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1. Förord
I vår framtida yrkesroll ser vi det som en stor utmaning att undervisa i både läsinlärning och
läsutveckling. För att i framtiden fortsätta bidra till goda prestationer, måste vi som utbildar
oss ha kunskap om hur vi bör arbeta för att utveckla elevers strategier som kan gynna deras
läsförståelse. I den reviderade läroplanen 2017 för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet (Skolverket, 2017b) samt i Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska
(Skolverket, 2017a) står det att eleverna ska ges undervisning i olika lässtrategier. Det ges
dock ingen konkret anvisning om hur läraren ska gå tillväga. Vi anser därför att detta är något
vi borde fått mer kunskaper om under lärarutbildningen. Trots att vi har läst 30
högskolepoäng i ämnet svenska, upplever vi att vi vill ha mer kunskaper om strategier och
pedagogiska tillvägagångssätt som vi kan implementera i vår undervisning för att förbättra
elevernas läsundervisning. Av den anledningen gör vi denna litteraturstudie.
Under arbetsprocessen har vi delat upp och läst artiklarna individuellt, men valt att befinna
oss på samma arbetsplats för att hela tiden kunna ha en dialog kring artiklarnas relevans och
resultat. Under vår skrivprocess har vi både valt att skriva delar av arbetet var för sig, för att
sedan läsa och ta del av varandras texter men även gemensamt skrivit fram vissa delar.
Oavsett arbetssätt har vi alltid varit noga med att läsa texten tillsammans, för att vara säkra på
att båda två förstått och varit nöjda med texten.
Vi vill rikta ett tack till våra handledare, Annette Johnsson och Bo Nurmi, för ert engagemang
och er givande handledning under hela arbetsprocessen.

Cecilia Patriksson och Malin Bengtsson
Halmstad, 2018
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2. Bakgrund
2.1 Problemområde
I den reviderade läroplanen 2017 för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
(Skolverket, 2017b), vilken vi vidare kommer benämna som Lgr 17, står det att skolans
uppdrag är att förbereda eleverna för att kunna leva och verka i samhället (2017b, s. 7-11).
Dagens elever växer upp i ett samhälle som innefattar ett stort informationsflöde, med snabb
förändringstakt och en ständigt ökande digitalisering. Det ställs höga krav på förståelse och
flexibilitet. För att eleverna ska kunna verka i samhället är språkförmågan viktig och vikten
av att kunna läsa är av stor betydelse (ibid). I Lgr 17 skriver Skolverket att språket är ett
redskap för att tänka, kommunicera och lära (Skolverket, 2017a). Vidare skriver Skolverket
att språket är avgörande för lärandet både i skolan och under hela livet (ibid).
I dagens samhälle möter eleverna texter i de flesta vardagliga situationer. Att det har stor
betydelse att kunna läsa synliggörs i den reviderade läroplanen Lgr 17 (Skolverket, 2017b),
där det har tillkommit kunskapskrav i läsförståelse för eleverna redan i årskurs 1.
Kunskapskravet innebär att eleverna kan: kommentera och återge någon för eleven viktig del
av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse (Skolverket, 2017b, s.
258). Tidigare fanns endast ett godtagbart kunskapskrav i årskurs 3. Vidare beskriver
Skolverket (2016b) läsförståelse som en process som kan ses ur fyra olika processer utifrån
kunskapskraven i kursplanen för svenska. De olika läsförståelseprocesserna kan vara till hjälp
för både lärare och elev för att se vilka strategier det är som eleven klarar eller vilka hen inte
behärskar. Genom arbete med en text innefattar de fyra processerna:
1.
2.
3.
4.

Dra slutsatser och ge svar.
Hitta önskad information.
Samla, reflektera och tolka information för att kunna hitta underliggande budskap.
Undersöka innehållet, språk och textuella drag (ibid).

Kunskapskravet i årskurs 1 innebär också att eleven genom ljudningsstrategier och
helordsläsning bekantar sig med elevnära texter som de sedan kan återberätta. Eleven ska
kunna föra resonemang och uttrycka jämförelser i samtal utifrån texter som eleven lyssnat till.
Utifrån detta ska eleven även kunna vara observant för problem i sin läsning och korrigera sig
därefter (Skolverket, 2017b, s. 258). Läsförståelse är ett centralt innehåll i svenska i alla
årskurser och alla elever ska få undervisning om hur de ska gå tillväga för att läsa olika texter
(Skolverket, 2017a). Lundberg och Herrlin (2014, s. 5) anser att skolans viktigaste uppgift är
att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda texter. Skolinspektionen (2015) skriver
att det inte är en överdrift att säga att förmågan att läsa och skriva är en förutsättning för i
princip allt lärande. För de elever som har problem med det svenska språket kan det medföra
andra problem och svårigheter (Persson, 2013, s. 74-75). Frustrationen hos eleven kan ge
uttryck i form av stökighet och andra beteendeproblem (ibid).
Senare upp i skolåren har tidigare PISA-undersökningar utförda av OECD, visat flera fallande
resultat för 15-åringars kunskap i läsförståelse i Sverige. Den senaste undersökningen,
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genomförd 2015, visade att elevernas kunskaper förbättrats jämfört med 2009, men det gick
inte att specifikt säga vad förbättringarna berodde på (Skolverket, 2016c). Det är viktigt att
lärare, verksamma som nyutbildade har stor kompetens inom området för läsning och
läsförståelse och ständigt strävar efter att fortbilda sig. Detta för att motverka fallande resultat.
Westlund (2009, s. 55) anser att den viktigaste faktorn är lärarens kompetens för att eleverna
ska uppnå kunskapsmålen. När eleverna kommer till skolan har de med sig sin unika
bakgrund och alla har olika lång väg att nå målen. Detta kan innebära en stor bredd av olika
kvaliteter och grundläggande kunskaper, som kan medföra en stor utmaning för lärare. Fälth,
Gustafsson, Svensson och Tjus(2014, s. 2) beskriver det som en stor utmaning för både
forskare och praktiserande lärare att utveckla, sprida och implementera metoder för att hjälpa
elever att erhålla en god läsförmåga. Lundberg och Herrlin (2014, s. 6) skriver även att när
eleverna börjar i skolan har de kommit olika långt i sin läsutveckling. De har olika
utgångspunkter, och som lärare gäller det att följa varje elevs utveckling för att kunna ge
individuell hjälp utifrån deras behov.
Frost (2003, s. 115-119) skriver att genom individualisering ska läsundervisning anpassas
efter varje enskild elevs rådande utvecklingsstadium. Fälth et al. (2014, s. 8) anser att den
individuella nivåanpassningen är avgörande för elevernas fortsatta arbete. Frost (2003, s. 115119) belyser även att skillnaden mellan elever som följer den normala utvecklingskurvan och
elever med svårigheter handlar det om förmågan att etablera goda strategier för läsning. Även
Lundberg och Herrlin (2014, s. 17) slår fast att elever med svårigheter kan ha problem med att
komma ihåg det de läst, eftersom det tar mycket energi att avkoda texten. Den som läser med
flyt behöver inte koncentrera sig på att identifiera de skrivna orden, utan kan istället rikta sin
uppmärksamhet på textens innebörd, det vill säga skapa kopplingar mellan tankar och idéer
som uttrycks i texten, men även mellan det som står i texten och sina egna erfarenheter.
Lundberg (2006, s. 5-8) menar att de barn som redan innan skolstarten kommit en bit i sin
läsutveckling inte är lika beroende av undervisningsformen i skolan, och för de med
svårigheter blir den första läsundervisning helt avgörande.
På lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad består ämnet svenska av 30 högskolepoäng,
vilket motsvarar 20 veckors studier. Utbildningen innefattar forskning som visar att elever
kan skriva sig till läsning med hjälp av digitala verktyg, att bilder kan hjälpa elever vid
läsförståelse och olika läskaraktärer som kan hjälpa eleverna till bättre läsförståelse. Samtidigt
finns det forskare som anser motsatsen. Trageton (2009, s. 7) har forskat kring skriv- och
läslärande där datorn används som redskap. Strategin benämner han ASL, att skriva sig till
läsning. Han anser att för många 6-åringar är det svårt att skriva för hand och att datorn är ett
enklare skrivredskap än pennan, vilket resulterar i att eleverna lär sig läsa genom sin egen
skrivning (ibid, s. 9). Å andra sidan skriver Vetenskapsrådet att effekterna av att använda sig
av datorer eller surfplattor gynnar mer skrivinlärningen och eleverna i de äldre åren
(Vetenskapsrådet, 2015, s. 98-112). Fälth et al.(2014, s. 4) anser att eftersom datorn idag ingår
i delar av undervisningen är det viktigare än förr att utvärdera vad som leder till läs- och
skrivutveckling. Lundberg och Herrlin (2014, s. 7) använder sig av en annan lässtrategi, då de
anser att barns läsförmåga innefattar följande dimensioner: fonologisk medvetenhet,
ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och slutligen läsintresse. Det viktiga anser de är
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att göra en kartläggning av elevernas läsning (ibid). Fonologisk medvetenhet innebär att man
förstår ett språks olika ljud, hur de förhåller sig till varandra och bildar ord. Ordavkodning
innebär att kunna läsa av ord.
Gällande bilder i böcker anser Edwards (2008, s. 104) att det är mycket viktigt att arbeta med
bilden för att samtala om bildens berättelse. För att sedan fundera kring vad de tror att boken
kommer att handla om. Hon menar att barnen inleder med att läsa de ordlösa pekböckerna, för
att sedan läsa böcker med fåtaliga ord, som så småningom leder till att läskoden knäcks
någonstans på vägen (ibid, s. 94). Å andra sidan menar Skolverket (2016a) att för den som
inte kan ta till sig informationen i bilden kan bilden i stället ha en negativ effekt för lärandet.
De eleverna missar då det som bilden är tänkt att tillföra (ibid).
De olika läs karaktärer, även kallade läsfixare, som lärarutbildningen på Högskolan i
Halmstad har föreläst om utgår från Reciprocal Teaching (RT). Westlund (2009, s. 75-76)
refererar till två andra forskare, Palinscar och Brown, som har tagit fram dessa lässtrategier
genom att studera hur goda läsare gör när de läser. Dessa strategier innebär att eleven ska
förutspå, samarbeta, granska texten, skapa berättelsekartor, sammanfatta, besvara och ställa
frågor. Både Westlund (2009, s. 192) och Vetenskapsrådet (2015, s. 111) nämner dessa som
framgångsrika strategier. Westlund har sedan gjort sin tolkning och försvenskat denna modell,
där hon benämner strategierna läsfixare med karaktärerna Spågumman Julia, Nicke nyfiken,
Fröken Detektiv och Cowboy-Jim som finns som stöd åt eleverna i läsprocessen (2009, s.
192).

