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Sammanfattning Denna kunskapsöversikts syfte är att kartlägga forskning om 

strategier lärare kan använda för att öka elevers läsförståelse. 

Där våra frågeställningar är: Hur kan lärare arbeta med 

strategier för läsförståelse i klassrummet? Vilka för- och 

nackdelar lyfter forskningen fram med de olika arbetssätten? 

För att få fram forskning som kunde svara på våra 

frågeställningar, användes olika sökord och databaser för att få 

en så bred sökning som möjligt. Artiklarna granskades sedan 

för att fastställa om de var vetenskapliga. Med tanke på att 

undersökningar visar att elevers läsförståelse sjunker anser vi 

att det behövs forskning kring olika läsförståelsestrategier och 

undervisningsmetoder. Det huvudsakliga resultatet som 

framkom var att läsförståelsestrategier och 

undervisningsmetoder är en gynnsam väg till ökad 

läsförståelse. Resultatet bör dock betraktas med försiktighet 

eftersom alla strategier/metoder inte fungerar i alla klassrum. 

Den slutsats vi drar utifrån vår kunskapsöversikt är att 

strategierna och metoderna behöver kombineras och varieras 

utifrån elevgruppen. Denna kunskapsöversikt är viktig 

eftersom vi i vår framtida lärarroll, och verksamma lärare 

behöver få stöd när en ny strategi och/eller en metod ska 

tillämpas. 
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1. Inledning & Bakgrund 
Enligt PIRLS 2011 (Skolverket, 2012) har elevernas läsförståelse sjunkit under de 

senaste åren. PISA 2012 (Skolverket, 2013) visar på att en fjärdedel av svenska elever 

i årskurs 9 ej har grundläggande läsförståelse kunskaper för att klara av samhällets 

krav. Vidare menar PISA 2012 (Skolverket, 2013) att den sjunkande läsförståelsen 

måste åtgärdas av det skäl att den är en viktig del i barns lärande i skolan. Har 

eleverna svag läsförståelse blir det enligt flera studier svårt för dem att förstå andra 

ämnen (Adlof, Perfetti & Catts, 2011, Dewits, Jones & Leahy, 2009, Guthrie, 2004 & 

Skolverket, 2008). I Lgr11 (Skolverket, 2011) är det ett mål i ämnet svenska att förstå 

och tolka texter, samt att eleven ska kunna återberätta viktiga delar från texten för att 

på så sätt visa sin läsförståelse. För att eleverna ska kunna uppfylla detta mål är det 

viktigt att lärarna känner till olika sätt att arbeta med läsförståelse och ha en 

motivering till varför de arbetar som de gör (Westlund, 2012). Hur läraren ser på 

läsförståelse spelar en viktig roll i läsförståelseundervisningen; Applegate och 

Applegate (2010) menar på att både elever och lärare ofta har en uppfattning om att 

läsförståelse kännetecknas av “the three R:s”. Dessa är “recall”, “recognition” och 

“recitation”. Westlund (2013) översätter dessa till den svenska bokstavsbeteckningen 

ÅLL (Återberätta, Leta svar, Läsa upp). Applegate och Applegate (2010) menar 

vidare på att eftersom en vanlig uppfattning lärare har när det gäller 

läsförståelseundervisning är ÅLL, behövs mer kunskaper om olika 

läsförståelsestrategier och undervisningsmetoder för att kunna utveckla 

läsförståelseundervisningen. Detta för att läsförståelse innebär mycket mer än att 

enbart återberätta, leta svar och läsa upp. Därför anser vi att denna kunskapsöversikt 

är av betydelse för såväl verksamma lärare som lärarstudenter eftersom den kan 

medföra ökade kunskaper om läsförståelsestrategier och undervisningsmetoder som 

kan användas i läsförståelseundervisningen.  

