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Förord 

Under arbetets gång har vi försökt göra så mycket som möjligt tillsammans samtidigt som det 

varit nödvändigt att dela upp vissa delar för att ta vara på tiden och effektivisera arbetet. Båda 

två har läst majoriteten av litteraturen, dock delade vi upp den mellan oss för grundligare 

läsning. Delar som inledning, bakgrund, metod samt metoddiskussion har vi skrivit 

gemensamt. Resultatdelen kring elevers använda lässtrategier har Kajsa skrivit medan Lovisa 

skrev delen kring lärarens interventioner. Delen om elevers utveckling skrev vi tillsammans. 

Även analysen samt resultatdiskussionen delades upp utifrån vilka delar vi varit mest insatta i. 

Trots uppdelningen har det varit ett ständigt samarbete där vi försökt motivera varandra i 

skrivprocessen samt hjälpts åt vid eventuella problem vi stött på. Vi känner att vi kompletterat 

varandra väl och kan presentera ett arbete vi båda varit lika delaktiga i. 
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Inledning  

Läsning har en stor betydelse för oss människor och är en viktig faktor för att passa in i och 

bli en del av samhället. Grabe (2009) menar att människor läser hela tiden även om vi inte är 

medvetna om det och att läsningen i sitt förstaspråk har en stor betydelse för att kunna lära sig 

ett andraspråk väl. Under de senaste två årtiondena har vikten av en tidig språkinlärning av ett 

andraspråk snabbt spridit sig över hela världen (Keaveney & Lundberg, 2019). Samtidigt har 

engelska blivit en stor del av det svenska samhället och tar allt större plats i våra vardagliga 

aktiviteter. Ute i samhället syns skyltar där det står sale istället för rea, många TV-program 

och filmer är på engelska och många unga spelar datorspel online där de kommunicerar med 

folk från hela världen. Kunskaper i engelska har även blivit väsentliga i fortsatt utbildning 

efter gymnasiet, vilket gör det till ett viktigt ämne att befästa kunskaper i redan i tidig ålder. 

Grabe (2009) menar att samhället kräver att vi ska kunna engelska för att vara välfungerande i 

dagens moderna samhälle. 

 

Vi tycker oss ha fått en bild av att klassrummet är väldigt heterogent där eleverna i årskurs 4–

6 har väldigt spridda kunskaper kring det engelska språket. Vissa visar mycket goda 

kunskaper och andra ganska låga kunskaper. Möjligheten och kunskapen att läsa är väsentlig 

för att kunna leva och ta del av det demokratiska samhället, så vårt fokus kommer att ligga på 

vilka strategier eleverna använder vid läsning för att skapa sig en förståelse för textinnehållet. 

Enligt läroplanens syfte (Skolverket, 2019) ska eleverna kunna förstå och tolka innehållet i 

skriven text och använda språkliga strategier för att skapa förståelse för skriven text. Även det 

centrala innehållet beskriver hur eleverna ska använda strategier för att uppfatta betydelsefulla 

ord och sammanhang vid läsning (Skolverket, 2019). Efter våra tillfällen ute i skolan har vi 

fått en bild av att det inte läggs särskilt mycket tid på lässtrategier inom ämnet engelska. Detta 

har fått oss att fundera kring vilka strategier eleverna faktiskt använder för att skapa förståelse 

för texter skrivna på engelska, samt om, och i så fall vilken skillnad det blir för elevernas 

läsförståelse om läraren aktivt arbetar med lässtrategier även inom ämnet engelska.  

 

Det diskuteras huruvida engelska borde räknas som ett andra- eller ett främmandespråk i 

Sverige, med tanke på hur stor del av vårt samhälle språket blivit. Därför valde vi att 

inkludera både andra- och främmandespråk i vår litteraturundersökning. 
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Begreppslista 

Metakognitiva strategier: Handlar om att planera, genomföra och utvärdera sitt arbete samt 

korrigera sig själv. En förutsättning för detta är att man reflekterar kring hur man lär sig. 

(Börjesson, 2012) 

Kognitiva strategier: Strategier kopplat till analys, problemlösning, bearbetning mm. Till 

exempel: associerar, grupperar, införlivar ny information med tidigare kunskaper, tar 

anteckningar, gör förutsägelser och drar slutsatser av sammanhanget. (Börjesson, 2012) 

Andraspråk: Ett språk individen lär sig efter att hen redan lärt sig ett eller flera språk. 

Andraspråk lärs in i kontakt med infödda talare i en miljö där andraspråket aktivt används 

(Hyltenstam, K, u.å). 

Främmandespråk: Ett främmandespråk är ett språk som lärs in utanför den miljön som 

språket naturligt talas (Främmandespråk, u.å). 
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Bakgrund 

Bakgrunden kommer dels att innehålla generell information kring läsförståelse och 

lässtrategier vid läsning på förstaspråk, som till exempel ordförståelse. Vi kommer även ta 

upp lärarnas roll samt undervisningen kring lässtrategier. Även faktorer som elevernas 

motivation och möjligheten att göra kopplingar till deras egen vardag kommer att tas upp. 

Därefter kommer vi in på lässtrategier vid andraspråk, inte nödvändigtvis engelska. 

 

Läsförståelse och lässtrategier  
Läsförståelse är ofta kopplat till svenskämnet men är övergripande i alla skolans ämnen. 

Ingemannson (2018) menar att de lässtrategier som används vid läsförståelse i svenskan kan 

användas i alla skolans ämne. Hon menar på att eleverna behöver utöka sin förståelse och att 

man kan använda lässtrategierna när man läser texter i alla ämnen. Van den Broek, Bohn-

Gettler, Kendeou, Carlson & White (2011) skriver att det finns olika förutsättningar som 

avgör hur elever läser texter. De menar att det är viktigt att eleverna har fått med sig 

lässtrategier som de kan plocka fram och använda. När elever möter olika texter behöver de 

använda sig av olika strategier.  Vid ett senare tillfälle kan strategierna bli automatiserade, 

dvs. att eleverna använder dem utan vidare tanke på att de aktivt använder en viss lässtrategi. 

Om eleverna inte hittat användbara strategier kommer de inte få en djupare förståelse för 

texten. Även Varga (2017) beskriver hur elevernas användning av läsförståelsestrategier är 

kopplat till den tidigare undervisningen och huruvida den erbjudit dem möjligheter att tillägna 

sig olika lässtrategier.  

 

Van den Broek m.fl. (2011) menar att en viktig del av undervisningen är vilka uppgifter 

eleverna blir tilldelade. För att få med sig goda kunskaper inom läsförståelse i ett andraspråk 

är det viktigt att läraren har varierande uppgifter med olika syften och mål. Ediger (1996) 

menar att det är av nytta att använda sig av ett holistiskt perspektiv där eleverna får använda 

sig av olika metoder, exempelvis att öva på uttal och prata om texter. När lärarna undervisar 

om lässtrategier visar det sig att lärarna först och främst undervisar om två strategier: göra 

förutsägelser och reda ut oklarheter (Lindholm, 2019, s.84). 

 

Ordkunskap är viktigt för att förstå olika texter. Ediger (1996) nämner några viktiga faktorer 

som lärare bör ta hänsyn till, för att elever ska lära sig nya ord, till exempel att lära eleverna 

se sammanhanget för att inte hänga upp sig på specifika ord och att lyssna på hur ordet 

uttalas. Ediger menar att elever som läser tyst för sig själv kan fastna eftersom de inte förstår 

något eller några ord. Genom att få höra hur ordet låter kan eleven ibland känna igen ordet 

eftersom ord inte alltid stavas som det låter. Elever behöver alltså ha med sig olika strategier 

för att komma vidare i sin läsförståelseutveckling. Grabe (2009) beskriver ordigenkänning, 

som är en metod, där elever försöker lista ut vad ett ord betyder genom att dela upp ordet i 

mindre delar där någon del är känd för eleven. Han menar att Ordigenkännings-modellen är 

en välutvecklad strategi som lärs ut av lärare och används frekvent av elever. Tekniker för 

avkodning ska enligt Ediger (1996) inte läras ut under den enskilda läsningen utan vid ett 

annat tillfälle. Ediger påpekar att det är viktigt att läraren diskuterar böcker och dess innehåll 
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med eleverna för att förbättra läsförståelsen och förstå nya ord. Läraren ska också lära 

eleverna att sätta nya ord i ett sammanhang så att det blir meningsfullt för eleven.  

 

Det finns flera olika faktorer som gör en bra läsare och strategier är en av de viktiga 

faktorerna. Strategier för språkinlärning innebär att utövaren använder sig av tekniker eller 

knep för att få förståelse för innehållet (Griffiths, 2018). Enligt Griffiths (2018) finns det flera 

olika typer av strategier för att få kunskaper, vissa mer effektiva än andra. En annan faktor 

handlar om elevers inställning till att lära sig och det sociala samspelet. 

 

Motivation och sociala relationer  
När elever får möjligheter att lyckas ökar motivationen (Ingemannson, 2018). Motivation är 

en stor faktor i elevers läsförståelse. Elevers läsglädje är grundläggande, och genom 

strukturerade textsamtal, fördjupande lässtrategier och engagemang väcks elevernas läslust 

(Gambrell, 2011). Motivation är den huvudsakliga faktorn för att lyckas med läsning (Grabe, 

2009). Elever kan motiveras på olika sätt genom intresse, sociala relationer och målinriktat. 

