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Abstract 

According to the results of PIRLS 2011 which suggest that Swedish pupils´ reading 

comprehension and interest for reading seems to have decreased compared to the last PIRLS 

investigation, this study aims to make suggestions and describe methods and ways of teaching 

with the purpose of increasing students motivation to read. The literacy development methods 

Whole language and Reciprocal teaching, and the methods of reading aloud and oral 

storytelling are presented. In this study, I analyse a total of eleven different scientific 

publications. This study concludes that the teachers play a crucial role in these chosen 

methods, and ways of teaching. If the teachers are knowledgeable about the method or the 

approach they intend to use, and understand the pupils' individual needs, the methods Whole 

language and Reciprocal teaching, and the approaches reading aloud and oral storytelling 

have positive effects on pupils reading motivation. Furthermore, the results of this research 

show that these methods and approaches work in different ways to increase pupils reading 

stimulation. For example, the Whole language method´s aim is to use teaching methods that 

pupils find as meaningful and interesting, while the Reciprocal teaching method´s aim is to 

develop pupils´ reading comprehension, and thereby increase their motivation to read. 

Keywords: reading motivation, whole language, reciprocal teaching, reading aloud, oral 

storytelling, metacognitive strategies 
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Inledning 

Tanken om hur det skulle vara att inte kunna läsa, slog mig en dag då jag satt och läste en 

skönlitterär bok i soffan. Tänk att inte få möjlighet att leva sig in i böckernas värld, och få 

uppslukas av allt det goda en bra bok kan ge dig. Dessa tankar förde mig in på det faktum att 

läsning är så mycket mer än att bara läsa en givande bok i hemmet. En förutsättning för att 

kunna delta i det samhälle vi lever i idag är att kunna läsa olika typer av texter och samtidigt 

ha en förståelse för vad du läser. Att kunna läsa är en förutsättning i den bemärkelsen att du 

måste kunna läsa för att få reda på dina rättigheter och skyldigheter, du måste kunna läsa för 

att klara av grundskolan, du måste kunna läsa för att vidareutbilda dig, du måste kunna läsa 

för att känna dig delaktig i samhället, och i många fall måste du kunna läsa för att få ett jobb 

och därmed kunna försörja dig själv. Med detta sagt råder det ingen tvekan om vikten av att 

vara läskunnig.  

För mig är läsning något som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har sedan jag var liten älskat 

böcker, och gör det än idag. Vad är det då som har gjort att jag känner en glädje inför läsning? 

Kan det bero på hur mina föräldrar introducerade läsningen för mig när jag var liten, eller är 

det skolans förtjänst? Har jag, i grundskolan, haft pedagoger som arbetat aktivt med att få sina 

elever läsintresserade? Dessa frågor har jag inget bra svar på, men frågan om hur pedagoger 

kan använda sin undervisning för att få eleverna intresserade av läsning är vad detta arbete 

kommer att handla om.  

Enligt min mening krävs det inte att du har ett stort intresse för böcker för att vara läskunnig. 

Det skulle vara orimligt att påstå det. Däremot anser jag att elever som förstår meningen med 

att läsa, samt har viljan att lära sig läsa, har goda förutsättningar att öka sin läsförmåga. 

Skolans roll är betydelsefull, det är där eleverna förväntas lära sig läsa. Monica Reichenberg 

(2008) belyser vikten av en god läsundervisning, inte minst i de lägre årskurserna, då det är 

där grunden läggs för elevernas fortsatta skolgång. Vidare framhåller hon att alltför många 

elever lämnar grundskolan utan att nå de nationella målen i svenska, matematik, samt i de 

natur- och samhällsorienterade ämnena. Då läsförmågan är betydelsefull för elevers 

utveckling, finner jag det intressant att beröra frågan om elevers intresse för läsning. Hur 

pedagoger, och i ett större perspektiv även skolan, verkar för att öka elevers läsförmåga kan 

skilja sig åt. Däremot står det i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (2011, s. 13) att ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund 

för skolans verksamhet”. Detta innebär att pedagoger bör använda sig av 
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läsundervisningsformer som väcker elevernas lust till lärande. Svenska elevers läsförmåga 

och intresse för läsning har under de senaste decennierna undersökts och jämförts med andra 

länder. Dessa undersökningar har fått stor uppmärksamhet i media och berör många grupper i 

samhället, både inom skolans och politikens värld. Till exempel publicerade Aftonbladet en 

debattartikel (2013, 25 september) där debattörena Martin Widmark och Katarina Mohlin 

uttrycker sin oro för den svenska demokratin: ”Den här svaga läslusten hos svenska ungdomar 

är djupt oroande. En läskunnig befolkning är en av de viktigaste delarna i en modern 

demokrati”. I det följande avsnittet kommer jag att ge exempel på några resultat från 

undersökningarna. 

Bakgrund 
2011 deltog Sverige för tredje gången i PIRLS-undersökningen (Progress in International 

Reading Literacy Study), en internationell undersökning som studerar läsförmågan i fjärde 

klass. Syftet med PIRLS-undersökningen är att se hur elevers läsutveckling är i förhållande 

till andra länder. Skolverket (2012) beskriver att undersökningens fokus ligger på läsförståelse 

både gällande skönlitteratur och sakprosa. Undersökningen ger information om hur svenska 

elever förhåller sig internationellt gällande förmågan att förstå, tolka och värdera texter, samt 

hur elevers läsutveckling ändras över tid. Tidigare har Sverige medverkat i undersökningen 

2001 och 2006.    

Resultatet av PIRLS-undersökningen 2011 visar att andelen starka och mycket starka läsare 

har minskat, samt att andelen elever med positiv inställning till läsning har minskat 

(Skolverket 2012). Elevers intresse för läsning har minskat med 10 % sedan den undersökning 

som genomfördes 2001. Det är genom både läsprov och enkätundersökningar där rektorer, 

pedagoger, elever och föräldrar fick svara på frågor angående elevernas hemmiljö och 

bakgrund, samt skolans undervisning i läsning, som detta resultat kan urskiljas. Vidare 

framhåller Skolverket (2012) att resultatet visar på att det finns en relation mellan intresse för 

läsning och provresultat. De elever som har större intresse för läsning presterar bättre på 

läsproven, jämfört med de elever som inte har intresse för läsning.  

För att tydliggöra betydelsen av elevers motivation och intresse för läsning samt pedagogens 

viktiga roll, kommer jag i nästa stycke att presentera tidigare forskning som specifikt berör 

detta område. Anledningen till detta är att ge en inledande bakgrund till det syfte med arbetet 

som sedan presenteras. 
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Vikten av elevmotivation och pedagogens roll i läsundervisningen 

Håkan Jenner (2004) belyser vikten av motivationsarbete i skolan för att få elever motiverade 

att öka sin kunskap om skolans genrer. Mötet mellan pedagog och elev är avgörande för 

elevens motivation, då Jenner (2004) anser att motivation inte är en egenskap som en person 

antingen har, eller inte har, utan att den skapas i relationerna mellan pedagog och elev. För att 

lyckas med sådana relationer krävs det att pedagogen har en öppen och positiv syn på sina 

elever samt en förmåga att reflektera över sitt eget handlande i undervisningen (Jenner, 2004).  

En viktig del av lärarens professionella hållning är, enligt Jenner (2004), att förstå betydelsen 

av begreppet tolerans. Tolerans kan definieras utifrån tre punkter, vilka är: psykologisk 

förståelse, lustmomentet och att se den andre där den är. Psykologisk förståelse innebär att 

man som pedagog förstår vad dålig självkänsla är, samt vad misslyckanden kan göra för just 

elevens självkänsla. Lustmomenten innebär i pedagogisk mening att undervisningen ska 

kännas meningsfull för att öka motivationen. Den sista definitionen handlar om att möta 

eleven där denne befinner sig i utvecklingen och därifrån gå vidare. Vidare belyser Jenner 

(2004) tre avgörande faktorer för motivationsprocessen. Den första faktorn är att målet ska 

vara realistiskt. Är målet alltför högt finns det en risk att motivationen och ambitionen hos 

eleverna minskar då de upplever målet som omöjligt att uppnå. Därför är en viktig uppgift för 

pedagogen att arbeta med konkreta och kortsiktiga delmål, för att på sikt nå de högre målen 

samtidigt som motivationen till lärande bibehålls (Jenner, 2004). Den andra faktorn kallar 

Jenner (2004, s. 46) ”uppnåendets värde”, och det innebär att eleven måste känna ett värde 

och en meningsfullhet i den kunskap denne ska tillgodogöra sig. Pedagogen måste således 

reflektera över vad som är eftersträvansvärt för eleven. Den sista aspekten i 

motivationsprocessen är, enligt Jenner (2004, s. 49), ”misslyckandets sannolikhet”. Med detta 

menar han att om en elev upplever att sannolikheten att misslyckas är stor, finns en risk att 

avstå från att ens prova. Detta innebär inte att viljan saknas, utan det handlar om hur vissa 

elever ser på sina möjligheter att lyckas. På så vis är motivation präglad av både hur vi ser på 

våra framgångar och på våra misslyckanden (Jenner, 2004).  

Elisabeth Berg (2011) framhåller vikten av att pedagoger utgår från elevers erfarenheter i 

form av läsande, skrivande, talande och lyssnande för att skapa en god språkutveckling. 

Traditionellt sett har dessa fyra delar undervisats separat, men forskning visar att en 

integration mellan dessa aspekter bidrar till ökat lärande då de samspelar med varandra.  Berg 

(2011) refererar till Vygotskij som anser att elevers tal och erfarenheter är goda grunder att 

bygga läs- och skrivundervisningen på.  
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Kunskapssynen kognitivismen ser, enligt Berg (2011), eleven som en aktiv och delaktig 

kunskapssökare och pedagogens främsta uppgift blir att stimulera och väcka elevers 

nyfikenhet till lärande. De didaktiska frågorna vad och hur är av stor betydelse i den 

bemärkelsen att pedagogen måste reflektera kring vad som stimulerar och väcker intresse hos 

eleverna, samt hur undervisningen bör formas för att skapa sådana lärandesituationer (Berg, 

2011). Det sociokulturella perspektivet lägger däremot stort fokus på samspelet mellan 

individer och hävdar att kunskap först bildas i möten med andra (Berg, 2011). Sociala och 

verbala samspel är i detta perspektiv avgörande för lärande. Även i detta perspektiv är vad 

och hur-frågorna av värde, samt vikten av att reflektera över de olika elevernas förståelse för 

undervisningen och deras deltagande i undervisningen, med andra ord vem-frågan.  

Enligt Frank Smith (2000) finns det två grundläggande villkor för att elever ska lära sig läsa. 

Det ena är att undervisningen ska bedrivas med hjälp av intressant läsmaterial som upplevs 

som meningsfullt och det andra är att elever behöver en erfaren vägledare. Återigen blir de 

didaktiska frågorna och ett kompetent ämnesdidaktiskt arbetssätt betydelsefullt för att öka 

lässtimulansen hos eleverna, då det krävs att undervisningsmetoder och material är noga 

utvalda. 

Syfte 
Med bakgrund av PIRLS-undersökningens resultat 2011, finner jag det intressant att i detta 

arbete söka svar på hur pedagoger kan verka för att öka lässtimulansen bland elever. Syftet 

med mitt självständiga arbete är att beskriva arbetssätt och metoder som har för avsikt att öka 

elevers lässtimulans, då detta i sin tur kan leda till ökad läsförståelse. Vidare är syftet att ge en 

bild av vad lässtimulans kan innebära.  

Metod 
För att uppnå mitt syfte med detta arbete kommer jag att göra en sammanställning av tidigare 

forskning angående specifika metoder som har bedömts som stimulerande. Jag kommer att 

presentera dessa metoder, samt visa exempel på hur de kan användas i undervisningen, för att 

visa vad det är som gör att metoderna ses som stimulerande. Denna typ av 

forskningssammanställning är, enligt Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och 

Yvonne Wengström (2013), en form av en allmän litteraturstudie. Deras definition av syftet 

med en allmän litteraturstudie är bland annat att beskriva kunskapsläget inom ett visst 

område, samt att analysera valda studier, vilket även är målet med detta arbete.  
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Under rubriken Diskussion för jag ett eget resonemang där jag delar med mig av mina 

värderingar och åsikter. Jag kommer att göra jämförelser mellan de olika metoderna och 

arbetssätten, samt göra kopplingar till Lgr 11 och pedagogens roll i läsundervisningen.  

