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Sammanfattning För att ta del av information i dagens samhälle krävs förmågan att 

förstå texters innehåll. Läsförståelse undervisas genom didaktiska 

strategier i skolan för att elever ska förstå och tolka texter. Trots att 

elever enligt läroplanen ska få strategier för läsförståelsen har forskning 

visat att lärare har låga kunskaper om strategier för elevers 

läsförståelse. Följden kan bli att elever inte förstår texters innehåll när 

de inte får strategier de kan behöva för läsförståelsen. Syftet med den 

systematiska litteraturstudien var att undersöka vilka metoder som 

forskningen framhåller som relevanta för elevers läsförståelse i årskurs 

tre till sju. Litteraturstudiens slutsats belyste att strategierna att ställa 

frågor, att förutspå, att klargöra, att sammanfatta samt att visualisera 

medverkade till elevers läsförståelse. När eleverna bearbetade texter 

med hjälp av strategierna möjliggjordes ett samspel mellan eleven och 

texten vilket bidrog till ett meningsskapande och en fördjupad 

förståelse. En intressant implikation för vidare studier hade varit att 

genomföra en undersökning där syftet hade kunnat vara att undersöka 

hur verksamma lärare bedriver undervisning i läsförståelse. Tidigare 

forskning har visat att lärare förutsätter att läskunniga elever förstår 

texters innehåll vilket inte kan tas för givet, då lärare måste arbeta 

aktivt med elevernas läsförståelse. 

 

Nyckelord Läsförståelse, reading comprehension, strategier, undervisning 
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Förord 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2011 s. 222) ska lässtrategier vara en del av undervisningen i 

ämnet svenska för att hjälpa elever att tolka texters innehåll. Genom observationer på olika 

grundskolor i Sverige via praktiker och arbete finns kännedom om att elevers läsförståelse 

behöver utvecklas för att förstå texters innehåll. Vi har även upplevt att lärare känner en 

osäkerhet inför undervisningen av läsförståelse. Som blivande svensklärare vill vi ge våra 

elever verktyg för att utvecklas och förstå sin omvärld vilket kan möjliggöras med 

läsförståelsestrategier. 

  

Under skapandet av litteraturstudien har vi tillsammans funnit material och sammanställt 

delarna av arbetet gemensamt. Vi vill tacka varandra för gott tålamod och samarbete under 

denna prestationskrävande period. 
  

Hanna Ljungkvist & Sara Gustavsson. 
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1. Inledning 

Forskningsläget inom läsförståelse presenteras av Taube, Fredriksson & Olofsson (2015, s. 

111) i en delrapport ur Vetenskapsrådet. Rapporten belyser att svensk forskning inom 

läsförståelse är svagt utvecklat i jämförelse med andra områden inom läsning. Reichenberg 

(2012, s. 18) beskriver i en artikel om läsförståelse att elever behöver undervisning i 

läsförståelse. Resultatet av forskarens undersökning visar att eleverna inte kan redogöra för 

handlingen i den bok de läst. Vidare beskriver Reichenberg att en möjlig orsak till den 

bristande förståelsen kan vara avsaknaden av didaktiska strategier. Enligt läroplanens 

(Skolverket, 2011, s. 223-225) riktlinjer ska elever få undervisning i läsförståelsestrategier. I 

grundskolans tidigare år ska elever förstå och tolka texter och längre upp i grundskolans 

mellanår utvecklas förmågan till att kunna inferera (läsa mellan raderna). I de högre åldrarna 

ska elever kunna ifrågasätta det lästa, ställa sig kritiska till innehållet samt urskilja syftet med 

texten. Den undervisning som läroplanen beskriver i form av läsförståelsestrategier framställs 

i en artikel av Ohlin-Scheller (2014, s. 33). I artikeln beskrivs att undervisning i läsförståelse 

kan bidra till att elever får möjlighet att ta del av det globala samhället då elever kan förstå 

samt ta del av samhällsinformation. Ohlin-Schellers forskning överensstämmer med skolans 

uppdrag i läroplanen (Skolverket 2011, s. 9) som belyser att skolan ska bidra till elevers 

framtida verkan i samhället. 

2. Bakgrund 

Följande kapitel inleds med de centrala begreppen strategier och läsförståelse samt 

innebörden och funktionen för eleverna. Vidare följer en beskrivning av läsförståelsens plats i 

läroplanerna och slutligen berörs dagens forskningsläge där litteraturstudiens problemområde 

formuleras. 

 

2.1 Centrala begrepp 

Didaktiska strategier kan beskrivas som redskap att använda för läsning av texter och 

undervisning om läsförståelse (Westlund, 2009, s. 126). Vidare menar Westlund att goda 

didaktiska strategier kan beskrivas som en bro mellan den kunskap som elever redan besitter 

och den de ännu inte innehar. Didaktiska strategier kan möjliggöra att elever omsätter den 

kunskap de redan har och på så sätt förmår att sätta ny kunskap i en ny läskontext. Strategier 

som berör undervisningen i skolan kan utmärkas som systematiska planer som tillämpas på ett 

avsiktligt vis för att främja lärandet. Ytterligare en definition av begreppet didaktiska 
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strategier framställs av Bråten (2008, s. 69) som menar att de är mentala aktiviteter som 

elever använder för att fördjupa förståelsen samt som lärare undervisar i. I litteraturstudien 

används begreppet didaktiska strategier som både elever och lärares redskap för läsförståelse. 

 

Innebörden av begreppet läsförståelse lyfter Westlund (2009, s. 42) fram som att läsaren och 

texten integrerar på varierande sätt där läsaren fyller i de luckor som författaren förutsätter är 

begripliga. Dessutom kan begreppet läsförståelse förklaras som två moment menar Allard, 

Rudqvist och Sundblad (2001, s. 21). De två momenten är avläsningen och bearbetningen 

som är beroende av varandra för att skapa läsförståelse. Författarna förklarar avläsningen som 

själva läsprocessen och bearbetningen som tankegångarna kring de lästa och om ett av 

momenten faller bort kan begreppet läsförståelse inte längre diskuteras. Till skillnad från 

föregående beskrivning menar Grøver Akrust & Rydland (2008, s. 114) att läsförståelse är 

samspelet med textens innehåll där samspelet kan fungera som ett meningsskapande vilket 

innebär att läsaren får en relation till texten. Läsförståelsen kan således beskrivas som 

situationsbundet menar Fredriksson och Taube (2012, s. 56) då förståelsen varierar beroende 

på om läsaren har en relation till eller ett intresse för textens innehåll.  

  

2.2 Läsförståelse i läroplanerna 

Westlund (2015, s. 71) beskriver att begreppet läsförståelse inte behandlas överhuvudtaget i 

den tidigare läroplanen Lpo 94, dock belystes att elever skulle kunna läsa böcker med god 

förståelse (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 94). Det specifika begreppet läsförståelse 

återkommer frekvent i det centrala innehållet i den nuvarande läroplanen (Skolverket, 2011, s. 

223-226) för grundskolan. Det beskrivs att elever ska ges undervisning i form av strategier för 

att utveckla läsförståelsen då elever ska ha förmågan att förstå texters innehåll och få 

förståelse för budskapet som står mellan raderna. Strategierna återfinns i det centrala 

innehållet från årskurs ett till sju vilket innebär att eleverna ska arbeta med strategier 

kontinuerligt. Tillika framställs det i syftet för ämnet svenska att elever ska tilldelas verktyg, 

vilket kan ses som strategier, för att utveckla förmågan att analysera skönlitterära texter (s. 

222). Vidare beskrivs att undervisningen ska syfta till att elever utvecklar sitt språk och 

förmågan att få förståelse för sin omgivning. Läsförståelsen bedöms enligt kunskapskraven (s. 

233) då elever för betyget E på grundskolans 4-6 ska kunna läsa texter med hjälp av 

lässtrategier och sammanfatta centrala delar för att visa på grundläggande läsförståelse. 
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2.3 Undervisning i läsförståelse 

Dagens samhälle förutsätter att människor besitter förmågan att förstå texters innehåll menar 

Liberg (2008, s. 65). Vidare beskrivs att elever lyckas ta del av samhället genom förståelse 

och med hjälp av didaktiska strategier kan elever utvecklas mer än de själva förväntat. När 

elever och lärare innehar kunskaper om didaktiska strategier de kan använda för läsförståelse 

kan de tillämpas i alla skolans ämnen. Schmidt och Gustavsson (2011, s. 40) lyfter fram att 

elever bär med sig olika erfarenheter som lärare måste ta tillvara på i undervisningen av 

läsförståelse. Vidare beskriver de att förståelse för texter först uppstår när elever befinner sig 

på djupet av texters innehåll genom en reflekterande läsning. Elever som ges utrymme att 

tolka och förstå texters innehåll i relation till egna upplevelser i undervisningen kan då skapa 

mening med texters innehåll. MacLaughlin (2012, s. 435-436) beskriver behovet av att 

undervisa i didaktiska strategier då de ökar elevers läsförståelse genom att läraren låter 

eleverna ta ansvaret över sitt lärande. Ansvaret som eleverna ges har observerats i en studie av 

Reichenberg (2012, s. 17). Undersökningen visar att lärare i ämnet svenska låter eleverna 

arbeta självständigt med texter för att förstå innehållet i det lästa. När elever väl använder 

didaktiska strategier på ett återkommande sätt menar Bråten (2008, s. 71) att eleverna kan 

förstå det lästa. Bråten beskriver att de elever som inte använder didaktiska strategier i sin 

läsning kan få problem gällande förståelsen för innehållet i texter. 

  

Även Ohlin-Schellers (2014, s. 29) forskning belyser att didaktiska strategier lotsar eleverna i 

meningsskapandet och hjälper eleverna att komma in på djupet i texterna för att skapa 

förståelse, vilket även bidrar till att eleverna kan dra paralleller till egna erfarenheter. Trots 

tydliga riktlinjer från läroplanen angående användandet av strategier beskriver Granström 

(2013, s. 73) att lärare är osäkra på vilka didaktiska strategier elever behöver för läsförståelsen 

i grundskolan, vilket resulterar i att elever inte får de strategier de behöver genom lärarnas 

undervisning. Vidare beskriver Granström att läroplanen är otydlig gällande hur lärare kan 

arbeta med läsförståelse med elever. Genom intervjuer med lärare i Granströms undersökning 

beskrivs läsundervisningen vara försummad genom åren, vilket kan resultera i att lärarnas 

kunskaper gällande didaktiska strategier är otillräckliga. Damber (2013, s. 21) betonar 

läsförståelsens avgörande värde för elevers möjlighet att behärska den dagliga verksamhet 

som bedrivs i skolan. Vidare beskriver Damber att undervisningen i skolorna grundas på 

förmågan att läsa samt elevers förmåga att förstå och sammanfatta olika texter. 

  



Hanna Ljungkvist 
Sara Gustavsson 

4 
 

2.4 Problemområde 

Resultatet från den tidigare forskning som framställts är oroväckande då lärares kunskaper om 

didaktiska strategier för elevers läsförståelse är låga. Ett argument för litteraturstudiens 

genomförande är att öka lärares och elevers kunskaper om didaktiska strategier då låga 

kunskaper kan bidra till att elever inte får verktyg de behöver för att utveckla sin läsförståelse. 