  När eleverna fått ta del av och lärt sig olika läsförståelsestrategier och 

undervisningsmetoder exempelvis “Imagery” och “rereading” (vilka beskrivs i 

resultatkapitlet), kan eleverna använda dem under skoltiden samt genom hela livet 

(Blanch, Duran, Valdebenito & Flores, 2012). Dessa strategier och metoder hjälper 

inte enbart när eleverna läser böcker utan även i andra textvärldar så som mobil, tv, 

dator och tidning (Westlund, 2012). Vi kan se ett problem i undervisningen av 

läsförståelse, eftersom den inte alltid står i fokus för lärarna på grund av okunskap om 
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olika läsförståelsestrategier och undervisningsmetoder. Det är dock viktigt att påpeka 

att lärarnas okunskap om olika läsförståelsestrategier och undervisningsmetoder inte 

behöver bero på att det inte är tillräckligt viktigt. Det kan istället vara som Samuels 

och Farstrup (2011) menar, att trots att lärarna gör sitt allra bästa för att hitta strategier 

och metoder som möjliggör för alla elever att nå sina mål, kan det vara svårt för 

lärarna att hitta olika strategier och metoder som kan hjälpa varje individ. Detta kan 

bero på att de inte har tiden till det och att det kommer nya strategier, metoder och 

idéer kontinuerligt med åren. Därför kommer vi i denna kunskapsöversikt kartlägga 

forskning om läsförståelsestrategier undervisningsmetoder, som har i avsikt att 

underlätta för lärare i undervisningen av läsförståelse. I vår framtida lärarroll kommer 

vår uppgift vara att hitta olika strategier och metoder till våra elever, som kan hjälpa 

och öka deras läsförståelse. Därför anser vi att denna studie kan ge oss fördjupade 

kunskaper inom detta område. Denna kunskapsöversikt hoppas vi även kommer 

kunna vara till stor hjälp för verksamma lärare, av den orsaken att den kan medföra 

kunskap om hur lärare kan bygga upp sin läsförståelseundervisning. En ökad kunskap 

hos lärarna kan leda till att elevernas kunskaper i läsförståelse utvecklas.  

 Utifrån ett samhällsperspektiv är läsförståelse en viktig kunskap som behövs för att 

människor ska klara sig i samhället. Mycket information i dagens samhälle tilldelas 

via skrift exempelvis tidskrifter, vägskyltar, recept och räkningar. Det är även viktigt i 

valtider eftersom det kan vara svårt att förstå vad partier står för om läsförståelsen är 

svag, vilket är viktigt för demokratin i ett samhälle (Prah, 2007 & Mattes & Bratton, 

2007). Läsförståelse är också viktig för framtiden. Detta för att om läsförståelsen 

fortsätter sjunka, kommer det till slut inte finnas personer som kan utföra 

betydelsefulla arbeten för samhällets utveckling exempelvis läkare, elektriker och 

arkitekt. Därför är det viktigt att alla får en möjlighet att ha tillgång till kunskaper som 

hjälper dem att förbättra sin läsförståelse. För att på detta vis känna sig inkluderad av 

samhället och inte exkluderad (Prah, 2007 & Mattes & Bratton, 2007). Syftet med 

denna kunskapsöversikt är att kartlägga forskning om strategier och metoder lärare 

kan använda för att öka elevers läsförståelse. Våra frågeställningar är: Hur kan lärare 

arbeta med strategier för läsförståelse i klassrummet? Vilka för- och nackdelar lyfter 

forskningen fram med de olika arbetssätten? 
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2. Metod 
I det här avsnittet går vi igenom hur vi gått till väga för att hitta tidigare forskning, 

samt vilka begränsningar vi gjort för att få fram det mest relevanta artiklarna för vår 

undersökning.  

 

2.1 Databearbetning 

Innan vi började söka på olika databaser kom vi fram till olika sökord. Detta genom 

att diskutera vad vi ville undersöka och vilka ord som kunde förknippas med detta 

område. När vi kommit överens om ord som var centrala för vårt arbete grupperade vi 

dem. De sökorden var, grupp 1) “Elementary school”, “primary school”, 

“grundskola” och ”lågstadiet”. Grupp 2) “Comprehension”, “reading comprehension” 

och “läsförståelse”. Grupp 3) “Undervisa”, “teaching”, “teach”, “working with”, 

“arbeta med”, “teaching methods”, “undervisningsmetoder”, “methods”, “imagery”, 

“rereading”, “en läsande klass”, “reciprocal teaching”, “transactional strategies 

instructions”, “questioning the author”, “repeated reading”och “developing”. Vi 

kombinerade orden från grupperna på olika sätt exempelvis “reading comprehension” 

och “primary school”, fler exempel finns i bilagorna A1 och A2. Under tiden vi sökte 

upptäckte vi att vissa kombinationer inte gav oss några relevanta artiklar. De svenska 

sökorden gav inga användbara artiklar vilket innebar att vi fick fokusera på de 

engelska sökorden. För att inte upprepa sökningar eller glömma vart vi hittat de olika 

artiklarna skrev vi ner dem i en tabell (se bilagorna A1 & A2) och för hand. Att skriva 

ner var man har hittat, både artiklar och referenser under tiden man söker är något 

som Bryman (2011) betonar vikten av. Vi såg också till att inte söka på samma ord 

genom att tala om för varandra vilka kombinationer vi använt.  