Urval 
För att begränsa min studie har jag valt två mer uttalade läsinlärningsmetoder, samt två 

ämnesdidaktiska arbetssätt som forskare inom området ser som relevanta och användbara i 

förhållande till ökad lässtimulans. De läsutvecklingsmetoder som jag har valt att använda mig 

av i studien är Whole language samt Reciprocal teaching och de ämnesdidaktiska arbetssätten 

är högläsning samt muntligt berättande.  Dessa metoder har jag valt därför att forskare som 

har studerat dessa metoder anser att de ger positiva effekter på elevers lässtimulans i den 

bemärkelsen att metoderna hjälper till att skapa nyfikenhet och intresse för läsning. Då mitt 

syfte är att visa och beskriva metoder och arbetssätt som påverkar lässtimulansen på olika sätt, 

vill jag genom dessa fyra metoder ge en bred bild av vad lässtimulerande undervisning kan 

innefatta. Jag finner det intressant att använda mig av dessa fyra metoder och arbetssätt därför 

att de skiljer sig en del från varandra, men samtidigt syftar till att öka läsförståelsen genom 

lässtimulans. 

För att hitta litteratur att bygga mitt arbete på har jag sökt i databaser som Eric, Diva, Swepub 

och Libris. De sökord jag har använt mig av och som har gett resultat är lässtimulans, 

läsmotivation, läsförståelse, läsinlärningsmetoder, reciprocal teaching, whole language, 

högläsning, storytelling samt berättande/muntlig pedagogik. Jag har valt att använda mig av 

både nationella- och internationella publikationer för att få en bredare syn på området. Genom 

att läsa sammanfattningarna av de sökträffar som jag i det första skedet fann relevanta, kunde 

jag göra ett urval genom att välja de publikationer som enligt sammanfattningen handlade om 

lässtimulans kopplat till de olika metoder och arbetssätt som jag har valt att beröra. I det 

slutliga urvalet av litteratur, har jag till stor del valt forskare och författare som jag har 

uppfattat som etablerade, då jag har kunnat se att de har använts som referenser i olika 

publikationer inom detta område. Exempel på sådana forskare som jag har valt att använda 

mig av är Ellin Oliver Keene och Susan Zimmermann (1997), Frank Smith (1997), Birgitta 

Alleklev och Lisbeth Lindvall (2000) och Annemarie Sullivan Palinscar och Laura Klenk 

(1992). Jag har även valt att använda mig av olika typer av publikationer som avhandlingar, 

artiklar och böcker.  
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Whole language 

Vad innebär Whole language-metoden? 

Läsinlärningsmetoden Whole language härstammar från programmet Reading Recovery som 

utarbetades av professor Mary Clay på 1980-talet i Nya Zeeland. Det var sedan den dåvarande 

direktören för California Department of Education, Bill Honig, som namngav metoden, efter 

att han upptäckte programmet Reading Recovery och uppskattade dess idéer att utveckla 

elevers läsförmåga genom att använda relevant och meningsfull litteratur (Amanda LeDoux, 

2007). Enligt Berg (2011) grundar sig metoden Whole language på den analytiska metoden 

för läsinlärning och kan även benämnas top down-metoden eller helhetsmetoden. I den 

analytiska metoden läggs störst fokus på läsförståelse, medan lästekniken inte är lika viktig. 

Undervisningen utgår från helheten för att sedan brytas ned i mindre delar för att sedan gå 

tillbaka till helheten igen. Detta kan innebära att elever läser en sammanhållen text, för att 

sedan bryta ned texten i meningar och slutligen gå tillbaka till den sammanhållna texten igen 

med förhoppningsvis större förståelse för vad den handlar om (Berg 2011). 

Grundtankarna med läsinlärningsmetoden Whole language är, enligt Birgitta Alleklev och 

Lisbeth Lindvall (2000), att man som pedagog ska arbeta med hur elever lär sig och ge dem 

förutsättningar för att de ska kunna hjälpa sig själva i sin läsutveckling.  I denna metod ska 

lärande ske utifrån vad eleverna redan kan kunskapsmässigt för att på så vis bygga nya 

kunskaper på de erfarenheter eleverna besitter. En viktig aspekt inom denna metod är att 

läsning ska vara intressant och stimulerande för eleverna, och därför är det av stor vikt att den 

litteratur som används i undervisningen känns meningsfull för eleverna (Alleklev & Lindvall 

2000). Målet med metoden Whole language är att eleverna ska bli självständiga läsare, vilket 

förespråkare för denna metod anser sker när de får möjlighet att pröva sig fram genom att 

våga ta sig an litteraturen. Alleklev och Lindvall (2000) anser att barn utvecklar sin 

läsförmåga genom att läsa, och därför är det av stor vikt att få eleverna att förstå meningen 

med att läsa både skön- och facklitteratur, så att de finner motivationen och viljan till fortsatt 

läsande. Vidare påpekar de att läsning inte enbart ska ses som färdigheter, utan aspekter som 

just meningsfullhet, förståelse, motivation, kompetens och utveckling är avgörande för elevers 

läsande. Alleklev och Lindvall (2000) framhåller betydelsen av en kompetent och 

läsintresserad pedagog för att denna metod ska vara framgångsrik. Pedagogen måste vara väl 

insatt i olika former av litteratur för att kunna föra betydelsefulla dialoger med eleverna. I 

dessa dialoger bör pedagoger och elever se varandra som jämlika, för att eleverna ska känna 

att de har förmåga att byta tankar och funderingar kring litteraturen med någon. I den 
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bemärkelsen är självförtroende en viktig del i denna metod. Syftet med läsning inom Whole 

language är, enligt Alleklev och Lindvall (2000), att det ska bli en del av vardagen, inte enbart 

som ett skolämne vilket som helst. 

I undervisning som bedrivs med metoden Whole language som grund används språket flitigt; 

kommunikationen har alltid en betydelsefull roll. Alleklev och Lindvall (2000) anser att en 

förutsättning för god läsinlärning är att pedagoger och elever arbetar med läsning på olika sätt. 

Genom att pedagoger läser högt och engagerat ges möjligheter att förstå författarens centrala 

budskap med litteraturen utan att eleven själv behöver läsa. Detta kan, enligt Alleklev och 

Lindvall (2000), öka motivationen till att utveckla den egna läsförmågan. Delad läsning 

innebär att pedagoger och elever läser tillsammans. Genom samtal kring den lästa texten får 

pedagoger möjlighet att lyfta fram specifika delar av texten som anses nödvändiga att 

diskutera. Delad läsning kan även ge tillfällen för pedagoger att visa och förklara för elever 

hur en läsare kan ta sig an en text. Även självständig läsning är ett arbetssätt som är en viktig 

del av läsinlärningsprocessen. Ett av målen med denna läsutvecklingsmetod är att göra 

självständigt läsande till något elever ägnar sig åt med glädje, och därför är pedagogers 

uppgift att intressera sig för och visa engagemang i elevers val av litteratur (Alleklev & 

Lindvall 2000). LeDoux (2007) refererar i sin studie till Danbury (2007) som belyser vilka 

arbetssätt som är av värde i Whole language-metoden. Danburys (2007) tankar går i linje med 

Alleklev och Lindvalls (2000), i den bemärkelsen att de ovan presenterade arbetssätten ger 

goda förutsättningar för meningsfullt lärande. 

Berg (2011) framhåller Snows (2001) syn på läsning, då även hon belyser vikten av att se 

läsning som en social aktivitet där en förutsättning för ökad lässtimulans är att elever är 

delaktiga i sociala interaktioner, använder sig av strategier för ökad läsförståelse samt att de är 

motiverade. Vidare anser Snow att elevers motivation för läsning är lika viktig som 

förståelsestrategier och lästekniker.  

Enligt LeDoux (2007) är metoden Whole language endast effektfull som undervisningsform i 

de lägsta årskurserna, om den inkluderar delar av den traditionella läsundervisningen. Med 

detta menar hon att det krävs färdighetsträning i form av ljud- och bokstavsavkodning 

kombinerat med arbetssätt som är typiska för Whole language, för att eleverna ska förstå och 

uppleva en glädje med läsningen.  

LeDoux (2007) hänvisar till forskarna Cromwell (1997) och Reyhner (2003) i sin studie, som 

redogör för viss kritik mot Whole language-metoden. Cromwell anser att metoden Whole 
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language tenderar att vara oorganiserad, jämfört med traditionell läsundervisning, i den 

bemärkelsen att den inte är tillräckligt strukturerad och systematisk. En annan form av kritik 

som framkommer är Reyhners åsikter gällande undervisning som bedrivs genom Whole 

language-metoden. Reyhner anser att det läggs stort ansvar på pedagogen att utveckla en egen 

”kursplan” och att detta kan ge negativa effekter på elevernas lärande, då alla pedagoger inte 

har tillräckligt mycket kunskap för att klara denna uppgift. Vidare hänvisar LeDoux (2007) 

till tidigare undersökningar som visar att Whole language är en metod som passar vissa 

elever, men inte alla, då det finns elever som kräver en mer strukturerad undervisningsform. 

Därför är det av stor vikt att anpassa undervisningen till elevernas individuella behov 

(LeDoux, 2007). 

Sammanfattningsvis kan Whole language förklaras som en metod där eleverna ska uppleva en 

mening med läsandet, undervisningen ska bedrivas i former som bygger på elevernas intresse, 

och den ska utgå ifrån vad eleverna redan kan kunskapsmässigt. I nästkommande avsnitt 

kommer jag att presentera två studier som har genomförts, kopplade till Whole language-

metoden. 

Ett konkret exempel – Listiga räven  

Pedagogerna Birgitta Alleklev och Ingrid Olsson startade tillsammans med bibliotekarien 

Lisbeth Lindvall läsprojektet Listiga räven. Projektet genomfördes på en grundskola i 

Rinkeby i samarbete med Rinkeby bibliotek. Startskottet för projektet var vårterminen 1994. 

Den klass som projektet genomfördes i bestod endast av elever med invandrarbakgrund. 

Grundtanken var att projektet skulle vara i tre år, men det kom sedan att förlängas ytterligare 

från årskurs fyra och framåt, då resultatet av projektet visade sig positivt (Alleklev & 

Lindvall, 2003). Jag kommer fortsättningsvis i detta arbete endast att koncentrera mig på 

projektets tre första år. Syftet med projektet var att utforma läsundervisning där läslust och 

lässtimulans var i fokus. Endast skön- och facklitteratur skulle användas som material, och 

traditionella läsläror och läroböcker skulle därmed inte användas. Idén till projektet bygger på 

läsinlärningsmetoden Whole language (Alleklev & Lindvall, 2000).  

Under projektets första år gick eleverna i första klass. Alleklev och Lindvall (2000) beskriver 

några av de arbetssätt som tillämpats i läsundervisningen, och jag kommer här att presentera 

några av dem för att ge en inblick i hur arbetet med metoden Whole language kan gå till. Först 

vill jag nämna att bibliotekarien valde ut ett hundratal barnböcker som placerades 

lättillgängligt i klassrummet för att göra det enkelt för eleverna att leta bland böckerna och 
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hitta böcker som för dem var intressanta. Författarna presenterar nyckelorden som ligger till 

grund för undervisningen, vilka är läs, skriv, berätta, dramatisera samt rita/måla.  

Ett av arbetssätten som praktiserades från projektets start var att pedagogerna läste högt ur 

bilderböcker, för att sedan låta eleverna återberätta innehållet. Detta kunde ske på olika sätt, 

till exempel genom att de fick göra collage eller dramatisera innehållet inför klassen. Eleverna 

fick även välja egna böcker ur det utbud som fanns i klassrummet, och även de återberättades, 

antingen för pedagogen eller i helklass (Alleklev & Lindvall, 2000). Enligt dessa forskare 

användes även parläsning flitigt i projektet. Eleverna parades ihop med klasskamrater som de 

låg nära i läsutvecklingen, och de fick sedan tillsammans välja en bok som de läste högt ur för 

varandra. Även här återberättades innehållet inför pedagogen och de fick rita och skriva om 

boken.  

Andra arbetssätt som tillämpades under projektets första år var, enligt Alleklev och Lindvall 

(2000), arbete med fadderklasser där eleverna fick läsa för yngre elever samt lyssna till och 

arbeta med texter som äldre elever läste högt, återkommande besök på biblioteket där 

bibliotekarien engagerat berättade om ett antal nya böcker, arbete med elevernas egna 

berättelser som skrevs gemensamt på blädderblock, samt arbete med arbetsschema. 

Under projektets andra år arbetade pedagogerna vidare med de arbetssätt som användes under 

det första året, dock i mer avancerad form (Alleklev & Lindvall 2000). Studiebesök, 

författarbesök och besök av ”experter” inom olika områden var nya arbetssätt som tillkom 

under det andra året. Författarna beskriver att samarbetet med biblioteket var mer fördjupat 

under det andra året, och barnen fick låna böcker med obegränsad lånetid. I klassrummet 

fanns nu mellan 250 och 300 böcker. 