När elever inte får tillgång till didaktiska strategier för läsförståelsen kan följden bli att elever 

läser texter utan förståelse för innehållet. Det är bekymmersamt då tidigare forskning visat att 

det är av stor vikt att inneha förmågan att förstå texters innehåll för att kunna delta i det 

globala samhället. Didaktiska strategier har visats ha stor betydelse för undervisningen av 

elevers läsförståelse och beträffande ovanstående problematik fanns argument för 

litteraturstudiens genomförande. 

 

2.5 Syfte och frågeställning 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka metoder som forskningen framhåller som 

relevanta för elevers läsförståelse i årskurs tre till sju. 

Syftet resulterade i följande frågeställning som besvaras i litteraturstudien: 

Vilka didaktiska strategier kan enligt forskningen bidra till att utveckla elevernas 

läsförståelse? 

3. Metod 

Då tidigare kapitel gällande bakgrund, syfte och frågeställning presenterats ska nu metoden 

som ligger till grund för insamlandet av den vetenskapliga datan redogöras för då metoden 

som använts är en systematisk litteraturstudie. Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström (2013, 

s. 26) beskriver att metoden baseras på att det finns en tillräckligt bred bas med relevant 

forskning för fortsatt arbete, vilket betyder att det finns tillräckligt med vetenskaplig data för 

bearbetning som kan leda till konkreta slutsatser. Vidare beskriver författarna att det finns 

kriterier som måste uppfyllas för att en litteraturstudie ska få klassificeras som systematisk. 

Kriterierna innebär att argument gällande val av metod, urval och sökningar ska framgå på ett 

organiserat sätt samt att forskningsmaterialet ska granskas och bearbetas. Under följande 

kapitel i litteraturstudien kommer all insamlad forskning definieras som vetenskaplig data, 

materialet som efter granskning, bearbetning och analys väljs ut för resultatet kommer 

definieras som källor. Kapitlet är indelat i underrubriker där insamling av data syftar till att 

beskriva tillvägagångssättet för insamlingen av den vetenskapliga datan. Bearbetning och 



Hanna Ljungkvist 
Sara Gustavsson 

5 
 

analys av data beskriver de kriterier som granskningen grundades i och de tillvägagångssätt i 

bearbetningen och analysen av den vetenskapliga datan. 

 

3.1 Insamling av data 

Tidigare forskning visade att lärares kunskaper om strategier för elevers läsförståelse var låga 

och därför påbörjades allmänna sökningar på begreppet läsförståelse för att skapa en 

överblick. Läsförståelse gav många träffar om strategier att använda inom undervisningen av 

läsförståelse vilket resulterade i att vetenskaplig data fanns för att litteraturstudien skulle 

kunna genomföras. Litteraturstudiens sökstrategi har utgått från Pico-metoden som beskrivs i 

Eriksson Barajas et al. (2013, s. 71) som en strukturerad metod där studiens sökstrategi 

sammanfattas med problemformuleringen. Förkortningen Pico innebär, population (vem), 

intervention (vad), control (kontrollgrupp) och outcome (resultat). Genom syfte och 

frågeställning kunde Pico-metoden användas för sökningar i databaser. Genom att söka på 

specifika begrepp och kombinationer av begrepp valdes vetenskaplig data. Begreppen som 

utgjorde syfte och frågeställning resulterade i följande sökord: läsförståelse*, reading 

comprehension*, läsförståelse metoder, reading comprehension methods, läsförståelse 

undervisning strategier, reading comprehension teaching strategies samt Barbro Westlund. 

Asterixen i de första sökningarna (se bilaga A), läsförståelse* och reading comprehension*, 

är en trunkering som Eriksson Barajas et al. (2013, s. 81) menar ger träff på all vetenskaplig 

data vars inledande ord är läsförståelse. Trunkeringen (*) användes för att möjliggöra ett 

större antal träffar. De första sökningarna påbörjades i databasen SwePub (se bilaga A) då 

databasen är nationell och erbjuder vetenskapliga artiklar, rapporter, konferensbidrag samt 

avhandlingar. 

  

Sökningarna genomfördes med sökord på både svenska och engelska i SwePub. Vissa 

svenska forskare presenterade sin forskning på engelska och för att få träff på den forskningen 

genomfördes sökningar på sökordens engelska motsvarighet. Efter avgränsningar genererade 

varje sökning i databaserna i under 100 träffar. Alla abstrakten lästes och vetenskaplig data 

valdes ut till urval ett om det hade relation till syfte och frågeställning. Vid varje påbörjad 

sökning valdes inklusionskriterier ut då träffar inom dessa var önskvärda från start. Att söka 

på enbart sökord utan avgränsningar blev alldeles för omfattande att läsa. Tre kriterier för 

inklusion valdes ut för sökningarna i databaserna SwePub och ERIC, peer-reviwed 

(refereegranskat), tidskriftsartikel (Journal article) och åren 2012-2016. Peer reviewed 
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(refereeegranskat) beskrivs av Eriksson Barajas et al. (2013, s. 61) som en kritisk kontroll av 

artiklar före de publiceras i olika tidskrifter eller böcker. Författarna belyser att det är 

vetenskapliga granskare som kontrollerar artiklarna och inte forskaren själv. Den kritiska 

kontrollen säkerhetsställde att den vetenskapliga datan var forskning. Olsson och Sörensen 

(2011, refererad i Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, s. 31) beskriver 

litteraturstudiens andra inklusionskriterie, tidskriftsartikel (journal article) som den litteratur 

som ska ingå i en systematisk litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar valdes därför ut för 

studien. De sista inklusionskriteriet, åren 2012-2016 var relevant för litteraturstudien då 

Torgersson (2003, refererad i Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, s. 31) 

beskriver att en systematisk litteraturstudie ska innehålla aktuell forskning.  

  

För att bredda varje specifik sökning användes ytterligare en databas, ERIC - Educational 

resources information center (se bilaga A). Eriksson Barajas et al. (2013, s. 75) beskriver 

ERIC som en internationell databas innehållandes forskning inom pedagogik. I ERIC 

användes samma sökord som i SwePub men översatta till engelska då databasen är 

internationell, även inklusionskriterierna var likadana då systematiken i sökningarna skulle 

bestå. Då ERIC innehåller internationell forskning genomfördes fler avgränsningar annars 

blev sökningarna alldeles för omfattande. De ytterligare avgränsningarna var: elementary 

school students, reading strategies, middle schools hölls systematiska då de berörde syfte 

eller frågeställning. Ytterligare en avgränsning användes i databasen ERIC, en boolesk 

operator i form av AND som Eriksson Barajas et al. (s. 79) menar används för att få med båda 

sökorden i en sökning. Det var även väsentligt att operatorn skrevs med versaler då databasen 

tog ordet som ett sökord om det skrivs med gemener. 

  

När tillräcklig mängd vetenskaplig data anträffats i relation till litteraturstudiens syfte och 

frågeställning i databaserna SwePub och ERIC så fortsatte sökningarna. Barbro Westlund var 

en känd forskare inom läsförståelse som användes i litteraturstudiens bakgrund. Barbro 

Westlund är enligt litteraturen i bakgrunden aktiv på Stockholms universitet. Efter sökningar 

på Barbro Westlund i SwePub och ERIC utan träffar påbörjades en manuell sökning på 

lärosätet där Westlund är aktiv. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 74) beskriver att genom 

manuella sökningar kan en forskares hemsida besökas via ett lärosäte för att finna aktuell 

forskning. Via den manuella sökningen påträffades en avhandling av Barbro Westlund som 

resulterade i en källa till resultatet. Den vetenskapliga data som via sökningar påträffades 

utgjorde urval ett då materialet överensstämde med litteraturstudiens syfte och frågeställning. 
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3.2 Bearbetning och analys av data 

När den vetenskapliga datan från urval ett lästs granskades den kritiskt utifrån valda 

granskningskriterier (se bilaga B) där varje vetenskaplig data granskades separat. Eriksson 

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

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

vetenskaplig data från urval ett uppnådde kriterier för att väljas ut till urval två vilket då 

utmynnade i en källa för litteraturstudiens resultat. Granskningen genomfördes utifrån 

kriterier som valdes genom en checklista som beskrivs av Eriksson Barajas et al. (2013, s. 

188). Valet av kriterierna (se bilaga B) utgivare, databas med sökord, författare, titel, syfte, 

metod, urval, bortfall, etiska principer, slutsats samt resultat utgjorde grunden för granskning. 

  

Kriterierna valdes från checklistan då de gav hög reliabilitet och validitet för litteraturstudien. 

Bryman (2011, s. 49) beskriver att reliabiliteten i ett arbete utgör tillförlitlighet innebärande 

att en undersökning ska kunna genomföras på samma sätt av en utomstående person och 

resultera i samma resultat. Kriterierna syfte, metod, urval, bortfall, slutsats och resultat kunde 

utläsas noggrant i de källor som valdes till litteraturstudiens resultat. Genom kriterierna syfte, 

slutsats och resultat kunde likaså validiteten granskas. Bryman (s. 50) beskriver validiteten 

som en bedömning av huruvida undersökningens syfte står i relation till resultatet i arbetet. 

  

Valet av etiska principer i granskningsprocessen värderades högt i litteraturstudien då 

Björkdahl Ordell (2007, s. 26) beskriver att de etiska principerna är till för att skydda 

individen. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 69) beskriver att de vid framställandet av en 

systematisk litteraturstudie bör reflekteras över etiska principer. Ett av granskningskriterierna 

för litteraturstudien var att etiska principer skulle kunna utläsas. Litteraturstudiens syfte var 

att undersöka vilka metoder som forskningen framhåller relevanta för elever läsförståelse. I 

relation till syftet blev det påtagligt om den lästa vetenskapliga datan från urval ett skulle 

exkluderas inför urval två.  Skälet för exklusion var att den vetenskapliga datan berörde fel 

årskurser eller inte var av betydelse för litteraturstudiens syfte och frågeställning. I några av 

sökningarna behandlades lässvårigheter av olika slag och den vetenskapliga datan 

exkluderades då litteraturstudien resulterat i annat fokus och inte överensstämt med syfte och 

frågeställning. Den vetenskapliga datan som granskades och uppfyllde de valda 

inklusionskriterierna markerades med en asterix (*) i referenslistan. 
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Genom att analysera varje enskild källas resultat påträffades gemensamma teman i alla källor 

som relaterade till litteraturstudiens syfte och frågeställning. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 

147) beskriver att det är grundläggande att bearbeta källors resultat på ett systematiskt vis 

vilket möjliggör att specifika kategorier och teman kan synliggöras. Vidare menar författarna 

att proceduren kan beskrivas som en innehållsanalys. I litteraturstudiens databearbetning 

omarbetades syfte och frågeställningen för att säkerhetsställa att de var möjligt att besvara 

inom litteraturstudiens ramar. Genom analysen framkom strategier som blev teman vilket 

resulterade i fem kategorier till litteraturstudiens kategoriöversikt (se bilaga C). Kategorierna 

blev: att ställa frågor, att förutspå, att klargöra, att sammanfatta samt att visualisera. 

Källorna analyserades var för sig utifrån granskningskriterierna syfte, urval, metod, resultat 

samt de analytiska begreppen av litteraturstudiens definition av läsförståelse: avläsning, 

bearbetning, samspel samt meningsskapande. Utifrån kategorierna samt de analytiska 

begreppen möjliggjordes resultatets uppbyggnad med jämförelser mellan undersökningarna 

inom varje kategori. I kategoriöversikten (se bilaga C) finns alla källor med och det var 

möjligt för källorna att förekomma under fler än en kategori. 