    För att begränsa vår sökning ytterligare använde vi “grade 2”, lade till “not foreign 

language/languages” och gjorde tidsbegränsningar för att inte få för gammal 

forskning. Att skriva till “not foreign language/languages” innebär att titlar med dessa 

ord sållas bort. Detta gjordes av den anledningen att vi fick många träffar på “foreign 

language/languages” som inte handlade om läsförståelse. I början av vårt sökande av 

artiklar tänkte vi inte på tidsbegränsningarna, vilket vi med tiden fokuserade allt mer 

på. Vi har dock medvetet tagit med lite äldre forskning vid några tillfällen. 

Anledningen till detta är att vi ville ta med några av de första publikationerna där 
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strategierna och metoderna förekommer. Vissa av artiklarna i resultatdelen har gjort 

undersökningar på elever som är i de äldre åldrarna, men vi har valt att ta med dessa 

av det skäl att vi inte fokuserar på åldrarna utan på strategiernas och metodernas 

inflytande på eleverna.   

   De databaser vi använt för att söka artiklar är ERIC, Summon, SAGE Journals 

online, Artikelsök, Google Scholar och PsycInfo. När vi sökt har vi varit noggranna 

med att välja “peer-review” i de fall det har varit möjligt. “Peer-review” innebär att 

artikeln är granskad och det är en process som görs vid publicering av vetenskapliga 

artiklar. Av det skäl att vi enbart ville använda vetenskapliga artiklar har det varit 

lättare att sålla ut vad som varit vetenskapligt och inte. Trots detta går det inte att lita 

på att artiklarna är vetenskapliga, eftersom att när artiklarna granskas kan det hända 

att granskaren inte besitter kunskaper kring ämnet och därmed kan brister uppstå, 

därför behövs “peer-reviewed”artiklar ses kritiskt. Vi har även gått in på journalernas 

hemsidor och sett att journalerna är “peer-review”. Trots det har vi förhållit oss 

kritiskt och inte tagit förgivet att de är vetenskapliga. För att säkerhetsställa ifall en 

text var vetenskaplig, antecknade vi olika punkter så som syfte, vetenskapsteoretiskt 

perspektiv, metod och resultat, vilket Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 

(2013) nämner är typiska för en vetenskaplig artikel. Detta för att göra en 

kartläggning över artikeln.  

  På databaserna Eric och PsycInfo är det lätt att begränsa sökningen genom att skriva 

in “peer-review”. Tidsbegränsningar och inskrivning av flera sökord samtidigt kan 

också göras. Google Scholar är mer krävande eftersom det gäller att förhålla sig mer 

kritisk till det som kommer fram på grund av att allt inte är “peer-review” och det är 

svårare att göra begränsningar. Summon är en databas som är bred och ger en stor 

sökning eftersom den innefattar alla artiklar, böcker och tidskrifter som högskolan i 

Halmstad prenumererar på. Även databasen SAGE Journals online finns tillgänglig 

för studenter på högskolan i Halmstad. För oss var SAGE Journals online inte 

hjälpsam då de artiklar vi hittade inte kunde användas i vår kunskapsöversikt, 

eftersom artiklarnas innehåll inte var relevant. Artikelsök är en databas som finns 

tillgänglig för allmänheten där det tyvärr inte går att skriva in “peer-review” vilket gör 

det svårare att veta om artiklarna är granskade eller inte.  

   Efter vi hittat artiklar granskade vi dem för att se om de var relevanta för vår 

undersökning och ifall de var vetenskapliga. Om vi hittade artiklar som inte var 

vetenskapliga men ändå intressanta och relevanta, gjorde vi en manuell sökning där vi 
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kollade referenslistan och på så sätt fick vi fler artiklar vi kunde använda (Eriksson et 

al., 2013). I referenslistorna hittade vi också böcker som var relevanta och som gav 

oss fler referenser. När vi letade referenser använde vi oss främst av databaserna 

Summon, Google Scholar och ERIC.  