Under projektets tredje år dramatiserade, återberättade och recenserade eleverna mer än 

tidigare. Böckerna de läste var mer omfattande och kunde innehålla upp till 250 sidor.  Detta 

år hade klassen även ett Astrid Lindgren-tema, med syfte att alla elever i klassen skulle få 

kännedom om, samt ha läst några av, Astrid Lindgrens mest kända verk. Alleklev och 

Lindvall (2000) beskriver att de under detta år bland annat gjorde studiebesök på Junibacken, 

såg Mio min Mio på Dramaten, var på musikalen Ronja Rövardotter, lyssnade på högläsning, 

samt såg på Astrid Lindgren-filmer. Eleverna fick även här skriva om och återberätta sina 

upplevda erfarenheter. Klassen arbetade fortfarande mycket med dramatiseringar, i detta fall 

kopplade till Astrid Lindgren. Andra arbetssätt som praktiserades under detta år var bland 
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annat ”skrivarverkstad” med författaren Gunilla Lundgren samt brevväxling och samarbete 

med en klass i Jordanien (Alleklev & Lindvall, 2000).  

Listiga räven-projektets resultat 

Efter att ha genomfört läsprojektet Listiga räven framhåller Alleklev och Lindvall (2000) att 

resultatet var mycket positivt. De upplevde att elevernas läsintresse var mycket stort, samt att 

läsförmågan hos eleverna ökade snabbt. Enligt författarna väcktes elevernas läslust redan 

under projektets första år, och detta intresse för läsning fortsatte sedan under projektets gång. 

Alleklev och Lindvall (2000) resonerar om orsaken till detta intresse och framhåller arbetet 

med återberättande av böcker inför klassen som en bidragande faktor. De anser att detta 

arbetssätt skapade nyfikenhet och intresse hos de andra eleverna, vilket medförde att de också 

ville läsa de böcker som klasskamraterna hade läst. Genom deras återberättande fick 

pedagogerna ett kvitto på att eleverna hade förstått vad de har läst. Vidare anser de att detta 

sätt att arbeta på skapar ett gott klassrumsklimat där eleverna känner sig trygga och får gott 

självförtroende. Det förekom ingen mobbning i klassen och författarna upplevde eleverna som 

engagerade och stimulerade. Andra aspekter som Alleklev och Lindvall (2000) framhåller 

som positiva effekter av metoden Whole language var att elevernas förmåga att uttrycka sig i 

tal och skrift visade sig öka, samt att språket och ordförrådet utvecklades. För att uppmuntra 

till fortsatt lässtimulans hade pedagogerna stort fokus på läsförståelse och mindre fokus på 

lästekniken. Efter att projektets tredje år avslutats hade eleverna i snitt läst och redovisat, 

antingen muntligt eller skriftligt, 400 böcker var. Alleklev och Lindvall (2000) framhåller att 

många av dessa böcker var tunna, men att alla böcker var förstådda. 

Elevernas förmåga att läsa och förstå en läst text visade sig, enligt Alleklev och Lindvall 

(2000) även i andra ämnen, som till exempel matematik. De anser att studiens resultat är 

trovärdigt, dels med tanke på att de har arbetat med eleverna i tre år, och därför fått 

möjligheten att följa deras utveckling, dels genom resultatet av de två omfattande tester som 

genomfördes i Stockholmsområdet, där projektklassen deltog. Det ena testet gällde 

svenskämnet och det andra matematikämnet. Projektklassens resultat visade sig vara mycket 

goda, och författarna argumenterar för att projektet Listiga räven ligger bakom den goda 

läsförmågan och läsförståelsen som visade sig genom testerna. Avslutningsvis hävdar 

Alleklev och Lindvall (2000) att det som genomsyrade detta projekt, och vad som även var en 

bidragande faktor till utveckling, är att elever och pedagoger hade roligt tillsammans. 
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Whole language-metoden ur ett annat perspektiv 

I sin doktorsavhandling undersökte Astrid Ahl (1998) hur läsundervisningen bedrevs inom 

sex stycken grundskolor. Undersökningen genomfördes i åldersintegrerade verksamheter med 

sex- och sjuåringar. Fokus i hennes undersökning var att belysa under vilka förutsättningar 

undervisningsprocessen bedrevs, samt vilka resultat detta medförde (Ahl, 1998). Hon belyser, 

i enlighet med Alleklev och Lindvall (2000), vikten av att pedagoger arbetar med elevernas 

lässtimulans och menar att:   

Eftersom det tar flera år att bli en skicklig läsare, måste intresset för att vilja läsa hållas vid liv. 

Motivationen har även stor betydelse i tidig läsinlärning. Barn har i regel, när de börjar skolan, 

en längtan efter att kunna läsa. Det är därför viktigt att de tidigt får erfara att de kan läsa. 

Börjar läsningen gå trögt, är det svårt att behålla läsintresset, eftersom läsningen kräver 

insatser av eleven i form av såväl ansträngning, koncentration som mental energi. (Ahl 1998, 

s. 39) 

 

Ett av syftena med Ahls (1998) observationer var därför att se hur pedagoger arbetade med att 

öka elevernas läsintresse. Läsinlärningsmetoderna bottom up, samt top down låg till grund för 

Ahls (1998) undersökning, då hon ville se vilken metod som genomsyrade undervisningen i 

de berörda verksamheterna. Enligt Berg (2011) är, som tidigare nämnts, top down-metoden en 

ytterligare benämning på den analytiska metoden som även Whole language-metoden hör till. 

Bottom up-metoden är således en annan benämning på den syntetiska läsmetoden, vilken 

innebär att läsinlärningen sker stegvis, bokstav för bokstav. I denna metod kommer 

läsförståelse i andra hand, då störst fokus ligger på tekniskt korrekt läsning (Berg, 2011).  Ahl 

(1998) använder sig av dessa båda begrepp: Top down-, och Whole language-metoden. När 

jag fortsättningsvis presenterar hennes resultat använder jag enbart begreppet Whole 

language.  

Studiens resultat 

Ahl (1998) visar i sin studie att de undersökta skolorna, till en viss grad, visade en 

medvetenhet om vikten av att hjälpa eleverna att hitta läsintresset genom att få dem att förstå 

relationen mellan skriven text och talade ord, samt vikten av att låta eleverna uttrycka sig på 

olika sätt. Enligt Ahl (1998) är dessa aspekter av stor vikt i den tidiga läsinlärningen. 

Resultatet av studien visar att det är eftersträvansvärt, enligt pedagogerna, att förena de båda 

metoderna bottom up och Whole language, för att på så vis öka läsintresset samtidigt som 

pedagogerna känner en trygghet i att undervisa steg för steg. Ahl (1998) anser sig kunna 

urskilja influenser av Whole language-metoden i alla de undersökta skolorna, men vissa av 

dem var dock mer präglade än andra av just denna metod. I dessa skolor, framhäver hon, 

tränades och uppmärksammades bokstavsljuden i naturliga sammanhang, och därför förekom 

inte ljudanalysövningar, bortsett från om någon enstaka elev ansågs behöva det. Andra 
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arbetssätt som pekar på att en Whole language-inspirerad metod förekom är att eleverna 

uppmuntrades att lära sig själva genom att fritt skriva sagor och bokrecensioner av lästa 

böcker. Även i dessa skolor, i likhet med läsprojektet Listiga räven, arbetades det mycket med 

att återberätta lästa böcker för klasskamraterna (Ahl, 1998). Forskningsarbete där eleverna 

själva fick välja ett forskningsämne att läsa och redovisa skriftligt eller muntligt, förekom 

också. Ahl (1998) påpekar däremot att arbetsböcker med någon form av färdighetsträning 

användes i alla skolorna, mer eller mindre. Enligt henne användes denna form av 

färdighetsträning för att minska oron hos pedagogerna, en oro att eleverna inte skulle lära sig 

det som förväntas. 

Samtal om en läst text har, enligt Ahl (1998), många fördelar. Genom att samtala och utbyta 

tankar om en text stimuleras läslusten, då läsningen blir en aktiv process. Vidare anser hon att 

eleverna genom detta arbetssätt kan upptäcka att en text kan uppfattas olika, och om eleverna 

då får möjlighet att diskutera texten kan detta bidra till att det ökar både läsförståelsen och 

läsintresset. Dock visar studiens resultat att parläsning inte förekom särskilt ofta i dessa 

skolor.  

Ahl (1998) menar att hennes studie visar att eleverna i det stora hela hade en positiv 

inställning till läsning, dock var intresset mindre hos pojkarna än hos flickorna. Hon belyser 

vikten av att det finns böcker i klassrummen som motiverar och stimulerar såväl flickor som 

pojkar. Hennes undersökning visar att den sorts litteratur pojkarna till största delen var 

intresserade av inte fanns tillgänglig i skolan. Vidare visar resultatet att den fria läsningen 

mest användes som tidsutfyllnad, samt att pedagogernas handledning avtog när eleverna hade 

knäckt läskoden. Detta är, enligt Ahl (1998), förödande för de långsamma och svaga läsarna, 

då de känner att de enbart kan läsa enkla böcker och upplever att de inte utvecklas. Därför är 

pedagogernas engagemang och handledning av stor vikt.  

En viktig aspekt att framhålla är en form av kritik mot Whole language- metoden. Ahl (1998) 

anser att de elever som kommer från hem där litteratur inte är en del av vardagen, inte heller 

på samma sätt har fått uppleva nöjet med att läsa. Dessa elever kan därför dra mer nytta av en 

lärarstyrd undervisning, jämfört med en elevcentrerad undervisning som till exempel Whole 

language. Detta är även något som en av pedagogerna i undersökningen påpekar; att svaga 

läsare inte utvecklas på samma sätt som starkare läsare i en undervisning präglad av Whole 

language-metoden. Vidare hänvisar Ahl (1998) till en amerikansk studie som visar att även 
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om läsinlärningen är influerad av Whole language-metoden, praktiserar många av 

pedagogerna ren färdighetsträning så som fonemundervisning och ordidentifiering.  

Jag kommer nu att gå in på den andra läsutvecklingsmetoden som jag har för avsikt att 

beskriva i detta arbete. 

Reciprocal teaching 

Vad innebär Reciprocal teaching-metoden? 

Reciprocal teaching är en läsutvecklingsmetod som bygger på att eleverna ska använda sig av 

metakognitiva strategier för att öka sin förmåga att läsa (Annemarie Sullivan Palinscar & 

Laura Klenk, 1992). Metoden arbetades fram av forskarna Palinscar och Brown på 1980-talet, 

med syftet att få eleverna att arbeta aktivt med läsförståelse (Martin Widmark et al., 2014). 

Enligt Ellin Oliver Keene och Susan Zimmermann (1997) innebär metakognitiva strategier att 

människan lär sig att reflektera över sitt eget tänkande. För att koppla detta till elevernas 

läsprocess menar de att: 

Metakognition är en rörelse inåt, först medveten och sedan automatiserad, för att åter granska 

sin tankeprocess, utveckla tolkningen och reflektionerna för att förbättra den egna 

textförståelsen. (Oliver Keene & Zimmermann 1997, s. 62)  

Vad som kännetecknar Reciprocal teaching är, enligt Sullivan Palinscar och Klenk (1992), att 

pedagogens stora uppgift är att handleda och lära eleverna de läsförståelsestrategier som 

erfarna läsare använder när de läser och arbetar med en text. För att tydliggöra vad Reciprocal 

teaching-metoden innebär, så är metodens mål att få eleverna att använda sig av lässtrategier 

för att öka sin läsförmåga och därmed sin läsförståelse. Det finns fyra grundstrategier som 

eleverna ska använda sig av i Reciprocal teaching-metoden; att förutspå, att ställa frågor, att 

reda ut oklarheter samt att sammanfatta. Att förutspå innebär att läsaren ställer hypoteser om 

texten genom att eleven tittar på framsidan, rubriker, bilder och så vidare. Att ställa frågor 

handlar om att eleverna funderar på vad författaren menar med texten. Det kan innebära att 

göra inferenser (läsa mellan raderna), men även att ställa frågor där svaren bokstavligen 

uttrycks i texten. Att reda ut oklarheter innebär att eleverna, genom att läsa om delar av 

texten, meningar eller ord, försöker hitta förklaringar och kopplingar som gör att de kan förstå 

de oklarheter som dyker upp. Den sista grundstrategin innebär således att eleverna 

sammanfattar den lästa texten. Arbetet med dessa strategier kan göras både enskilt och i grupp 

(Sullivan Palinscar & Klenk, 1992). Eleverna lär sig genom detta sätt att arbeta, med 

pedagogen som guide, att själva ta ansvar för sitt lärande och på så sätt lösa de problem de 

stöter på. Vidare anser Sullivan Palinscar och Klenk (1992) att eleverna använder sig av sina 
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förkunskaper då de brukar dessa strategier i undervisningen, vilket även är viktig aspekt inom 

metakognition. 