4. Resultat 

När de insamlade källorna bearbetats och analyserats har källornas resultat sammanställts i 

kategorier genom likheter och skillnader i studierna. Följande kapitel är indelat i 

underrubriker där varje underrubrik är kategorier i form av strategier som framkom genom 

bearbetningen. 

  

4.1 Att ställa frågor 

I kategorin presenteras nio studier som resulterade i att strategin att ställa frågor till texters 

innehåll för att få förståelse för innehållet medverkade till elevers läsförståelse. Studierna 

genomfördes i Sverige, Turkiet, USA och Malaysia. Deltagarna i studierna var lärare samt 

elever som gått i årskurs tre, fyra, fem, sex och sju. 

  

I Sagirlis (2015) studie var syftet undersöka läsförståelsen hos eleverna genom strategin som 

innebar att ställa frågor till texter, både öppna och slutna. Undersökningen genomfördes i 

Turkiet och urvalet bestod av 1000 elever i årskurs fem, vilket var undersökningen med flest 

deltagare bland källorna. Insamlingsmetoden var forskarens mätningar av läsförståelsetester 

som sedan sammanställdes. Undersökningens resultat (s. 110) visade att lärarnas kombination 
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av öppna och slutna frågor medverkade till elevernas läsförståelse genom att eleverna ökade 

resultaten på testerna vilket framkom genom forskarens mätningar. Resultatet visade också att 

lärarnas frågor hjälpte eleverna att bearbeta texterna och starta avläsningsprocessen vilket 

fördjupade förståelsen för textens innehåll och därmed skapade eleverna relation till texten. 

Likaså visade Taboada, Bianco och Bowermans (2012, s. 112) undersökning att strategin 

medverkade till elevernas läsförståelse. Syftet med studien var att undersöka strategin där 

eleverna ställde frågor kring texters innehåll och om den möjliggjorde att eleverna utvecklade 

läsförståelse i naturvetenskap. Urvalet i studien var lägre än föregående studie och bestod av 

två klasser i årskurs fem med totalt 60 elever i USA. Insamlingsmetoden var forskarnas 

analyser av tester och resultatet av undersökning visade att strategin medverkade till elevernas 

läsförståelse då eleverna läste och bearbetade testerna genom att de ställde frågor till textens 

innehåll. Frågeställandet möjliggjorde elevernas avkodning av textens innehåll och därmed 

medverkade strategin till att eleverna skapade mening med texterna vilket gav en fördjupad 

förståelse. 

  

I likhet med föregående resultat visade i Bui och Fagans (2013) undersökning att 

frågestrategin användes för att medverka till elevernas läsförståelse. Studiens syfte var att 

förbättra elevernas läsförståelse genom att eleverna använde läsförståelsestrategier där en av 

strategierna var att ställa frågor. Urvalet var 49 elever i årskurs fem samt två klasslärare och 

studien genomfördes i likhet med föregående studie i USA. Insamlingsmetoden som användes 

var forskarens analyser av läsförståelsetester samt forskarens transkribering av samtal med 

eleverna. Resultatet av Bui & Fagans (s. 65) undersökning visade i likhet med föregående 

resultat att strategin medverkade till elevers läsförståelse. Eleverna genomförde likaså i den 

här studien läsförståelsetester före och efter undersökningen som sedan analyserades av 

forskarna som konstaterade att strategin medverkade till elevernas läsförståelse. I samtal med 

eleverna uppmärksammade forskarna att eleverna menade att strategin medverkade till en 

ökad läsförståelse då eleverna läste och bearbetade texten genom att de ställde frågor. 

Eleverna kunde då skapa mening genom att en relation till texten skapades då eleverna gjorde 

kopplingar till egna erfarenheter. 

  

Även Reichenberg och Löfgrens (2014) undersökning visade att strategin medverkade till 

elevernas läsförståelse. Studiens syfte var att undersöka elevernas läsförståelse genom fyra 

strategier inom metoden Reciprocal Teaching där en av strategierna var en frågestrategi. 

Urvalet bestod av färre deltagare än föregående studier då 30 elever i årskurs tre samt tre 
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klasslärare deltog och genomfördes i Sverige. Insamlingsmetoden var videoinspelningar av 

textsamtal mellan eleverna som sedan transkriberades av forskarna till löpande texter samt 

som föregående studiers insamlingsmetod, forskarnas analyser av läsförståelsetester. 

Reichenberg och Löfgrens (2014, s. 129) resultat visade förutom att strategin medverkade till 

elevernas läsförståelse att elevernas testresultat ökade under studiens gång. Resultatet visade 

även att eleverna bearbetade texterna genom att de ställde frågor till texten vilket 

möjliggjorde en avläsning av texten. Frågorna i textsamtalet skapade mening för eleverna 

eftersom de fick en djupare förståelse vilket fungerade som ett samspel mellan text och läsare. 

Till skillnad från Taboada et al. (2012) som använde strategin i ämnet naturkunskap 

implementerades strategin i Reichenberg och Löfgrens (2014) studie i ämnet svenska. Även 

Westlund (2013) belyste att strategin medverkade till elevers läsförståelse. Syftet med studien 

var att jämföra fem svenska och fem kanadensiska lärare och hur de arbetade med 

läsförståelse. Westlunds studies urval i relation till litteraturstudiens syfte och frågeställning 

blev de fem lärarna från Kanada. Från början var urvalet fler men en lärare blev under 

studiens gång långtidssjukskriven. Insamlingsmetoden var till skillnad från föregående studier 

intervjuer mellan forskaren och lärarna. Westlunds resultat (s. 278) visade förutom att 

strategin medverkade till elevernas läsförståelse att eleverna startade avläsningsprocessen sam 

bearbetade texterna med hjälp av frågorna. Eleverna skapade då ett samspel med texten där 

samspelet fungerade som ett meningsskapande. 

  

Ytterligare en undersökning visade på frågestrategins medverkan till elevers läsförståelse och 

genomfördes av Othman, Mahamud och Jaidi (2014). Syftet var att utvärdera elevers 

läsförståelse med hjälp av frågestrategin. Urvalet var 60 elever i årskurs fyra och studien 

genomfördes i Malaysia. Insamlingsmetoden var deltagande observationer men också som 

tidigare studier använde, forskarnas analyser av läsförståelsetester. De elever som ingick i 

undersökningen delades in i två grupper varav den ena gruppen bearbetade texter genom att 

ställa frågor kring innehållet. Othman et al (s. 109) visade att eleverna i den grupp som 

bearbetade texterna med strategin ökade resultaten på läsförståelsetesterna efter 

undersökningen. Den grupp som inte använde strategin ökade inte resultatet på testerna. 

Elevernas avläsning och bearbetning av texten skapade förutsättningar för gruppen som 

använde strategin att få förståelse för innehållet genom frågeställandet. Resultatet visade även 

att eleverna utvecklade perspektiv och tankar om texten vilket kan beskrivas som ett 

meningsskapande. 
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I likhet med ovanstående resultat visade D. Barone och R. Barones (2014, s. 90-91) resultat 

att strategin medverkade till elevernas läsförståelse i undersökningen genom att lärarna 

använde frågorna som redskap i samtalet med eleverna. Syftet med studien var att undersöka 

hur läsförståelsen hos eleverna utvecklades genom textsamtalet mellan lärarna och eleverna. 

Urvalet var i likhet med Reichenberg och Löfgrens studie (2014) lågt, då 27 elever i årskurs 

fem deltog där tre av eleverna valdes bort då de hade svårigheter med läsning. 

Insamlingsmetoden som användes i undersökningen var forskarens deltagande observation av 

textsamtalet och studien genomfördes i Turkiet. Förutom att lärarna ställde frågor till eleverna 

i textsamtalet som då medverkade till läsförståelse skapades även förutsättningar för eleverna 

som läste och bearbetade texters innehåll vilket resulterade i en fördjupad läsförståelse för 

texters innehåll. Genom förståelse möjliggjordes elevernas samspel med texten som bidrog till 

ett meningsskapande. 

  

Även i Vargas undersökning (2013) medverkade strategin till elevernas förståelse. I likhet 

med D. Barone och R. Barones (2014) studie var det läraren som förde samtalet och ställde 

frågor till eleverna om texter i textsamtalet. Syftet med Vargas (2013) studie var att undersöka 

textsamtalet mellan lärare och elever för elevernas utveckling av läsförståelse. Urvalet bestod 

av två klasser i årskurs tre och sju samt fyra lärare och genomfördes i Sverige i ämnet 

svenska. Insamlingsmetoden som användes var forskarens analyser av videoinspelningar av 

textsamtalen mellan eleverna och lärarna. Resultatet av Vargas undersökning (s. 16) visade att 

strategin medverkade till elevernas läsförståelse. Genom lärarens frågor i textsamtalet gavs 

förutsättningar för eleverna att starta avläsningsprocessen, bearbeta samt identifiera innehållet 

och eleverna skapade då ett samspel med texterna. Ytterligare en undersökning av Varga 

(2015) genomfördes där syftet likt föregående syfte var att undersöka hur textsamtal kring 

skönlitteratur mellan lärare och elever kunde stödja elevernas läsförståelse. Urvalet bestod av 

två klasser i årskurs sex och sju samt fyra lärare och en specialpedagog, studien genomfördes 

i likhet med Vargas (2013) tidigare nämnda studie i Sverige. Insamlingsmetoden som 

användes var forskarens analys av videoobservationer av textsamtalet mellan lärarna och 

eleverna i ämnet svenska. Resultatet av Vargas undersökning (2015) visade att läraren 

använde frågeställandet som ett redskap och forskaren bedömde att det medverkade till 

elevernas läsförståelse. De lärarledda samtalen som präglades av frågor var frekventa även 

under de tidigare nämnda undersökningarna och skapade även i den här undersökningen 

förutsättningar för eleverna som då bearbetade och avläste texterna. Eleverna fick möjlighet 

att iaktta sin egen tankeprocess och därmed avkoda texten genom frågorna som ställdes vilket 
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bidrog till elevernas samspel med texten och därmed ett meningsskapande. 

  

Studierna i kategorin belyste att strategin att ställa frågor var användbar för att medverka till 

läsförståelse för eleverna i undersökningarna. Studierna hade skilda insamlingsmetoder, urval 

och strategin i studierna användes i varierande ämnen. Frågestrategin användes på åtskilda 

sätt då både lärare och elever i undersökningarna använde frågorna som redskap för 

medverkan till elevernas läsförståelse. Genom användandet av strategin i studierna 

möjliggjordes elevernas avläsning och bearbetning av texters innehåll vilket resulterade i ett 

samspel mellan text och läsare.  

  

4.2 Att förutspå 

I kategorin behandlas tre studier som resulterade i att strategin där eleverna förutspådde 

texters innehåll medverkade till elevernas läsförståelse. Strategin innebar att eleverna gissar 

vad som kommer ske i texten med hjälp av exempelvis rubriker, bilder och textstruktur. 

Studierna genomfördes i USA, Sverige och Kanada och deltagarna i studierna har gått i 

årskurs tre, fyra och sju. 

