). The Road Not Yet Taken: A Transactional Strategies Approach to Comprehension 
Instruction. Reading Teacher, v61 (7), 538-547. 

Brown, R., Pressley, M., Van Meter, P., & Schuder, T. (1996). A Quasi-experimental Validation of 
Transactional Strategies Instruction with Low-Achieving Second-Grade Readers. Journal of 
Educational Psychology, v88 (1), 18-37. 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

Casteel, C. P., Isom, B. A., & Jordan, K. F. (2000). Creating Confident and Competent Readers: 
Transactional Strategies Instruction. Intervention in School and Clinic, v36 (2), 67-74. 

Çakiroglu, A. (2018). The Language Acquisition Approaches and the Development of Literacy Skills in 
Children. International Electronic Journal of Elementary Education, v11 (2), 201-206. 

Dore, R. A., Amendum, S. J., Golinkoff, R. M., & Hirsh-Pasek, K. (2018). Theory of Mind: A Hidden 
Factor in Reading Comprehension? Educational Psychology Review, v30 (3), 1067-1089. 

Erickson, J. D., & Wharton-McDonald, R. (2019). Fostering Autonomous Motivation and Early Literacy 
Skills. Reading Teacher, v72 (4), 475-483. 

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 
utbildningsvetenskap - Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. 
Stockholm: Natur & Kultur. 

Izquierdo Castillo, A., & Jiménez Bonilla, S. (2014). Building up Autonomy through Reading Strategies. 
Issues in Teachers' Professional Development, v16 (2), 67-85. 

Kusdemir, Y., & Bulut, P. (2018). The Relationship between Elementary School Students' Reading 
Comprehension and Reading Motivation. Journal of Education and Traning Studes, v11 (2), 
161-172. 

Navaie, L. A. (2018). The Effects of Reciprocal Teaching on Reading Comprehension. Advances in 
Language and Literary Studies, v9 (4), 26-30. 

Palincsar, S. A., & Brown, A. L. (1984). Reciprocal Teaching of Comprehension Fostering and 
Comprehension Monitoring Activities. Cognition and Instruction, v1 (2), 117-175. 

Pilten, G. (2016). The Evaluation of Effectiveness of Reciprocal Teaching Strategies on 
Comprehension of Expository Texts. Journal of Education and Training Studies, v4 (10), 232-
247. 



Nora K. Afifi 
 

 37 

Sönmez, Y., & Sulak, S. E. (2018). The Effect of the Thinking-Aloud Strategy on the 
ReadingComprehension Skills of 4th Grade Primary School Students. Universal Journal of 
Educational Research, v6 (1), 168-172. 

Skolverket. (2001). PISA-2000 - Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och 
naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2013). PISA 2012 - 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. 
Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2016). PISA 2015 - 15-åringars kunskaper i naturvetenskap,. 2016: Skolverket. Hämtat 
från https://www.skolverket.se/getFile?file=3725&fbclid=IwAR2jyxkRvLDvu_h2s7N-
AKlFFpixxs4m3NoB1qeMBpVzusXeYWR5ZoE9T74 

Skolverket. (2017). PIRLS 2016 - Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt 
perspektiv. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (den 4 Februari 2019). www.skolverket.se. Hämtat från www.skolverket.se: 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/internationella-
jamforande-studier-pa-utbildningsomradet/pirls-internationell-studie-om-lasformaga-hos-
elever-i-arskurs-4 

Uysal, P. K., & Bilge, H. (2018). An Investigation on the Relationship between Reading Fluency and 
Level of Reading Comprehension According to the Type of Texts. International Electronic 
Journal of Elementary Education, v11 (2), 161-172. 

Vongkraschang, S., & Chinwonno, A. (2015). CORI: Explicit Reading Instruction to Enhance 
Informational Text Comprehension and Reading Engagement for Thai EFL Students. Journal 
of Language Teaching and Learning in Thailand, v49, 67-104. 

Özyeter, N. T., & Kutlu, Ö. (2018). Identifying the Relationships between Response Behaviors for 
Reading Comprehension Items and Student Characteristics. Journal of Education and Training 
Studies, v6 (10), 148-157. 

 
 
 
 
 
  



Nora K. Afifi 
 

 38 

Bilagor 
 
Vetenskapliga artiklar 
 
Nedan finnes lista över de datasökningar som genererat material som använts i denna studie. 
Observera att sökningar som genomförts där inget material användes i studien inte finns med i 
listan. Resultaten presenteras inte i någon specifik ordning.  
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