2.2 Centrala begrepp
Nedan redovisar vi studiens mest centrala begrepp, detta för att förtydliga innebörden av
begreppen.
Strategier
Strategier handlar om ett sätt att angripa ett problem för att lösa det.
Ljudningsstrategier
Det finns enkel och avancerad ljudningsstrategi. Enkel ljudningsstrategi är att använda sig av
bokstavens ljud för att läsa ut ett ord. Avancerad ljudningsstrategi innebär att ljuda ihop flera
ord i en mening.
Lässtrategier
Lässtrategier är olika former av strategier som kan användas före, under och efter läsning för
att utveckla läsningen och läsförståelsen.
Läsförståelse
Läsförståelse innebär förmågan att bearbeta och förstå en text.
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2.3 Syfte och frågeställningar
Resultat från PIRLS 2016 visar att undervisning om lässtrategier i svenska skolor har ökat
sedan de tidigare genomförda undersökningarna. Trots denna utveckling får elever i Sverige,
jämfört med genomsnittet i EU- och OECD-länderna som deltagit, i mindre utsträckning
möjligheter att utveckla olika slags lässtrategier. Detta menar PIRLS 2016 ger underlag till att
fortsätta och följa utvecklingen (Skolverket, 2017c).
Det är lärarens uppdrag att ge sina elever olika lässtrategier för att de ska kunna tolka och
förstå texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll (Skolverket,
2017b). En lässtrategi kan beskrivas som en aktiv handling för att förstå en text (Hallesson,
2016). Denna litteraturstudies syfte är att undersöka vilka strategier som är gynnsamma för de
elever som är i början av sin läsutveckling. Det är av stor vikt i dagens samhälle att kunna
läsa, skriva och kommunicera och av den anledningen vill vi undersöka strategier för
yrkesprofession som kan gynna elevernas utveckling till god läsning. Syftet har därefter
mynnat ut i följande frågeställningar:
● Vilka lässtrategier kan elever använda för att gynna sin läsförståelse?
● Vilka lässtrategier kan lärare använda i undervisningen som kan gynna elevers
läsförståelse?
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3. Metod
Alla genomförda söksträngar som legat till grund för insamlingen av artiklar för vår
litteraturstudie finns i vår sökordstabell (se Bilaga A). Där har vi sammanställt information
om vilken databas som sökningarna är genomförda i, vilka sökord som har använts, urval,
antal träffar, antal valda artiklar och datum för när sökningarna har genomförts. Alla artiklar
är “peer-reviewed” och inom tidsspannet 2009-2018.

3.1 Systematiska sökningar
Vi har genomfört sökningar i databaserna ERIC och Swepub för att få fram både nationella
och internationella studier i litteraturstudien. När vi genomförde våra sökningar i databasen
ERIC fick vi översätta de svenska sökorden till engelska, eftersom det är en sökbas på
engelska. De sökord som valdes ut i den första söksträngen var reading strategies AND
elementary school då fokus för studien är läsning och olika lässtrategier i grundskolan,
årskurserna F-3. En avgränsning gjordes även i sökningen gällande publiceringsdatum, från år
2009 till 2018. Detta för att få fram forskning om elevers läskunskaper som gjorts under det
senaste decenniet, då undersökningar utförda av PISA från 2009 och framåt visar att svenska
elevers läskunskaper förbättrats. Alla sökningar är även “peer-reviewed”, vilket innebär att
texterna har blivit granskade så innehållet är vetenskapligt och med god validitet. Denna
sökning gav först ett resultat på 320 artiklar. Då gjordes ytterligare en avgränsning genom att
addera ordet förståelse, comprehension, eftersom detta är ett centralt begrepp i vår
litteraturstudie. Sökningen resulterade då i 173 artiklar. Vi gjorde en till avgränsning efter
denna sökning då vi ville få sökträffar på lärarens roll och därför valdes begreppet teaching
method* ut. Genom att använda en trunkering inkluderar sökningen undervisningsmetoder i
både plural och singular. Denna sökning blev reading strategies AND elementary school AND
comprehension AND teaching method* och hade mer fokus på undervisningsmetoder för
lässtrategier och resulterade i 72 artiklar. Alla abstracts lästes och därefter valdes 13 artiklar
ut som var relevanta för vår litteraturstudie utifrån syfte och frågeställningar.
Under arbetsprocessen för insamling av forskning delade vi upp artiklarna och därefter
bearbetades artiklarna individuellt.Vi valde att bearbeta texterna på samma arbetsplats och då
fanns det möjligheter för att diskutera eventuella oklarheter. Under tiden för insamling av
forskning beslutade vi gemensamt urval för bortsortering. Denna bortsortering är
genomgående i alla fyra söksträngar. Bortsorteringen innefattar artiklar som endast berör
högre årskurser, andraspråkselever, läsförståelse i andra ämnen, bedömning av läsförståelse,
elever med inlärningssvårigheter eller funktionsnedsättningar, artiklar utan framskrivet
resultatavsnitt och artiklar om hur man läser på digitala plattformar. Dessa artiklar ansågs av
oss författare inte vara relevanta för litteraturstudiens frågeställningar.
Därefter genomförde vi en andra sökning då det successivt framkom att söksträngarna gav
mest forskning om elever, deras svårigheter och vad de kan behöva för hjälp för att utveckla
sin läsförståelse. Av den anledningen beslutade vi att i vår andra söksträng rikta mer fokus på
lärare och hur lärare kan arbeta för att utveckla elevers läsning och läsförståelse. Sökningen
inleddes därför med teaching strategies och för att få sökningen att fokusera på läsförståelse
9