Ett experiment med Reciprocal teaching som grund 

Sullivan Palinscar och Klenk (1992), som båda är verksamma vid universitetet i Michigan, 

undersökte i sin studie vilka effekter Reciprocal teaching har på elevers läsförmåga. I studien 

observerades sex pedagoger och alla undervisade en experimentgrupp och en kontrollgrupp 

var och observationen varade i 20 dagar. De observerade pedagogerna arbetade allihop med 

elever i första klass. Den undervisning som pedagogerna använde sig av utgår från Vygotskijs 

tre principer gällande lärande. I detta sammanhang innebär det att de fyra grundstrategierna 

för Reciprocal teaching används genom sociala interaktioner mellan eleverna. Pedagogen 

guidar eleverna för att skapa djupare förståelse, samt att strategierna praktiseras i interaktion 

med varandra, inte separat (Sullivan Palinscar & Klenk, 1992).  

Sullivan Palinscar och Klenk (1992) beskriver arbetssättet gällande experimentgrupperna, där 

undervisningen utgick från metoden Reciprocal teaching, på följande sätt. Den text de 

arbetade med delades upp i stycken, som eleverna antingen läste tyst för sig själva eller 

lyssnade på när pedagogen läste högt för klassen. I nästa steg turades pedagogen och eleverna 

om att leda diskussionen kring texten. Diskussionsledaren inledde diskussionen med att ställa 

frågor om och till den lästa texten, vilka de andra eleverna fick svara på. Den inledande 

diskussionen ledde sedan till en sammanfattning av texten, med syfte att identifiera dess 

budskap. Här kunde det krävas att eleverna läste om stycket i texten för att skapa en djupare 

förståelse. Sedan diskuterade pedagogen och eleverna de oklarheter och missförstånd som har 

uppkommit då eleverna har läst. Det sista steget innan nästa stycke i texten ska bearbetas, 

innebar att pedagogen eller diskussionsledaren bad om elevernas tankar angående vad som 

kommer att hända fortsättningsvis i texten. I detta steg baserade eleverna sina tankar på den 

kunskap de tidigare har fått av den lästa texten (Sullivan Palinscar & Klenk, 1992). Forskarna 

beskriver att kontrollgrupperna arbetade med samma texter, dock utan användning av de fyra 

grundstrategierna.  

Studiens resultat 

För att kunna mäta skillnaderna mellan experimentgrupperna och kontrollgrupperna har 

lektionerna observerats för att analysera deltagandet i diskussionerna, och intervjuer med 

elevgrupperna har genomförts (Sullivan Palinscar & Klenk, 1992). Enligt dessa forskare visar 

resultatet på markanta skillnader mellan grupperna angående förståelse för den lästa texten.  

Efter att studien hade pågått i 10 dagar var elevernas medelvärde på rätta svar angående 
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textens huvudbudskap i experimentgruppen 45,5% jämfört med kontrollgruppens 14,9%. När 

sedan 20 dagar hade gått visade experimentgruppens resultat angående samma fråga 69,9% 

och kontrollgruppen 10,5%. I ett annat test som genomfördes för att se vad eleverna kom ihåg 

och hade lärt sig från undervisningen, användes bilder på olika motiv, till exempel djur. Dessa 

djur fick eleverna beskriva så utförligt de kunde och sedan motivera vilken grupp djuret 

tillhörde.  De olika grupperna som motiven skulle sorteras in i var till för att se relationer och 

samband mellan motivens egenskaper. Eleverna fick även dra pilar mellan motiven och de 

olika grupperna, där de ansåg att motivet passade in. Genom att eleverna fick beskriva och 

motivera motivens egenskaper och sedan placera dem i grupper, anser Sullivan Palinscar och 

Klenk (1992), att det var möjligt att urskilja elevernas grad av förståelse. Vissa elever beskrev 

endast motivens fysiska egenskaper, exempelvis att tigern på bilden var randig, medan andra 

gjorde mer utförliga kopplingar som till exempel att tigern hör till samma grupp som lejonet 

därför att de båda är kattdjur och kan bo i Afrika. Detta test visade, enligt Sullivan Palinscar 

och Klenk (1992), att experimentgruppen, i 54 % av fallen, använde sig av djupare 

jämförelser och beskrivningar för att sortera bilderna. Kontrollgruppen använde sådana 

beskrivningar i 14 % av fallen. Sammanfattningsvis visar detta resultat att eleverna i 

experimentgruppen, genom att använda sig av de strategier som utgör Reciprocal teaching-

metoden, har utvecklat sitt sätt att arbeta och visar således på bättre resultat angående 

läsförståelse.  

Sullivan Palinscar och Klenk (1992) framhåller vikten av att pedagogen måste låta eleverna 

leva ut sin fantasi under diskussionerna. Studien visar på exempel där pedagogen tar vara på 

sådana tillfällen, vilket resulterar i att eleverna upplever undervisningen som rolig och 

stimulerande. Enligt Sullivan Palinscar och Klenk (1992) är denna lekfullhet en förutsättning 

för att få eleverna engagerade i diskussionen och samtidigt använda sig av grundstrategierna. 

Läsprojekt med syfte att öka elevers förmåga att använda metakognitiva strategier 

Att som elev kunna använda sig av de metakognitiva strategierna framhåller Oliver Keene och 

Zimmermann (1997) som avgörande för att utveckla känslan av entusiasm och glädje för 

läsning. Vidare anser de att läsundervisningen måste vara konkret och kännas meningsfull för 

att eleverna ska ta till sig undervisningen på bästa sätt. Eleverna måste då lära sig att förhålla 

sig kritiskt till texter, genom att ställa frågor och använda sig av sin förmåga att tänka och 

reflektera över litteraturen. Oliver Keene och Zimmermann (1997) har varit delaktiga i ett 

läsprojekt under åren 1994 – 1995 med syftet att hjälpa pedagoger att nå en sådan 

undervisning som främjar, bland annat, dessa ovan nämnda aspekter. Detta läsprojekt utfördes 
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av Public Education Coalition, en organisation med syfte att fortbilda pedagoger. Detta 

projekt har upprepats i fem år, med likartade resultat. Utgångspunkten i projektet var således 

att eleverna måste få handledning av erfarna läsare, för att kunna applicera de metakognitiva 

strategierna på sitt läsande. I projektet deltog 119 elever, och av dessa gick 60 elever i så 

kallade läsprojektskolor. I dessa läsprojektskolor hade pedagogerna på skolorna gått en 

fortbildning under tre år, där syftet var att pedagogerna skulle lära sig att undervisa genom att 

lära ut läsförståelsestrategier. De resterande 59 eleverna gick i kontrollskolor där pedagogerna 

inte använde sig av sådana läsförståelsestrategier i undervisningen. Projektet genomfördes i 

Denvers skoldistrikt (Oliver Keene & Zimmermann, 1997). Jämfört med den renodlade 

Reciprocal teaching-metoden där fyra grundstrategier praktiseras, användes i detta projekt åtta 

stycken strategier som, enligt Oliver Keene och Zimmermann (1997), erfarna läsare använder 

sig av. Oliver Keene och Zimmermann (1997) hänvisar till flera tidigare forskare när de 

presenterar dessa åtta strategier. Dessa tidigare forskare är Pearson et al. (1992), Andre och 

Andersson (1979), Anderson och Pearson (1984), Brown och Day (1983) samt Garner (1987) 

och kommer i det följande endast refereras med namn. Enligt Pearson använder erfarna läsare 

sina förkunskaper, även kallat schema, före, under och efter läsning. Schema kan i detta 

sammanhang förklaras som ett abstrakt generaliserbart minnessystem (Oliver Keene & 

Zimmermann, 1997). Andre och Andersson förklarar att erfarna läsare kan avgöra vad som är 

viktigt att komma ihåg, samt sortera bort onödig information under läsningen med hjälp av 

sina tankegångar. De använder sig även av inre bilder och andra sinnesintryck för att fördjupa 

läsförståelse. Enligt Anderson och Pearson gör erfarna läsare inferenser i texten, genom att 

använda sina förkunskaper samt nya kunskaper utifrån texten. Dessa inferenser kan bidra till 

slutsatser, kritiska bedömningar samt texttolkningar. Enligt Brown och Day kan vana läsare 

urskilja vad som är viktigt i en text och på så vis sammanfatta och återberätta texten. Garner 

förklarar att vana läsare besitter förmågan att tillämpa hållpunktstrategier för att lösa 

eventuella problem som uppkommer under läsningen; det kan till exempel innebära att läsa 

om texten eller läsa högt. Den sista av de åtta strategier som presenteras innebär enligt Oliver 

Keene och Zimmermann (1997) att erfarna läsare spontant ställer frågor till texten för att 

bland annat kunna klargöra textens innebörd och försöka förutse vad som kommer härnäst i 

texten.  

Oliver Keene och Zimmermann (1997) visar på hur pedagogerna i undersökningen har arbetat 

för att lära ut de metakognitiva strategierna bland eleverna. Jag kommer nu att redogöra för 

några av huvuddragen i detta arbetssätt, genom att beskriva hur pedagogerna har gått tillväga 
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för att lära eleverna hur de genom metakognitiva strategier kan bedöma vad som är viktigt i en 

text. Enligt Oliver Keene och Zimmermann (1997) är det av stor vikt att pedagogen tydligt 

demonstrerar inför eleverna hur användningen av strategin går till. Detta gör pedagogen 

genom att tänka högt om sin egen tankeprocess.  Det är då viktigt att pedagogen är specifik i 

sina förklaringar och att detta sker upprepade gånger. Eleverna får sedan träna på att själva 

reflektera över sin egen tankeprocess genom att de i grupper får berätta för klasskamraterna 

vad de har uppfattat som viktigt i texten. Detta görs både på textnivå och på meningsnivå. 

Eleverna ska även kunna argumentera för sina bedömningar. I par eller i smågrupper får 

eleverna jämföra sina tankar med varandra, för att sedan diskutera hur deras förståelse för 

texten utvecklas. I lässamtal mellan pedagogen och eleverna får eleven träna på att resonera 

högt om hur hen kom fram till vad som är viktigt i texten. Här får även pedagogen en chans 

att bedöma hur eleven använder förståelsestrategin. Vid behov skapas det så kallade 

demonstrationsgrupper, vilka är till för de elever som behöver fler tillfällen där pedagogen 

demonstrerar och ger konkreta instruktioner på hur strategin används. Det är viktigt att tid 

ägnas åt att låta de enskilda individerna få fundera över hur de kom fram till, i detta fall, vad 

som är av störst vikt i texten. I detta arbetssätt förflyttas ansvaret att kunna använda sig av 

metakognitiva strategier, gradvis över på eleverna (Oliver Keene & Zimmermann, 1997). 

Detta arbetssätt, som ovan har beskrivits, används på liknande sätt för att lära ut de andra 

läsförståelsestrategierna. 

Oliver Keene och Zimmermann (1997) ger förslag på en rad olika övningar och andra 

hjälpmedel som kan hjälpa eleverna att tillämpa läsförståelsestrategier. Ett axplock av dessa 

övningar är: autentiska brev till och från författare eller låtsasbrev till fiktiva personer i boken, 

överstrykningspennor och självhäftande lappar som hjälper eleverna att markera ställen i 

texten där de medvetet använder en strategi, tidslinjer som antingen sätts upp i klassrummet, 

eller skrivs ned i ett skrivblock, för att i kronologisk ordning kunna följa sin egen utveckling i 

arbetet med strategierna, nedskissning av inre bilder under läsandets gång som sedan byts 

med klasskamrater, i syfte att lägga till detaljer på varandras skisser och samtidigt dela med 

sig av sina reflektioner, samt att arbeta med läsecirklar för att regelbundet diskutera böcker 

och vilka strategier som används. 

Läsprojektets resultat 

För att mäta elevernas läsförståelseförmåga, samt användningen av de åtta 

läsförståelsestrategier som projektet byggdes på, användes dels intervjuer, och dels ett lästest. 

Intervjuerna genomfördes individuellt med eleverna en gång på hösten 1994, och en gång på 



18 
 

våren 1995. Det lästest som användes heter Flynt/Cooter och är ett beprövat informellt lästest. 

Testet bedömer elevernas svar på förståelsefrågor och förmåga att återberätta en historia 

(Oliver Keene & Zimmermann, 1997).  

Enligt Oliver Keene och Zimmermann (1997) visar resultatet från intervjuerna och lästestet 

att undervisning i förståelsestrategi ökar elevernas läsförståelse. Vad som specifikt utmärker 

sig är eleverna i läsprojektskolornas resultat angående förmågan att dra slutsatser och bedöma 

den lästa texten. Den genomsnittliga förbättringen angående korrekt dragna slutsatser var i 

årskurs tre 44 %, jämfört med kontrollgruppens 0,4 %. Elevernas förmåga att återberätta 

texter visade sig också ha ökat från höstterminen till vårterminen, då eleverna i 

läsprojektskolorna hade en ökning på 28 % i årskurs tre, jämfört med kontrollgruppens 11 %.  