Gambrell (2011) menar att texterna ska vara relevanta och gärna handla om vardagliga 

fenomen som eleverna kan relatera till för att skapa engagemang. Även Ediger (1996) 

framhäver vikten av att möta elevernas personliga intressen för att stimulera dem till läsning 

och läsförståelse. En framgångsrik språkinlärare är en elev som är motiverad och tror på sig 

egen förmåga att lära sig. En viktig del av språkinlärningen är också att vara medveten om 

varför man vill lära sig och att lära sig att se mönster i språket (Börjesson, 2012). 

 

Tengberg (2009) menar att mötet med en text präglas dels av läsarens sociala erfarenheter, 

men också av de strategier för läsning som hen gradvis utvecklat med tiden. Detta skapar en 

komplex situation som ställer höga krav på lärarna och deras planerade undervisning där de 

dagligen möter flera olika individer med olika sociala bakgrunder vars intressen ska 

stimuleras och förhoppningsvis motivera dem till läsning. Lindholm (2019) beskriver hur 

lässtrategier används för förstärkning av elevers meningsskapande, utveckling av deras språk 

samt bekräftelse av deras identiteter. Hon beskriver även betydelsen av en strukturerad 

undervisning där det läggs fokus på inventering av elevernas förkunskaper samt uppbyggnad 

av en gemensam förståelse innan läsning, för att öka deras engagemang och förståelse. Även 

Grabe (2009) menar att läsförståelse hänger ihop med de tidigare kunskaperna man har om 

ämnet. 

 

Andraspråk 

Börjesson (2012) skriver om strategier vid engelska samt moderna språk och menar att en god 

språkinlärare använder flera effektiva inlärningsstrategier, medvetet och omedvetet, medan de 

mindre framgångsrika språkinlärarna behöver stöttning för att utveckla och lära sig att 

använda strategier på ett effektivt sätt. Lindholm (2019) undersökte lässtrategier för elever 

med svenska som andraspråk. Hennes resultat visade att de vanligaste strategierna bland 

eleverna var omläsning, användning av bakgrundskunskap samt morfologiska och textuella 

ledtrådar.  Även Börjesson (2012) beskriver hur bakgrundskunskaper, såväl språkliga som 

omvärldskunskaper kan underlätta för elevernas förståelse för textinnehållet.  
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Syfte och frågeställning  
Som tidigare framgick i bakgrunden är en effektiv strategianvändning nödvändig för en 

positiv språkutveckling. Syftet med undersökningen är att få syn på vilka strategier elever 

använder sig av för att skapa förståelse för engelska texter, hur lässtrategierna förändras över 

tid och hur lärarens interventioner påverkar elevernas läsförståelse. Arbetet syftar till att 

fokusera på engelska som andra- eller främmandespråk. För att få en bild av vad den 

vetenskapliga litteraturen säger har vi utfört en litteraturöversikt med intentionen att besvara 

följande frågeställningar: 

• Vilka strategier använder elever med engelska som andra- eller främmandespråk för 

att skapa förståelse för engelskt textinnehåll? 

• Hur utvecklas elevers användning av lässtrategier med åldern? 

• Vilken betydelse har lärarens interventioner av lässtrategier för elevernas 

läsförståelse? 

 

Metod  
För att få fram relevant litteratur till vår litteraturöversikt har vi använt oss av databaserna 

ERIC och SwePub. För att försöka försäkra oss om att vi inte gick miste om någon relevant 

litteratur gjorde vi sökningar på både svenska och engelska i den nationella databasen 

SwePub. Söksträngar vi använde i SwePub var till exempel: engelska läsförståelse, 

lässtrategier engelska, reading strategies english och reading comprehension english.  Dock 

visade sig den nationella forskningen kring lässtrategier i engelska som främmande- eller 

andraspråk, för vår tilltänkta åldersgrupp, vara väldigt begränsad vilket har resulterat i att den 

litteratur som presenteras i vårt resultat är hämtad från den internationella databasen Eric. 

Internationellt har det gjorts mer forskning. Vi hittade två studier utförda i Europa, en i 

England och en i Spanien. De flesta studierna som var aktuella för vår frågeställning var 

utförda i olika delar av Asien och i USA. Vi använde oss även av manuella sökningar, där vi 

studerade intressanta artiklars referenslistor för att hitta ytterligare adekvat litteratur (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). För att försäkra oss om litteraturens reliabilitet valde 

vi att begränsa våra sökningar till doktorsavhandlingar och referentgranskade artiklar. Vi 

valde därmed bort en hel del litteratur som böcker, olika bokkapitel och rapporter.  

 

Vid sökningar i databaserna använde vi oss av olika söksträngar. Vi inledde våra sökningar 

med sökord som reading strategies och english, för att sedan utveckla till synonymer samt 

mer specifika sökningar inkluderade till exempel primary school eller efl/english as a foreign 

language. Inklusionskriterier var att undersökningarna skulle behandla lässtrategier, inte 

enbart läsförståelse. Eleverna i undersökningarna skulle inte ha engelska som modersmål samt 

att de åldersmässigt inte fick överstiga gymnasieålder. Inom exklusionskriterier föll till 

exempel undersökningar som var utförda på elever med dyslexi samt all litteratur som 

behandlade lässtrategier kring andra språk än engelska. De olika sökningarna gav väldigt 

spridda resultat där vissa enbart fick fram enstaka träffar och andra var betydligt bredare och 

resulterade i väldigt många träffar. I alla våra sökningar valde vi att sortera träffarna efter 
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relevans. Det innebär att den litteratur vars till exempel nyckelord och rubrik är mest 

kompatibel med våra söksträngar, hamnar högst upp på listan. 

 

Vid sökningar som resulterade i ett fåtal träffar, runt 20 artiklar, läste vi igenom alla titlar 

samt sammanfattningar för att avgöra litteraturens relevans för våra frågeställningar.   

Vid söksträngar som gav upp mot 100 eller fler träffar sorterade databasen dem efter dess 

relevans, det vill säga att de artiklar vars titel eller nyckelord som var mest överensstämmande 

med vår söksträng hamnade högst upp på listan. Därefter begränsade vi oss ofta till runt de 

första 4 sidorna då vi därefter insåg att artiklarna inte lägre föll inom våra inklusionskriterier. 

Vi kombinerade våra sökord med de booleska operatorerna AND och OR för att antingen ge 

ett smalare eller bredare sökresultat (Eriksson Barajas m.fl., 2013). Vi använde oss även av 

trunkering för möjligheten att vidga våra sökningar. I tabell 1 presenteras aktuell litteratur för 

vår litteraturundersöknings resultat; vilken databas vi fann dem i, vilken söksträng vi använde 

samt antalet träffar. Manuella sökningar framgår inte i tabellen.  

 

Tabell 1, söksträngar 

Artikel  Databas Söksträng Träffar 

Reading Strategies and Approaches 

to Learning of Bilingual Primary 

School Pupils 

Eric "reading strategies" and primary school pupils 4 

A Cognitive Perspective on 

Singaporean Primary School Pupils' 

Use of Reading Strategies in 

Learning to Read in English 

Eric "reading strategies" and primary school pupils 4 

Researching Bangladeshi pupils' 

strategies for learning to read in (UK) 

primary school settings 

Eric “reading strategies*” and pupils and “second 

language” 

15 

Elementary English Learners' Use of 

Reading Strategies with Culturally 

Relevant and Culturally Distant 

Stories  

Eric "reading strategies" or reading and english and 

swedish   

238  

Fostering Metacognitive Reading 

Strategies in Thai EFL Classrooms: A 

Focus on Proficiency 

Eric “reading strategies*” and efl or esl 765  

The Effect of THIEVES Strategy on 

EFL Learners’ Reading 

Comprehension 

Eric “reading strategies*” and efl or esl 765 

Reading Comprehension: The 

Mediating Role of Metacognitive 

Strategies  

Eric "english as a second language" or "esl" or 

"english as a foreign language" or "efl" and 

"reading strategies" or "reading 

comprehension" and pupils or students or 

children 

2691  
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Learning strategies in CLIL 

classrooms: how does strategy 

instruction affect reading competence 

over time? 

Eric  “reading development in children over time” 

and L2 or “second language” or efl or esl or ell 

3812 

(smart text 

search) 

 

Resultat och analys 
Samtliga artiklar inkluderade i resultatet finns i form av en tabell (tabell 2: resultatartiklar, se 

bilaga 1). Nedan presenteras en skriftlig resultatdel. Den skriftliga resultatdelen består av tre 

olika delar där varje del besvarar en frågeställning. Första delen innehåller resultatet från de 

artiklar som undersöker vilka strategier eleverna använder, andra delen besvarar 

frågeställningen kring hur elevernas strategianvändning utvecklas med åldern och den sista 

delen innehåller resultaten kring lärarens betydelse för elevernas läsförståelse. 

 

Elevernas använda lässtrategier  
För att kunna se eventuell progression, samt för ett översiktligt resultat valde vi att dela upp 

resultatet kring vilka lässtrategier eleverna använde sig av i yngre och äldre elever. De vi 

valde att definiera som yngre elever var de i åldrarna motsvarande låg och mellanstadiet i en 

svensk skola. De äldre var mellan 14–19 år.  Hos de yngre eleverna delades resultatet upp 

ytterligare i vad som ansågs som framgångsrika och mindre framgångsrika strategier.  