 Artiklarna lästes enskilt men vi valde att sitta tillsammans eftersom vi på så sätt 

kunde diskutera med varandra ifall vi blev osäkra på om artikeln var vetenskaplig och 

relevant.  

  När vi hade läst ett antal artiklar började vi se ett återkommande mönster med två 

läsförståelsestrategier: “Rereading” (Omläsning), “Imagery” (visualisering) och två 

undervisningsmetoder: “Reciprocal Teaching” (Ömsesidig undervisning), och 

“Transactional Strategies Instruction” (Transaktionell strategiundervisning). Vi valde 

därför att begränsa vår undersökning ännu mer genom att koncentrera oss på dessa 

fyra strategier/metoder. När strategierna och metoderna var valda gjordes en 

metaanalys över vad de handlade om, vilket kommer redovisas i resultatkapitlet. Detta 

ledde till två övergripande teman: Läsförståelsestrategier och undervisningsmetoder 

 

3. Resultat 
I detta avsnitt kommer vi ta upp läsförståelsestrategier samt undervisningsmetoder. 

Läsförståelsestrategier menar vi är något som eleven omedvetet och/eller medvetet 

planlägger abstrakt inför sin förståelse. Exempelvis att eleven läser om en text flera 

gånger för att skapa en förståelse för det lästa. Medan undervisningsmetoder är 

medvetet och sker konkret. Exempelvis när eleven ska visa sin förståelse för det lästa 

sker detta genom olika representativa former så som en bild av det lästa, drama och 

kommunikation. Läsförståelsestrategierna vi kommer presentera i kommande avsnitt 

är: “Rereading” och “Imagery”. “Rereading” får ofta bokstavsbeteckningen RR i 

artiklar, vilket även vi kommer använda oss av. Undervisningsmetoderna vi kommer 

presentera är: “Transactionall strategies instruction” och “Reciprocal teaching”. De 

får ofta bokstavsbeteckningen TSI och RT i artiklar, detta kommer vi också vi 

använda oss av. 
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3.1 Läsförståelsestrategier 

Detta tema inriktar sig mest på att elever omedvetet och/eller medvetet planlägger 

abstrakt inför sin förståelse.  

3.1.1 Rereading (Omläsning)    

Vi har valt att använda Sindelar, Monda och O´Sheas (1990) undersökning även om 

den är lite äldre, av det skäl att den är en av de första artiklarna om RR. Även om den 

är äldre anser vi att den kan hjälpa oss att besvara våra forskningsfrågor.  

  Sindelar et al. (1990) undersökte ifall effekterna av läsförståelsestrategin RR är 

anpassbar för elever med och utan lässvårigheter. 25 elever med lässvårigheter och 25 

elever utan lässvårigheter i årskurserna 3-5 deltog i undersökningen. Eleverna fick 

läsa två, årskurs 3-nivå texter på 200 ord högt tre gånger, inför en examinator som 

noterade tid och fel. Utelämnanden, tvekan, fel uttal, ersättning och tillägg av ord 

räknades som fel, medan upprepningar och självrättning inte räknades. Förståelsen 

testades genom att eleverna efter den andra texten fick återberätta berättelsen utifrån 

vad de kom ihåg. Återberättandet spelades in och transkriberades sedan. 

  Svaret resultaten visar är att läsförståelsestrategin RR hade en effekt på elevers 

läsförståelse och är anpassbar i både lässvårighetsgruppen och icke 

lässvårighetsgruppen, samtidigt som det inte var självklart att det var just RR som haft 

inflytande på läsförståelsen.  
 