lades reading comprehension till och därefter elementary school för att få studier grundade i
relevanta årskurser, som i denna studie är grundskolan. Sökningen gav 22 träffar som är
“peer-reviewed” och inom tidsspannet 2009-2018. Ur denna söksträng togs två nya artiklar ut
och en tredje återfanns i söksträng ett.
I den tredje söksträngen riktades fokus mer på strategier som lärare kan använda sig av i sin
undervisning. Eftersom en del av syftet med litteraturstudien är att hitta strategier som lärare
kan införa i sin undervisning för att gynna elevers läsförståelse. Söksträngen blev därför
ändrad till: Strateg* teachers” AND “reading comprehension” AND “elementary school.
Sökningen gav 21 artiklar och av dessa valdes fem ut, varav fyra fanns i första söksträngen.
I den fjärde söksträngen användes ett sökord som var återkommande som ett nyckelord i
tidigare artiklar. Sökordet var improve och detta användes i sökningen tillsammans med
begreppen reading comprehension, elementary school, Method*, Strateg*, teach* som
använts i tidigare söksträngar. Återigen har trunkering använts, här vid flera begrepp, för att
få med artiklar där orden används både i singular och plural. Sökningen gav 63 artiklar varav
tio artiklar valdes ut och lästes i fulltext, där fyra var nya artiklar och resterande sex återfanns
i söksträng ett. Trots att vi gjorde ändringar i söksträngarna, för att skaffa mer forskning om
strategier som lärare kan använda sig i sin undervisning, återfanns de flesta artiklar i den
första utvalda söksträngen. Vi ansåg att vårt resultat var mättat i ERIC och gjorde ytterligare
sökningar i SwePub. Vi inledde med att använda samma sökord som användes i första
söksträngen, eftersom vi ansåg att det var den som gav oss mest relevanta träffar.
I SwePub har vi även där valt att söka på engelska och efter vetenskapliga artiklar som är
refereegranskade. Söksträngen Reading strategies comprehension teaching methods
elementary school, resulterade i 0 träffar. Vi valde att successivt ta bort ord ur söksträngen.
När vi sökte på reading strategies comprehension teaching methods fick vi två träffar som
endast berör elever i de äldre årskurserna något som inte är relevant för vår studie. Tredje
sökningen med endast reading strategies comprehension resulterade i 22 artiklar. Efter att ha
läst alla abstracts valdes inga av dessa ut då de berörde elever i högre årskurser, vilket var ett
av våra kriterier vid bortsorteringen. Vi gjorde istället riktade sökningar på en av de strategier
som vi har tagit del av under lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad, nämligen ASL. De
sökord som vi använde var writing to read elementary school. Det gav oss ett resultat på 2
artiklar. Endast en artikel valdes ut eftersom den andra saknade ett resultatavsnitt.

3.2 Manuella sökningar
Det var via Skolverkets hemsida och sökningar på läsförståelse, som är ett centralt begrepp
för denna studie, som information om Yvonne Hallesson (2016) och hennes avhandling “Att
undersöka hur högpresterande elever gör när de läser” påträffades. Efter att ha läst delar ur
avhandlingen föll den bort på grund av att den berör elever på gymnasienivå, eftersom det är
ett urval vi gjort vid vår bortsortering då vi inriktat oss på de lägre årskurserna. Eftersom
avhandlingen inte används i vår resultatdel har vi valt att referera till Hallesson (2016) i vår
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bakgrund, då hon lyfter aspekter om hur viktig läsförståelsen är och svårigheter med
tolkningen av vad en lässtrategi är.

3.3 Genomförande
3.3.1 Kategorier
Efter att ha läst och sammanfattat valda artiklar skrev vi ut sammanfattningarna i
pappersformat för att sortera dem i kategorier. Till en början konstruerade vi två kategorier,
dessa var strategier och ordförråd/meningsstruktur. Det var dock många artiklar som inte
kunde placeras in i dessa kategorier. Istället sorterades de in i följande kategorier: strategier
före läsning, under läsning, efter läsning samt strategier och kunskaper för lärare. Vid
genomgången av varje artikel har det förts en dialog mellan oss författare och därefter har ett
gemensamt beslut fattats om vilken kategori artikeln ska tillhöra. I kategoritabellen (se Bilaga
B) uppkom en ny kategori, strategier för hela läsprocessen, det innefattar artiklar som lyfter
alla delar av läsprocessen. Namnet på kategorin strategier och kunskaper för lärare ändrade
vi eftersom vi ansåg att flera andra artiklar i övriga kategorier även behandlar detta. Det nya
namnet på kategorin ändrades därför till lärarens roll, med ytterligare ett fokus på just
lärarens betydelse.
Kategorin strategier före läsning innefattar två artiklar som handlar om att få en förförståelse
av ord, bryta ner meningar samt att förutspå vad texten kommer att handla om. Den andra
kategorin, strategier under läsning, innehåller två valda artiklar som handlar om hur eleven
kan stanna upp, fundera och bearbeta det de läser under sin läsning. Kategorin strategier efter
läsning omfattar en artikel som handlar om specifikt “story-mapping” som innebär att eleven
sammanfattar det som just lästs. Eleven får en tydligt struktur på vad de ska ta med sig från
texten. Som nämnts ovan gav kategoritabellen en ny kategori som innefattar strategier för
hela läsprocessen. Denna kategori innehåller tio artiklar med olika strategier för alla delar av
läsprocessen. Sista kategorin, lärarens roll, innefattar sex artiklar som beskriver både vad
läraren kan behöva för kunskaper om läsundervisning för läsförståelse, men framförallt
lärarens roll och betydelse för eleverna i undervisningen.
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4. Resultat
Arbetets process och struktur utgår ifrån vad Dimenäs (2007, s. 98-102) beskriver som en
litteraturstudie. Det är en studie som innefattar arbete utifrån en eller flera frågor som
klarläggs genom att forskaren ställer källor jämsides varandra för att belysa likheter och
skillnader. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 26-28) beskriver formen av
litteraturstudie som en systematisk litteraturstudie, då forskare genom systematiska
litteraturstudier kan besvara praktiska frågeställningar om exempelvis vad som fungerar eller
inte. Vilket denna studie har till avsikt att göra utifrån problematik som kan uppstå inom
läraryrket. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 28) framhäver även att genom systematiska
litteraturstudier redogörs tydligt de använda metoderna som är relevant för temat av studien
och att de är öppna för granskning.
Studien har kommit fram till fem kategorier strategier före läsning, under läsning, efter
läsning, strategier för hela läsprocessen samt lärarens roll, som används som underrubriker i
detta resultatavsnitt. Underrubrikerna belyser källor i relation till varandra genom att lyfta
fram de lässtrategier som belyses och de resultat som framkommit. Avslutningsvis
sammanfattas de likheter och skillnader som framkommit i varje kategori.

4.1 Strategier före läsning
Strategier före läsning innefattar de strategier som lyfter förberedande arbete inför läsningen
och som kan vara gynnsamma för elevers läsförståelse. I denna litteraturstudie finns två
studier vars resultat visar på gynnsamma effekter av att arbeta med ords betydelse för
läsförståelsen. Den ena är en studie av Hawkins, Musti-Rao, Hale, McGuire och Hailley
(2010) och den andra är utförd av Zipke, Ehri, & Smith Cairns (2009). Båda studiernas
resultat baseras på observationer av elever, där 21 respektive 46 st elever deltog. Hawkins et
al. (2010) syfte är att analysera vikten av att använda sig av instruktioner i strategier för
elevers läsutveckling. I studien använder sig Hawkins et al. (2010) av två strategier där
eleverna först får höra texten läsas högt, därefter får eleverna en ordlista med svåra ord och
får orden förklarade för sig. Resultatet visar att elevernas kunskaper om hur den lästa texten
skulle förstås förbättrades. I Zipke et al. (2009) studie uttrycker forskarna att eleverna inför
läsprocessen tränar sin förmåga att leka med språket och arbetar med en utveckling av den
språkliga medvetenheten. Detta är en hjälp för eleverna för att få en större förståelse för
ordens och meningarnas innebörd i en text. Syftet med studien var att undersöka effekten av
att arbeta med elevernas metalingvistiska medvetenhet. Metalingvistisk medvetenhet innebär
en språklig medvetenhet med förmåga att resonera kring och leka med språket. Studien
baserades på en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Eleverna i experimentgruppen fick
metalingvistisk träning och kontrollgruppen förhöll sig till en mer traditionell läsinlärning
med andra ord linjär läsning av text. Studien som Zipke et al. (2009) genomförde kunde
successivt visa på en förbättring. Resultatet från studien tydde på att metalingvistisk träning
var en effektiv metod för att stötta eleverna i att tänka mer kring innebörden av ord och
meningar och därför få en förbättrad förståelse för helheten. Det är i likhet med Hawkins et al.
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(2010) som uttrycker att förberedande arbete med ordförståelse kan gagna elevernas
läsförståelse.