 

Yngre elevers användning av framgångsrika lässtrategier 

Jun Zhang, Yongqi Gu och Hu (2008) undersöker i sin studie vilka lässtrategier 

mellanstadieelever från Singapore använder vid engelska som andraspråk. De medverkande 

var 18 elever från 3 olika skolor från årskurs 4, 5 och 6. Från respektive skola och årskurs 

valdes en högpresterande och en lågpresterande elev ut att medverka i undersökningen där 

data samlades in genom think-aloud intervjuer med samtliga elever. Think-aloud metoden 

innebär att eleverna läser ett stycke för att sedan berätta vad de tänker kring innehållet. De 

högpresterande eleverna visade sig vara mer benägna att använda metakognitiva strategier, 

där de planerade sin läsning samt regelbundet övervakade deras förståelse för textinnehållet. 

De högpresterande eleverna visade även högre användning av kognitiva strategier som att 

göra förutsägelser kring texten eller att dra slutsatser kring vad de läst, vilket båda kan 

kopplas till meningsskapande. Även Rao, Yongqi Gu, Jun Zhang och Hu (2007) undersökte i 

sin studie lässtrategier hos framgångsrika och mindre framgångsrika elever. De medverkande 

var 6 elever från 3 olika skolor i Singapore, en hög- och en lågpresterande elev från samtliga 

skolor. Alla medverkande var mellan 11–12 år och hade engelska som andraspråk. Studien 

utgick från det teoretiska ramverket “SAL” kring ytlig och djup förståelse (Rao m.fl., 2007). 

Ytlig förståelse hos eleverna beskrivs som ett sätt att få fram rätt svar och uppnå minimikrav, 

endast för att undvika misslyckande. Vid djup förståelse visar eleverna ett intresse för 

uppgiften och fokus ligger på förståelse och meningsskapande. De använde sig av think-aloud 

intervjuer samt elevernas återberättande av texter för att kartlägga elevernas 

strategianvändning. De högpresterande eleverna i studien visade en användning på över 66% 
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av strategier tillhörande kategorin djup förståelse. Resultatet visade att de frekvent använde 

sina kunskaper för att förklara och förtydliga textens innehåll, utvärdera och reagera på 

innehållet samt för att göra förutsägelser om texten. Självklart stötte även de högpresterande 

eleverna på problem vid läsning och förståelse av texterna, men deras användning av 

strategier kopplat till djup förståelse gjorde det möjlig för dem att reda ut eventuella 

svårigheter. Strategier de behärskade var bland annat möjligheten att koppla textinnehållet till 

deras egen verklighet, samt kunskapen att koppla samman ny information med vad de tidigare 

läst och förutspått, för att klargöra den faktiska meningen (Rao m.fl., 2007) 

 

Även Deoksson (2019) utförde en studie där elevernas användande av lässtrategier visade sig 

framgångsrikt. Studien genomfördes på 4 elever, tre i årskurs 4 och en i årskurs 3. De hade 

alla flyttat till USA och lärde sig engelska som andraspråk. I studien undersöktes vilka 

lässtrategier eleverna använde, samt om elevernas användande av lässtrategier varierade 

beroende på om texterna var kulturellt eller icke kulturellt relevanta för dem. Forskaren 

använde sig av observationer i klassrummet och i hemmet, insamling av dokument från till 

exempel prov, anteckningar och egenskrivna texter, samt intervjuer med elever, föräldrar och 

lärare. Deoksson (2019) menade att det finns två olika typer av kategorier för strategierna 

eleverna använde sig av under läsningen; higher order thinking strategies och social-

contextual reading strategies. Higher order thinking strategies innefattar bland annat 

strategier som att använda tidigare kunskaper, göra kopplingar till andra texter de läst, 

identifierar huvudidéer och annan information av betydelse samt att de övervakar sin egen 

förståelse för innehållet. Exempel på social-contextual reading strategies är att eleverna gör 

egna kopplingar till deras verklighet och egna erfarenheter, visualiserar samt att de översätter 

till deras förstaspråk för en ökad förståelse. Båda dessa kategorier innehåller strategier som 

visat sig framgångsrika för elevernas läsförståelse. I resultatet kan det utläsas att när eleverna 

läste texter som inte var kulturellt relevanta för dem, begränsades oftast deras strategier till 

higher order thinking strategies. Fick de däremot läsa texter som var kulturellt relevanta, 

kunde de även använda strategier kopplat till social-contextual reading strategies, vilket 

bidrog till en bättre förståelse för textinnehållet.  

 

Yngre elevers användning av mindre framgångsrika lässtrategier 

Jun Zhang m.fl. (2008) studie visade en klar skillnad mellan de hög- och lågpresterande 

elevernas strategianvändning. De lågpresterande eleverna visade på mer regelbunden 

användning av avkodning där deras största fokus låg på ordigenkänning, vilket kopplades till 

en lokal, eller bokstavlig, förståelse. Även om avkodning av ord är nödvändig för såväl hög- 

som lågpresterande läsare så visade resultaten en klar skillnad i användningen av avkodning. 

Till skillnad från de högpresterande läsarna som kunde förlita sig på deras redan befintliga 

språkkunskaper eller till exempel dra slutsatser kopplat till vad de tidigare läst, hamnade de 

lågpresterande eleverna i en ständig avkodning. Denna process förhindrade dem från att hitta 

flyt i läsningen vilket resulterade i att deras fokus hamnade på enstaka detaljer i texten (Jun 

Zhang m.fl., 2008). Likt Jun Zhang m.fl. (2008) beskrev de lågpresterande elevernas 

strategier som lokala, placerade Rao m.fl. (2007) in många av deras använda strategier under 

kategorin ytlig förståelse. I motsats till de högpresterande eleverna i studien, visade sig de 

lågpresterande eleverna använda sig av över 66% strategier tillhörande ytlig förståelse. Några 
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exempel som observerades var omläsning av okända eller svåra ord, fraser och meningar, 

samt eventuellt ifrågasättande av dess betydelse. Exempel från intervjuer med eleverna visade 

hur eleverna när de mötte nya ord, pausade för att sedan läsa om, utan någon vikt i huruvida 

de förstod ordet och dess innehåll (Rao m.fl., 2007). De elever som faktiskt fokuserade på att 

lära sig de okända orden, lade sådant fokus på enskilda detaljer, att möjligheten att skapa 

förståelse kring huvudidén förhindrades. 

 

Walters (2007) genomförde en studie i England på 6 tvåspråkiga elever. Alla var 7 år gamla 

med etnisk bakgrund från Bangladesh. Syftet med studien var att kartlägga strategierna 

eleverna använde vid läsning av engelska texter, samt huruvida strategierna var framgångsrika 

för deras förståelse. Det var en etnografisk studie där data samlades in genom observationer, 

intervjuer och gemensamma lästillfällen. I studien presenterades 3 olika strategier som 

observerades hos olika elever, varav alla visade sig vara mindre framgångsrika när det kom 

till elevernas förståelse för texten. En av de strategier som resultatet visade på var 

memorering (Walters, 2007). Eleven i första fallet valde texter som de tidigare hört läraren 

läsa i klassrummet, gärna en enkel bok med mycket bilder. Eleven lät sedan en vuxen i 

hemmet läsa texten för hen, och i samband med detta memorerade hen innehållet samt hur 

texten skulle läsas. Intervjuer med eleven visade att strategin inte var särskilt framgångsrik. 

Eleven beskrev hur hens motivation och därmed val av strategi, var att framstå som en 

skicklig läsare för att passa in i klassen, samt för att göra läraren nöjd. Hen medgav dock i 

intervjun hur hen visste att hen lurade sig själv och visste att hen inte läste på riktigt. I andra 

fallet observerades ytterligare en strategi hos en annan elev, kombinationen av avkodning och 

uppmärksamhet på skiljetecken i texten. Eleven använde dessa i kombination med vartannat 

för att uppnå rätt intonation och framstå som en duktig läsare. Även denna elev valde gärna 

böcker som de redan hört läraren läsa. Kombinationen av avkodning och uppmärksamhet på 

skiljetecken, samt minnet från hur läraren läst texten, bidrog till en uttrycksfull läsning där 

eleven framstod som en väldigt duktig läsare. Motivationen för elevens läsning var likt 

föregående, att framstå som vad läraren beskrev som en duktig läsare. Andra observationer 

och intervjuer visade dock att eleven hade en del svårigheter att förstå det lästa innehållet. I 

det sista fallet som presenterades, använde eleven en helt annan strategi. Precis som båda 

föregående fallen, avgjordes elevernas läskunnighet i hur det lät när de läste högt för läraren 

(Walters, 2007). I detta fall letade eleven efter ord i texten som hen redan kunde eller kände 

igen. Eleven gissade resterande ord baserat på dess inledande ljud och den kontext hen 

kommit fram till med hjälp av bilderna och de bekanta orden. För att resterande av orden inte 

skulle framstå som slumpmässiga, vävde eleven ihop en egen berättelse. För att inte avslöja 

att hen inte kunde läsa, läste eleven väldigt tyst och snabbt. 

Do you know why I read fast? It’s because if you read fast, zoom, you can miss 

out bits zoom, zoom and you can miss out the bits you can’t read, you don’t 

know—and then no one knows. (Tumi, 29 March 2001) (Walters, 2007) 

 

Äldre elevers använda lässtrategier 

Ghaith & El-Sanyoura (2019) undersökte i deras studie, elevers användning av metakognitiva 

lässtrategier. Studien inkluderade 119 elever från 5 olika skolor i Libanon. 101 kvinnliga och 

18 manliga elever i åldrarna 16–18 år. I studien nämner de till literal- och higher-order 
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comprehension. Literal comprehension innefattar en förståelse för det som står direkt 

formulerat i texten och higher-order comprehension involverar en tankeprocess där innehållet 

analyseras och bearbetas. Ghaith & El-Sanyoura (2019) presenterade 3 olika områden inom 

lässtrategier; global, problemlösning och stödjande. De globala strategierna inkluderade det 

som ligger till grund för läsningen, som till exempel karaktäristiska drag hos texten, överblick 

av textinnehåll samt koppla ny information till tidigare läst information. 