Gorsuch och Taguchi (2010) gjorde en undersökning där de ville bevisa att 

läsförståelsestrategin RR hjälper läsförståelsen och den flytande läsningen hos elever 

där engelska inte är deras förstaspråk. De forskningsfrågor de hade var: 1) tyder 

bevisen på att RR uppmuntrar utvecklingen för att göra elever till självständiga 

läsare? 2) finns det bevis på att elever tolkar den flytande läsningen som en enskild 

kunskap? 3) finns det ytterligare fördelar av RR som kan peka på RR, eller kan helt 

enkelt den flytande läsundervisningen i allmänhet bidra till elevers generella 

språkutveckling? I undersökningen deltog 30 elever i 22-års åldern på en skola i 

Vietnam. Studien innehöll sammanlagt 16 lektionstillfällen under en 11 veckors 

period. Eleverna fick göra ett för- och eftertest för att kunna undersöka förändringen 

på elevernas förståelse och flyt i läsningen. Testerna gjordes med 12 veckors 

mellanrum. Först fick eleverna läsa en text och svara direkt på frågor om texten, 
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sedan läste eleverna texten igen fast fem gånger och svarade därefter på samma frågor 

om texten. Resultaten mellan för- och eftertesten var otroligt stora. Där fanns även en 

kontrollgrupp som gjorde samma för- och eftertest, men de visade ingen skillnad. 

Under tiden testgruppen tog del av RR-undervisningen, fick kontrollgruppen ordinarie 

undervisning, vilket innebär att de fortsatte med den undervisning som de tagit del av 

innan studien började exempelvis intensiv läsning av korta texter. Texterna som 

användes i testgruppen var på cirka 525 ord och en bandspelare som läste upp texten 

högt användes under undervisningen. I slutet av varje undervisningstillfälle skrev 

eleverna ner en rapport för hand som innehöll vad eleverna tänkte på just i stunden, 

innehållet skulle helst innefatta vad de tyckte om arbetssättet. 

  Resultaten visade starkt på att en RR-strategi med en måttlig längd och intensitet 

utvecklade elever till självständiga läsare. Resultaten visade även att eleverna ansåg 

att RR motiverade dem till att läsa och gjorde det lättare för dem att läsa flytande och 

förstå texter. Vidare menar forskarna att RR borde vara mer i fokus för lärarna när det 

kommer till att hjälpa elever med deras flytande läsning och förståelse. 
 

Thomas och Healy (2012) undersökte vilka effekter elevers språkkunnighet har på 

deras läshastighet och läsförståelse, när det gäller läsförståelsestrategin RR. Forskarna 

förutspådde i början av undersökningen att de skulle komma fram till att snabbare och 

flytande läsning resulterar i bättre förståelse. I undersökningen deltog 24 elever från 

universitetet i Colorado. Totalt skulle eleverna läsa fyra texter som var mellan 100-

150 ord långa. Texterna lästes på dator och när eleverna hade läst en text tryckte de på 

mellanslag. Datorn tog tiden från det att texten kom upp, till att eleverna tryckte på 

mellanslag när den sista meningen var läst. På detta sätt fick forskarna syn på hur 

snabbt eleverna läste. Efter eleverna läst texten skulle de svara på fyra flervalsfrågor 

om texten. Detta för att se hur bra de lyckades med att förstå texten. 

  Resultaten visade på genom datortesterna att RR hjälpte eleverna att öka sin 

läsförståelse oavsett om eleverna läser snabbt eller långsamt, vilket motsäger lite vad 

forskarna förutspådde i början av undersökningen, att snabbare och flytande läsning 

skulle resultera i bättre förståelse. Även om forskarna menar på att RR ökar 

förståelsen vid långsam läsning, drar de slutsatsen att RR oftast ökar läshastigheten 

och på så sätt ökar den flytande läsningen och förståelsen. 
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3.1.2 Imagery (visualisering)  

Joffe, Cain och Maric (2007) har gjort en studie där de undersökte effektiviteten av 

läsförståelsestrategin “imagery” (visualisering) för att förbättra läsförståelse hos 

elever med lässvårigheter. Deras frågeställning var: Hjälper “imagery” specifikt 

kunskapen att sammanfatta en text eller kan den gynna alla aspekter av återberättande 

och förståelse? I undersökningen deltog två grupper, nio elever med lässvårigheter 

och 16 åldersmatchade elever utan lässvårigheter (kontrollgrupp) i åldrarna 9-10. Alla 

eleverna var från samma skola i England. De elever med lässvårigheter fick 

regelbunden tal- och språkträning innan studien påbörjades och “imagery” blev därför 

ett tillägg för eleverna när studien gjordes. Kontrollgruppen fick ingen undervisning i 

“imagery”. Alla tester och undervisningar gjordes i ett tyst rum på skolan. Både 

kontrollgruppen och lässvårighetsgruppen fick ett för- och ett eftertest. “Imagery” 

(visualisering) undervisningen bestod av fem 30 minuters tillfällen och pågick under 

en tre veckors period. Lässvårighetsgruppen var indelad i två grupper, fyra elever i 

den ena och fem i den andra. Eleverna fick uppdraget att försöka föreställa sig inre 

bilder medan de läste, för att underlätta läsförståelsen. Texterna som användes bestod 

av 1-5 meningar. 