  

Reichenberg och Löfgrens (2014, s. 129) undersökning som tidigare nämndes i kategorin att 

ställa frågor, visade att ytterligare en strategi medverkade till elevernas läsförståelse där 

eleverna förutspådde handlingen i texter. Urvalet var 30 elever i årskurs tre samt tre 

klasslärare och studien genomfördes i Sverige. Insamlingsmetoden var forskarens analyser av 

läsförståelsetester som visade på elevernas ökade resultat på läsförståelsetesterna när de med 

hjälp av strategin läste och bearbetade texterna genom att eleverna förutspådde. Forskaren 

uppmärksammade även genom observationer av videoinspelningar att elevernas läsförståelse 

förbättrades då ett samspel skapades mellan eleverna och texten genom användandet av 

strategin. Samspelet ledde till ett meningsskapande samt en relation mellan eleverna och 

texters innehåll. Till skillnad från föregående resultat visade Tengberg och Ohlin-Schellers 

(2013, s. 704) undersökning att strategin inte medverkade till elevers läsförståelse. Syftet med 

studien var ge en förståelse kring olika undervisningsstrategier där en var att förutspå och om 

den medverkade till elevernas läsförståelse. Urvalet var högre än föregående studier då tre 

klasser i årskurs sju samt tre utbildade svensklärare och studien genomfördes i Sverige. 

Insamlingsmetoden var forskarnas intervjuer med lärarna och eleverna. Lärarna menade i 

intervjuerna med forskaren att strategin inte medverkade till elevernas läsförståelse samt att 
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eleverna själva inte ansåg att strategin bidrog till ökad läsförståelse. Strategin möjliggjorde 

inte att avläsningsprocessen och bearbetningen startade vilket resulterade i att läsförståelsen 

inte infann sig. Eleverna fann då ingen relation till texten vilket resulterade i att eleverna inte 

skapade mening med texten vilket motsade Reichenberg och Löfgrens (2014) resultat. 

Westlunds (2013, s. 278) undersökning som tidigare nämnts i kategorin att ställa frågor 

visade likaså att en strategi där eleverna förutspådde texters innehåll medverkade till 

elevernas läsförståelse. Urvalet var fem lärare där insamlingsmetoden var intervjuer mellan 

forskaren och lärarna. De intervjuade lärarna i undersökningen bedömde till skillnad från 

Tengberg och Ohlin-Schellers (2013) intervjuade lärare att strategin medverkade till elevernas 

läsförståelse. Den ökade läsförståelsen möjliggjordes genom elevernas avläsning och 

bearbetning av texternas innehåll. Lärarna ansåg att eleverna interagerade med texterna på ett 

annat sätt än tidigare vilket kan ses som ett samspel mellan eleverna och texten som bidrog till 

ett meningsskapande. 

  

Studierna i kategorin belyste att strategin där eleverna förutspådde var användbar för att 

medverka till elevernas läsförståelse för eleverna i undersökningarna. I relation till föregående 

kategori var det betydligt färre forskare som implementerade den här strategin i sina studier. 

Två av tre studier visade på att strategin medverkade till läsförståelse men en studie visade på 

motsatt resultat. De flesta studierna i kategorin förekom likaså under kategorin att ställa 

frågor vilket gör att flertalet strategier användes för att medverka till elevernas läsförståelse. 

Även i den här kategorin läste och bearbetade eleverna texter som resulterade i ökad 

läsförståelse och att ett samspel mellan läsare och text uppstod. 

  

4.3 Att klargöra 

I kategorin presenteras fem studier där strategin där eleverna klargjorde texters innehåll 

medverkade till elevernas läsförståelse. Strategin innebar att oklarheter i texter förtydligades 

som exempelvis svåra ord och begrepp. Studierna genomfördes i Sverige och USA där 

deltagarna i studierna gick i årskurs tre och fem. 

  

I Reichenberg och Löfgrens (2014, s. 129) undersökning som tidigare presenterades under 

föregående kategorier, visades en medverkan till elevers läsförståelse även då elever 

klargjorde innehållet i texter. Urvalet var 30 elever i årskurs tre och insamlingsmetoden var 

elevernas läsförståelsetester som efter forskarens analys av testerna visade att förståelsen för 



Hanna Ljungkvist 
Sara Gustavsson 

14 
 

texterna ökade. Genom att eleverna klargjorde innehållet i texterna kunde de besvara frågorna 

på testerna med förbättrade resultat än tidigare. Resultatet visade att eleverna som läste och 

bearbetade texter genom att de klargjorde innehållet skapade mening med texten då de fick en 

fördjupad läsförståelse. Även i undersökningen av Bui och Fagan (2013, s. 65) medverkade 

strategin till elevernas läsförståelse när de klargjorde texters innehåll genom att tydliggöra 

svåra ord och meningar. Likaså i den här undersökningen var insamlingsmetoden forskarens 

analyser av elevernas läsförståelsetester som visade att de 49 eleverna i årskurs fem ökade 

sina resultat när de klargjorde texters innehåll. När eleverna startade avläsningsprocessen 

samt bearbetade texterna genom att klargöra innehållet bidrog till ett samspel mellan eleverna 

och texten genom en ökad förståelse vilket då kunde förklaras som ett meningsskapande. Bui 

och Fagans resultat överensstämde med resultatet i Westlunds (2013) undersökning. Urvalet i 

Westlunds undersökning var fem lärare som intervjuades av forskaren där lärarna menade att 

strategin där eleverna klargjorde texters innehåll under läsningen medverkade till 

läsförståelsen hos eleverna i årskurs fyra, fem och sex. Lärarna i studien ansåg även att 

eleverna utvecklade förmågan att samspela med texter när eleverna läste och klargjorde 

innehållet i texter. Samspelet resulterade i ett meningsskapande och en relation till den text 

eleverna läst. 

  

Precis som föregående resultat visade Kostons och van der Werfs (2015) undersökning att 

strategin medverkade till elevers läsförståelse. Syftet var att undersöka effekterna av på 

elevernas läsförståelse genom en strategi där eleverna klargjorde texters innehåll. Urvalet i 

Kostons och van der Werfs undersökning var högre än i de föregående undersökningarna då 

88 elever i årskurs fem deltog och studien genomfördes i Nederländerna. Insamlingsmetoden 

som användes var forskarens analyser av elevernas läsförståelsetester. Kostons och van der 

Werfs (2015, s. 270) resultat visade förutom att strategin medverkade till elevers läsförståelse 

även att strategin möjliggjorde en avläsning samt bearbetning som ökade elevernas förståelse. 

Den ökade förståelsen möjliggjorde att eleverna kopplade textens handling till egna 

kunskaper och på så vis samspelade med texten. Relationen mellan texten och läsaren kan 

fungera som ett meningsskapande. Likaså visade Oruç och Arslans (2016) undersökning att 

strategin medverkade till elevernas läsförståelse. Syftet med undersökningen var att 

undersöka vilka effekter strategin där eleverna klargjorde texter hade på elevernas 

läsförståelse. Urvalet var betydligt mindre än föregående studie då 37 elever i årskurs fem 

deltog och studien genomfördes i Turkiet. Insamlingsmetoden var forskarens analyser av 

elevernas läsförståelsetester samt intervjuer med eleverna. Resultatet av Oruç och Arslans 
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undersökning (s. 524) visade att eleverna bearbetade texterna vid läsningen genom att de 

repeterade och klargjorde texters innehåll vilket medverkade till att eleverna ökade 

läsförståelsen då de fick en djupare förståelse för innehållet i texterna. Strategin möjliggjorde 

ett meningsskapande för eleverna då läsförståelsen fungerade som ett samspel mellan 

eleverna och den lästa texten. 

  

Kategorin behandlade strategin där eleverna klargjorde texters innehåll för att medverka till 

läsförståelse där alla studier visade samstämmighet. Resultaten visade likaså att elever under 

läsningen klargjorde innehållet i texter genom att förtydliga svåra ord, begrepp samt 

meningar. Insamlingsmetoderna i undersökningarna var forskarnas intervjuer samt forskarnas 

analyser av läsförståelsetester. Urvalet varierade i studierna men strategin visade medverkan 

till elevernas läsförståelse oberoende av urvalet. 

  

4.4 Att sammanfatta 

I kategorin behandlas fyra studier som berör strategin där eleverna sammanfattade texters 

innehåll där övervägande antal studier visade att strategin medverkade till elevers 

läsförståelse. Studierna genomfördes i Sverige, USA och Kanada där urvalet bestod av elever 

i årskurs tre, fem och sju samt lärare. 

  

En tidigare nämnd undersökning av Reichenberg och Löfgren (2014, s. 124) visade även att 

strategin där eleverna sammanfattade texters innehåll medverkade till elevernas läsförståelse. 

Undersökningen genomfördes i Sverige och urvalet bestod av 30 elever i årskurs tre samt tre 

lärare i ämnet svenska. Insamlingsmetoden var forskarens analyser av elevernas 

läsförståelsetester. Resultatet visades genom forskarnas analyser av elevernas 

läsförståelsetester som jämförde resultaten före och efter undersökningen. När eleverna 

sammanfattade texten de läst kunde de svara på frågorna i testerna med förbättrade resultat än 

före användandet av strategin. Genom att eleverna sammanfattade texters innehåll under 

läsning bidrog det till att eleverna bearbetade texterna och skapade då mening med texten. 

Likaså visade en undersökning av Bui och Fagan (2013, s. 65) att strategin medverkade till 

elevernas läsförståelse. Till skillnad från föregående undersökning genomfördes Bui och 

Fagans undersökning i USA där urvalet bestod av 49 elever i årskurs fem. Genom forskarnas 

analyser av elevernas läsförståelsetester som genomfördes före och efter undersökningen 

möjliggjordes att resultatet kunde utläsas. Genom att eleverna under läsning bearbetade 
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texterna där de sammanfattade innehållet medverkade det till läsförståelsen. Eleverna 

samspelade med texten vilket bidrog till ett meningsskapande då eleverna kopplade texters 

innehåll till egna erfarenheter. 

  

I likhet med föregående studie visade även ett resultat i Westlunds (2013, s. 278) 

undersökning att strategin som innebar att elever sammanfattade texters innehåll medverkade 

till elevers läsförståelse. Westlunds undersökning genomfördes i Kanada och urvalet bestod 

av fem lärare. Resultatet visades genom forskarens intervjuer med de kanadensiska lärarna 

som bedömde att strategin medverkade till elevers läsförståelse. Lärarna ansåg att eleverna 

fick en fördjupad förståelse när de sammanfattade texters innehåll under läsning. Den 

fördjupade förståelsen bidrog till ett samspel mellan texten och läsaren då lärarna såg att 

eleverna interagerade med texten. Till skillnad från samtliga föregående resultat i kategorin 

visade Tengberg och Ohlin-Schellers (2013, s. 704) tidigare nämnda undersökning att 

ytterligare en strategi som inte medverkade till elevernas läsförståelse. Även den här 

undersökningen genomfördes i Sverige men här bestod urvalet av tre lärare samt elever i 

årskurs sju i ämnet svenska. Resultatet baserades på forskarens intervjuer med eleverna och 

lärare som inte ansåg att strategin medverkade till läsförståelse när eleverna sammanfattade 

innehållet i texter. Strategin möjliggjorde inte att elevernas avläsningsprocess startade vilket 

resulterade i att ett av de två moment för att skapa läsförståelse föll bort vilket resulterade i att 

läsförståelsen inte infann sig. Det uppstod inget samspel mellan texten och eleverna vilket 

resulterade i att strategin inte medverkade till läsförståelsen. 