Oliver Keene och Zimmermann (1997) belyser vikten av att skapa inre bilder under läsningen 

för att skapa ett fördjupat engagemang hos eleverna. Genom dessa bilder får vi utlopp för våra 

tankar och vår fantasi som är betydelsefulla för läsförståelsen. Vidare beskriver de att det är 

vanligt att äldre elever lägger locket på, och själva väljer att censurera dessa inre bilder, vilket 

enligt deras resonemang kan vara ett resultat av den traditionella läsundervisningen i skolan, 

där störst fokus ligger på den bokstavliga tolkningen. I arbetet med de metakognitiva 

strategierna, eftersträvas dessa inre bilder, då de engagerar läsaren mer, samt gör att det blir 

enklare att minnas texten (Oliver Keene & Zimmermann, 1997). Att ställa frågor till texten 

kontinuerligt har, enligt forskarna, visat sig vara framgångsrikt ur olika synpunkter, dels för 

att öka förståelsen för textens innebörd, syfte och stil, dels för att öka elevernas intresse och 

lässtimulering. Oliver Keene och Zimmermann (1997) anser att elever som använder sig av 

denna strategi upptäcker samband och kontraster i litteraturen, vilket också medför att de 

finner det roligt och meningsfullt att läsa. Studien som dessa forskare har genomfört har även 

visat att elever som gör inferenser i texten, får en fördjupad innebörd genom att använda sig 

av förkunskaper kombinerade med ny kunskap. Denna fördjupade innebörd i texten kan inte 

nödvändigtvis urskiljas genom att endast bokstavligen läsa. Det krävs därmed en djupare 

tankeprocess, användning av metakognitiva strategier, för att nå den underliggande 

betydelsen. Lyckas eleverna med detta får texten en större mening (Oliver Keene & 

Zimmermann, 1997).  

Ett svenskt projekt – En läsande klass  

Ovan har jag presenterat två internationella läsprojekt där arbete med metakognitiva strategier 

har legat i fokus. I det följande vill jag nu kort beskriva ett svenskt projekt, som nyligen har 
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tagit form, och som till stor del utgår från läsutvecklingsmetoden Reciprocal teaching. 

Initiativtagaren till läsprojektet En läsande klass heter Martin Widmark , och han arbetar både 

som barn- och ungdomsboksförfattare och mellanstadielärare (Widmark et al., 2014). Vidare 

har Widmark et al. (2014) gjort närmare 1000 klassrumsbesök, och han anser att det inte 

ägnas tillräckligt mycket tid åt läsförståelse, som är en förutsättning för elevernas läslust. 

Syftet med En läsande klass är att uppmärksamma vikten av arbete med läsförståelse i 

skolorna. Tillsammans har fem pedagoger utarbetat en handbok som på ett lättillgängligt sätt 

visar på den forskning som finns inom området, samt beskriver en praktisk studieplan för 

läsundervisning i årskurs F-6 (Widmark et al., 2014). Denna handbok skickades kostnadsfritt 

ut till samtliga låg- och mellanstadieskolor i Sverige den 23 april 2014.   

Läsfixarkort 

För att göra arbetet med de metakognitiva strategierna stimulerande för eleverna, har fem 

läsfixarkort utarbetats i Widmarks et al. (2014) handbok. Dessa läsfixarkort är kopplade till de 

strategier som Sullivan Palinscar och Klenk (1992) betonar i Reciprocal teaching- metoden, 

och är benämnda spågumman, konstnären, detektiven, reportern och cowboyen. Korten finns 

tillgängliga att skriva ut och använda praktiskt i undervisningen på www.enlasandeklass.se 

(Widmark et al., 2014). Bilden med spågumman på används i syfte att eleverna ska fundera på 

vad som händer senare i texten, bilden med konstnären är till för att måla upp inre bilder, 

detektiven reder ut oklarheter och missförstånd, reportern ställer frågor till texten och 

cowboyen sammanfattar den lästa texten. Tanken med läsfixarkorten är således att underlätta 

för pedagoger att lära ut de metakognitiva strategierna på intresseväckande sätt, samt att 

underlätta för eleverna i arbetet med olika sorters texter. Widmark et al. (2014) förklarar att 

pedagogen själv kan bestämma hur arbetet med läsfixarkorten ska genomföras. Till exempel 

kan de användas under högläsning på det sättet att alla elever har varsitt exemplar av det kort 

på den strategi som undervisningen avser att beröra. När eleverna vill förutspå, sammanfatta 

eller kanske diskutera en oklarhet ur den lästa texten håller eleven i fråga upp sitt kort, och en 

diskussion kan ta fart. Att använda korten på detta sätt kan ge eleverna ett stöd i deras 

tankeprocess (Widmark et al., 2014). 

Läsfixarkorten är ett arbetssätt som presenteras i handledningsboken, vidare finns andra 

övningar och lektionsplaneringar som enligt författarna kan öka elevers läslust och 

lässtimulans. 

http://www.enlasandeklass.se/
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I nästa avsnitt kommer en presentation av de två ämnesdidaktiska arbetssätt som jag vill 

redogöra för i förhållande till elevers lässtimulans. 

Högläsning och muntligt berättande i pedagogisk verksamhet 
De båda ämnesdidaktiska arbetssätten högläsning och muntligt berättande är, enligt Mem Fox 

(2001) och Ulf Ärnström (2013), undervisningsformer som skapar intresseväckande 

lärandesituationer. Med detta menar de att då eleverna lyssnar till högläsning eller en 

berättelse konstruerar många av dem frågor som skapar motivation till ett ökat lärande. Peggy 

Andersson et al. (2000) påpekar att högläsning och muntligt berättande i den pedagogiska 

verksamheten inte bör tävla mot varandra, utan snarare är båda arbetssätten betydelsefulla på 

olika sätt.  

Ärnström (2013) beskriver muntligt berättande i den pedagogiska verksamheten utifrån ett 

historiskt perspektiv, och framhåller att denna form av undervisning inte hade hög status 

under 1900-talet, trots att muntligt berättande sågs som en självklarhet i undervisningen. Det 

krävdes att studenter som hade för avsikt att studera på lärarutbildningen, skulle genomföra 

ett prov i muntligt berättande. Blev resultatet inte godkänt, fick de heller inte studera till 

lärare. Att kunna berätta betraktades således som en förutsättning för att kunna undervisa. 

Enligt Ärnström (2013) försvann detta arbetssätt mer eller mindre på 1950-talet, då 

grupparbeten istället hamnade i fokus. 30 år senare, på 1980-talet, började muntligt berättande 

i undervisningen komma tillbaka. Dock ses fortfarande muntligt berättande alltför ofta som ett 

arbetssätt som endast bör användas i vissa sammanhang, i syfte att visa på berättelsers 

estetiska och känslomässiga innehåll, samt i undervisning om olika kulturer. Trots detta är 

Ärnström (2013) hoppfull över att muntligt berättande kommer att användas mer och mer i 

undervisningen, då han genom att hänvisa till Agneta Boströms doktorsavhandling som 

handlar om muntligt berättande i kemiundervisningen, visar på nyare forskning angående 

muntligt berättandes värde.  

Kerstin  ominkovi , Yvonne Eriksson och Kerstin Fellenius (2006) belyser vikten av att läsa 

högt för både små och stora barn. De argumenterar för, genom tidigare forskning, att barn 

som under uppväxten regelbundet fått lyssna till högläsning får goda förutsättningar att 

utveckla en god läsförmåga. De tenderar även att utveckla ett större intresse för läsning. Att 

denna högläsning även ska fortsätta när barnen börjar skolan ser  ominkovi  et al. (2006) 

som en viktig aspekt för att öka lässtimulansen:  
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Barn i förskola och skola träffar troligen vuxna med en positiv syn på böcker och barnen 

socialiseras därför naturligt in i attityder till böcker och till böckers funktion. (Dominkovic´ et 

al. 2006, s. 135) 

 ominkovi  et al. (2006) redogör för skillnaderna mellan att högläsa i hemmet och skolan. 

Samtalet kring boken ser annorlunda ut beroende på om högläsningen sker i hemmet eller i 

klassrummet. I en situation där en vuxen läser högt för endast ett barn skapas ett mer 

interaktivt samspel mellan de olika parterna och boken. I en större grupp däremot, krävs det 

mer av pedagogen och eleverna för att skapa dessa lärandesituationer. Även närhet och ett 

gemensamt fokus är svårare i en större grupp, då avståndet mellan den som läser och de som 

lyssnar är större. Däremot anser  ominkovi  et al. (2006) att trots dessa svårigheter går det att 

praktiskt lösa problemen genom enkla åtgärder, för att dra nytta av högläsning i 

undervisningen. Det kan till exempel innebära arbete med mindre grupper, boksamtal och 

användning av storböcker i undervisningen.  

De forskare som jag i detta inledande stycke, gällande högläsning och muntligt berättande, har 

refererat till anser därmed att dessa två arbetssätt kan bidra till att ett större intresse för läsning 

väcks hos eleverna. Sammanfattningsvis tenderar det muntliga berättandet återigen att 

accepteras mer och mer som en användbar undervisningsform, och högläsning ses som en 

viktig del i både små och stora barns läsutveckling. 

Muntligt berättande 

Ärnström (2013, s. 8) beskriver muntligt berättande som ”ett extremt flexibelt och mångsidigt 

pedagogiskt redskap”. Enligt honom finns det fyra områden där muntligt berättande är 

användbart, dessa områden kommer jag i det följande att redogöra för. För det första bidrar 

muntligt berättande till en bra stämning, samhörighet och arbetsro i en grupp, då eleverna 

slappnar av när de lyssnar till muntligt berättande. För det andra är detta arbetssätt fördelaktigt 

för elevernas språkutveckling, då metodiskt arbete med muntligt berättande ökar elevernas 

självkänsla och förmåga att själva berätta. Författaren framhåller att de elever som vanligtvis 

ses som ”tysta”, ofta utvecklas till självsäkra berättare inom denna undervisningsform. 

Språkutveckling och språkinlärning blir genom muntligt berättande både stimulerande och 

effektivt. Vidare anser Ärnström (2013, s. 9) att ”berättelser fångar elevers intresse och skapar 

motivation”. Genom att ett intresse för litteraturen skapas, väcks även frågor hos eleverna som 

är användbara i pedagogisk mening och för elevernas lärande. Det sista området som muntligt 

berättande är användbart inom är, enligt Ärnström (2013), minnet i den bemärkelsen att 

berättelser ofta tenderar att fastna hos eleverna. Att berättelser ofta fastnar i minnet beror på 

att de väcker känslor hos lyssnarna som gör att de lättare kommer ihåg ett muntligt berättande. 
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Det är inte nödvändigt att eleverna kommer ihåg alla detaljer i en berättelse, med däremot kan 

”eleverna använda berättelserna som ’krokar’ att hänga upp även de mer abstrakta lärdomarna 

på” (Ärnström 2013, s. 11).  Alla dessa fyra områden påverkas och utvecklas, enligt Ärnström 

(2013), oavsett om man som pedagog har en smalare eller bredare pedagogisk tanke med sin 

undervisning. Sammanfattningsvis kan detta förklaras som att muntligt berättande kan 

användas för att stödja elevernas motivation, mening och minne. Erin M. McTigue (2010) 

argumenterar för att muntligt berättande är fördelaktigt i arbetet med elever i lässvårigheter. 

Hon anser att muntligt berättande, med dess motiverande förmåga, kan öka elevers intresse 

för att utveckla en bättre läsförmåga. Arbetsuppgifter som till exempel går ut på att låta 

eleverna rita ner sina inre bilder som skapades under lyssnandet, samt att låta eleverna samtala 

om varandras teckningar kan, enligt henne, leda till att elever som ofta är tysta under 

klassrumsdiskussioner ökar sin självkänsla och vågar deltaga i diskussionen. Att våga deltaga 

i diskussioner kan således bidra till att de metakognitiva strategierna utvecklas. Längre ned i 

detta avsnitt fortsätter jag resonemanget angående muntligt berättande kopplat till 

lässtrategier. 