Problemlösarstrategierna innefattade bland annat att läsa om, vid behov gå tillbaka i texten 

samt ta pauser för att fundera kring vad som läst. Exempel på de stödjande strategierna var att 

översätta texten till förstaspråket samt stryka under eller ringa in viktig information. 

Resultatet visade att eleverna främst använde sig av strategier kopplat till problemlösning, 

alltså hög användning. Globala och stödjande strategier visade en användning på medel 

(Ghaith & El-Sanyoura, 2019).  

 

Hong-Nam (2014) kom fram till ett liknande resultat i sin undersökning, där 

strategianvändningen hos 96 high school elever från USA undersöktes. Majoriteten hade 

engelska som andraspråk. Undersökningen utfördes med hjälp av två test, ett test som mätte 

deras läsförmåga (TASKS) samt ett test där eleverna själva fick ranka deras 

strategianvändning, på en skala 1–5, inom kategorierna globala, problemlösnings och 

stödjande strategier (MARSI). Resultatet visade att den kategori av lässtrategier eleverna 

främst använde var problemlösningsstrategier, följt av globala och slutligen stödjande 

strategier (Hong Nam 2014). I en tabell listades även specifikt vilka strategier eleverna 

använde mest och minst. Topp 5 använda strategier vara alla associerade med 

problemlösning; när texten blir svår är jag mer uppmärksam vid min läsning, jag försöker 

komma tillbaka på rätt spår när jag tappar fokus, jag försöker visualisera information för att 

komma ihåg, jag läser långsamt och noggrant när det blir svårt samt när texten blir svår läser 

jag om för att förstärka min förståelse. De två minst använda strategierna var en global och en 

stödjande strategi; jag gör en överblick av texten som till exempel dess längd och organisation 

innan jag läser, samt jag antecknar under tiden jag läser för att hjälpa mig förstå det jag läser.  

 

Ghaith & El-Sanyoura (2019) undersökte även relationen mellan de metakognitiva 

lässtrategierna och literal- och higher-order comprehension. Resultatet visade att 

problemlösarstrategier, de mest använda, var kopplat till såväl literal- som higher-order 

comprehension. De två övriga kategorierna, globala och stödjande strategier hade dock ingen 

klar koppling till vare sig literal eller higher-order comprehension. Gällande 

strategianvändningens relation till elevernas läsförståelse visade Hong-Nams (2014) resultat 

att eleverna på standardnivå var de som mest frekvent använde sig av lässtrategier, följt av 

eleverna under standard och sist de över standardnivån. Dock var skillnaderna inte statistiskt 

signifikanta (Hong-Nam, 2014) 

 

Elevernas strategianvändning utvecklas med åldern 
Genom ovanstående resultat gick det att avläsa viss utveckling i elevernas användande av 

lässtrategier. Här presenteras två studier som aktivt undersökt utvecklingen av elevernas 

användning av lässtrategier. Båda studierna är utförda på mellanstadiet. En kvalitativ studie 
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där jämförelser görs mellan elevernas strategianvändning i årskurs 4, 5 och 6, samt en 

kvantitativ studie där tester utfördes på samma klass, först i årskurs 5 och sedan i årskurs 6. 

 

Utöver elevernas använda strategier vid läsning av engelska som andraspråk, undersöker Jun 

Zhang m.fl. (2008) i sin studie hur elevernas strategianvändning skiljer sig mellan de tre 

medverkande årskurserna, årskurs 4,5 och 6. Studien gav ett tydligt resultat på skillnader 

mellan årskurs 4 och 6, men de fick inte fram lika tydliga resultat som skilde elevernas 

strategianvändning i årskurs 5 från varken årskurs 4 eller 6. De yngre eleverna, från årskurs 4, 

använde sig främst av lokala strategier. Därmed fick de rollen avkodare, det vill säga att deras 

fokus hamnade på enskilda ord eller enskild information, istället för att agera kodknäckare 

som eleverna i årskurs 6, där de skaffar sig en överblick kring hela texten och dess huvudidé 

(Jun Zhang m.fl., 2008). Ytterligare en skillnad som observerades mellan de olika åldrarna 

var elevernas koncentrationsförmåga kring uppgifterna. Läsarna i årskurs 4 visade sig ha en 

kortare koncentrationsförmåga vilket bland annat bidrog till att de lättare gav upp eller 

alternativt avslutade uppgiften utan någon vidare tanke på om de förstått textens innehåll. Jun 

Zhang m.fl. (2008) resultat från eleverna i årskurs 6 visade en utveckling i deras 

strategianvändning från årskurs 4. De var bland annat betydligt bättre på att använda strategier 

kopplat till det sociala, som att till exempel dra slutsatser, relatera till personliga erfarenheter 

eller till och med fråga om hjälp (Jun Zhang m.fl., 2008). Många av deras använda strategier 

var globala strategier som syfta till meningsskapande och förståelse för texten. Deras data 

visade även att de äldre eleverna hade lättare att redogöra för deras använda strategier. Något 

som även skilde de äldre eleverna från de yngre var deras förmåga att kunna välja och 

använda strategier utifrån textens språkliga sammanhang. För att en strategi ska gynna 

elevernas förståelse för textinnehållet krävs det att den används på ett både lämpligt och 

effektivt sätt, vilket de yngre eleverna inte verkade ha förståelse eller förmåga för ännu. 

 

Ruiz de Zarobe & Zenotz (2018) genomförde en studie i Spanien, om hur elevers 

läsutveckling förändras över tid, dels för elever som introduceras för lässtrategier men även 

de som inte fått ta del av lässtrategier i undervisningen. Utöver engelskundervisningen 

användes engelska som undervisningsspråk i idrott, bild och NO. Undersökningen innehöll 

läsförståelsetester som utfördes vid fyra olika tillfällen i en experimentgrupp och en 

kontrollgrupp. Ett före- och ett eftertest utfördes i årskurs 5, med sju veckors mellanrum. 

Detta upprepades sedan i årskurs 6. Ruiz de Zarobe & Zenotz (2018) beskriver hur eleverna i 

experimentgruppen introducerades för flera olika lässtrategier av lärarna. I årskurs 5 fick de ta 

del av strategier som att observera typografin, förutsäga vad texten kommer handla om, samt 

att prata om vad de redan vet om ämnet. Resultatet visade att samtliga elever uppvisade en 

positiv progression i deras läsutveckling, även de som inte aktivt undervisats kring 

lässtrategier. Eleverna i experimentgruppen visade en högre ökning resultatmässigt, från 

medelvärdet 3,75 till 7,15 (max 10), medan eleverna i kontrollgruppen visade en förbättring 

från medelvärdet 4,27 till 5,98 (max 10). För att kunna avläsa elevernas progression gjorde 

Ruiz de Zarobe & Zenotz (2018) ytterligare mätningar på eleverna när de gick i årskurs 6. Då 

hade experimentgruppen introducerats för ytterligare strategier som att till exempel identifiera 

huvudidén, syftet med texten och att skilja fakta från åsikter. Efter att ha utfört samma typ av 

test igen visade resultaten att medelvärdet ökat från 6,72 till 7,53 (max 10) hos 
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experimentgruppen, samt medelvärdet ökat från 6,11 till 7,1 (max 10) hos kontrollgruppen. 

Resultatet visar att det sker en progression av läsutvecklingen över tid samtidigt som 

undervisning av lässtrategier både påskyndar och förbättrar elevernas läsförståelse. 

 

Lärarens interventioner av lässtrategier 
I Khataees (2019) studie använde lärarna sig av strategi-metoden THIEVES. Studien utfördes 

på 63 elever i åldrarna 16–19 i Iran. Hälften ingick i en experimentgrupp och andra halvan i 

en kontrollgrupp. Eleverna i experimentgruppen undervisades i strategi-metoden THIEVES, 

medan eleverna i kontrollgruppen inte fick någon undervisning kring lässtrategier. I båda 

grupperna utfördes ett före- och ett eftertest. I THIEVES representerar varje bokstav en 

strategi som börjar på den bokstaven. Strategierna lärdes ut för att aktivera eleverna och få 

dem att lägga märke till helheten och inte bara det direkta textinnehållet. Strategierna handlar 

om att få en förförståelse för ämnet innan de läser innehållet. Strategierna: 

T=Titel. Vad vet du redan om ämnet?  

H=Headings. Vad kommer styckena att handla om? Vilken information ger rubriker 

mig? 

I=Introduction. Vad står skrivet i inledningen? Vad vet jag om det som berättas?  

E=Every first sentence in a paragraph. Vad kommer texten handla om i de olika 

styckena?  

V=Visuals & vocabulary. Finns det bilder som kan stötta förståelsen av texten? Finns 

det ordlista med beskrivning av ord? Kan orden berätta vad texten handlar om? 

E= End-of-chapter questions. Vad vill frågorna att du ska ta reda på? Vilken 

information behöver du för att kunna svara på dessa? Ha frågorna i bakhuvudet när du 

läser texten. 