  Resultaten visar att “imagery” hjälper läsförståelsen hos elever med lässvårigheter 

genom att eleverna bättre kommer ihåg detaljer i texten. Joffe et al. (2007) ifrågasatte 

de vinster eleverna fick inom läsförståelsen. Av det skäl att det lika gärna kunde bero 

på att eleverna fick mer undervisning, som att eleverna fick “imagery” undervisning. 

Därför anser forskarna att framtida studier borde undersöka detta genom att jämföra 

effekterna mellan “imagery”-undervisning och andra förståelsestrategier med elever 

som har lässvårigheter. Forskarna påpekar dessutom att med tanke på att deras studie 

är baserad på endast 25 elever måste resultatet beaktas med varsamhet, då 

reliabiliteten är svag. 
 

Prado och Plourde (2011) gjorde en studie i Washington där de undersökte om elevers 

läsförståelse skulle öka när de fick lära sig olika läsförståelsestrategier. Deras 

undersökning hanterar ett flertal aspekter. Vi kommer dock att fokusera på den 

frågeställning som handlar om att visualisera eller skapa mentala bilder utifrån det 

lästa, och frågeställningens resultat. Detta för att de är dessa delar ur denna artikel 
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som är relevanta för vår kunskapsöversikt. De andra aspekterna handlade inte om 

visualisering (imagery), vilket är det vi vill få ut av denna artikel. 

  I undersökningen deltog 57 fjärdeklass elever och den pågick i tre månader. Under 

dessa månader fick eleverna undervisning i bland annat visualisering av det lästa. 

Innan undersökningen påbörjades fick eleverna göra ett förtest för att fastställa deras 

nuvarande kunskaper. Efter undersökningen fick de göra ett eftertest, för att det skulle 

kunna vara möjligt för forskarna att analyser ifall kunskaperna hade ökat. Forskarna 

hade en hypotes innan undersökningen började, om vad som kunde visas i resultatet. 

Deras hypotes var att där inte skulle vara någon skillnad mellan för- och eftertesterna 

när eleverna lärt sig olika läsförståelsestrategier, bland annat visualisering av texter. 

  Resultatet visade på att det fanns en stor skillnad mellan för- och eftertesterna. Av 

det skäl att eftertesterna visade på en stor ökning av läsförståelse hos eleverna, vilket 

gjorde att forskarna fick konstatera att deras hypotes inte stämde. Forskarna betonar 

vikten av att ha i åtanke att resultatet kunde bero på att eleverna fick extra hjälp vid 

andra tillfällen exempelvis specialundervisning, “after-school program” (fritidsgård) 

eller privatlärare i kyrkan. Trots detta påpekar forskarna att olika strategier däribland 

visualisering av texter, hjälper eleverna att öka sin läsförståelse. 
 

I Marley, Szabo, Levin och Glenbergs (2011) studie var syftet att utifrån tidigare 

forskning undersöka elevers lärande. Specifikt ifall en aktivitetsbaserad 

lyssningsstrategi eller enbart en lyssningsstrategi ska användas för barn i årskurs 1 

och årskurs 3. Där de fokuserar på läsförståelsestrategin “imagery” och 

undersökningen hanterar ett flertal aspekter. Vi kommer dock att fokusera på den 

frågeställning som handlar om ifall elever som är försedda med en aktivitetsbaserad 

strategi och som får en period av träning i “imagery”, presterar bättre på fri- och 

signalerad återberättelse av händelser i berättelsen, i förhållande till sina icke 

aktivitets motsvarigheter, när leksakerna tas bort från den aktivitetsbaserade 

strategigruppen? I undersökning deltog 78 årskurs 1 och årskurs 3 elever på en skola i 

USA.  Eleverna delades upp i 39 grupper med två elever i varje (en årskurs 1 och en 

årskurs 3). Eleverna fick lyssna på tre olika berättelser. Efter den första berättelsen 

fick eleverna återberätta den med hjälp av leksaker. När de lyssnat på den andra fick 

de först uppmaningen att visualisera bilder i huvudet som representerar berättelsen för 

att sedan använda leksakerna för att visa sina inre bilder. När de hade lyssnat på den 
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tredje och sista berättelsen fick de endast uppdraget att visualisera bilder som 

representerade berättelsen.  