En fördel med muntligt berättande jämfört med högläsning är, enligt Andersson et al. (2000), 

att berättaren har möjlighet att utforma innehållet i berättelsen på det sätt hen vill. Detta gör 

att berättelsen kan anpassas efter elevernas intresse, ålder och engagemang. Muntligt 

berättande kan också skapa en starkare kontakt och djupare stämning mellan eleverna och 

pedagogen, jämfört med om pedagogen läser ur en bok. För att skapa denna stämning och få 

eleverna att lyssna krävs det, enligt Ärnström (2013), att pedagogen är engagerad och besitter 

en viss berättartalang. För det första är det viktigt att komma ihåg den berättelse som ska 

förmedlas, vilket underlättas genom att man skaffar sig en överblick över berättelsens 

uppbyggnad. Att försöka skapa egna inre bilder av berättelsens olika sekvenser kan också 

underlätta för minnet, samt att ”träna” på berättelsen genom att berätta den flera gånger inför 

en provlyssnare. En annan viktig aspekt för att lyckas med berättandet är att fånga lyssnarna 

och få dem intresserade. För att göra det gäller det att först och främst hitta berättelser som 

berör en själv, då ens eget engagemang smittar av sig på eleverna. Det är även av stor vikt att 

göra berättelsen lättlyssnad, så att eleverna hänger med och förstår den. Att fundera över vad 

syftet med berättelsen är, och utefter det arrangera berättarstunden, är en fundering som är 

betydelsefull för hur berättandet ska gå till. Är syftet med berättelsen först och främst att 

skapa en lugn stämning i en stökig klass, eller är syftet att berättelsen ska ge förutsättningar 

för ett givande pedagogiskt samtal som berör ett visst ämne? Det är frågor som pedagogen bör 
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fundera över. Detta är viktigt för att det kan ha en avgörande betydelse för hur eleverna är 

placerade i klassrummet under berättarstunden. Är berättelsen en inledning på fortsatt arbete 

inom ett visst område kan eleverna med fördel sitta kvar på sina platser. Är berättelsen 

däremot till för att göra eleverna delaktiga i den meningen att låta berättelsen förflyttas från 

elev till elev, är det lämpligt att sitta i en ring. Vidare anser Ärnström (2013) att eleverna är 

mest koncentrerade på berättelsen om de sitter i en sektor på 90 grader framför pedagogen. 

Hur man som pedagog än väljer att placera eleverna, är det fördelaktigt att ha en viss tradition 

kring berättandet; det kan till exempel vara att den som berättar alltid sitter på en viss 

berättarstol, inleder berättarstunden på samma sätt varje gång eller tänder ett par ljus. Detta 

gör att stämningen ökar bland eleverna och de vet vad som gäller (Ärnström, 2013). 

Ärnström (2013) framhåller vikten av att som pedagog vara medveten om att det inte alltid 

går att fånga alla elevers uppmärksamhet under berättandet. Består gruppen av elever som har 

svårt att koncentrera sig och lyssna, är det av värde att bygga upp berättandet under längre tid 

genom att börja med små korta berättelser som sedan utvidgas och blir längre. Det kan även 

vara fördelaktigt att låta andra vuxna, eller för den delen andra elever, komma och berätta 

inför gruppen. Vissa elever tenderar att lyssna bättre på en utomstående jämfört med den 

pedagog de är vana vid att ha i undervisningen. Att som berättare ha ögonkontakt med alla 

elever, även med dem som visar minst koncentration, är viktigt eftersom det visar att alla i 

gruppen räknas (Ärnström, 2013). 

Ett exempel på muntligt berättande i undervisningssyfte 

Jag vill nu ge ett praktiskt exempel, som Ärnström (2013) beskriver, på hur muntligt 

berättande kan användas i undervisningen. Det gäller en undervisning som syftar till att öka 

både elevers läs- och språkförmåga. Eleverna fick göra tv-nyheter av historien om Gustav 

Vasa som sedan spelades upp i form av en dramatisering. I dramatiseringen ingick ett 

nyhetsankare samt en expert på området vars uppgift var att svara på frågor som 

nyhetsankaret ställde. Dramatiseringen innehöll även reportage och bilder från platsen, samt 

intervjuer med huvudpersoner och vittnen. Innan dramatiseringen spelades upp fick eleverna 

arbeta med litteratur om Gustav Vasa. Pedagogen berättade även muntligt om Gustav Vasa 

utifrån en bok som ifrågasatte sägnerna om Gustav Vasa. Detta ledde till att eleverna gick in i 

rollerna som experter, nyhetsankare och intervjuare och entusiastiskt läste den bok som 

pedagogen hade berättat ur. Därefter fick eleverna sätta ihop nyhetsinslaget som sedan 

presenterades. Dramatiseringen genomfördes med ett resultat över förväntan. Intervjuerna 

som genomfördes innehöll resonemang om huruvida Gustav Vasa skulle bli kung eller ej, och 
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aspekter som talade för och emot Gustav Vasa diskuterades. Ärnström (2013) ser det som en 

fördel att även använda en berättelse i slutskedet av en undervisningssituation, då det kan leda 

eleverna till en mer fördjupad förståelse och inspiration till att läsa mer om ett visst område. 

Muntligt berättande – ett verktyg för läsinlärning  

Ärnström (2013) betonar att det effektivaste sättet att främja läsinlärningen, är om arbetet sker 

parallellt med skrift och muntlighet i undervisningen. Vidare anser han att ett fördelaktigt sätt 

att få elever intresserade och finna stimulans genom läsning, är att gå vägen genom muntligt 

berättande, eftersom elever som lyssnar till berättelser skapar mer känslor och inre bilder, 

jämfört med den som lyssnar till högläsning. En annan betydelsefull aspekt som Ärnström 

(2013) framhåller, är att elever som undviker att läsa inte behöver ha sämre förmåga att lyssna 

eller att berätta, jämfört med elever som ser glädjen i läsningen. Får eleverna som undviker 

läsning bekräftelse genom att få lyssna och berätta, kan det leda till att de ökar sin självkänsla 

och vågar ta sig an litteraturen på ett mer stimulerande vis. En anledning till att de finner 

läsglädjen är att de upptäcker berättelser genom att pedagogen återberättar böcker som de 

även kan hitta själva, på exempelvis bibliotek, och på så vis börjar läsa de böckerna själva 

(Ärnström, 2013).  

De lässtrategier som vana läsare använder sig av under läsprocessen, och som tidigare 

presenterats i detta arbete, utvecklas även genom muntligt berättande, enligt både Ärnström 

(2013) och McTigue (2010). Arbetet med muntliga berättelser bör leda till frågor och 

reflektioner hos eleverna. För att väcka dessa frågor och reflektioner kan man som pedagog 

arbeta på olika sätt. Det finns även olika typer av frågor: smalare faktafrågor som direkt kan 

besvaras, bredare frågor som handlar om förståelse, samt frågor som också handlar om 

förståelse, men som kräver mer tid och diskussioner för att nå fram till ett svar. För att träna 

elevernas frågande kan exempelvis diskussionssamtal efter en berättelsestund genomföras, där 

eleverna får diskutera de frågor som dykt upp under lyssnandet. Ett annat sätt att arbeta på är 

att eleverna får formulera frågor som de tror sig få ut mycket information av, inför till 

exempel en intervju. Vidare betonar Ärnström (2013) att det är av stor vikt att som pedagog 

visa respekt för, och omsorgsfullt försöka besvara elevernas frågor. De ovan nämnda 

metoderna bidrar även till att eleverna lär sig applicera frågandet på en läst text, och på så vis 

övar de på en av de viktiga lässtrategierna: att ställa frågor (Ärnström, 2013). Får eleverna 

träna på sin förmåga att reflektera över en muntlig berättelse, tränar de samtidigt på andra 

metakognitiva lässtrategier förutom att ställa frågor. Genom att låta eleverna fundera över 

berättelsen och då få dem att försöka se mönster och teman, samt likheter och skillnader som 
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framträder i berättelsen, tränar eleverna sin förmåga att tänka och reflektera, som är av stor 

användning i läsprocessen (Ärnström, 2013). En annan viktig del i läsprocessen är, som 

tidigare nämnts, elevernas förmåga att skapa inre bilder. McTigue (2010) anser att muntligt 

berättande ger större förutsättningar för att skapa inre bilder hos eleverna, i jämförelse med 

högläsning eller läsning där eleverna samtidigt får se illustrationer från boken. Under muntligt 

berättande, när eleverna endast lyssnar till berättarens röst, utmanas eleverna till att konstruera 

egna bilder genom att använda sin metakognitiva förmåga. Ser eleverna däremot färdiga 

illustrationer samtidigt som de lyssnar, använder de sig av dessa i sin tankeprocess. Detta 

resonemang bygger McTigue (2010) på Sadoskis (1983, 1985) undersökning gällande i vilken 

utsträckning elever skapar inre bilder, med eller utan illustrationer till berättelsen. Vidare 

anser McTigue (2010) att det är viktigt att utveckla sin förmåga att skapa egna inre bilder, då 

det underlättar elevernas avancemang från att läsa bilderböcker, till att kunna läsa 

kapitelböcker utan illustrationer.  

Högläsning 

Fox (2001) betonar att högläsning är en undervisningsform som elever i olika åldrar 

uppskattar mycket. Hon menar dock att det är betydelsefullt att de böcker som används i 

undervisningen är inspirerande och meningsfulla för att eleverna ska uppskatta högläsning. 

Böcker som innehåller svårbegripliga berättelser som är svåra att knyta an till hämmar 

däremot elevernas läsintresse.  ominkovi s et al. (2006) hävdar i likhet med Fox (2001) att 

valet av litteratur är betydelsefullt. De framhäver även vikten av att läsa olika slags genrer för 

eleverna, både skönlitteratur och faktaböcker. Genom att eleverna har fått lyssna till och bli 

bekanta med olika slags litteratur inför fortsatt skolgång ökar även deras självkänsla, då det 

kan leda till att de blir mer komfortabla med böcker   ominkovi  et al., 2006). Hur 

pedagogen använder sin röst och sina ögon under högläsning är också betydelsefullt för att få 

eleverna engagerade. Fox (2001) belyser ögonens förmåga att dela med sig av de känslor som 

uppkommer när man läser högt, och att den som läser bör tänka på att uttrycka sig genom 

ögonen. Inte minst är rösten betydelsefull för att göra berättelsen mer intressant. Att använda 

rösten aktivt innebär således att man som högläsare kan prata högt eller lågt, snabbt eller 

långsamt, med gäll röst eller med basröst (Fox, 2001). 

Genom högläsning tränar eleverna sina förmågor att ”lyssna, generalisera, jämföra, se 

olikheter. På köpet lär de sig en mängd nya ord och tar del av språkets uppbyggnad” 

(Andersson et al. 2000, s. 26). Då pedagogen läser högt för en samlad klass skapas 

möjligheter till en lugn stämning och ett tillfälle för eleverna att fantisera sig bort för ett 
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ögonblick. Enligt Fox (2001) är högläsning även användbar om man som pedagog ser att en 

elev kämpar med en text för sig själv. Att då hjälpa och stötta genom att läsa den för eleven 

svåra texten högt en gång och sedan låta eleven prova igen, ökar både elevens självkänsla och 

förståelse för texten. Vidare anser Fox (2001) att högläsning för eleverna innan de själva får 

läsa samma bok underlättar deras förståelse av textens och ordens innebörd. Anledningen till 

att denna metod underlättar för eleverna är att de då kan använda den information som de har 

lagrat i minnet under högläsningen.  

 ominkovi  et al. (2006) anser att det går att skapa meningsfulla pedagogiska lärosituationer 

kring högläsning även i större elevgrupper. Genom att anordna dialoger kring den text som 

eleverna både ska och har lyssnat till skapas värdefulla samtal mellan eleverna. Dominkovi  

et al. (2006) hänvisar till Manning (1998) som visar på fördelar med att som pedagog föra en 

dialog med eleverna innan högläsningen. Dialogen kan beröra aspekter som förutsägelser om 

bokens innehåll, presentation av författaren, platser där boken utspelar sig, samt personliga 

erfarenheter. Detta startar en dialog om boken redan innan läsningen. Lika viktigt är det att 

efter högläsningen föra en dialog med eleverna om bokens huvudbudskap, ovanliga ord i 

berättelsen eller elevernas inre bilder som uppkom under lyssnandet. Genom att träna dessa 

förmågor kan eleverna så småningom förvandla dialogerna till skriftliga redogörelser om 

boken   ominkovi  et al., 2006).  

Undersökningar gällande elevers motivation kopplat till högläsning 

 ominkovi  et al. (2006) presenterar ett antal undersökningar som har gjorts i syfte att se 

sambandet mellan högläsning och elevers motivation och intresse för läsning. Närmast 

kommer jag att visa på tre av dessa undersökningar som jag finner relevanta för detta arbete. 

En av undersökningarna som Dominkovi  et al. (2006) hänvisar till genomfördes av 

Hemerick (1999). Syftet med den undersökningen var att se i vilken grad regelbunden 

högläsning i skolan bidrar till att elevernas intresse för att läsa själva ökar. I undersökningen 

deltog två fjärdeklasser, samt två femteklasser, sammanlagt 100 elever. En av fjärdeklasserna 

och en av femteklasserna fick dagligen lyssna till högläsning i 30 minuter. I de två resterande 

klasserna fick eleverna läsa tyst i den mån de själva ville. Bibliotekarien på skolan 

registrerade alla de lån som de undersökta eleverna gjorde på biblioteket, för att se eventuella 

skillnader i hur många böcker de självmant lånade under och efter undersökningen. 

Registreringen av lånade böcker gjordes därför att det kunde, enligt Hemerick, visa på ökat 

läsintresse. Resultatet visade att de elever som hade högläsning dagligen lånade fler böcker 
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självmant, samt visade bättre attityder gentemot läsning, jämfört med de elever som inte hade 

högläsning i undervisningen. Dominkovi  (2006, s. 139) hänvisar till Hemerick som hävdar 

att ”högläsningen inte löser alla problem men kan vara ett av de mest betydelsefulla stegen för 

att skapa motivation och en positiv attityd till läsning”. Då denna undersökning varade under 

en relativt kort period anser Hemerick att det finns vissa brister i undersökningens 

trovärdighet. För att få mer stöd i resultatet, krävs det att en liknande undersökning görs i 

större omfattning under längre tid. 