S=Summary. Vad kommer du ihåg och lärt dig av texten?  

 

Resultatet visade att eleverna som använde sig av THIEVES-strategierna fick bättre resultat 

på läsförståelsetester än de som inte arbetat med strategierna. Enligt Khataee (2019) har 

bakgrundsförståelse stor betydelse för läsförståelsen och hon menar att det syns tydligt på 

resultaten gjorda av eleverna som använt sig av THIEVES metoden. Begeny, Ross, Greene, 

Mitchell & Whitehouse (2012) gjorde en liknande studie i USA på hur lärarna kan påverka 

elevernas användning av strategier. Studie utgick från att lärarna använde sig av HELPS-

programmet och undersökte hur det påverkade elevernas läsförståelse. HELPS-programmet 

innebär att läraren använder sig av åtta olika strategier för att hjälpa eleverna i deras 

utveckling.  

1. Strukturerad och upprepad läsning av lämpliga texter.  

2. Eleverna ska få möjlighet att lyssna på skickliga läsare, tex högläsning av läraren eller 

ljudböcker.  

3. Systematisk rättning.  

4. Verbal hjälp så eleverna kan läsa med flyt.  

5. Verbal hjälp så eleverna kan läsa för att förstå.  

6. Målinriktat, att öva med målet att nå ett kriterium.  
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7. Prestations feedback kombinerat med grafiska bilder om elevers progression. 

8. Att systematiskt ge beröm och belöna eleverna.  

Samtliga elever var vid studiens utförande 7–8 år gamla och indelade i en experimentgrupp 

som undervisades enligt strategierna och en kontrollgrupp som inte undervisades enligt 

strategierna. Eleverna gjorde ett förtest och efter 13 veckor ett eftertest. Begeny m.fl. (2012) 

studie skiljer sig från Khataees (2019) studie då HELPS-programmet riktar sig åt hur läraren 

ska lära ut medan THIEVES är riktat till eleverna. 

 

I både Begeny m.fl. (2012) och Khataees (2019) studier kom de fram till liknande resultat. 

Eleverna som använde sig av THIEVES-strategierna upplevde i lägre grad problem än de i 

kontrollgruppen som inte fått ta del av strategierna (Khataee, 2019). Liknande observerades i 

Begeny m.fl. (2012) studie, där de som undervisats enligt HELPS-programmet visade bättre 

resultat än de som inte undervisats därefter. När läraren använde sig av HELPS-programmets 

metoder skapades möjligheter för eleverna att använda sig av dessa. Resultaten visade att flera 

av eleverna mer än fördubblat sina resultat efter lärarens interventioner (Begeny m.fl., 2012). 

Eleverna i kontrollgruppen visade blandade resultat, några förbättrade sina resultat och några 

försämrade sina resultat. Eleverna fick i slutet av Khataees (2019) studie fylla i ett formulär 

kring vilka problem de hade i läsförståelsen av engelska texter. Problem som eleverna 

upplevde i experimentgruppen var att innehållet var svårt, att de inte hade tillräckliga 

bakgrundskunskaper och att tiden inte var tillräcklig. Kontrollgruppen upplevde andra 

problem som till exempel okända ord, att det tog lång tid att bestämma vad ett ord betydde 

och att bestämma vilka känslor som förmedlades. I sin undersökning upptäckte Khataee 

(2019) också att det fanns ett samband mellan läshastighet och ordigenkänning. Khataee 

(2019) menar att om eleverna läser för långsamt så missar eleven ofta sammanhanget och sitt 

flyt i läsningen.  

 

Seedanont & Pookcharoen (2019) utförde en studie där de undersökte elevers metakognition 

och hur lärarens instruktioner kring strategier påverkade resultaten, både 

läsförståelseresultaten och metakognitionen. Studien utfördes på 43 manliga elever i Thailand, 

i åldrarna 14–15. Två olika tester gjordes, SORS och IELTS. Båda testerna utfördes i början 

av undersökningen och i slutet.  SORS är ett formulär som radar upp olika typer av 

lässtrategier där eleverna bedömer hur ofta de använder en specifik strategi. SORS-formuläret 

är uppdelat i tre olika typer av strategier: globala strategier, problemlösningsstrategier och 

stödjandestrategier. Exempel på globala strategier är att ha en åtanke när de läser, använda 

bilder och tabeller som stöd samt gissa vad texten handlar om. Problemlösningsstrategier 

innefattar till exempel att eleven läser om texten sakta, visualisera det de läser och gissa vad 

nya ord betyder. Den sista typen av strategier, stödstrategier, är när eleven till exempel 

antecknar under tiden den läser, läsa högt eller översätter till sitt förstaspråk. I början och i 

slutet av studien fick eleverna fylla i SORS-formuläret, gällande vilken grad de höll med att 

de använt sig av de olika strategierna. Mellan testerna undervisades eleverna kring 

lässtrategier vid 18 lektionstillfällen (Seedanont & Pookcharoen, 2019) När författarna 

jämförde resultaten från före- och eftertesterna, visade resultaten att eleverna efter 

undervisningen av lässtrategier var mer benägna att använda sig av fler strategier, samt att de 

blivit mer medvetna om vilka strategier de använde sig av (Seedanont & Pookcharoen 2019). 
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De strategierna som eleverna angav att de använder mest, i början av studien, var att analysera 

textens typiska drag, att gå fram och tillbaka i texten, läsa om texten flera gånger och försöka 

koncentrera sig när de läser. I slutet av studien angav eleverna att de använde strategierna som 

att ha i åtanke när de läser texter, analysera textens typiska drag, markera viktig information 

och visualisera texten mest.   

 

Det andra testet som utfördes av Seedanont & Pookcharoen (2019) var IELTS (International 

English Language Testing System) som testar av bland annat läsförståelsekunskaper i 

engelska. IELTS testet som Seedanont & Pookcharoen (2019) utförde visade att elevernas 

läsförståelse generellt förbättrats. Eleverna, som i första testet redan hade ett högt resultat, 

visade antingen ingen förbättring eller en liten förbättring i slutet av studien, medan de elever 

som tidigare haft låga resultat visade generellt att deras läsförståelse klart förbättrats.  

 

Resultaten i Seedanont & Pookcharoen (2019) visade att eleverna genom lärarens lektioner 

och instruktioner, blivit mer medvetna kring hur de lär och vilka strategier de använder. I 

samband med detta, observerades även en progression i elevernas läsförståelse Även i Ruiz de 

Zarobe & Zenotz (2018) studie visade resultatet att undervisningen har stor betydelse för hur 

elevers läsförståelse utvecklas och att eleverna inte förbättras lika mycket om läraren inte 

aktivt valt att arbeta med de olika strategierna.  

Analys 
Undersökningarna gjorda på de yngre eleverna, från årskurs 3–6 visar på att elevernas 

lässtrategier och hur de används är starkt kopplat till deras förståelse för textinnehållet. Både 

Jun Zhang m.fl. (2008) och Rao m.fl. (2007) undersökte lässtrategier kopplat till elevernas 

lässkicklighet. Jun Zhang m.fl. (2008) beskriver elevernas olika grader av förståelse som 

lokala och globala likt Rao m.fl. (2007) kopplar elevernas förståelse till antingen ytlig eller 

djup förståelse. Strategierna för global eller djup förståelse bidrar till elevernas 

meningsskapande kring texter, medan strategierna kopplat till lokal eller ytlig förståelse ofta 

fokuserar på detaljer i texten som enstaka ord eller specifik information. Högpresterande 

elever visade hög användning av strategier kopplat till djup förståelse (Rao m.fl., 2007) likt de 

högpresterande eleverna i Jun Zhang m.fl. (2008) använde sig globala strategier, det vill säga 

metakognitiva såväl som kognitiva strategier kopplat till deras meningsskapande. Deoksson 

(2019) menade att eleverna kunde använda sig av antingen higher-order-thinking strategies 

eller social-contextual strategies. Båda dessa kategorier relateras till djup alternativt global 

förståelse, eftersom båda kategorierna innehöll strategier som bidrog till elevernas 

meningsskapande vid läsning. Undersökningen av kulturellt relevanta texter samt social-

contextual strategies visade tydligt hur den kulturella relevansen är av stor betydelse för 

elevernas möjlighet till bättre förståelse vi fler lässtrategier. 

 

En gemensam strategi för majoriteten av undersökningarna på de yngre eleverna var 

avkodning (Jun Zhang m.fl., 2008; Rao m.fl., 2007; Walters, 2007). I dessa fallen presenteras 

avkodning som en ytlig eller lokal strategi som ofta används av lågpresterande elever. Jun 

Zhang m.fl. (2008) beskriver hur avkodning är en viktig strategi för alla läsare oavsett nivå, 
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men att användningen är väsentlig för dess effekt. Undersökningen visade hur de 

lågpresterande elevernas användning av ständig avkodning förhindrade ett flyt i läsningen och 

möjligheten att se samband i textinnehållet, istället hamnade fokus på enstaka detaljer i 

texten. Detta stämmer överens med Khataee (2019) observationer kring ordigenkänning och 

läshastighet. Hon menar att om eleverna läser för långsamt förlorar de flyt och det blir lätt för 

dem att missa textens sammanhang. 