  

I kategorin visade övervägande resultat att strategin där eleverna sammanfattade texters 

innehåll medverkade till elevers läsförståelse. Urvalet i undersökningarna varierade men 

liknande insamlingsmetoder användes. Eleverna läste texter som de sedan bearbetade med 

hjälp av att sammanfatta innehållet vilket medverkade till läsförståelsen. 

  

4.5 Att visualisera 

I följande kategori presenteras två studier som resulterade i varierande resultat på elevernas 

läsförståelse genom att strategin visualisera som innebar att elever skapade bilder i tankarna 

under läsning användes. Båda studierna genomfördes i USA där urvalet bestod av elever i 

årskurs tre och fyra. 
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Brennas (2012) undersökning belyste att visualisera var en strategi som inte medverkade till 

elevers läsförståelse. Syftet med studien var att undersöka hur en visualiserande strategi 

kunde medverka till elevernas läsförståelse. Undersökningen genomfördes i USA med 21 

elever i årskurs fyra. Insamlingsmetoden var forskarens deltagande observation av 

undervisningen samt intervjuer med eleverna. Resultatet av undersökningen visade att 

strategin visualisera inte medverkade till elevers läsförståelse. Eleverna kunde inte bearbeta 

den text de läst genom att visualisera vilket resulterade i att eleverna inte förstod texters 

innehåll när de läste och därmed möjliggjordes inte ett samspel med texten. Till skillnad från 

föregående resultat visade däremot Lucariello, Butler, och Tines (2012, s. 7) undersökning att 

strategin medverkade till elevernas läsförståelse. Syftet med undersökningen var att 

undersöka vilka effekter strategin visualisera hade på elevers läsförståelse. Undersökningen 

genomfördes i USA med fler deltagare än föregående studie då 45 elever i årskurs tre. 

Lucariello et al.s (s. 7) resultat framkom genom forskarnas analyser av elevernas 

läsförståelsetester. Eleverna delades upp i två grupper där ena gruppen använde strategin 

visualisera. De två grupperna genomförde tester både före och efter undersökningen och 

testresultaten jämfördes av forskarna vilket visade att den grupp som använde strategin ökade 

resultaten på testerna efter undersökningen. Genom att strategin visualisera implementerades 

fick elevgruppen en relation till texten och lyckades då skapa bilder i tankarna kring texten 

när de läste. På så vis lyckades de förstå innehållet i texterna vilket resulterade i ett samspel 

mellan text och läsare då de fick en relation till texten. 

  

Kategorin behandlade strategin att visualisera som innebar att eleverna skapade bilder i 

tankarna under läsandet av texter för att relatera till texten och på så vis medverka till 

läsförståelse. De två studierna som presenterades hade dock delade meningar kring strategins 

medverkan till elevernas läsförståelse då den ena menade att den medverkade men den andra 

menade motsatsen. Insamlingsmetod samt urval varierade i de båda studierna dock 

genomfördes de i samma land. 

5. Diskussion om metod och resultat 

I resultatet presenterades källornas resultat i kategorier genom likheter och skillnader och i 

följande kapitel diskuteras litteraturstudiens metod. Styrkor och svagheter med metoden 

framställs, resonemang angående möjliga alternativ som inte genomfördes förs, aktiva val 

diskuteras för litteraturstudien. Metoden är indelad i underrubriker där varje underrubrik 
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representerar konsekvenser av delar i metoden som tidigare presenterats i litteraturstudien. 

Slutligen diskuteras litteraturstudiens resultat i relation till tidigare forskning från bakgrunden, 

källornas tillförlitlighet samt tillämpning för professionen. 

  

5.1 Diskussion om insamling av data  

Vid varje sökning användes tre inklusionskriterier och ett av de var tidskriftsartikel/Journal 

article. Dock fick inklusionskriteriet konsekvenser för litteraturstudien då rapporter, 

avhandlingar och konferensbidrag exkluderades i ERIC och SwePub. Inklusionskriteriet var 

en svaghet för litteraturstudien då avgränsningen begränsade den vetenskapliga datan till en 

viss typ av forskning. Ett tydligt exempel på det är Barbro Westlunds avhandling som dyker 

upp i databasen SwePub utan avgränsningen “tidskriftsartikel/Journal article”. Ett möjligt 

alternativ hade varit att ta bort inklusionskriteriet och istället utöka med ytterligare sökord 

som avgränsningar. Resultatet hade sannolikt inneburit att litteraturstudien enbart innefattat 

sökningar i databaser utan manuella sökningar. Ytterligare en avgränsning som kunde 

utvecklats är den booleska operatorn i form av AND som användes i sökningarna i databasen 

ERIC för att få fram vetenskaplig data som innehöll två sökord. Ytterligare två booleska 

operatorer som finns hade varit möjliga att använda för sökningarna i litteraturstudien, OR 

och NOT. OR används enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s. 79) för att hitta ett sökord eller 

ett annat i en sökning vilket enligt författarna ger en bredare sökning i databaser. NOT 

används för att hitta ett sökord men inte det andra sökordet och enligt Eriksson Barajas et al. 

gör den booleska operatorn att sökningen begränsas. Som tidigare nämnt var det vanligt 

förekommande att lässvårigheter framkom i den vetenskapliga datan. Om den booleska 

operatorn NOT hade använts fanns möjligheten att lässvårigheter inte påträffats i sökningarna. 

OR användes inte vid sökningarna i databaserna för att kombinationer av sökord var 

önskvärda för litteraturstudien. 

  

Valet av databasen SwePub gav den nationella forskning som efterfrågades för 

litteraturstudien för att möjliggöra vetenskaplig data som behandlade internationell forskning 

användes databasen ERIC. Vid tre sökningar i databasen SwePub (se bilaga A) påträffades 

vetenskaplig data som valdes ut till urval ett vid tidigare sökningar och materialet bedömdes 

då inte möjligt att användas igen. Sökningarna i databaserna betraktades dock som relevanta 

att redovisa då sökorden genererade i vetenskaplig data i andra sökningar i databaserna. 

Sökningarna efter vetenskaplig data avslutades i samband med att bedömningen gjordes att 
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syftet samt frågeställningen var möjlig att besvara inom litteraturstudiens tidsramar. 

  

5.2 Diskussion om bearbetning och analys av data 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka metoder som forskningen framhåller som 

relevanta för elevers läsförståelse i årskurserna tre till sju. Valet av årskurserna baserades på 

att elever i grundskolans tidigare år avkodar elever texter men enligt läroplanen (Skolverket, 

2011, s. 223) ska elever få strategier för att förstå texter vilket grundade valet för årskurs tre. 

Årskurs fyra, fem och sex valdes då elever i grundskolans mellanår enligt läroplanen 

(Skolverket, s. 224) ska kunna inferera vilket innebär att strategier måste användas. Årskurs 

sju berördes likaså då elever på grundskolans senare år fortsatt ska kunna inferera samt vara 

kritiska till texters innehåll. 

  

Vikten av att behandla etiska principer värderades högt i litteraturstudien och i hälften av 

källorna framgick de etiska principerna tydligt. I resterande källor framställdes de inte på 

samma sätt men de etiska övervägande kunde ändå utläsas genom att varken identiteter eller 

skolor framgick samt att källorna var peer reviewed. Peer reviewed, som tidigare nämnts i 

granskningen i metoden är en säkerhetskontroll på att vetenskapliga granskare har kontrollerat 

materialet kritiskt vilket bedömdes som att de etiska principerna efterföljdes. 

  

Vid analys av källornas resultat återfanns gemensamma kategorier som blev analysverktyg 

och efter god bearbetning fastställdes ett strukturerat resultat i relation till litteraturstudiens 

syfte och frågeställning. Analysen utifrån kategorierna och de analytiska begreppen fick 

konsekvenser då resultatet blev bundet till just vilka didaktiska strategier som medverkade till 

läsförståelsen. En annan möjlig struktur av resultatet hade varit att bygga upp resultatet utifrån 

de analytiska begreppen som lämpliga kategorier. I kategorierna hade strategierna blivit en 

följd av de analytiska begreppen för att möjligen synliggöra ny kunskap. Valet av att 

analysera utifrån didaktiska strategier som kategorier möjliggjorde ändå att resultatet förhöll 

sig till litteraturstudiens syfte och frågeställning. 

  

5.3 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visade att de didaktiska strategierna kunde användas i olika ämnen 

vilket kan beskrivas som ämnesövergripande och relaterade till Libergs (2008) tidigare 

nämnda forskning. Liberg belyste att strategier i läsförståelse kunde appliceras i skolans alla 
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ämnen som behandlar texter. De didaktiska strategierna från litteraturstudien var möjliga att 

använda i andra ämnen än svenska såsom naturkunskap. Bland källorna är Taboada et al 

(2012) samt Reichenberg och Löfgrens (2014) undersökningar tydliga exempel på 

ämnesövergripande samband där en frågestrategi användes i ämnet naturkunskap samt 

svenska vilket resulterade i en medverkan till elevernas läsförståelse. De didaktiska 

strategierna i litteraturstudiens resultat var möjliga att använda i andra länder då 

litteraturstudien behandlade både nationell och internationell forskning. 

  

Litteraturstudiens resultat var inte möjligt att generalisera till yngre eller äldre åldrar då 

studierna enbart behandlade årskurs tre till sju men även då ett obundet slumpmässigt urval 

inte genomfördes. Trots att enbart de här årskurserna behandlades ansåg vi ändå att de 

didaktiska strategierna kunde användas i yngre och äldre åldrar då de var till för att hjälpa 

elever att fördjupa förståelsen för texters innehåll. Likaså förekom flertalet didaktiska 

strategier i samma studie vilket vi anser bidrog till att strategierna med fördel kunde användas 

i en kombination med varandra då de medverkade till elevernas läsförståelse. 

  

De flesta källor resulterade i en samstämmighet gällande medverkan till läsförståelse och en 

tänkbar anledning var att de flesta källors syfte var att utveckla elevers läsförståelse med hjälp 

av specifika strategier. I litteraturstudien förekom samma didaktiska strategier i flertalet av de 

valda källorna men de användes dock på olika sätt då läraren eller eleverna använde strategin. 

Det hade varit fördelaktigt att utöka antalet källor för ett resultat med fler aspekter gällande 

didaktiska strategier men Eriksson Barajas et al (2013, s. 30) belyser att det i en systematisk 

litteraturstudie inte finns ett bestämt antal studier som ska ingå. Vidare menar författarna att 

all forskning som har relation till en studies syfte och frågeställning bör återfinnas men att det 

inte är genomförbart. All forskning för litteraturstudien har inte återfunnits med gällande de 

ramar angående tid och utformning valdes fjorton källor ut för att möjliggöra genomförandet 

av litteraturstudien. Källornas resultat i litteraturstudien visade i 12 av 14 resultat på de 

didaktiska strategiernas medverkan till elevernas läsförståelse. De visade att elever genom 

undervisning ges strategier för att medverka till läsförståelsen. Resultatet överensstämde med 

Ohlin-Schellers (2014, s. 33) tidigare nämnda forskning om att elever behöver få en tydlig 

undervisning i läsförståelse i form av didaktiska strategier för att utveckla läsförståelsen. 