En annan undersökning, som  ominkovi  et al. (2006) refererar till, genomfördes i större 

omfattning men med liknande syfte som i den ovan nämnda och gjordes av Rosenhouse et al. 

(1997). I denna undersökning deltog 15 förstaklasser med sammanlagt 339 elever. 

Undersökningen pågick i sex månader. Dessa elever delades in i fyra grupper, varav tre 

undervisades genom högläsning på olika sätt. Den första gruppen fick lyssna på berättelser 

som var skrivna av olika författare. Den andra gruppen fick lyssna till berättelser skrivna av 

en och samma författare. I den tredje gruppen lästes utdrag ur olika berättelser, som var 

skrivna av samma författare som i den andra gruppen. I den fjärde gruppen användes ingen 

högläsning, utan där användes andra skolaktivititer som till exempel uppsatsskrivande. 

Läsningen i försöksgrupperna genomfördes 20 minuter varje dag. Resultatet av denna 

undersökning visar, enligt Rosenhouse, att eleverna i samtliga tre försöksgrupper utvecklade 

sin förmåga att avläsa, samt sin förmåga att förstå den lästa texten. De visade även goda 

resultat i att muntligt berätta historier utifrån bilder. Det arbetssätt med högläsning som visade 

sig vara mest effektivt i syfte att öka intresset för läsning, och elevernas mängd av lästa 

böcker, var arbetet som genomfördes i grupp tre där utdrag ur olika berättelser lästes högt. 

Detta skapade, enligt Rosenhouse, stimulans till att självständigt fortsätta läsa de böcker som 

de fått en inblick i genom högläsningen.   

Den sista undersökning som jag nu kommer att redogöra för genomfördes av Meyer och 

Wardrop (1994) och även den hänvisar  ominkovi  et al. (2006) till. De har, till skillnad från 

de tidigare presenterade forskarna, en mindre positiv inställning till högläsning som 

undervisningsform. Denna undersökning gick ut på att se eventuella samband mellan 

högläsning för yngre barn och deras läsförmåga senare i årskurs sex. I undersökningen fick de 

elever som gick i årskurs sex en svår vetenskapligt baserad text att läsa och arbeta med. Enligt 

Meyer och Wardrop visade resultatet på att högläsning i undervisningen snarare gav negativa 

effekter på elevernas läsförmåga än positiva. På grund av detta resultat fortsatte de sin 

undersökning för att finna svar på varför högläsning verkade ge negativa effekter. Meyer och 
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Wardrop anser, efter ett antal högläsningsstudier, att det finns en risk med för mycket 

högläsning i undervisningen, då den stjäl tid från annan mer relevant undervisning som ger 

eleverna bättre förutsättningar för ökat lärande. Dock är deras åsikter i linje med Hemerick 

och Rosenhouse i den bemärkelsen att de anser att högläsning bidrar till ökad motivation och 

positiv attityd till läsning.   

Diskussion 
Med de ovan presenterade studierna, gällande läsutvecklingsmetoderna Whole language och 

Reciprocal teaching, samt de ämnesdidaktiska arbetssätten högläsning och muntligt 

berättande, som bakgrund är min åsikt att det finns stora möjligheter att öka elevernas 

lässtimulans genom att dessa metoder och arbetssätt används på rätt sätt. För att de ska kunna 

användas på rätt sätt anser jag, att det krävs ett didaktiskt förhållningssätt hos pedagogen, där 

de didaktiska frågorna vad, hur och vem är i fokus. Inom alla de fyra läsinlärningsmetoderna 

jag har presenterat krävs det att pedagogen, i likhet med Jenners (2004) tankar angående 

motivationsarbete i skolan, arbetar med elevernas självkänsla och meningsfullhet, samt ser till 

elevernas individuella behov och utvecklingsmöjligheter. Ett av Whole language-metodens 

syften är att skapa lärandesituationer som känns meningsfulla för eleverna, och därför ser jag 

det som betydelsefullt att pedagogen har förmågan att se elevernas individuella intressen och 

var de befinner sig i läsutvecklingen. Detta anser jag är av stor vikt då det handlar om att 

vägleda eleverna i deras val av litteratur, för att på bästa sätt öka deras självkänsla. Jenner 

(2004) framhåller att det är av stor vikt att eleverna har realistiska mål att arbeta efter i sin 

lärandeprocess för att behålla motivationen och glädjen. Alleklevs och Lindvalls (2000) 

resultat visar att det är viktigt att pedagogen har stor kännedom om, samt ett genuint intresse 

för, olika slags litteratur. Enligt min åsikt är detta en viktig aspekt då det handlar om att 

vägleda eleverna i det hav av litteratur som finns, och samtidigt hjälpa dem att sätta upp mål 

med läsundervisningen som passar deras utveckling för att bibehålla motivationen för läsning. 

I projektet Listiga räven använde Alleklev och Lindvall (2000) en renodlad form av Whole 

language-metoden. I den undersökning Ahl (1998) genomförde visade resultatet att inte ens 

de skolor som var mest präglade utav metoden Whole language, använde den fullt ut. 

Undervisning bedrevs med de båda metoderna Whole language och bottom up parallellt. 

Enligt Ahl (1998) var pedagogerna i dessa skolor osäkra på om eleverna utvecklade 

läsförmågan tillräckligt mycket genom att endast använda en renodlad Whole language-

metod. Pedagogernas tankar kan kopplas ihop med Ledoux (2007) resonemang angående 

vikten av färdighetsträning i undervisningen. Hon framhåller att Whole language-metoden 
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endast är framgångsrik om den inkluderar mer strikta arbetssätt i form av färdighetsträning. 

Vidare anser hon att Whole language-metoden lätt tenderar att bli ostrukturerad, och på så vis 

inte passar alla elever. Jag är villig att hålla med LeDoux (2007) att viss färdighetsträning 

krävs i den allra första läsinlärningen, för att eleverna ska förstå textens uppbyggnad samt 

sambandet mellan bokstäver och dess ljud. Jag anser även att elever är olika och att alla inte 

lär sig på samma sätt. Med detta som bakgrund är pedagogens didaktiska kompetens av stor 

vikt, i den bemärkelsen att de bör vara reflekterande och se till varje individs behov och 

förutsättningar för lärande. Genom att jämföra projektet Listiga räven med Ahls (1998) 

undersökning anser jag att man kan se att det är viktigt hur man som pedagog använder sig av 

Whole language-metoden för att den ska bli framgångsrik. I projektet Listiga räven användes 

den fullt ut och pedagogerna trodde på idén. I detta fall blev resultaten goda. I Ahls (1998) 

undersökning visade det sig att vissa av pedagogerna hade en negativ inställning till Whole 

language. Genom de kopplingar jag kan göra utifrån dessa resultat, anser jag, att Whole 

language-metoden är mer framgångsrik om man som pedagog har förtroende för den, samt 

kunskap om hur den ska användas. arbetsformer som framkom i Listiga räven tycks öka 

elevers lässtimulans då resultatet visar ett ökat intresse för läsning, samt goda resultat i 

läsning och matematik. 

I likhet med Whole language-metoden kan metoden Reciprocal teaching användas för att få 

eleverna motiverade till att utveckla sin läsförmåga. Då Reciprocal teaching handlar om att 

utveckla de lässtrategier erfarna läsare använder sig av under läsprocessen för att utveckla 

förståelsen för texten, anser jag att elever som tränar dessa förmågor bör öka sin läsförståelse, 

vilket i sin tur kan leda till ett ökat intresse för läsning. Jag bygger detta resonemang på det 

resultat av de studier som jag tidigare har presenterat angående Reciprocal teaching. Både 

Sullivan Palinscar och Klenk (1992) och Oliver Keene och Zimmermanns (1997) studier, där 

eleverna undervisades med hjälp av lässtrategier, visar att denna metod är effektiv för att öka 

elevers läsförståelse. Genom att använda metakognitiva strategier för att få eleverna att 

reflektera över vad de läser, anser jag, i likhet med Sullivan Palinscar och Klenk (1992), att 

eleverna får en djupare förståelse för texten jämfört med om de läser en text utan användning 

av lässtrategier. Jag anser att en viktig del av arbetet med att öka elevers lässtimulans är att få 

dem att förstå textens innebörd. Att utveckla lässtrategier för att förstå och tolka texter är även 

en del i det centrala innehållet som uttrycks i Lgr 11 (2011). 

I likhet med Whole language-metoden har pedagogen en viktig roll för att Reciprocal 

teaching-metoden ska vara framgångsrik. Oliver Keene och Zimmermann (1997) belyser 
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vikten av att pedagogen antar rollen som vägledare och på ett tydligt sätt demonstrerar hur 

lässtrategierna bör användas. Enligt min åsikt är det viktigt att pedagogen känner av i vilken 

grad eleverna behärskar lässtrategierna och i lagom takt flyttar över ansvaret på eleverna att 

självständigt arbeta med dem. Detta vill jag återigen koppla till vikten av elevens självkänsla. 

Läsningen bör vara utmanande för att öka stimulansen, men inte till den grad att eleverna 

upplever känslan av att de inte kan. Demonstrationsgrupper som används för de elever som 

behöver mer stöd, och exempel på hur lässtrategierna fungerar, vilka Oliver Keene och 

Zimmermann (1997) framhåller som betydelsefulla, vill även jag framhålla som viktiga i 

denna läsutvecklingsmetod. En annan aspekt som jag anser är av betydelse för att få eleverna 

att känna att läsning är stimulerande, är att pedagogen är noga med att följa upp elevernas 

tankar och fantasier i de sammanhang dessa uppkommer. Tar pedagogen elevernas 

tankeprocess på allvar, anser jag att denna arbetsform kan vara framgångsrik med tanke på 

elevers lässtimulans. Å andra sidan kan denna form av undervisning hämma eleverna om 

pedagogen inte tar vara på dessa situationer, då risken finns att eleverna i fortsättningen 

kopplar bort sina inre bilder och frågor som dyker upp under läsningens gång.  

En tydlig likhet mellan Whole language, Reciprocal teaching, högläsning och muntligt 

berättande som jag har kunnat urskilja genom denna forskningssammanställning, är vikten av 

kommunikationen i syfte att öka lässtimulansen bland eleverna. Det sociokulturella 

perspektivet för lärande förefaller vara grunden till samtliga av de arbetssätt och metoder jag 

har presenterat i detta arbete. Berg (2011) beskriver att utgångspunkter för det sociokulturella 

perspektivet är samspelet mellan individer och att kunskap bildas i mötet med andra. Inom 

läsutvecklingsmetoderna Whole language och Reciprocal teaching, samt arbetssätten 

högläsning och muntligt berättande, blir detta synligt då dialoger och samtal av olika slag är 

vanligt förekommande och betydelsefulla. I de tidigare beskrivna arbetssätten inom Whole 

language-metoden, som Alleklev och Lindvall (2000) använde sig av i projektet Listiga räven, 

framkommer det att samspelet med klasskamrater är betydelsefullt. Att samtala om en text 

med en klasskamrat eller i grupp, läsa högt för varandra, samt att återberätta en boks innehåll i 

form av dramatisering eller berättande inför klassen är exempel på arbetssätt som jag anser 

skapar förutsättningar för att öka elevers engagemang, då undervisningen därigenom möjligen 

upplevs som mer meningsfull. Alleklev och Lindvalls (2000) resultat visar att elevernas 

intresse för läsning ökade under projektets gång, och med detta som grund anser jag att dessa 

arbetssätt kan ses som framgångsrika i syfte att öka elevernas lässtimulans. Vidare 

framkommer det tydligt i Lgr 11(2011) att ett av syftena med svenskundervisningen är att den 
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ska bidra till att eleverna stärker sin medvetenhet och tilltro till den språkliga och 

kommunikativa förmågan, samt utvecklar sin förmåga att ”läsa och analysera skönlitteratur 

och andra texter för olika syften” (Skolverket 2011, s. 223). Det framkommer även att 

eleverna ska kunna uttrycka sig i estetiska former. Med de ovan beskrivna arbetssätten vill jag 

argumentera för att dessa förmågor tränas, då det handlar om att förstå ett innehåll så pass väl 

att eleverna sedan kan återberätta, samtala kring, samt att dramatisera litteraturens innehåll.  