4.2 Strategier under läsning
Strategier under läsning inkluderar strategier som fungerar som ett stöd under läsprocessen,
som kan hjälpa elever att förenkla och förbättra både läsningen och deras läsförståelse. Denna
litteraturstudie visar på två studier som båda visar goda resultat vid användandet av
anteckningar under läsprocessen. Dessa studier är Chang och Ku (2014) och Hagaman,
Luschen och Reid (2010), vilka är lika på så sätt att deras resultat visar på förbättrade
kunskaper i läsförståelse, skillnaden är utförandet av studierna. Chang och Ku (2014) har
observerat 349 elever och tolv lärare, de har dessutom utformat instruktionsmaterial som de i
sin kvasi-experimentella studie observerar om det kan förbättra elevers anteckningsförmågor
som i sin tur kan utveckla elevers läsförståelse. En kvasi-experimentell studie är en design för
studier där forskare inte delar in medverkande i experiment- och kontrollgrupper genom
slumpmässiga urval. I kvasiexperimentella studier används begreppet jämförelsegrupp istället
för kontrollgrupp. Hagaman et al. (2010) studie grundar sig i tidigare forskning om
lässtrategin RAP, Read Ask Put och i en undersökning av tre elever. Hagaman et al. (2010)
uttrycker i sin studie att eleverna behöver kontinuerligt stanna upp för att ställa sig själva
frågor om föregående stycke för kunna omarbeta informationen till egna ord och
anteckningar. Strategin som lyfts i Hagaman et al. (2010) studie är en strategi som kan
anpassas till olika lärsituationer, såsom helklass, grupp och individuell undervisning.
Både Chang och Ku (2014) och Hagaman et al. (2010) framhäver gynnsamma aspekter av att
låta eleverna lära sig strategier som de kan använda under bearbetningen av en text. Att de
under läsning har medel som stöttar dem i att stanna upp och summera det de nyss läst och
lärt sig. Resultatet visade på att både starka och svaga läsare hade förbättrat sin läsförståelse
genom att utveckla sin anteckningsförmåga och hitta strategier för att stanna upp i texten.

4.3 Strategier efter läsning
I denna litteraturstudie finns det endast en studie som går att placera i kategorin strategier
efter läsning. Strategier som används efter läsningen innefattar strategier som stöttar elever i
att summera en text och ta ut viktiga delar. Narkon och Wells (2013) har gjort en
litteraturstudie som presenterar en strategi som främst används efter läsprocessen som de
kallar Story Mapping. I likhet med Chang och Ku (2014) handlar det om att föra anteckningar
och få ner viktiga delar från en text. Skillnaden är att Narkon och Wells (2013) uttrycker att
strategin används mer efter än under själva läsprocessen. Resultaten av Narkon och Wells
(2013) litteraturstudie och Chang och Kus (2014) observationsstudie visar att föra
anteckningar är en effektiv visuell strategi som förbättrar elevers läsförståelse. Narkon och
Wells (2013) skriver även fram i resultatet att det krävs att läraren är tydlig i sina instruktioner
vid varje steg vi användandet av Story Mapping strategin.
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4.4 Strategier för hela läsprocessen
Denna kategorin innefattar flera studier eftersom flera forskare i artiklarna för denna
litteraturstudie har undersökt hur olika strategiers användning under hela läsprocessen kan
gynna läsförståelsen. Resultaten från studierna visar på att förutspå, ställa frågor och samtala
om texten ökar elevers läsförståelse. Vi kunde urskilja skillnader i studiernas strategier av den
anledningen är de uppdelade i olika underkategorier: individnivå och gruppnivå.

4.4.1 Individnivå
I två studier har olika forskare undersökt hur eleverna påverkas av att använda sig av ett
metakognitivt lärande för att förbättra läsförståelsen. Metakognitivt lärande är en
tankeprocess där eleverna reflekterar över sitt eget lärande. Strategierna används under hela
läsprocessen och innefattar bland annat att förutspå, diskutera, ställa frågor, summera och
reflektera. Den ena studien är genomförd av Caretti, Caldarola, Tencati och Cornoldi (2014)
och är baserad på 159 elever. Den andra studien är utförd av Othman, Mahamud och Jaidi
(2014). Deras är en experimentell studie där de observerat 60 elever. En experimentell studie
är en design för studier där forskare aktivt ingriper för att testa en hypotes. Experimentella
studier innebär alltid en jämförelse mellan minst två alternativ, oftast en experimentgrupp och
en kontrollgrupp. Båda studierna har använt sig av kontrollgrupper, där resultaten visar att de
grupper som fick undervisning i metakognitiva strategier förbättrade sina kunskaper i
läsförståelse. Caretti et al. (2014) anser att specifika lektionsplaneringar utvecklar förståelsen
och metakognitionen. Båda studierna nämner strategin att förutspå vad texten skulle handla
om som gynnsam. Denna strategi har flera forskare nämnt, en av dessa forskare är Ortlieb
(2013).
Ortlieb (2013) har genom sin studie observerat 189 elever. Syftet med studien var att
undersöka effekten av att använda sig av en läsguide där eleverna ska förutspå vad texten
kommer att handla om och om det kan förbättra elevernas läsförståelse. Ortlieb (2013) har i
sin studie använt sig av fyra steg. Där steg ett är i likhet med delar av Narkon och Wells
(2013) strategi att studera bokens framsida, titel, rubriker och eventuella bilder. Till skillnad
från Narkon och Wells (2013) strategi ska eleverna i detta fall fundera på vilken genre det är
och vad de kan få med sig för ny kunskap från boken, istället för att fokusera på handlingen.
Resultatet visar att lässtrategin att förutspå var effektivt för att stödja eleverna i deras
läsförståelse. Det visade också att det inte är något som eleverna lär sig på bara en lektion
utan det är viktigt att läraren kontinuerligt visar exempel på hur strategierna används.
Den forskning som Kim (2013) och Recay och Preston (2016) har gjort innebär ett lärande i
läsförståelse på individnivå med hjälp av digitala verktyg. Kim (2013) har gjort en kvantitativ
studie på 141 elever i årskurs 3 med en experimentell grupp och en kontrollgrupp. Eleverna i
den experimentella gruppen fick i sin undervisning välja ut en figur som de ville skulle
undervisa dem i olika lässtrategier. Figuren och eleverna läser en berättelse tillsammans,
därefter demonstrerar figuren hur den använder strategierna och varför. Under hela
läsprocessen ställer figuren frågor till eleven. Resultatet visade på att eleverna som fick stöd i
undervisningen av en virtuell figur förbättrade sina kunskaper i läsförståelse. Även Recay och
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Preston (2016) använder sig av digitala verktyg för att förbättra elevers läsförståelse. De har
studerat 41 elever i årskurs 1 där eleverna använder sig av Ipads med hjälp av en lärares
instruktioner. Resultatet visar att eleverna uppnådde höga resultat av flyt i sin läsning och
läsförståelse.
Till skillnad från de två ovanstående studierna har Genlott och Grönlund (2013) gjort en
studie för att utveckla fler metoder för att lära eleverna i de yngre åren att läsa och skriva. De
använder sig av en kvasi-experimentell studie och har studerat när 87 elever i årskurs 1 använt
sig av en strategi som de benämner som iWTR, Intergrated Write to Read. Det innebär arbete
med digitala verktyg där eleverna lär sig att läsa genom att skriva. Resultatet visade på att
eleverna blev bättre på att läsa och de producerade längre texter när de använde digitala
verktyg. Även de elever som ännu inte läser gynnas av digitala verktyg eftersom de kunde
följa med i undervisningen genom att få hjälp av till exempel talsyntes när de ska läsa sin
egen eller kamraternas texter.