 

I undersökningarna hos de äldre eleverna sågs ett skifte i deras använda lässtrategier samt 

vilka strategier som bäst tillämpades för förståelse för innehållet. Både Ghaith & El-Sanyoura 

(2019) och Hong-Nam (2014) kom i sina undersökningar fram till att de mest använda 

strategierna bland eleverna var de kopplade till problemlösning, som till exempel att läsa om 

samt läsa långsammare vid svåra stycken. Vissa av dessa strategier kopplat till 

problemlösning, som till exempel att läsa om och läsa långsamt vid svåra stycken är strategier 

som hos de yngre eleverna skulle kunna relateras till ytlig eller lokal förståelse (Zhan m.fl. 

2008, Rao m.fl. 2007). I och med detta observeras en skillnad, eller alternativ utveckling i 

vilka strategier som bidrar till förståelse i texterna eleverna läser.  

 

Både Ruiz de Zarobe & Zenotz (2018) och Jun Zhang m.fl. (2008) visar på att där sker en 

utveckling i elevernas läsförståelse och i samband med detta, deras användande av 

lässtrategier. I studien genomförd av Jun Zhang m.fl. (2008) ligger fokus vilken typ av 

utveckling som sker i elevernas strategianvändning. De redovisas en tydlig bild av hur 

eleverna går från användning av lokala strategier, som till exempel avkodning, till att bli mer 

medvetna om deras strategianvändning och utveckla globala strategier för att främja deras 

meningsskapande av de lästa texterna. Ruiz de Zarobe & Zenotz (2018) redovisar en 

kvantitativ studie där en utveckling i elevernas läsförståelse mellan årskurs 5 och 6 kan 

avläsas. I studien presenteras de strategier som introduceras för eleverna, men från dess 

resultat går det inte att avläsa specifikt vilka strategier eleverna faktiskt använt sig av. I 

resultatet synliggörs även att undervisning kring lässtrategier har en väsentlig roll i elevernas 

läsutveckling.  

 

Precis som Ruiz de Zarobe & Zenotz (2018) visar flera studier att lärarens interventioner har 

stor inverkan på elevers läsförståelse (Begeny m.fl., 2012; Khataee, 2019; Seedanont & 

Pookcharoen, 2019). Studierna visar att det finns en tydlig koppling mellan elevernas 

läsförståelse och metakognition. Khataee (2019) och Seedanont & Pookcharoens (2019) 

resultat visar också, precis som Jun Zhang m.fl. (2008) att desto mer eleverna är medvetna om 

hur de lär sig, desto mer använder de sig av strategier. Seedanont & Pookcharoen (2019) 

skriver att eleverna använder sig av fler strategier när de är medvetna om vilka strategier som 

finns och hur de används. Lärarens interventioner har alltså en stor betydelse för vilka 

strategier eleverna använder samt deras läsförståelse.  
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
Frågeställning 1: Vilka strategier använder elever med engelska som andra- eller 

främmandespråk för att skapa förståelse för engelskt textinnehåll.  

Resultaten av studierna på de yngre eleverna visade som tidigare nämnt ett brett spektrum av 

använda strategier som antingen kan anses vara relevanta för meningsskapande och förståelse, 

alternativt att de endast bidrar till en bokstavlig förståelse utan vidare överblick av textens 

innehåll. Deokssons (2019) studie visade att elevernas möjlighet att relatera till textinnehållet 

öppnade dörrar för fler strategier. Detta stämmer väl överens med vad Gambrell (2011) och 

Ediger (1996) skrev om hur relevanta texter om vardagliga fenomen och elevernas personliga 

intressen skapar engagemang och stimulerar deras läsförståelse. 

 

Den undersökning gjord på yngre eleverna som verkligen stack ut ur mängden var Walters 

(2007) undersökning på elever med ursprung från Bangladesh. Det redovisade resultaten 

visade att alla medverkande hade en bristande läsförståelse, trots att en del av dem, av läraren, 

ansågs vara väldigt duktiga läsare. Elevernas använda lässtrategier var bland annat 

memorering och avkodning vilket skulle kunna relateras till ytlig eller lokal förståelse (Jun 

Zhang m.fl. 2008; Rao m.fl. 2007) Problematiken i denna undersökning skulle kunna ses i det 

faktum att elevernas kunskaper i vanliga fall mättes just i deras läsförmåga, där det inte 

ställdes några krav på deras förståelse för innehållet. Detta skulle kunna förklara elevernas val 

av strategier och deras för övrigt bristande strategianvändning. Två av deltagarna beskrev hur 

deras motivation för läsningen var att framstå som bra läsare för att passa in i klassen, men 

även för att göra läraren nöjd (Walters 2007). Börjesson (2012) beskrev hur en viktig del av 

språkinlärningen var att vara medveten om varför man vill lära sig. I detta fall blev inte 

elevernas mål att faktiskt lära sig och utvecklas till duktiga läsare. Den sociala pressen samt 

målet med läsningen gjorde att de valde genvägar vilket i slutändan inte visade sig vara 

gynnsamt för deras förståelse. Något som skulle kunna ifrågasätta det uppnådda resultatet är 

det faktum att studien är utförd på väldigt få elever, varav bara hälften redovisas i själva 

resultatet. Detta skulle kunna få en att ifrågasätta om resultatet på något sätt är generaliserbart 

eller bara en tillfällighet. Oavsett huruvida resultatet kan anses generaliserbart eller ej visar 

det precis som Van den Broek m.fl. (2011) skrev att undervisning med varierat syfte och mål 

är viktigt för att uppnå goda kunskaper inom läsförståelse på ett andraspråk. 

 

Frågeställning 2: Hur utvecklas elevers användning av lässtrategier med åldern? 
Utvecklingsmässigt sågs en utveckling dels på kort tid mellan de låga åldrarna (årskurs 4–6), 

där eleverna utvecklade kunskaperna att använda sig dels av fler, men även mer effektivt av 

relevanta lässtrategier. Mellan undersökningarna på eleverna på mellanstadienivå och 

eleverna på gymnasienivå kunde också observeras ett skifte i använda lässtrategier, samt vilka 

strategier som ansågs effektiva och framgångsrika. Bland de yngre eleverna var det globala 

eller strategier kopplat till djupinlärning som ansågs som mest framgångsrika (Jun Zhang 

m.fl., 2008; Rao m.fl., 2007). Undersökningarna utförda på eleverna i gymnasieålder visade 

däremot att strategier kopplat till problemlösning användes mest och var mest effektiva 
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(Ghaith & El-Sanyoura, 2019; Hong-Nam, 2014). En del av strategierna från kategorin 

problemlösning skulle kunna kopplas till lokal och ytlig förståelse, som att läsa om eller att 

läsa långsamt vid svåra stycken. Dock innefattar kategorin problemlösning även strategier 

kopplat till kognitiva lässtrategier och meningsskapande (Börjesson, 2012, s.4). Skillnaden i 

strategianvändningen skulle kunna tänkas bero på att de olika åldrarna läser väldigt olika 

texter, men även de faktum varför de läser. De yngre eleverna läser till stor del för att träna 

och utveckla deras läsförmåga medan man skulle kunna tänka sig att de äldre eleverna till stor 

del läser texter för det faktiska informationsinnehållet. 

 

Frågeställning 3: Vilken betydelse har lärarens interventioner av lässtrategier för elevernas 
läsförståelse? 
Varga (2017) skriver att det finns ett samband mellan den tidigare undervisningen och elevers 

användning av läsförståelsestrategier. Detta observerades i flera av studierna, oavsett om det 

var elevernas egen användning av strategier eller strategier för läraren för att bidra till 

elevernas utveckling (Begeny m.fl., 2012; Khataee, 2019; Ruiz de Zarobe & Zenotz’s, 2018; 

Seedanont & Pookcharoen, 2019). Ediger (1996), Gambrell (2011) och Lindholm (2019) 

beskriver alla vikten av att utgå från elevernas personliga intressen och erfarenheter för att 

motivera dem till läsning och underlätta deras förståelse för textinnehållet. Detta relateras väl 

till resultatet Deoksson (2019) fick fram angående hur användningen av kulturellt relevanta 

texter underlättar för elevernas läsförståelse. Förarbete som inventering av elevernas 

förkunskaper och intressen blir därför en viktig del i lärarnas arbete för att skapa bra 

förutsättningar där eleverna kan utvecklas och känna att de lyckas. 

 

När elever får möjlighet att lyckas ökar deras motivation och motivation är en stor faktor i 

elevers läsförståelse (Ingemannson, 2018). Elevers läsglädje är grundläggande, och genom 

strukturerade textsamtal, fördjupande lässtrategier och engagemang väcks elevernas läslust 

(Gambrell, 2011). Rao m.fl. (2007) och Walters (2007) konstaterade att elevernas motivation 

och syfte har stor betydelse för vilka metoder de använder när de ska ta sig an en ny text. 

Begeny m.fl. (2012) undersökning visar att lärarens medvetenhet kring vad som undervisas 

samt hur det undervisas påverkar elevernas läsförståelse positivt. Läraren får därmed en viktig 

roll för att skapa bra förutsättningar för elevernas lärande. Van den Broek m.fl. (2011) menar 

att om förutsättningarna är rätt lär sig eleverna använda olika strategier, som till en början kan 

vara svåra, men som till slut flyter på utan att eleverna tänker på vilka strategier de använder. 

De har därmed automatiserats vilket skulle kunna förklara Hong-Nams (2014) resultat som 

visade att de eleverna över standardnivå använder sig av minst lässtrategier. En skicklig läsare 

har automatiserat sin läsning och tänker inte nödvändigtvis på alla och vilka strategier den 

använder under läsprocessen.  