Litteraturstudiens resultat överensstämde likaså med MacLaughlins (2012, s. 435-436) 

forskning som menar att elever behöver undervisning i strategier för läsförståelse för att 

applicera de i det självständiga arbetet vilket kan leda till ett eget ansvar över lärandet. Elever 
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kan då skapa mening genom att dra kopplingar mellan textens innehåll och tidigare kunskaper 

och på så sätt avkoda texters budskap. Källornas resultat berörde meningsskapande som ett 

sätt att skapa mening och relation till texters innehåll. Resultat visade likaså att 

meningsskapande kunde skapas genom elevernas tidigare kunskaper då det hade stor 

betydelse för att få förståelse för texters budskap. 

  

Flertalet didaktiska strategier medverkade till elevernas läsförståelse men det fanns resultat 

bland källorna som motsade det. Ett exempel var Tengberg och Ohlin-Schellers (2013) 

undersökning som belyste att strategierna att förutspå och att sammanfatta inte medverkade 

till elevernas läsförståelse. Egna reflektioner kring varför strategierna inte bidrog till elevernas 

läsförståelse fördes då det ansågs vara en viktig aspekt för litteraturstudiens resultat. En 

möjlig orsak är att eleverna i undersökningarna eventuellt redan arbetat med strategierna som 

undersöktes i studien. Ytterligare en möjlig orsak kan vara att eleverna som deltog varken 

hade relation till eller intresse för texterna som utgjorde grunden för undersökningarna. Den 

möjliga orsaken beskrev Fredriksson och Taube (2012) som att läsförståelsen är 

situationsbunden då intresset för texten kan påverka resultatet. Ytterligare en orsak skulle 

kunna vara att eleverna inte hade behov av att använda strategier i sin läsförståelse och 

därmed inte bidrog till läsförståelsen. 

  

De didaktiska strategier som framkom i litteraturstudien att ställa frågor, att förutspå, att 

klargöra, att sammanfatta samt att visualisera kan användas av de osäkra lärare som tidigare 

beskrivits av Granström (2013). Undervisning av läsförståelse hade då fått en tydligare 

struktur gällande hur de didaktiska strategierna kan användas för att medverka till elevernas 

läsförståelse. Tydlig undervisning i didaktiska strategier bidrar till att eleverna som skildrades 

i Reichenbergs undersökning (2012) ökat förståelsen för de böcker som lästs och bearbetat 

texterna genom att skapa en relation och därmed ett meningsskapande. Den didaktiska 

strategin som förekom mest frekvent i studierna var att ställa frågor vilket bidrog till att 

strategin var den som medverkade i störst utsträckning till elevernas läsförståelse. 

  

En diskussion fördes om källornas validitet och reliabilitet då ett flertal källor (se bilaga B) 

använde intervjuer som insamlingsmetod som baserades på lärarna och elevernas 

uppfattningar. Metoden diskuterades då det fanns många faktorer som påverkade de 

uppfattningar som fördes fram i intervjuerna. För en högre reliabilitet ska en annan forskare 

kunna genomföra undersökningen med samma resultat och undersökningar med intervjuer 
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som metod har därför en lägre reliabilitet eftersom de baserades på uppfattningar som kan 

förändras. Observationer utgjorde likaså insamlingsmetoder i källornas undersökningar och 

forskarens tolkning av det som observerades bör tas hänsyn till då reliabiliteten kunde 

påverkas eftersom en annan forskare eventuellt tolkar undersökningens resultat på ett annat 

sätt. Utifrån litteraturstudiens granskningskriterier ansågs reliabiliteten vara tillräckligt hög då 

syfte, metod, urval, etiska principer samt slutsats kunde utläsas. Ytterligare en metod som 

användes i källornas undersökningar var analys av läsförståelsetester. Även den metoden 

diskuterades för validiteten i litteraturstudiens källor då tester eventuellt inte mäter det som 

avsetts mätas. Metoden värderades då det kunde finnas faktorer som påverkade 

genomförandet av testerna samt forskarens tolkning av läsförståelsetesterna. I samtliga valda 

källor för litteraturstudien stämde syfte och slutsats överens vilket utgjorde hög validitet för 

litteraturstudiens resultat.  

6. Slutsats och implikation 

Tidigare diskuterades litteraturstudiens metod samt resultat och i följande kapitel 

sammanfattas litteraturstudiens syfte och frågeställning med en slutsats. En implikation för 

framtida studier presenteras med exempel på undersökningens genomförande. 

  

Litteraturstudien belyste de faktum att lärare behövde kunskap om didaktiska strategier då 

forskare påvisade problem gällande lärares osäkerhet på vilka didaktiska strategier som kunde 

användas för att utveckla elevernas läsförståelse. Det resulterade i att eleverna inte fick de 

didaktiska strategier de behövde för att förstå texters innebörd. Den systematiska 

litteraturstudien belyste att nationell och internationell forskning visade att didaktiska 

strategier var av stor vikt för undervisningen i läsförståelse. Lärare som var osäkra på 

undervisning av läsförståelse kan använda de didaktiska strategierna som litteraturstudien 

presenterade för att bidra till elevernas läsförståelse. Likaså kan eleverna använda de 

didaktiska strategierna som verktyg för läsförståelsen och de kan med fördel användas 

ämnesövergripande och i kombination med varandra. 

  

Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka metoder som forskningen framhåller som 

relevanta för elevers läsförståelse i årskurs tre till sju. 

Syftet resulterade i följande frågeställning som besvaras i litteraturstudien: Vilka didaktiska 

strategier kan enligt forskningen bidra till att utveckla elevernas läsförståelse? 
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Litteraturstudiens källor resulterade i en slutsats som konstaterade att strategierna att ställa 

frågor, att förutspå, att klargöra, att sammanfatta samt att visualisera medverkade till 

elevernas läsförståelse. När eleverna bearbetade texter med hjälp av de didaktiska strategierna 

möjliggjordes ett samspel mellan eleven och texten vilket medverkade till ett 

meningsskapande och en fördjupad förståelse för texters innehåll. 

  

Litteraturstudien visade att lärare kan arbeta med didaktiska strategier för att medverka till 

elevernas läsförståelse dock finns kunskapsluckor angående fler sätt att bedriva undervisning i 

läsförståelse. Ett problemområde visade sig i den tidigare forskningen då vissa lärare 

förutsatte att läskunniga elever förstod texters innehåll vilket inte kan tas för givet. En 

intressant implikation för vidare studier hade varit att genomföra en undersökning där syftet 

hade kunnat vara att undersöka hur verksamma lärare bedriver undervisning i läsförståelse. 

Undersökningen hade kunnat möjliggöras genom observationer samt intervjuer med lärare 

och elever. Kunskapen om fler sätt att bedriva undervisning i läsförståelse kan resultera i en 

utvecklad undervisning i skolans alla ämnen som gynnar både lärare och elever.  

 

 

 

 

 

  



Hanna Ljungkvist 
Sara Gustavsson 

24 
 

7. Referenslista 

 
Allard, B., Rudqvist, M. & Sundblad, B. (2001). Nya lusboken: [en bok om läsutveckling]. (1.  

uppl.) Stockholm: Bonnier utbildning. 

 

*Barone, D. & Barone, R. (2014). Stepping into science fiction: Understanding the genre. 

Reading Horizons, 53(3), 73-93. Från 

http://scholarworks.wmich.edu/reading_horizons/vol53/iss3/5/  

 

Björkdahl Ordell, S. (2007). Vad är det som styr vilka etiska regler som finns?. I B. Dimenäs 

(Red.), Lära till lärare: Att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och 

vetenskaplig metodik (s. 21-28). Stockholm: Liber AB. 

 

*Bui.N, Y. & Fagan.M, Y. (2013). The effects of an integrated reading comprehension 

strategy: A culturally responsive teaching approach for fifth-grade students reading 

comprehension. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and 

Youth, 52(2), 59-69. doi:10.1080/1045988X.2012.664581  

 

*Brenna, B. (2012). How graphic novels support reading comprehension strategy 

development in children. Blackwell publishing, 47(2), 88-94. doi:10.1111/j.1741-

4369.2011.00655.x 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

 

Bråten, I. (2008). Läsförståelse - inledning och översikt. I I. Bråten (Red.), Läsförståelse i 

teori och praktik (s. 11-21). Lund: Studentlitteratur. 

 

Damber, U. (2013). Läsning – en demokratifråga från förskolan till gymnasiet. I B. Skar, G. 

& Tengberg, M. (Red.), Läsning! (s. 21-36). Stockholm: Svensklärarföreningen. 

 

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i      

utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. (1. 

utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 

 



Hanna Ljungkvist 
Sara Gustavsson 

25 
 

Fredriksson, U. & Taube, K. (2012). Läsning, läsvanor och läsundersökningar. (1. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Granström, M. (2013). Lässtrategier – hur läser vi kursplanen mellan raderna?. I B. Skar, G. 

& Tengberg, M. (Red.), Läsning! (s. 73-85). Stockholm: Svensklärarföreningen. 

 

Grøver Aukrust, V. & Rydlan, V. (2008) Minoritetsspråkiga barn och läsning. I B. Bråten. 

(Red.), Läsförståelse i teori och praktik (s. 103-121). Lund: Studentlitteratur. 

 

*Kostons, D. & van der Werf, G. (2015). The effects of activating prior topic and 

metacognitive knowledge on text comprehension scores.  The British Psychological 

Society, 85(3), 264-275. doi:10.1111/bjep.12069 

 

Liberg, C. (2008). Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag. Att erövra världen : 

dokumentation av konferensen Grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och 

matematik 26-27 november 2007. (S. 53-68). 
 

*Luciarello M, J. Butler G, A. & Tine T. M. (2012). Meet the “Reading Rangers”: Curriculum 

for Teaching Comprehension Strategies to Urban Third Graders. PennGSE Perspectives 

on Urban Education, 9(2), 1-12. Från http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ992213.pdf 

 

McLaughlin, M. (2012). Reading Comprehension: What every teacher needs to know. The 

Reading Teacher, 65(7), 432-440. Doi:10.1002/TRTR.01064  

 

Ohlin-Scheller, C. (2014). Läsrörelser - om läsande, läsundervisning och nya medier i PISA-

undersökningen tidevarv. KAPET Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, 10(1), 

24-37. Från: https://www.kau.se/files/2016-11/Kapet%202014%20.pdf 

 

*Oruç, A. & Arslan, A. (2016). The impact of self-regulated learning on reading 

comprehension and attitude towards Turkish course and metacognitive thinking. 

Educational reserach and Review, 11(8), 523-529. doi:10.5897/ERR2016.2692 

 



Hanna Ljungkvist 
Sara Gustavsson 

26 
 

*Othman, Y. Mahamud, Z. & Jaidi, N. (2014). The Effects of Metacognitive Strategy in 

Reading Expository Text. Canadian Center of Science and Education, 7(13), 102-111. 

doi:10.5539/ies.v7n13p102  

 

*Reichenberg, M. & Löfgren, K. (2014). An intervention study in grade 3 based upon 

reciprocal teaching. Journal of education and learning, 8(2), 122-131. Från 

http://journal.uad.ac.id/index.php/EduLearn/article/view/214/pdf_37 

 

Reichenberg, M. (2012). Texter, läsförståelse och läsundervisning i Norge och Sverige: En 

översikt. Acta Didactica Norge, 6(1), 1-24. Från 

https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1073/952 

 

*Sagirli, M. (2015). Analysis of reading comprehension levels of fifth grade students who 

learned to read and write with the sentence method. Journal of education and training 

studies, 4(2), 105-112. doi: 10.11114/jets.v4i2.1122  

 

Schmidt, C.& Gustavsson, B (2011). Läsande och skrivande som tolkning och förståelse: 

Skriftspråk som meningsskapande literacypraxis. Pedagogisk forskning i Sverige, 16(1), 

36-51. Från: http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/8083/7132 

 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

 

*Taboada, A. Bianco, S. & Bowerman, V. (2012). Text-Based Questioning: A 

Comprehension Strategy to Build English Language Learners' Content Knowledge. 