4.4.2 Gruppnivå
På gruppnivå har andra forskare liknande strategier som pågår under hela läsprocessen men
de har då även lyft samtalet med andra elever som en viktig del. Detta för att dels förbättra
elevernas kunskaper men också för att öka intresset och motivationen. Bitter, O’Day, Gubbins
och Socias (2009), Lee (2014) och Alamars (2013) studier skriver alla om samtalet om texten
ihop med andra som en gynnsam strategi. Studierna är baserade på observationer samt
intervjuer av elever och lärare. Bitter et al. (2009) syfte är att undersöka de strategier som
lärare i San Diego använder sig av. I studien deltog 206 lärare, resultatet visade att de
strategier som var mest framgångsrika av de som lärarna i San Diego använde sig av var att
samtala om texten och att hitta samband. Lees (2014) strategier innefattar också samtal med
andra elever. Studien har genomförts med 105 elever och sex lärare i årskurs två. Resultatet
från studien visar att eleverna fick en mer positiv syn på läsning, och att de läste mer än de
gjort tidigare. Eleverna uppskattade att läsa för varandra och att få formativ bedömning av en
kamrat under läsprocessen. Lees (2014) resultat visade även på hur elever genom samarbete i
sin läsning kan ge feedback och stötta varandra, vilket gynnar både högpresterande och
lågpresterande elever. I likhet med Lees (2014) studie och den strategin som används,
uttrycker Alamar (2013) en positiv effekt av ett lärande i ett socialt samspel.
Alamar (2013) har i sin kvalitativa studie studerat en lärare och 20 elever vid användningen
av “Book-Clubs”. Syftet var att observera elevernas konversationer utifrån lärarens öppna och
uppmanande frågor under och efter läsningen. Resultatet från Alamars (2013) studie visar i
likhet med Ortlieb (2013) att arbetet med att förutspå en text är en effektiv strategi för
förbättrad läsförståelse. Utifrån studien visade resultatet även på att eleverna blivit mer
engagerade, entusiastiska och interagerade mer med varandra med hjälp av de öppna frågorna.
De gjorde även kopplingar till tidigare bokträffar. I utvecklingen av deras
slutledningsförmåga kunde forskaren se att eleverna gick från att enbart ge respons till att
uttrycka sig självständigt och kritiskt. Den meningsskapande utvecklingen framställer Alamar
(2013) som ett resultat av att eleverna blev bättre och mer bekväma med att skapa mening
tillsammans med hjälp av frågorna.
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Till skillnad från ovanstående studier genomförda i klassrumsmiljöer har Mahdavi och
Tensfeldts (2013) genomfört en litteraturstudie om lässtrategier. Syftet var att hitta effektiva
strategier för elever i fem till nio års ålder. I likhet med ovan nämnda studier visar deras
litteraturstudie på att eleverna lär av varandra. Resultatet av deras studie visar att eleverna
blev mer aktiva läsare istället för passiva lyssnare. De hittade viktiga strategier för elevernas
läsförståelse som bland annat var att ställa frågor till texten, att se samband mellan ny och
tidigare läst text. För att uppnå dessa resultat arbetade eleverna i par, för att tillsammans ställa
frågor till texten. Därefter arbetade eleverna med strukturen på texten och orden. Slutligen
använder Mahdavi och Tensfeldt (2013) i likhet med Narkon och Wells (2013) samt Chang
och Ku (2014) sig av Story mapping för att organisera det de har läst och för att utveckla sitt
ordförråd.
Sammanfattningsvis av de strategier som forskarna har använt sig av under hela läsprocessen,
tyder resultaten på att elever gynnas av att förutspå vad texten kommer att handla om. De
gynnas även av att ställa frågor till texten och sammanfatta det de har läst. Några av studierna
lyfter även vikten av att arbeta i par och lärandet genom ett socialt samspel. Trots skillnader i
studiernas metodologi, såsom att observera, intervjua eller genom litteraturforskning har
forskarna kunnat uppmärksamma gynnsamma lässtrategier.

4.5 Lärarens roll
Vikten av lärarens roll under elevernas inlärningen av diverse lässtrategier fanns
återkommande i flertalet av de bearbetade artiklarna. Resultatet från dessa studier
problematiserar lärares brist på undervisning i lässtrategier och betonar vilken kompetens som
krävs för att instruera och lära ut strategier. Mahdavi och Tensfeldts (2013) litteraturstudie
uttrycker oro över att flera studier visar på att det ofta inte sker någon specifik undervisning i
lässtrategier i skolan, trots att de sett flera positiva aspekter som är gynnsamma för elever i
undervisning av lässtrategier. Detta om bara läraren tar sig tiden och anstränger sig för att lära
ut dem. Även Klapwijk (2015) lyfter i sin studie att läsförståelsestrategier inte lärs ut i den
undersökta skolan, trots att det tydligt visar på förbättrade kunskaper hos eleverna. Studien är
grundad på intervjuer samt observationer på 163 elever och tre lärare i grundskolan. Klapwijk
(ibid) framställer i studiens resultat att generellt saknar lärarna färdigheter i instruktioner för
läsförståelse och har därför svårt med att lära ut detta effektivt.
Genom Rennies (2011) experimentella studie presenteras resultat utifrån observationer av
lärare som lyfter fram vilka kunskaper lärare kan komma att behöva utveckla inom sin
undervisning i läsförståelse, för att i sin tur kunna förbättra elevernas förmågor inom detta
område. Resultatet visade att genom professionell utveckling och med coaching av utbildade
specialister utvecklade lärarna elevers läskunnighet på skolan genom att utveckla sin egen
undervisning och pedagogik. Enligt forskaren fann lärarna ett större intresse för språket, de
gjorde medvetna val av böcker samt en struktur för när de skulle stanna upp i texten för att
ställa frågor.
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I likhet med Rennies (2011) studie framställer Silver och Pngs (2016) observationsstudie
underlag för vad lärare kan behöva förändra i sin undervisning för att ytterligare stötta elever i
läsförståelse. Lärarna som observerats i studien blev introducerade i två strategier,
Questioning the Author och Negotiation for Meaning. Dessa strategier fick lärarna sedan
introducera för sina elever och använda i läsundervisningen. Resultatet visade att vid
användning av Questioning the Author, som innebar att ifrågasätta texten, ansträngde sig
lärarna mer vid planering och implementerade mer uppmanade frågor. Det framkom att det
var svårare för lärarna att använda sig av Negotiation for Meaning i undervisningen. Denna
strategi kräver ett missförstånd i texten eller en oklarhet, något som lärarna inte alltid kunde
planera.
Att avgöra vilka instruktioner vid undervisning av läsförståelse som är framgångsrika och
vilka utmaningar som kan uppstå, är ett steg på vägen för lärare att stötta eleverna i deras
utveckling av strategier och meningsskapande med texter. Detta är vad Dougherty Stahl
(2009) genom sin observationsstudie på 83 elever och fyra lärare undersöker. Resultatet
visade att de framgångsrika faktorerna var att lärarna gav explicita och meningsfulla
instruktioner vid läsning, såsom att med eleverna klargöra, ställa frågor, summera och rita
bilder utifrån en text. Dougherty Stahls (2009) resultat visar att genom lärarens arbete med att
modellera, instruera samt förbereda eleverna för gruppdiskussioner så kunde eleverna gradvis
nå ett mer självständigt arbete. Lärarna i studien upplevde att det ökade elevernas
medvetenhet av vad de läste och att de förstod syfte med varför de hade läst överhuvudtaget.
Hagaman et al. (2010) betonar i sin studie att lärare måste komma ihåg att varje instruktion
bör specificeras för varje enskild elev och att instruktioner bör kontinuerligt fortsättas att ges
tills eleven har bemästrat strategin. Även Ortlieb (2013) understryker i sin studies resultat att
det är viktigt att lärare kontinuerligt modellar för eleverna hur en presenterad strategi används.
Mckee och Carr (2016) benämner tillika i sin strategi Read, Stop, Think, Ask, Connect, vikten
av att lärare stöttar eleverna i början av användningen av strategierna och att de därefter
successivt kan använda sig av strategierna själv. Lärarens roll i strategin är att vid
förberedelserna tänka på elevernas tidigare kunskaper och skapa möjligheter för eleverna att
göra kopplingar till vad de redan vet och kan. I denna studie använde lärarna sig av gester för
varje steg i strategin. De använde även medel för eleverna att organisera sin förståelse genom
att rita och skriva, något forskarna fann var givande för läsförståelsen. Detta var något som
resultatet i studien tydde på, att lärarna måste överväga användningen av multimodalt stöd. I
studiens resultat visades det sig att eleverna kunde göra kopplingar till sig själva, tidigare lästa
texter och omvärlden. Resultatet visade även på att läraren måste förbereda och noga välja ut
texter som är anpassade för hela klassen såväl som enskilda elever.
I Omar och Saufis (2015) observationsstudie, genomförd i klassrumsmiljö där både elever och
lärare deltog, undersöktes lärares framgångsfaktorer och tekniker vid instruktioner, specifikt
vid högläsning. Det som framkom av observationerna analyserades utifrån tidigare
forskningsmodell om högläsning vilket forskarna i studien använde tillsammans med
intervjuer med lärarna. Detta gjordes för att få en djupare förståelse av hur lärarna genomfört
sina högläsningssessioner. Utifrån modellen kunde forskarna se likheter i arbetssätten hos de
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tre lärarna som blivit observerade. Resultatet från deras observationsstudie tydde på att de
givande strategier lärarna använde sig av var främst Drilling och Repeated readings.
Strategierna innebar att eleverna blivit tränade i att både uttala svåra ord samt upprepa
meningar eller i högläsningen när läraren uppmanade dem att göra så. Läraren använde sig
även av flera andra strategier under läsprocessen för återberättande, ordförståelse och frågor.
Sammanfattningsvis tyder dessa studier på läsförståelsestrategier inte lärs ut i skolorna, och
att lärare ofta saknar de kunskaper som krävs, vilket belyser vikten av lärares
kompetensutveckling. Resultaten tyder på att lärare måste förbättra sina instruktioner,
modellera strategierna och ge mer stöttning till eleverna under hela läsprocessen.
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5. Diskussion
Diskussionsavsnittet är indelat i en metoddiskussion och en resultatdiskussion där vi värderar
och reflekterar över vår metod och vårt resultat i relation till bakgrunden och våra
frågeställningar.