 

Precis som många av studierna visade (Begeny m.fl., 2012; Khataee, 2019; Seedanont & 

Pookcharoen, 2019), menar Van den Broek m.fl. (2011) att elever utvecklas med hjälp av 

lärarens interventioner i undervisningen. Ruiz de Zarobe & Zenotz (2018) resultat visade även 

att det finns en naturlig progression i elevernas läsförståelse och att det inte endast sker utifrån 

lärarens interventioner. Samtliga studier (Khataee, 2019; Ruiz de Zarobe & Zenotz, 2018; 
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Seedanont & Pookcharoen, 2019) kom dock fram till att lärarens undervisning i 

strategianvändning resulterar i snabbare och större utveckling av elevernas läsförståelse. 

 

Metoddiskussion 

Att hitta vetenskapliga artiklar om elevers lässtrategier i engelska som andra- och 

främmandespråk var svårt då många artiklar handlade om engelska som förstaspråk, om 

studenter på universitetsnivå eller ett annat språk som andraspråk. Vi hade väldigt svårt att 

hitta nationellt utförda studier kring lässtrategier vid engelska som andra- och 

främmandespråk. Detta skulle kunna bero på att det finns ett kunskapsglapp och att inte 

särskilt mycket forskning gjorts på ämnet hos de yngre eleverna som vi ville rikta in oss på. 

Det skulle även kunna bero på att vi med våra söksträngar inte lyckats hitta de eventuellt 

utförda studierna. Det vill säga att våra söksträngar inte innehållit sökord överensstämmande 

med de sökord som använts i nationellt genomförda studier.   

Vi ville rikta oss in på grundskolans årskurser 4–6 men insåg snabbt att våra frågeställningar 

var för smala då det fanns bristande antal undersökningar inom området, därför valde vi att 

vidga vårt åldersspann till motsvarande gymnasieålder. De flesta av studierna som varit 

användbara för att besvara våra frågeställningar, är utförda utanför Europa, som till exempel 

Thailand, USA och Singapore, vilket gör att andra aspekter av undervisning måste ta hänsyn 

till. I exempelvis Singapore har en del av eleverna mandarin som förstaspråk, vilket innebär 

att språket är uppbyggt på ett helt annat sätt än de germanska språken, även ljudning är olika. 

Ett fåtal av studierna var utförda inom Europa, till exempel i England. Dock var denna studie, 

likt många av de andra enbart utförd på ett fåtal elever, vilket skulle kunna vara problematiskt 

för vår förmåga att dra slutsatser kring vårt resultat, eftersom det blir svårt att urskilja 

eventuella avvikelser. Något som gjort de “små” kvalitativa studierna trovärdiga är det faktum 

att forskarna försökt säkerhetsställa urvalet genom att inkludera elever från flera olika skolor. 

Studierna utförda på de yngre eleverna var alla kvalitativa med olika inslag av intervjuer mm, 

medan många av studierna på de äldre eleverna var kvantitativa med betydligt fler deltagare. 

Detta skulle kunna förklaras av att många av de yngre eleverna själva inte alltid är medvetna 

om vilka strategier de använder, utan forskarna avläser det genom intervjuer istället. De äldre 

eleverna är mer medvetna om deras strategianvändning, vilket resultatet även visade på, vilket 

förklarar möjligheten att utföra kvantitativa studier. För våra frågeställningar skulle vi absolut 

säga att de kvalitativa studierna gett en tydligare och mer beskrivande bild av resultaten vi 

ville använda oss av, även om vi också kunnat använda en del kvantitativa studier.    

Svaga punkter i vår litteraturundersökning är absolut det faktum att vi inte lyckades hitta 

några nationellt utförda studier, samt att de studierna som slutligen tog del i vårt resultat är 

utförda väldigt utspritt med många olika språk som förstaspråk. Det skulle kunna göra det 

problematiskt att dra slutsatsen att det skulle vara representativt för alla med engelska som 

andra- eller främmandespråk. Dock anser vi att likheter vi observerade i en del av studierna, 

trots studiernas spridning, gör att vi kan dra slutsatsen att det finns en hel del gemensamma 

lässtrategier som används i flera olika språk, vilket gjort att vi valt att anse dem som relativt 

representativa.  
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Vår ursprungliga frågeställning var: Vilka strategier använder elever med engelska som 

andraspråk för att skapa förståelse för engelskt textinnehåll? Längre in i arbetet insåg vi att vi 

behövde utveckla vår frågeställning eftersom den var väldigt begränsad. Utifrån de artiklar vi 

läst under tiden upptäckte vi ett mönster i faktorer som undersöktes och valde därmed att 

utveckla vår frågeställning till elevers utveckling av lässtrategier samt 

lärarens/undervisningens påverkan. 

I början av arbetet sökte vi på olika kombinationer av nyckelord och läste flera olika artiklar 

för att få överblick om vad som forskats på. När vi började skriva arbetet, insåg vi att vi inte 

hade antecknat ner vilka söksträngar som använt, vilket gjorde det var svårt, och gav oss 

massa extrajobb för att hitta artiklarna igen. Det resulterade även i att vi inte kunnat 

presentera alla våra exakta ursprungliga sökningar utan enbart de vi fått göra om samt de vi 

gjorde efter att vi upptäckte vårt misstag. Flera av artiklarna från vårt resultat delade 

gemensamma referenser, vilket gav oss möjligheten att ta del av mer relevant forskning som 

vi inte lyckats hittade genom våra söksträngar. Även om inte alla artiklar passade in helt och 

hållet så kunde i vissa fall deras nyckelord användas för att hitta mer relevant litteratur.  

Vi har under arbetets gång försökt säkerställa en god validitet genom att ofta gå tillbaka till 

frågeställningarna och se till att de besvaras. Sett till reliabiliteten i undersökningen är vi lite 

mer kluvna, framförallt kring delen i elevernas utveckling. Den baseras endast på ett fåtal 

källor och det blir därmed svårt att dra en slutsats att detta skulle vara ett generellt resultat 

som andra också skulle få fram vid en liknande undersökning. Återigen blir bristen på adekvat 

litteratur ett problem, då vi inte medvetet utelämnat litteratur som skulle kunna vara relevant 

för vår undersökning utan vi har i så fall bara inte hittat den. Resultaten kring de andra 

frågeställningarna anser vi dock ha en högre reliabilitet då de består av flera källor som 

kommit fram till liknande resultat, alternativ resultat som går att relatera till varandra. 

Framtida studier 
 
Vi tolkade den bristande litteraturen av nationellt utförda studier som ett kunskapsglapp kring 

vilka lässtrategier svenska elever använder vid läsning av engelska texter. Detta 

kunskapsglapp har fått oss att inför framtida studier vilja undersöka vilka lässtrategier elever i 

svenska skolor, årskurs 4-6 använder sig av för att skapa förståelse för engelskt textinnehåll. I 

examensarbete 2 hade vi antagligen utfört en kvalitativ studie med möjlighet till kvantitativa 

inslag. Elevernas unga ålder hade antagligen försvårat en enbart kvalitativ studie med tanke 

på att en del av dem säkerligen hade haft svårigheter kring att uttrycka vilka strategier de 

faktiskt använde. I den kvalitativa delen hade vi utfört intervjuer i liknande form av think 

aloud-metoden eftersom det ger möjlighet att ta reda på vad och hur eleverna tänker (Jun 

Zhang mfl, 2008; Rao mfl, 2007). Den kvantitativa inslagen hade exempelvis kunnat vara att 

eleverna skulle fylla i enkäter där de får olika alternativ att kryssa i kring deras använda 

lässtrategier.. Utförandet och analysen av en kvalitativ studie kan bli ganska omfattande. 

Därför skulle vi valt att begränsa urvalet till ett fåtal elever från årskurserna. För att kunna 

genomföra en studie krävs det ett val av teoretiskt ramverk där en bredare kunskap, till 
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exempel olika kategorier av lässtrategier tydliggörs. Till exempel som Börjesson (2012, s.4) 

presenterar; metakognitiva strategier, kognitiva strategier och socio-affektiva strategier. 
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Bilaga 1 (Tabell 2: Resultatartiklar) 

 

Titel Författare Forskningsfråga Urval Metod Resultat 

A Cognitive Perspective on 

Singaporean Primary School 

Pupils' Use of Reading 

Strategies in Learning to Read 

in English 

 

Lawrence Jun Zhang, Peter 

Yongqi Gu och Guangwei Hu 
 

(1) What are the reading 

strategies that successful learners 
of English in Singapore use at the 

primary-school level?  

(2) What are the differences in 
strategy use between pupils of 

different grade levels and of 

different proficiency levels? 
 

 

18 elever från 3 olika 

skolor från årskurs 4,5 och 
6. Singapore. 

 

 

Data samlades in från “think-

aloud-sessions” hos hög- och 
lågpresterande elever från 

samtliga årskurser i de tre 

skolorna. Texterna var två 
berättande stycken för varje 

årskurs, alla texter innehöll 

bildillustrationer. 
 

De högpresterande eleverna använde sig av 

såväl metakognitiva (exempelvis koppla till 
egna erfarenheter) som kognitiva strategier 

kopplat till meningsskapande (till exempel 

sammanfattning och förutsägelser). De 
lågpresterande eleverna använder sig främst 

av avkodning (lokal strategi). 

Elever från lägre årskurser använder mer 
lokala strategier medan elever från högre 

årskurser använder sig av globala strategier.  