Literacy Research and Instruction, 51(2), 87-109. doi:10.1080/19388071.2010.522884  

 

Taube, K. & Fredriksson, U. & Olofsson, Å. (2015). Kunskapsöversikt om läs- och 

skrivundervisning för yngre elever (Vetenskapsrådets delrapport) Stockholm: 

Vetenskapsrådet. Från http://su.diva-

portal.org/smash/get/diva2:813027/FULLTEXT01.pdf 

 

 



Hanna Ljungkvist 
Sara Gustavsson 

27 
 

*Tengberg, M. & Ohlin-Scheller, C. (2013). Improving reading and interpretation in seventh 

grade: A comparative study of the effects of two different models for reading 

instruktion. Education Inquiry, 4(4), 689-713. doi: 

http://dx.doi.org/10.3402/edui.v4i4.23221 

 

Utbildningsdepartementet (1994). Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de 

frivilliga skolformerna: Lpo 94: Lpf 94. Stockholm: Utbildningsdep. 

 

*Varga, A. (2013). Talaktsteoretiska perspektiv på skolans litteratursamtal: En studie i lärares 

lingvistiska strategier. Acta Didactica Norge, 4(4), 689-713. doi: 

http://dx.doi.org/10.3402/edui.v4i4.23221 

 

*Varga, A. (2015). Metakognitiva perspektiv på läsförståelseprocessen. Nordisk tidsskrift för 

allmän didaktik, 1(1). Från http://noad.ub.gu.se/index.php/noad/article/view/13/5 

 

Westlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik för de första 

skolåren. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

 

*Westlund, B. (2013). Att bedöma elevers läsförståelse: en jämförelse mellan svenska och 

kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. Akademisk avhandling, 

Stockholms universitet, Instutionen för pedagogik och didaktik. 

 

Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft: att undervisa i lässtrategier för förståelse: mellanstadiet. 

(1. uppl.) Stockholm: Natur & kultur



Hanna Ljungkvist 
Sara Gustavsson 

 28 

Bilaga A – Sökordhistorik 

 
Datum Databas Sökord/Avgränsning Antal träffar Urval 1 

Till 
granskning 

Urval 2 
Till resultat 

2016-11-14 
 

Swepub Läsförståelse* 
 

Avgränsning 1: 
Tidskriftsartikel 
Refereegranskat 

2012-2016 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

2 
2016-11-14 

 
Swepub Reading comprehension* 

 
Avgränsning 1: 
Tidskriftsartikel 
Refereegranskat 

2012-2016 

 
 
 
 
 

63 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

1 
2016-11-14 

 
 

Eric Reading comprehension* 
 

Avgränsning 1: 
Journal article 
Peer reviewed 

2012-2016 
Avgränsning 2: 

elementary school students 
Avgränsning 3: 

reading strategies 

 
 

 
 
 

1870 
 

463 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
2016-11-15 

 
Swepub Läsförståelse metoder 

 
Avgränsning 1: 
Tidskriftsartikel 
Peer reviewed 

2012-2016 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

Artikel redan vald 
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Datum Databas Sökord/Avgränsning Antal träffar Urval 1 
Till 

granskning 

Urval 2 
Till resultat 

2016-11-15 
 

Swepub Reading comprehension methods 
 

Avgränsning 1: 
Tidskriftsartikel 
peer reviewed 

2012-2016 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

1 
2016-11-16 

 
Eric Reading comprehension 

AND methods 
 

Avgränsning 1: 
Journal Article 
Peer reviewed 

2012-2016 
Avgränsning 2: 

Elementary school students 
Avgränsning 3: 
Middle schools 

 
 
 
 
 
 

637 
 

138 
 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
2016-11-16 

 
Swepub Läsförståelse 

undervisning strategier 
 

Avgränsning 1: 
Tidskriftsartikel 
peer reviewed 

2012-2016 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

Artikel redan vald 
2016-11-16 Swepub 

 
Reading comprehension 

teaching strategies 
 

Avgränsning 1: 
Tidskriftsartikel 
peer reviewed 

2012-2016 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 

Artikel redan vald 
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Datum Databas Sökord/Avgränsning Antal träffar Urval 1 
Till 

granskning 

Urval 2 
Till resultat 

2016-11-18 Eric Reading comprehension AND teaching strategies 
 

Avgränsning: 1 
Journal Article 
Peer-reviewed 

2012-2016 
Avgränsning 2: 

Elementary school students 

 
 
 
 
 

47 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 

 
 
 
 
 

2 
2016-11-25 Swepub Barbro Westlund 

 
Avgränsning 1: 
Tidskriftsartikel 
peer reviewed 

2012-2016 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

2016-11-25 
 

Eric Barbro Westlund 
 

Avgränsning: 1 
Journal Article 
Peer-reviewed 

2012-2016 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

2016-11-28 
 

Manuell sökning Barbro Westlund 
 

Stockholms universitet 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 
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Bilaga B – Artikelöversikt 
 
Publikations år 

Utgivare 
Databas 
Sökord 

Författare Titel Syfte Metod Urval & Bortfall 
Etiska principer 

Slutsats & Resultat 

(2014) Reading 
Horizons. 

Eric - 
Reading 
comprehension* 

Barone, D. & 
Barone, R. 

Stepping into 
science fiction: 
understanding the 
genre. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur elevers 
läsförståelse kunde 
ökas genom 
textsamtal om 
narrativa texter 
(science fiction). 

En kvalitativ metod 
användes där 
insamlingsmetoden 
varit deltagande 
observation. 

27 elever i årskurs 
fem deltog i studien. 
Tre av eleverna 
valdes bort då de 
hade svårigheter med 
läsning. Studien 
genomfördes i 
Turkiet 

Läraren använde en 
strategi i form av frågor 
för att hjälpa eleverna i 
samtalet. Detta 
medverkade till 
elevernas läsförståelse 
genom bearbetning och 
avläsning. 

(2012) 
Blackwell 
publishing. 
 
 
 
 

Eric - 
Reading 
comprehension* 

Brenna, B. How graphic novels 
support reading 
comprehension 
strategy 
development in 
children. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur användandet av 
en visualiserande 
strategi kunde 
medverka till elevers 
läsförståelse. 

En kvalitativ metod 
användes där 
insamlingsmetoden 
varit deltagande 
observation samt 
intervjuer med 
elever.  

En klass i årskurs 
fyra deltog i studien 
och genomfördes i 
USA. 

Resultatet visade att 
eleverna som 
visualiserade (skapade 
bilder i tankarna) under 
tiden de läste inte 
medverkade till 
läsförståelsen då ett av 
läsförståelsens moment 
föll bort. 

(2013) 
Preventing School 
Failure: Alternative 
Education for 
Children and Youth.  
 
 
 

Eric - 
Reading 
comprehension 
Teaching strategies 

Bui. N, Y. & 
Fagan. M, Y. 

The Effects of an 
Integrated Reading 
Comprehension 
Strategy: A 
Culturally 
Responsive 
Teaching Approach 
for Fifth-Grade 
Students' Reading 
Comprehension. 

Syftet med studien 
var att förbättra 
läsförståelsen hos 
elever i årskurs fem 
genom att använda 
läsförståelsestrategie
r i undervisningen. 

En kvalitativ metod 
användes där 
insamlingsmetoden 
varit analyser av 
läsförståelsetester 
samt samtal med 
elever som 
transkriberades till 
löpande text. 

49 elever ur årskurs 
fem valdes ut samt 
klassens två 
klasslärare och 
genomfördes i USA. 
  

Genom att integrera 
strategierna att ställa 
frågor, att klargöra, att 
sammanfatta 
i undervisningen 
medverkade det till 
elevernas läsförståelse 
genom bearbetning och 
avläsning.  

(2015) The British 
Psychological 
Society. 

Eric - 
Reading 
comprehension* 

Kostons, D. &  
van der Werf, G. 

The effects of 
activating prior 
topic and 
metacognitive 
knowledge on text 
comprehension 
scores. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
effekterna på elevers 
läsförståelse genom 
en strategi där 
eleverna klargjorde 
texters innehåll. 

En kvalitativ metod 
användes där 
insamlingsmetodens 
varit analyser av 
tester både före och 
efter eleverna läst 
olika texter. 

88 holländska elever 
i årskurs fem deltog i 
studien och 
genomfördes i 
Nederländerna. 
 
 
 

Resultatet visade att en 
strategi där eleverna 
klargjorde texters 
innehåll medverkade till 
elevernas läsförståelse.  
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Publikations år 
Utgivare 

Databas 
Sökord 

Författare Titel Syfte Metod Urval & Bortfall 
Etiska principer 

Slutsats & Resultat 

(2012) 
PennGSE 
Perspectives on 
Urban Education. 
 
 
 

Eric - 
Reading 
comprehension 
Teaching strategies 

Lucariello. M, J. 
Butler. G, A.& Tine. 
T, M. 

Meet the “Reading 
Rangers”: 
Curriculum for 
Teaching 
Comprehension 
Strategies to Urban 
Third Graders. 

Syftet med 
undersökningen var 
att undersöka 
effekten av en 
visualiserande 
strategi på elevers 
läsförståelse. 

En kvalitativ metod 
användes där 
insamlingsmetoden 
varit analyser av två 
elevgruppers tester 
dels före en läst text 
men även efter att 
undersökningen 
genomfördes samt 
analyserades.   
 
 

45 elever ur årskurs 
tre ingick i studien 
och genomfördes i 
USA. 

Strategin där eleverna 
visualiserade (skapade 
bilder i tankarna under 
läsningen) och läste 
texter medverkade till 
elevernas läsförståelse. 
Elevgruppen som 
använde strategin hade 
bättre resultat på efter-
testerna än den grupp 
som inte använde 
strategin. 

(2016) 
Educational reserach 
and Review. 
 
 

Eric - 
Reading 
comprehension AND 
methods 
 
 
 
 
 
 

Oruç, A. & 
Arslan, A. 

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

Syftet med studien 
var att undersöka 
effekterna på elevers 
läsförståelse genom 
en strategi där 
eleverna klargjorde 
texters innehåll. 

En kvalitativ metod 
användes där 
insamlingsmetoden 
varit analyser av 
läsförståelse-tester 
samt intervjuer med 
elever. 
 
 

37 elever ur årskurs 
fem deltog i studien 
och genomfördes i 
Turkiet. 
 
Studien genomfördes 
utefter ett samtycke 
med elevernas 
föräldrar samt 
skolan. 

Resultatet av studien 
visade att eleverna som 
använde strategin där de 
klargjorde texters 
innehåll vid läsning 
medverkade till 
elevernas läsförståelse. 
  

(2014) Canadian 
Center of Science 
and Education. 

Eric - 
Reading 
comprehension* 
 
 
 

Othman, Y. 
Mahamud, Z. & 
Jaidi, N. 

The Effects of 
Metacognitive 
Strategy in Reading 
Expository Text. 