5.1 Metoddiskussion
Metoddiskussionen innehåller två underkategorier där vi har valt att diskutera metoden för vår
datainsamling och hur vi sedan gick tillväga för att bearbeta empirin.

5.1.1 Datainsamling
Vi valde att översätta våra mest centrala begrepp ur våra frågeställningar för att göra
resultaten från våra söksträngar relevanta. Undervisningsmetoder översatte vi till teaching
methods och lässtrategier till reading strategies. Eftersom litteraturstudien utgår från det
centrala innehållet läsförståelse i ämnet svenska översattes även det till reading
comprehension och användes i våra söksträngar. Därefter avgränsade vi det till grundskolan,
elementary school. Söksträngarna är systematiskt framtagna då vi inledde med att endast
använda sökorden reading strategies och elementary school, för att sedan lägga till ord som
avgränsade våra resultat. Vi använde samma ord, men provade också att använda oss av
trunkering för att få resultat både i singular och plural. Vi diskuterade mellan sökningarna och
la till ord som improve, eftersom vi ville att de strategier som framkom av sökningarna ska
kunna gynna elevernas läsförståelse.
En viktigt aspekt som genomsyrade alla våra sökningar var att alla hade koppling till både
vårt syfte och våra frågeställningar. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009, s. 113-115) skriver
att för att skapa en hög validitet ska forskaren undersöka det den haft i avsikt att undersöka.
Vi har försökt att skapa hög validitet i denna studie då vår avsikt var att undersöka vilka
lässtrategier lärare och elever kan använda sig av som kan gynna elevers läsförståelse.
Därefter har vi samlat in empiri som vi anser är relevant för bearbetning. Genom att göra detta
kunde vi på så sätt bemöta och skapa goda möjligheter för att ge svar på vår avsikt.
En kritiskt aspekt till våra söksträngar är att vi inte valde att använda oss av nyckelord som
andra studier har använt sig av, till exempel användes inte ordet literacy, trots att det var
återkommande. Anledningen till att det inte användes var för att det inte finns en direkt
översättning av ordet till svenska och vi tolkade begreppet som brett. Hade vi använt det
sökordet, som andra forskare har valt att göra, hade vårt område för studien enligt vår mening
blivit för stort. Eftersom vårt fokus var lässtrategier och läsförståelse ville vi göra sökningen
så specifik det gick på dessa begrepp. Resultaten i vårt resultatavsnitt kommer från våra
systematiska sökningar i databasen ERIC, endast en riktad sökning används och kommer från
databasen SwePub. Av den anledningen har vi flest resultat från internationella studier vilket
också kan ses som en kritik till denna litteraturstudie. Dock anser vi att vi har breddat våra
kunskaper ytterligare i ämnet då vi tidigare i lärarutbildningen framförallt tagit del av
nationell forskning.
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Vi ansåg att överförbarheten från internationella studier till svenska studier var god eftersom
litteraturstudiens syfte handlar om att lära sig läsa generellt, inte att lära sig ett specifikt språk
och dess egenskaper. Vi tog även hänsyn till de olika skolsystemen och vad som skiljer de
internationella från det nationella. Utifrån våra systematiska sökningar fick vi även fram
artiklar som vi utifrån rubrik och abstract fann relevanta men som inte gick att öppna eller
ladda ner i fulltext från databaserna ERIC och SwePub. Detta var ett återkommande problem i
flera av våra söksträngar. Det innebar en ofrivillig bortsortering av dessa artiklar, därför finns
det en risk att vi gick miste om en del resultat och kunskap. Artiklarna väckte vårt intresse
men konsekvenserna av den ofrivilliga bortsorteringen upplever vi som små då vi fått god
kunskap om olika lässtrategier från andra utvalda studier.

5.1.2 Bearbetning av data
Utifrån de söksträngar vi använt vid våra systematiska sökningar och de enstaka manuella
sökningar vi genomfört, fick vi fram en bredd av olika forskare samt olika sorters studier. När
vi bearbetade materialet valde vi att dela upp utvalda artiklar sinsemellan. Vi läste sedan
texterna var för sig. Vi gjorde då en djupdykning i de artiklar vi hittills hade fått fram ur de
systematiska sökningarna. Eftersom vi delade upp artiklarna går det att ställa sig kritisk till
det faktum att vi författare inte tagit del av alla artiklar ingående. Dock valde vi att under
tiden samt efter läsningen att sammanfatta och lyfta fram viktiga delar ur varje artikel, det
gjordes skriftligt i ett dokument. Därefter presenterade vi artiklarna för varandra, utifrån syfte,
metod och resultat. Det var under denna del av bearbetningen som vi kunde besluta vilka
artiklar som vi inte skulle ta med i studiens resultat som blev bortsorterade utifrån de
urvalskriterier vi bestämt. Vi kunde även under bearbetningen av artiklarna tillföra nya urval
för bortsortering, då många artiklar som kommit upp i våra sökningar var artiklar som
antingen saknade resultat eller som enbart var instruktionella guider för lärare som inte vilade
på någon genomförd forskning.
Vidare i bearbetningen valde vi att skriva ut våra sammanfattningar av de utvalda artiklarna i
pappersformat för att lättare kunna skapa kategorier. Ahrne och Svensson (2015, s. 246)
skriver att ge rubriker med ett analytiskt innehåll är ett viktigt redskap i resultatredovisningen.
Genom att göra detta kunde vi enklare flytta runt artiklarna i olika förslag på kategorier som
uppkom under vår gemensamma diskussion inför det fortsatta arbetet. Inledningsvis framkom
två kategorier men vi kunde utesluta dessa snabb då vi märkte att flertalet av artiklarna inte
passade in i någon av dem. Efter att ha provat oss fram identifierade vi fyra nya kategorier.
Många av de utvalda artiklarna kunde placeras i flera kategorier vilket medförde att vi
slutligen fick fem kategorier, då en av kategorierna uppkom när vi förde in alla artiklar i en
strukturerad kategoritabell (se Bilaga B). Våra kategorier användes som underrubriker i
resultatavsnittet.
I vår bearbetning av resultatavsnittet arbetade vi med en kategori i taget, stundtals
överskridande då flera artiklar lyfte liknande resultat. Under denna del av arbetsprocessen fick
vi båda ta del av och sätta oss in i alla artiklar för att få en djupare förståelse. Vi försökte i det
fördjupade arbetet av artiklarna finna likheter såväl som skillnader för att ställa empirin i
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relation till varandra, något som Dimenäs (2007, s. 98-102) uttrycker är det en litteraturstudie
utgår ifrån. Vi kunde genom processen successivt uppleva att vi fick olika aspekter av svar på
våra frågeställningar.