Effects of the Helping Early 

Literacy with Practice 

Strategies (HELPS) Reading 

Fluency Program 

with Latino English Language 

Learners: A Preliminary 

Evaluation 

 

John C. Begeny, Sarah G. Ross, 
Diana J. Greene, 

Rachel C. Mitchell, Mary H. 

Whitehouse 
 

 

(1) The purpose of this study was 
to conduct a preliminary 

evaluation of one manualized 

reading program that integrates 
evidence-based intervention 

strategies to target students’ 

reading fluency 

 

 

21 elever där engelska är 
deras L3. 7-8år. USA. 

 

Interventionsstudie där 13 
elever var experiment och 8 var 

kontrollgrupp. 

Experimentgruppen blev 
tillgivna HELPS-metoden och 

testet GORT gjordes. Läraren 

undervisade 10-12 minuter, 2-3 

tillfällen i veckan. 

 

De elever som fått ta del av HELPS-
programmet har förbättrat sina resultat. I 

jämförelse med kontrollgruppen har 

experimentgruppen förbättrat sina resultat 
markant. 

 

Elementary English Learners' 

Use of Reading Strategies with 

Culturally Relevant and 

Culturally Distant Stories 

 

Kim Deoksson 

 

(1) What strategies do four 

diverse elementary English 
learners employ 

when they read culturally relevant 

and culturally distant stories? 
(2) How does each English 

learner 

use these strategies to make 
meaning while reading in various 

social settings? 

(3) What are the 
similarities and differences in 

strategy use when reading 

culturally relevant and distant 
materials? 

 

 

4 elever varav 3 i åk 4 och 

en i åk 3. USA. 
 

Observationer i klassrummet 

och i hemmet. Insamling av 
dokument tex från prov, 

anteckningar och egenskrivna 

texter. Intervjuer med eleverna, 
föräldrarna och lärarna. 

Forskaren har också använt sig 

av verbala protokoll. 
 

Resultatet visar att elevers läsförståelse 

ökar när eleverna får läsa texter som är 
kulturellt relevanta för dem. De kan på så 

sätt knyta ann till sig själva och få en 

förståelse för sig själv och omvärlden. När 
eleverna inte har någon förförståelse för 

texterna används färre strategier för att ta 

sig ann texterna. 
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ELL High School Students’ 

Metacognitive Awareness of 

Reading Strategy Use and 

Reading Proficiency 

Kay Hong‐Nam 

 

(1)What reading strategies are 

reported by high school ELLs? 

(2) What is the relationship 
between high school ELLs’ 

reported strategy use and their 

reading proficiency as measured 
by a standardized reading 

achievement test? 

(3) What is the relationship 
between high school ELLs’ 

reading strategy use and their 

self-rated reading proficiency? 
 

 

96 high school elever 

(Grade 9 till Grade 12). 44 

manliga och 52 kvinnliga 
elever, med engelska som 

L2 i deras vardag. USA. 

 

TASK (Texas Assessment of 

Knowledge and Skills)- lästest 

utfördes för att mäta elevernas 
läsförmåga. De fyllde även i 2 

frågeformulär, ett om deras 

bakgrund och egen uppfattning 
om deras läsförmåga samt 

MARSI (Metacognitive 

Awareness of Reading 
Strategies Inventory) där de på 

en skala 1-5 rankade deras 

strategianvändning inom 
kategorierna; globala, 

problemlösnings och stödjande 

strategier. 
 

Resultatet visade att eleverna främst 

använde sig av problemlösningsstrategier 

följt av globala och slutligen stödjande 
strategier.  

 

Fostering Metacognitive 

Reading Strategies in Thai EFL 

Classrooms: 

A Focus on Proficiency 

 

Charinwit Seedanont 

 & Suphawat Pookcharoen 

 
 

(1) To what extent does the 

metacognitive strategy instruction 

affect the participants’ awareness 
of reading strategies? 

(2) What are the effects of the 

instruction on the students’ 
reading performance? 

 

 

43 manliga elever i 

åldrarna 14–15. Thailand. 

 

Forskarna använder sig av två 

olika test för att mäta 

läsförståelse och strategier. 
IELTS mäter läsförståelse och 

SORS är ett formulär där 

eleven fyller i, i vilken grad hen 
tycker att hen använt sig av en 

viss strategi. Uppgifterna 

utfördes i början och i slutet av 
undersökningen. 

 

SORS-formuläret visar att eleverna har 

blivit mer medvetna om vilka strategier de 

använder och i vilken grad. IELTS testet 
visar på att eleverna har förbättrat sina 

resultat i samband med att deras 

medvetenhet om lässtrategier ökat 
 

Learning strategies in CLIL 

classrooms: how does strategy 

instruction affect reading 

competence over time? 

 

Yolanda Ruiz de Zarobe & 

Victoria Zenotz 
 

(1) Can reading strategy 

instruction improve the reading 
competence of students learning 

English as L3 in a CLIL context? 

(2) Do the effects of reading 
strategy instruction on the reading 

competence of students in a CLIL 

context last over time? 
 

50 elever som i början av 

undersökningen går i 
årskurs 5 och sedan 

årskurs 6. 11–13 år. 

Spanien. 
 

Interventionsstudie där 

experimentgruppen blir 
instruerade strategier och inte 

kontrollgruppen. Ett förtest och 

eftertest används i både årskurs 
5 och 6. 

 

Resultatet visar att elevers läsutveckling 

sker över tid, även utan instruktioner av 
lässtrategier. De elever som fick 

instruktioner om olika strategier visar större 

progression. 
 

t 

 

Ghazi Ghaith & Hind El-

Sanyoura 
 

(1) What are the perceptions of 

the study participants regarding 
their use of metacognitive reading 

strategies?  

(2) Is the participants’ reported 

use of the metacognitive global, 

problem-solving, and support 

reading strategies significantly 
related to literal and higher-order 

reading comprehension?  

(3) What is the mediating role of 
the reported metacognitive global, 

119 elever från 5 olika 

skolor. 101 kvinnliga och 
18 manliga i åldrarna 16-

18. Libanon. 

 

 

The Survey of Reading 

Strategies (SORS) och en 
version av The English as a 

Foreign Language (TOEFL) 

läsförståelse test. 

 

SORS testet undersöker elevernas 

användning av metakognitiva lässtrategier 
och resultatet visade hög användning av 

strategier kopplat till problemlösning och 

medel användning av globala- och support 

strategier.  
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problem-solving, and support 

reading strategies in predicting 

literal and higher-order reading 
comprehension? 

Reading Strategies and 

Approaches to Learning of 

Bilingual Primary School Pupils 

 

 

Zhenhui Rao , Peter Yongqi Gu , 

Lawrence Jun Zhang och 
Guangwei Hu 

 

(1) What are the general patterns 

of reading strategy used by 
successful and less successful 

primary school pupils?  

(2) How do individual primary 
school pupils differ from each 

other in their reading strategy 

use? 
 

 

6 elever från 3 olika 

skolor. En hög- och 
lågpresterande från varje 

skola. Alla barnen var 

mellan 11-12 år och hade 
engelska som andraspråk. 

Singapore. 

 

Den insamlade datan kom från 

“think-aloud” intervjuer och 
elevernas återberättande av de 

lästa texterna.  

 

De högpresterande eleverna använde sig 

främst av strategier kopplat till djup 
förståelse. Medan de lågpresterande 

använde sig av strategier kopplat till den 

ytliga förståelsen. De högpresterande 
eleverna gav längre beskrivningar av 

texterna innehållande huvud ideer såväl 

som detaljer. De lågpresterande eleverna 
återberättade kortare beskrivningar av 

enstaka detaljer. 

 

 

Researching Bangladeshi 

pupils' strategies for learning to 

read in (UK) primary school 

settings 

 

 

Sue Walters 
 

1)What kinds of strategies did the 
pupils use?  

(2)Were they successful? 

 
 

6 elever från 3 olika 
skolor, alla var 

tvåspråkiga med etnisk 

bakgrund från 
Bangladesh. 7 år gamla. 

England.  

 

Etnografisk studie där 
författaren använde sig av 

observationer, intervjuer och 

gemensamma lästillfällen för 
att samla in data.  

 

Strategierna författaren kom fram till att 
eleverna främst använde var memorering av 

texten, men även avkodning och 

användning av bilder. Även om eleverna 
verkade bra på att läsa visade intervjuer att 

strategierna inte bidrog till någon djupare 

förståelse av innehållet. 
 

The Effect of THIEVES 

Strategy on EFL Learners’ 

Reading Comprehension 

Elnaz Khataee 

 

 

(1)What is the impact of 

previewing expository texts by 

using THIEVES as an activating 

strategy on EFL learners’ reading 

comprehension? 
(2) Does previewing expository 

texts through THIEVES help EFL 

learners in activating their prior 
knowledge for a better reading 

comprehension?  

(3) Does activating readers’ prior 
knowledge through using an 

activating strategy enhance their 

comprehension of 
expository texts? 

 

 

63 studenter i avancerad 

engelska i åldrarna 16-19. 

Iran. 

 

Forskaren använder sig av 

interventionsstudie där ena 

gruppen använder sig av en 

strategi före läsningen som 

kallas för THIEVES. Kontroll 

gruppen har ingen tilldelad 
strategi. 

 

Resultatet visar på att eleverna som 

använder sig av THIEVES-strategin har 

bättre resultat på läsförståelsetester än de 

som inte använde sig av det. De som 

använde sig av strategierna visade sig se 

färre problem kring läsningen. 
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