Det uttrycks i de undersökningar som jag har beskrivit gällande metoden Reciprocal teaching 

att kommunikationen mellan eleverna är betydelsefull i den bemärkelsen att eleverna ska få 

möjlighet att framföra de tankar och frågor som uppstår under läsningens gång. Enligt Oliver 

Keene och Zimmermann (1997) ökar elevernas lässtimulering om de kontinuerligt ställer 

frågor till texten, speciellt om de tillsammans med klasskamraterna diskuterar varandras 

frågor. Oliver Keene och Zimmermanns (1997) resonemang styrks av både Ärnström (2013) 

och  omincovi  et al. (2006) i den bemärkelsen att de tydligt framhåller arbetet med 

elevernas frågor och reflektioner även i arbetssätt som högläsning och muntligt berättande för 

att öka elevernas läsintresse.  

När jag inför detta arbete började läsa in mig på de olika metoderna och arbetssätten, var min 

första tanke att högläsning och muntligt berättande i stort sett torde vara väldigt lika varandra. 

Efter att ha läst tidigare forskning inom området, anser jag mig till viss del ha rätt, för ett av 

huvudsyftena med både högläsning och muntligt berättande är att öka elevernas intresse för 

läsning. Däremot skiljer de sig i den bemärkelsen att de i undervisningen kan ge olika effekter 

på elevernas lärande och inställning till läsning. En jämförelse arbetssätten emellan visar, 

enligt den litteratur som jag har använt mig av i detta arbete, att muntligt berättande bidrar till 

att fler känslor och inre bilder skapas inom eleverna, än vad högläsning gör (McTigue, 2010; 

Ärnström, 2013). Jag ställer mig dock något kritisk till detta argument då jag anser att det kan 

skilja sig från elev till elev huruvida muntligt berättande eller högläsning bidrar till att mer 

känslor och inre bilder uppstår. Däremot är jag villig att instämma i McTigues (2010) 

resonemang om att när eleverna samtidigt får se illustrationer ur en bok när de lyssnar, 

minskar chansen att de konstruerar egna inre bilder. En annan viktig aspekt som skiljer dessa 

arbetssätt åt, är att pedagoger som använder sig av muntligt berättande har möjlighet att 

anpassa berättelsen så att den på bästa sätt engagerar eleverna. Dessa två aspekt anser jag vara 

betydelsefulla för att öka elevers lässtimulans. I enlighet med vad Ärnström (2013) 

framhåller, vill även jag påpeka att om eleverna upplever att berättelsen väcker känslor inom 

dem, finns det möjligheter att detta bidrar till nyfikenhet och intresse för att läsa berättelser i 
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bokform. Högläsning däremot, anser jag vara en viktig del i undervisningen då eleverna kan, 

genom att pedagogen introducerar olika slags böcker uppfatta den positiva attityden som 

pedagogen har gentemot böcker. Arbetar pedagogen på ett uppmärksamt och engagerat sätt 

genom att anpassa bokval efter gruppens intresse, ser jag det som goda förutsättningar för att 

eleverna anammar pedagogens positiva attityd till böcker. Däremot delar jag Fox (2001) 

resonemang om att ett dåligt bokval å andra sidan kan ha negativa effekter på elevernas 

intresse för läsning då det kan hämma deras motivation. Jag har i min 

forskningssammanställning presenterat tre olika undersökningar som har gjorts angående 

effekter av högläsning i undervisningen. Samtliga resultat visar att högläsning tenderar att öka 

elevernas lässtimulans. Dock anser Meyer och Wardrop (1994) att högläsning kan ha negativa 

effekter på elevernas läsförmåga, om högläsning tar för mycket tid av annan slags 

läsundervisning. Enligt min mening ser jag det som mest effektfullt om man som pedagog kan 

kombinera både högläsning, muntligt berättande och annan slags läsutveckling i 

undervisningen. Då högläsning och muntligt berättande tycks vara arbetssätt som bidrar till 

lässtimulans ser jag det som betydelsefullt att använda sig av dessa i undervisningen. Det 

exempel med muntligt berättande i undervisningen där eleverna fick göra ett nyhetsinslag om 

Gustav Vasa, som jag ovan beskrev, är enligt mig ett tydligt exempel där muntligt berättande 

kan användas i olika syften. Dels visade det sig att eleverna fick en ökad förståelse för ämnet i 

sig, och dels gav det muntliga berättandet den effekten att eleverna blev inspirerade att läsa 

vidare inom ämnet.  

I Lgr 11 (2011) framkommer det tydligt att muntligt berättande ska vara en del i 

undervisningen. I det centrala innehållet i kursplanen för svenska står det att undervisningen i 

årskurs 1-3 ska ge eleverna förutsättningar till ”att lyssna och återberätta i olika 

samtalssituationer”  Skolverket 2011, s. 223). Vidare framkommer det att undervisningen ska 

innehålla ”muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen” 

(Skolverket 2011, s. 223). Detta är en ytterligare anledning till att muntligt berättande bör 

förekomma i undervisningen. Eleverna ska, enligt Lgr 11(2011), både ha förmågan att lyssna 

till muntliga berättelser, samt att återberätta och självständigt framföra berättelser för olika 

mottagare.  

Vikten av att läsutvecklingsmetoderna Whole language och Reciprocal teaching, samt 

arbetssätten högläsning och muntligt berättande, ska uppmuntra eleverna att använda sin 

fantasi och lekfullhet för att utveckla läsförmågan visar sig genom denna 

forskningssammansställning. Alleklev och Lindvalls (2000) resonemang, samt Ledoux (2007) 
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referat av Danbury (2007), tyder på att en förutsättning för att Whole language-metoden ska 

lyckas öka elevernas lässtimulans, krävs det att undervisningsformerna är inspirerande och 

meningsfulla för eleverna. I Alleklev och Lindvalls (2000) projekt förekom bland annat 

dramatiseringar, samarbeten mellan eleverna samt temaarbeten, vilket enligt författarna var en 

bidragande faktor till att eleverna ökade sitt intresse för läsning. Även det faktum att böcker 

finns tillgängliga och synliga för eleverna i klassrummet, anser jag, skapar goda 

förutsättningar för att öka lässtimulansen hos eleverna, då de ser det stora utbudet av olika 

sorters genrer och svårighetsgrader på böcker. Alleklev och Lindvall (2000) beskriver att de 

var noga med att ha böcker synliga i klassrummet under projektets gång. Även i arbetet med 

lässtrategier i metoden Reciprocal teaching är det betydelsefullt att låta eleverna leva ut sin 

fantasi. Sullivan Palinscar och Klenk (1992) anser att i diskussioner om en läst text måste 

eleverna få dela med sig av sina inre bilder för att undervisningen ska upplevas rolig, vilket 

också medför att fler elever blir engagerade i diskussionerna. Som jag tidigare nämnt har 

arbetssätten högläsning och muntligt berättande många aspekter som syftar till att öka elevers 

lässtimulans. Genom dessa arbetssätt kan pedagogen skapa både lugna och avkopplande 

stunder då eleverna får en chans att varva ner genom att lyssna, men även givande 

lärandesituationer. 

Avslutningsvis vill jag i detta avsnitt framhålla en väsentlig skillnad, som jag anser finns, 

mellan läsutvecklingsmetoderna Whole language och Reciprocal teaching. Whole language är 

en metod som kan tillämpas redan när eleverna ska lära sig att läsa, då eleverna genom denna 

metod kan knäcka läskoden. Däremot anser jag att Reciprocal teaching-metoden å andra sidan 

först kan användas i undervisningen när eleverna har kommit en bit i sin läsutveckling. Enligt 

min åsikt är de lässtrategier som används i Reciprocal teaching-metoden inte relevanta för 

nybörjarläsare eftersom eleverna först måste kunna läsa en text relativt bra för att ha nytta av 

dessa strategier. Med detta som bakgrund skiljer sig Reciprocal teaching-metoden sig från 

Whole language-metoden, men även från högläsning och muntligt berättande, då det krävs att 

eleverna kan läsa flytande för att denna metod ska kunna användas i undervisningen.  

Slutsats 
Syftet med detta arbete var att beskriva metoder och arbetssätt som bidrar till att öka elevernas 

lässtimulans. Vad som genomsyrar denna forskningssammanställning är att elevernas 

lässtimulans tenderar att öka genom metoder och arbetssätt som skapar lärandesituationer där 

glädje, nyfikenhet och intresse får utrymme. Inom såväl läsutvecklingsmetoderna Whole 

language och Reciprocal teaching, som inom arbetssätten högläsning och muntligt berättande, 
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har det visat sig att pedagogens roll och kompetens är av stor betydelse för att öka elevernas 

lässtimulans. För att dessa metoder och arbetssätt ska bidra till ökad lässtimulans krävs det att 

pedagogerna har kunskap om den metod eller det arbetssätt som de har för avsikt att använda 

sig av. Pedagogen bör vara medveten om vilka möjligheter och risker de kan medföra, samt 

ha en stor förståelse för elevernas individuella behov. Den forskning jag har använt mig av 

visar att samtliga presenterade metoder och arbetssätt kan ge positiva effekter. För att detta 

ska ske är det av stor vikt att pedagogen är engagerad och tar vara på elevernas intresse och 

utefter det skapar undervisningsformer som gör eleverna delaktiga och stimulerade. På samma 

sätt finns en risk att undervisningen hämmar elevernas lässtimulans om pedagogen inte utgår 

från vad eleverna redan kan kunskapsmässigt. Detta kan leda till en dålig självkänsla hos 

eleverna, vilket kan resultera i en negativ inställning till läsning. 

Whole language-metoden, Reciprocal teaching-metoden, högläsning och muntligt berättande 

har som sagt visat sig vara användbara för att öka elevers lässtimulans. Däremot har denna 

forskningssammanställning synliggjort vissa skillnader i hur de verkar för att öka 

lässtimulansen. Högläsning och muntligt berättande är arbetssätt som är intresseväckande på 

det sättet att de leder in eleverna i litteraturens värld. Pedagogen kan överföra den positiva 

attityden till läsning på eleverna genom att introducera en mängd olika böcker och berättelser 

muntligt. Lyckas pedagogen med detta blir eleverna nyfikna och motiverade till att självmant 

läsa. Whole language-metodens huvudsyfte är att använda sig av läsmaterial och 

undervisningsformer som bidrar till att eleverna upplever en glädje och meningsfullhet med 

själva läsundervisningen. Inom Reciprocal teaching-metoden, å andra sidan, är syftet att lära 

eleverna de lässtrategier som erfarna läsare använder sig av, för att på bästa sätt öka deras 

läsförståelse. Genom att eleverna använder metakognitiva strategier når de en fördjupad 

tankeprocess, vilket förhoppningsvis leder till att de upplever en större mening med textens 

innebörd. I denna metod är det när eleverna förstår en text på djupet, de även kan öka sin 

lässtimulans. 

Metodkritik 
Det går inte att frångå det faktum att jag inför denna forskningssammanställning har gjort ett 

urval av de sökträffar jag har fått vid mina söktillfällen. I och med att jag har valt den 

litteratur jag fann relevant, utefter de kriterier jag beskriver under metod-avsnittet, har jag 

samtidigt sorterat bort annan litteratur. Det kan hända att mitt resultat hade sett annorlunda ut 

om annan litteratur hade valts. Dock ser jag min forskningssammanställning till stor del som 

tillförlitlig i den bemärkelsen att jag har använt mig av etablerade forskare inom detta område, 
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samt använt mig av både nationella och internationella publikationer. De undersökningar jag 

har valt att presentera i detta arbete har varit väl beskrivna av författarna, vilket har medfört 

att jag har fått insyn i hur de har gått till. Däremot är en av mina presenterade undersökningar 

inte tillförlitlig, då den genomfördes under kort tid och med få deltagare. Detta redogör jag för 

i avsnittet Undersökningar gällande elevers motivation kopplat till högläsning.  

En svårighet med denna typ av studie, som jag anser är viktig att framhålla, är det faktum att 

en forskningssammanställning bygger på tidigare forskning. Det finns en risk att de forskare 

som jag i denna sammanställning har använt mig av, har haft en selektiv utgångspunkt i sitt 

tidigare forskningsarbete. Detta kan då leda till att mitt arbete följer samma spår som tidigare 

forskare eventuellt har haft för avsikt att lyfta fram, för att stödja deras egen ståndpunkt.  

En viktig aspekt under arbetets gång har varit att hålla sig objektiv under inläsningen av 

litteraturen, för att inte tolka litteraturen fel och ”se det man vill se”.  enna aspekt har jag 

genomgående reflekterat över för att kunna framställa litteraturen på ett så rättvist sätt som 

möjligt.  

Sammanfattningsvis anser jag ändå att valet av litteratur har gett mig möjlighet att ge en bred 

bild av vad lässtimulans i undervisningen kan innebära. Denna forskningssammanställning 

kan med fördel användas som grund för vidare forskning inom detta område. En 

undersökning, med syftet att se om det resultat jag i denna sammanställning har kommit fram 

till stämmer överens med det resultat som eventuellt framkommer i en empirisk undersökning, 

ser jag som både intressant och nödvändig. Nödvändigt i den bemärkelsen att öka resultatets 

trovärdighet. 
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