Syftet med studien 
var att utvärdera 
elevernas 
läsförståelse med 
hjälp av en 
frågestrategi. 

En kvalitativ metod 
användes där 
insamlingsmetoden 
observationer och 
läsförståelsetester 
som analyserats. 

60 elever mellan 10 
och 11 år deltog i 
studien och 
genomfördes i 
Malaysia. 
 

Strategin där eleverna 
ställde frågor till texter 
under läsning 
medverkade till 
elevernas läsförståelse. 
 

(2014)  Journal of 
Education and 
Learning. 

Swepub - 
Reading 
comprehension* 

Reichenberg, M. & 
Löfgren, K. 

An intervention 
study in grade 3 
based upon 
reciprocal teaching. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
elevers läsförståelse 
genom strategierna 
inom metoden 
Reciprocal 
Teaching. 

En kvalitativ metod 
användes där 
insamlingsmetoden 
varit 
videoinspelningar 
som sedan 
transkriberats till 
löpande text samt 
analys av 
läsförståelsetester. 
 

30 elever i årskurs 
tre samt tre lärare 
ingår i 
undersökningen och 
genomfördes i 
Sverige. 
 
Föräldrar och elever 
har gett samtycket 
till den frivilliga 
undersökningen. 

Resultatet visade att när 
eleverna använde 
strategierna inom 
metoden Reciprocal 
Teaching (ställde 
frågor, förutspådde, 
sammanfattade och 
klargjorde) medverkade 
det till elevernas 
läsförståelse genom 
läsning och bearbetning.  
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Publikations år 
Utgivare 

Databas 
Sökord 

Författare Titel Syfte Metod Urval & Bortfall 
Etiska principer 

Slutsats & Resultat 

(2015) Journal of 
Education and 
Training studies 
(Redfame 
Publishing). 

Eric –  
Reading 
comprehension 
Methods 

Sagirli, M. Analysis of Reading 
Comprehension 
Levels of Fifth 
Grade Students Who 
Learned to Read and 
Write with the 
Sentence Method. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
läsförståelse hos 
elever genom 
strategin som 
innebar att ställa 
frågor, öppna och 
slutna. 

En kvantitativ metod 
användes och 
insamlingsmetoden 
ha varit mätningar 
av 
läsförståelsetester.  
 
 

Tusen elever i 
årskurs fem valdes ut 
för studien och 
genomfördes i 
Turkiet. 
 
 
 

Strategin som innebar 
att lärarna ställde frågor 
till texten under 
elevernas läsning 
medverkade till 
elevernas läsförståelse 
genom bearbetning. 

(2012) 
Literacy Research 
and Instruction. 
 
 
 

Eric - 
Reading 
comprehension* 

Taboada, A. Bianco, 
S. & Bowerman, V. 

Text-Based 
Questioning: A 
Comprehension 
Strategy to Build 
English Language 
Learners' Content 
Knowledge. 

Syftet med studien 
var att undersöka en 
strategi där elever 
ställde frågor kring 
texters innehåll och 
om denna strategi 
kunde utveckla 
elevers läsförståelse 
i naturvetenskap. 

En kvalitativ metod 
användes där 
insamlingsmetoden 
varit analyser av 
läsförståelsetester. 

Två klasser i årskurs 
fem deltog i studien 
med totalt 60 elever 
och genomfördes i 
USA. 

Resultatet av studien 
visade att frågestrategin 
som innebar att eleverna 
ställde frågor till en läst 
text medverkade till 
elevernas läsförståelse 
genom ett samspel 
mellan text och läsare. 
 

(2013) 
Education Inquiry. 

Swepub - 
Reading 
comprehension 
Methods 

Tengberg, M. & 
Ohlin-Scheller, C. 
 

Improving reading 
and interpretation in 
seventh grade: a 
comparative study of 
the effects of two 
different models for 
reading instruction. 

Syftet med studien 
var att ge en 
förståelse kring 
olika 
undervisningsstrateg
ier och om de kan 
medverka till elevers 
läsförståelse. 
 
 

En komparativ 
ansats användes för 
att kunna jämföra 
resultaten. 
Insamlingsmetoden 
har varit intervjuer 
med både lärare och 
elever. 

Tre utbildade 
svensklärare och tre 
klasser med elever 
från årskurs sju 
deltog i studien och 
genomfördes i 
Sverige. 
 
Deltagarna 
informerades om 
studiens syfte, 
föräldrar gav 
samtycke för 
deltagandet då 
eleverna var under 
15 år. 

Strategierna att förutspå 
och sammanfatta 
visades inte medverka 
till elevernas 
läsförståelse då 
strategierna inte 
möjliggjorde en 
bearbetning vilket 
resulterade i att 
läsförståelsen inte 
utvecklades. 
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Publikations år 
Utgivare 

Databas 
Sökord 

Författare Titel Syfte Metod Urval & Bortfall 
Etiska principer 

Slutsats & Resultat 

(2013) Acta 
Didactica Norge. 

Swepub - 
Läsförståelse* 

Varga, A.  Talaktsteoretiska 
perspektiv på 
skolans 
litteratursamtal: En 
studie i lärares 
lingvistiska 
strategier. 

Syftet med studien 
var att analysera 
textsamtalet för 
elevers utveckling 
av läsförståelse.   
 
 
 
 
 
 
 
 

En kvalitativ metod 
användes där 
insamlingsmetoden 
varit analyser av 
videoinspelningar. 

Två klasser i årskurs 
tre och sju samt fyra 
lärare deltog i 
studien och 
genomfördes i 
Sverige. 
 
De etiska principer 
som efterföljdes var 
informations-, 
samtyckes-, 
konfidentialitets- 
samt 
nyttjandekravet. 

Lärarna använde 
frågestrategin i 
textsamtalet i 
undervisningen av 
läsförståelse vilket 
medverkade till 
elevernas läsförståelse 
då strategin 
möjliggjorde att 
eleverna kunde bearbeta 
texten under läsningen. 
 
 
 

(2015) Nordisk 
tidskrift för allmän 
didaktik. 

Swepub - 
Läsförståelse* 

Varga, A. Metakognitiva 
perspektiv på 
läsförståelse-
processen. 
En studie av skolans 
textsamtal kring 
skönlitteratur. 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur textsamtal kring 
skönlitteratur kunde 
stödja elevernas 
läsförståelse. 
 

En kvalitativ metod 
användes där 
insamlingsmetoden 
varit analyser av 
videoobservationer 
av textsamtal. 

Två klasser 
(årskurserna sex och 
sju), fyra lärare samt 
en specialpedagog 
deltog i studien och 
genomfördes i 
Sverige. 
 
De etiska principer 
som efterföljdes var 
informations-, 
samtyckes-, 
konfidentialitets- 
samt 
nyttjandekravet. 

Resultatet visade att 
lärarna använde 
frågestrategin i 
textsamtalet i 
undervisningen av 
läsförståelse vilket 
medverkade till 
elevernas läsförståelse 
då frågorna stöttade 
eleverna i läsprocessen.  
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Publikations år 
Utgivare 

Databas 
Sökord 

Författare Titel Syfte Metod Urval & Bortfall 
Etiska principer 

Slutsats & Resultat 

(2013) 
Institutionen för 
pedagogik och 
didaktik. 

Libris - 
Barbro Westlund 

Westlund, B. Att bedöma elevers 
läsförståelse- en 
jämförelse mellan 
svenska och 
kanadensiska 
bedömningsdiskurse
r i grundskolans 
mellanår. 

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

Studien har en 
komperativ ansats 
som innefattade en 
kvalitativ metod där 
insamlingsmetoden 
varit intervjuer med 
lärare. 

Tio lärare ingår i 
studien, från början 
var det elva men en 
lärare blev under 
studiens gång 
långtidssjukskriven 
och genomfördes i 
Sverige och Kanada. 
 
De etiska principer 
som efterföljdes var 
informations-, 
samtyckes-, 
konfidentialitets- 
samt 
nyttjandekravet. 

Ett av resultaten (endast 
de kanadensiska 
lärarna) i studien visade 
att lärarna använde 
strategier ställa frågor, 
förutspå, klargöra och 
sammanfatta vilket 
medverkade till 
elevernas läsförståelse. 
Strategierna 
möjliggjorde att 
eleverna fick verktyg 
för att bearbeta texters 
innehåll. 
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Bilaga C – Kategoriöversikt 
  

Titel, författare, år Att ställa 
frågor 

Att 
förutspå 

Att 
klargöra 

Att 
sammanfatta 

Att 
visualisera 

Barone, D. & Barone, R. (2014) 
 

Stepping into science fiction: understanding the genre. 

 
 

X 

    

Brenna, B. (2012) 
 

How graphic novels support reading comprehension strategy development in children. 

 
 

 
 

   
 

X 
Bui. N, Y. & Fagan. M, Y. (2013) 

 
The Effects of an Integrated Reading Comprehension Strategy: A Culturally Responsive 

Teaching Approach for Fifth-Grade Students' Reading Comprehension. 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 

Kostons, D. & Van der Werf, G. (2015) 
 

The effects of activating prior topic and metacognitive knowledge on text comprehension 
scores. 

 
 

 

  
 

 
X 

  

Lucariello. J, M. Butler. A, G. & Tine. M, T. (2012) 
 

 Meet the “Reading Rangers”: Curriculum for Teaching Comprehension Strategies to Urban 
Third Graders. 

     
 
 

X 
Oruç, A. & Arslan, A. (2016) 

 
The impact of self-regulated learning on reading comprehension and attitude towards Turkish 

course and metacognitive thinking. 

 
 
 
 

  
 
 

X 

 
 

 
 

 

Othman, Y. Mahamud, Z. & Jaidi, N. (2014) 
 

The Effects of Metacognitive Strategy in Reading Expository Text. 

 
 

X 

   
 

 

Reichenberg, M. & Löfgren, K. (2014) 
 

An intervention study in grade 3 based upon reciprocal teaching. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

Sagirli, M. (2015) 
 

Analysis of Reading Comprehension Levels of Fifth Grade Students Who Learned to Read and 
Write with the Sentence Method. 

 
 
 

X 
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Titel, författare, år Att ställa 
frågor 

Att 
förutspå 

Att 
klargöra 

Att 
sammanfatta 

Att 
visualisera 

Taboada, A. Bianco, S. & Bowerman, V. (2012) 
 

Text-Based Questioning: A Comprehension Strategy to Build English Language Learners' 
Content Knowledge. 

 
 

 
X 

    

Tengberg, M. & Ohlin-Scheller, C. (2013) 
 

Improving reading and interpretation in seventh grade: a comparative study of the effects of 
two different models for reading instruction. 

 
 
 
 

 
 
 

X 

 
 
 
 

 
 
 

X 

 

Varga, A. (2013) 
 

Talaktsteoretiska perspektiv på skolans litteratursamtal: En studie i lärares lingvistiska 
strategier. 

 
 
 

X 

    

Varga, A. (2015) 
 

Metakognitiva perspektiv på läsförståelse-processen. 
En studie av skolans textsamtal kring skönlitteratur. 

 
 
 

X 

    

Westlund, B. (2013) 
 

Att bedöma elevers läsförståelse-en jämförelse mellan svenska och kanadensiska 
bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 

 
Antal källor för respektive kategori 

 

 
9 

 

 
3 

 
5 

 
4 

 
2 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Hanna Ljungkvist
Sara Gustavsson