5.2 Resultatdiskussion
Vi har i vår litteraturstudie analyserat 21 artiklar. Vi har fått en bredd av både kvalitativa och
kvantitativa studier. För att kunna avgöra om en studie är kvalitativ har vi utgått från vad
Ahrne och Svensson (2015, s. 15) menar är egenskaper som en kvalitativ studie har. De
skriver att forskarrollen är annorlunda, att forskaren ofta kommer nära de miljöer som de
studerar. Vidare skriver de att vid analysen av data har forskaren ofta inte färdiga
analysmodeller utan använder sig ofta av egna analysverktyg och strategier. Överlag är
forskningsprocessen mer flexibel (ibid, s. 15). När vi har avgjort om en studie är kvantitativ
har vi utgått från vad Eriksson Barajas et al. (2013, s. 51) skriver att forskaren formulerar
frågeställningar och har redan en uppfattning om vilket resultat som kommer uppnås med
studien. Vidare skriver författarna att resultatet av studien oftast redovisas i tabeller, figurer
eller diagram (ibid, s. 52).
Vår utgångspunkt i bedömningen av studiernas styrka eller svaghet har grundat sig i
studiernas metodologi. De studier som antingen är genomförda under en längre tidsperiod
eller med fler antal elever eller lärare anses starkare än de studier som har få respondenter
eller medverkande och en mindre bredd av klasser och skolor. Även två litteraturstudier har
kunnat urskiljas, det är studier som likt vår är baserad på resultat och analys av tidigare
studier. Totalt har vi kunnat urskilja elva kvalitativa studier i vår litteraturstudie, varav fyra
anses som starka och sju anses som svaga utifrån våra utgångspunkter. Tio studier har
bedömts vara kvantitativa studier, varav sju är starka och tre anses svaga.
Det vi kunde se i resultaten i våra artiklar bekräftade vad Westlund (2009) och
Vetenskapsrådet (2015) lyfter som framgångsrika strategier. Flera forskare använde strategier
med en eller flera likheter med de lässtrategier Westlund (2009) benämner som: Spågumman
Julia, Nicke Nyfiken, Fröken Detektiv och Cowboy-Jim. Vi valde att sammanställa de artiklar
som berör Westlunds lässtrategier i en tabell (se Bilaga C). Sex av de artiklar vi har tagit del
av skriver alla fram resultat som visar på att strategin Spågumman Julia gynnar utvecklingen
av elevers läsförståelse. Studierna menar att det gynnar eleverna när de använder bilderna
inuti och utanpå boken för att förutspå vad boken kommer att handla om. De skriver även om
bildernas betydelse för läsförståelsen, hur bilderna kan användas som ett steg i flera led av
olika lässtrategier. I denna litteraturstudie har vi inte tagit del av forskning som tydligt
uttrycker motsatsen. Vilket vi anser bekräftar Edwards (2008) syn på bilderbokens betydelse i
undervisningen i de yngre åren. Dock är det av stor vikt att läraren undervisar eleverna i hur
de kan använda sig av bilderna som stöd i sin läsprocess (Narkon & Wells, 2013). Även Fälth
et al. (2014, s. 4) skriver att lärarens roll är betydelsefull vid vägledning av eleverna. De anser
att samtalet mellan lärare och elev om övningarnas syfte och innehåll fyller en viktig funktion
(ibid).
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Den strategi som flest forskare har använt sig av är Nicke Nyfiken, det innebär att ställa frågor
till texten. Tolv av resultaten (se Bilaga C) ur vår litteraturstudie visar att ställa frågor och
besvara frågor ökar läsförståelsen. Forskarna använder strategin på olika sätt, till exempel
använder Lee (2014) sig av strategin vid arbete i par och Kim (2013) använder sig istället av
en virtuell figur som ställer frågor om texten och övriga studier har diverse olika
tillvägagångssätt. Fröken Detektiv står för att stanna upp, fundera och att reda ut eventuella
svårigheter, oklarheter och problem läsaren kan stöta på i läsningen. Detta kunde vi se
överensstämma med de elva artiklar som använde sig av den lässtrategin (se Bilaga C).
Mckee och Carr (2016) benämner denna typ av strategi för Stop, där eleverna kontinuerligt
gör stopp i läsningen för att bearbeta ord och begrepp som kan vara nya eller svåra.
I likhet med strategin Cowboy-Jim var det flertalet artiklar som lyfte samma form av strategi
men förklarade strategin med andra namn, ord och uttryck. Vi kunde exempelvis se likheter i
det Hagaman et al. (2010) beskriver som sin del Put i lässtrategien RAP och vad Narkon och
Wells (2013) gör med Story Mapping. Det som enligt Westlund (2009) är utmärkande med
Cowboy-Jim är att läsaren med hjälp av strategin, fångar in det viktigaste i texten och
sammanfattar textens innehåll. Att summera, sammanfatta, återberätta och bearbeta det
viktigaste i texten lyfte även tio av artiklarna i sina resultatavsnitt (se Bilaga C). Sex av våra
artiklar arbetar med alla fyra lässtrategier.
Att det inte framkommit mer forskning om ASL, att skriva sig till läsning, som en lässtrategi
är i vår mening oväntat, då detta uppfattades som en av de bättre strategierna för att undervisa
i läsförståelse under lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Vetenskapsrådet (2015, s.
89-92) skriver upprepade gånger i sin delrapport och hänvisar till flera olika forskare att det
krävs mer forskning om användandet av datorer och surfplattor för att öka läsförståelsen.
Detta bekräftar utfallet av litteraturstudien, då vi efter flera sökningar i ERIC upplevde ett
mättat resultat eftersom söksträngarna inte gav någon forskning om att skriva sig till läsning.
Även de riktade sökningarna på att skriva sig till läsning i SwePub gav lite resultat. Om
bristen av forskning i vår litteraturstudie beror på våra söksträngar, med en avsaknad av
tekniska termer eller att det är ett relativt nytt forskningsområdet är svårt att avgöra. Å andra
sidan valde vi bort artiklar som berör hur man läser på digitala plattformar vilket kan ha
påverkat utfallet. Vi ansåg att dessa artiklar fokuserade på strategier om hur eleverna kan lära
läsa på digital plattformar snarare än traditionell läsning i exempelvis böcker.
Den kvasi-experimentella studien som Genlott och Grönlund (2013) genomfört bekräftar det
som Vetenskapsrådet (2015, s. 115) skriver angående strategin ASL. Att strategin snarare
förbättrar elevernas kunskaper i skrivprocessen än i läskunskaper. Å andra sidan har vi tagit
del av andra lässtrategier vid användandet av digitala verktyg där forskning visar på
förbättrade kunskaper i läsförståelse. Strategin som Kim (2013) lyfter i sin studie är även den
en strategi som används med hjälp av digitala verktyg. Strategin kombinerar digitala verktyg
med Westlunds (2009) lässtrategier som vi har tagit del av i vår utbildning. Fälth et al. (2014,
s. 11) anser att datorn kan fungera stöttande och tillsammans med läraren kan eleven utmanas
och stöttas att överträffa sin komfortnivå. Fälth et al. (2014, s. 11) anser även att datorn skulle
kunna fungera som ett sätt att skydda elevens självförtroende. De menar att i vissa fall är det
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lättare för en elev att hantera en dators tillrättavisningar framför en lärares (ibid). Vi är dock
kritiska till resultatet som Recay och Preston (2016) framskriver om digitala verktyg då
studien är gjord på relativt få elever, de redovisar heller inte vilken specifik app som använts
och hur den fungerar.
Både Frost (2003) och Lundberg och Herrlin (2014) framhäver att läsundervisningen är något
som ska individualiseras, för att kunna bemöta elevernas behov och arbeta utifrån deras nivå.
Eftersom alla elever startar sin läsundervisning i skolan med olika utgångspunkter genomgår
alla olika arbetsprocesser utifrån sin läsförmåga. Flertalet av artiklarna beskrev vikten av
anpassningsbara lässtrategier, både för arbete i grupp, par och individuellt. I synnerhet belyser
Bitter et al. (2009) och Hagaman et al. (2010) hur läraren kan bidra till ett framgångsrikt
lärande genom stöttning och specificering av strategier för eleverna.
En problematik som lyfts fram i bakgrunden och som bekräftats i resultatavsnittet är
lärarstudenters likväl befintliga lärares avsaknad av nödvändiga kompetenser för att kunna
undervisa effektivt i läsförståelse och lära ut lässtrategier. Klapwijk (2015) och Mahdavi och
Tensfeldt (2013) uttrycker liknande resultat riktat mot grundskolan, där de menar på att en
stor del av elevernas utveckling inom läsförståelse och användning av lässtrategier ligger på
läraren. Utifrån denna litteraturstudie har vi kunnat utläsa att lärarens kunskaper är en
avgörande faktor för om lässtrategier överhuvudtaget lärs ut, men framförallt om det lärs ut
effektivt. Detta är likasinnat med vad Westlund (2009) uttrycker är den viktigaste faktorn för
att eleverna ska kunna nå upp till de kunskapskrav de arbetar för att nå. Lärarens motivation
till olika arbetssätt och metoder spelar en viktig roll, trots det är det oftast elevernas
motivation som blir föremål för studier av olika slag (Fälth et al. 2014, s. 10). Efter att vi
genomfört denna litteraturstudie har vi inte fått fram något resultat i artiklarna som är
motsägelsefullt till att lära ut strategier som att förutspå, ställa frågor och sammanfatta en text
för att förbättra den redan rådande undervisningen i läsförståelse. Därför blev vi förvånade
över Mahdavi och Tensfeldts (2013) och Klapwijks (2015) resultat som uttrycker att många
lärare inte undervisar lässtrategier mer ingående.

5.2.1 Sammanfattning av resultat
Resultaten visar på att olika lässtrategier är gynnsamma för elevers läsförståelse. De
lässtrategier som denna studie har tagit del av innebär bland annat att titta på och reflektera
kring bokens bilder, att ställa frågor och sammanfatta den lästa texten. För att strategierna ska
vara gynnsamma för eleverna anser vi utifrån studiens resultat att lärarens förarbete är av
betydelse. Det krävs att läraren väljer texter som intresserar och motiverar eleverna till att
läsa. Att läraren modellerar hur och varför en strategi ska användas under läsning. Denna
studie visar exempel på att arbete med strategier kan ske på olika sätt. Bland annat arbetar
Hawkins et al. (2010) och Zipke et al. (2009) med ordens betydelse, där Hawkins et al. (2010)
ger eleverna en ordlista till texten medan Zipke et al. (2009) låter eleverna leka med orden.
Vilken metod som är mest gynnsam framgår inte, men med en individualiserad undervisning
kan vi i framtiden använda oss av båda metoderna för att arbeta med strategin.
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Artiklarna i denna studie har även bekräftat vad både Westlund (2009) och Fälth et al. (2014)
skriver att läraren är en avgörande faktor och att det innebär en stor utmaning.
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6. Slutsats och didaktiska implikationer
Ur denna litteraturstudie har vi tagit del av strategier som är nya för oss men även de som vi
tidigare tagit del av under lärarutbildningen. Vi har funnit goda resultat som användandet av
lässtrategier i undervisningen ger. Svaren som denna litteraturstudie har gett våra
frågeställningar Vilka lässtrategier kan elever använda för att gynna sin läsförståelse? Vilka
lässtrategier kan lärare använda i undervisningen som kan gynna elevers läsförståelse? är att
användning av strategier som att förutspå, ställa frågor och sammanfatta är de mest
fördelaktiga för elevers utveckling i deras läsförståelse. Detta förutsätter dock ett aktivt arbete
av läraren att lära ut strategierna innan eleverna lär sig att själva använda strategierna under
läsprocessen. Läraren måste uppmärksamma alla delar av läsprocessen för att kunna
implementera givande lässtrategier i undervisningen som eleverna kan använda. Stöttning
från lärare före, under och efter läsning är en av de största bidragande elementen till elevernas
välgång. Vi har kunnat se att läraren kan vara en avgörande faktor för hur vidare lässtrategier
gynnar elevernas läsförståelse eller inte. Trots det visar resultat från vår litteraturstudie på
lärares avsaknad av färdigheter och förmågor i att lära ut lässtrategier generellt, vilket visar på
ett behov av vidare kompetensutveckling.

6.1 Vidare forskning
I likhet med andra forskare i ämnet anser vi att det saknas forskning om digitala verktyg för
att gynna elevers utveckling i läsförståelse. Vi anser också att det har betydelse eftersom
digitala verktyg upptar en stor del av elevernas vardag, både i och utanför skolan. En fortsatt
forskning inom ämnet hade därför kunnat vara att undersöka hur lässtrategier i samspel med
digitala verktyg kan utvecklas för att kunna gynna elevers läsförståelse. Detta för att ta reda
på om digitala verktyg kan ha en positiv inverkan och stötta användningen av lässtrategierna.
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Bilaga A - Sökordstabell
Databas

Sökord
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Avgränsningar

Antal
träffar

Valda
källor

Datum

ERIC

reading strategies AND elementary
school

2009-2018
peer-review

320

-

5/4-18

ERIC

reading strategies AND elementary
school AND comprehension

2009-2018
peer-review

173

-

5/4-18

ERIC

reading strategies AND elementary
school AND comprehension AND
teaching method*

2009-2018
peer-review

72

13
(1)(4)(6)

5/4-18

ERIC

teaching strategies AND reading
comprehension AND elementary
school

2009-2018
peer-review

22

3(1)

6/4-18

ERIC

Strateg* teachers AND reading
comprehension AND elementary
school

2009-2018
peer-review

21

5(4)

6/4-18

ERIC

improve AND reading comprehension
AND elementary school AND
Method* OR Strateg* AND teach*

2009-2018
peer-review

63

10(6)

10/4-18

SwePub

writing to read elementary school

peer-review

2

1

27/4-18
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Bilaga B - Kategoritabell
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Strategier Strategier Strategier Strategier
före
under
efter
för hela
läsning
läsning
läsning
läsprocessen

Alamar, A.

X

X

X

X

Bitter, C., O'Day, J. Gubbins, P. &
Socias, M.

X

X

X

X

Caretti, B. Caldarola, N. Tencati, C. &
Cornoldi, C.

X

X

X

X

Chang, W.-C. & Ku, Y.-M.

Strategier och
kunskaper för
lärare

X

Dougherty Stahl, A. K.
Genlott Agélii, A. & Grönlund, Å.

X
X

Hagaman, L. J., Luschen, K. & Reid,
R.

X

X

X

X

X

X

Hawkins, O. R., Musti-Rao, S. Hale,
D. A., McGuire, S., & Hailley, J.

X

Kim, Y.

X

X

Klapwijk, M. N.

X

Lee,Y.

X

X

X

X

Mahdavi, N. J., & Tensfeldt, L.

X

X

X

X

McKee, L., & Carr, G.

X

Narkon, E. D., & Wells, C. J.

X

Omar, A., & Saufi, M. M.

X

Ortlieb, E. .

X

X

X

X

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

X

X

X

X

Redcay, D. J., & Preston, M. S.

X

X

X

X

Rennie, J.

X

Silver, E. R., & Png, J.

X

Zipke, M., Ehri, C. L., & Smith Cairns,
H.

X
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Bilaga C - Lässtrategier ( i enlighet med Westlund, 2009)
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Spågumman
Julia

Nicke
Nyfiken

Fröken
Detektiv

Cowboy
Jim

Alamar, A.

X

X

X

X

Caretti, B. Caldarola, N. Tencati, C. & Cornoldi, C.

X

X

X

X

Dougherty Stahl, A. K.

X

X

Hagaman, L. J., Luschen, K. & Reid, R.

X

Kim, Y.

X

X

X

X

Lee,Y.

X

X

X

X

Mahdavi, N. J., & Tensfeldt, L.

X

X

X

X

McKee, L., & Carr, G.

X

X

X

X

Narkon, E. D., & Wells, C. J.

X

Omar, A., & Saufi, M. M.

X

X

X

X

X

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

X

X

X

Silver, E. R., & Png, J.

X

X

Ortlieb, E. .

X

32

Cecilia Patriksson

Malin Bengtsson

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