  Resultaten för forskningsfrågan visade på att årskurs 3 eleverna var bättre på att 

visualisera än årskurs 1 eleverna. Detta visades i resultatet från den tredje berättelsen. 

Forskarna kom fram till att “imagery” kan ersätta den aktivitetsbaserade strategin för 

att hjälpa elever i de äldre årskurserna, i det här fallet årskurs 3, att förstå en text. 

Medan elever i årskurs 1 behöver mer träning i “imagery” innan de kan använda den i 

ett lärandesyfte.                                                                

3.2 Undervisningsmetoder 

I det här temat presenterar vi undervisningsmetoder som inriktar sig mest på att 

eleverna medvetet och konkret får visa sin förståelse för det lästa genom olika 

representativa former så som en bild av det läsa, drama och kommunikation. Följande 

undervisningsmetoder använder sig av fyra läsförståelsestrategier: förutsäga, 

ifrågasätta, klargöra och sammanfatta.   

3.2.1  Transactional strategies instruction (Transaktionell strategiundervisning) 

Vi har valt att ta med Lorangers (1997) undersökning även om den har några år på 

nacken, eftersom vi anser att artikeln är av relevans för kunskapsöversiktens syfte och 

frågeställningar.  

  Loranger (1997) utförde en studie där hon undersökte om elever som undervisades i 

specifika forskningsbaserade strategier genom ett TSI-tillvägagångssätt, skulle 

förbättra sin prestation i förståelse och om de blev mer engagerade under läsgrupper. I 

ett TSI-tillvägagångssätt får eleverna blanda strategierna utan någon speciell ordning. 

I studien deltog 32 fjärdeklass elever i åldrarna 8-10. Två grupper med åtta elever i 

varje var experimentgrupp och två grupper med åtta elever i varje var kontrollgrupp. 

De inledde och avslutade studien med att intervjua eleverna som deltog samt gjorde 

eleverna ett för- och eftertest. Syftet med de första intervjuerna var att introducera 

projektet för eleverna och fastställa deras attityder till läsning samt deras kunskaper 

om de fyra strategierna som användes i experimentgruppen: förutsäga, ifrågasätta, 

klargöra och sammanfatta. När intervjuerna med eleverna hade utförts träffade 

Loranger och hennes kollega grupperna för att ge en gruppintroduktion, detta för att 

eleverna skulle bli bekanta med undervisningsmetoden de skulle använda under 
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studien. Studien pågick i 180 minuter per vecka under åtta veckor. De analyserade 

för- och efterintervjuerna för att se eventuella skillnader på svar och om kunskaperna 

kring de fyra strategierna hade förändrats. Lektionerna filmades för att få syn på 

elevernas fokus, engagemang för texten, respekten mot varandra, korrekt benämning 

på stegen, samarbetet i gruppen och frekvensen av elevernas deltagande.  

  Resultatet visar på att de elever i experimentgruppen som använde de fyra 

strategierna (förutsäga, ifrågasätta, klargöra, sammanfatta) och som använde ett TSI-

tillvägagångssätt, visade en förbättring i förståelse, vilket framgick i eftertestet. Det 

framgick även i resultatavsnittet att eleverna blev mer engagerade i de texter de läste, 

deltog i dialoger och diskussioner mer fritt och tillämpade vad de hade lärt sig, när de 

sedan läste självständig, till skillnad från kontrollgruppen. Loranger (1997) påpekar 

att en form av samarbete mellan elev och lärare när en text arbetas igenom är otroligt 

viktigt. Speciellt i arbetet med undervisningsmetoden TSI, av det skäl att metodens 

inställning till läsundervisning är elevcentrerad och fokuserar på att bekräfta elevens 

roll som meningsskapare i läsningen.  
 

Reutzel, Smith och Fawson (2005) gjorde en studie där syftet var att undersöka 

effekterna av två praktiskt och teoretiskt olika undervisningsmetoder: “Single strategy 

instruction” (vilket innebär en strategi i taget) och TSI (flera strategier i taget och 

dessa är förutsäga, ifrågasätta, klargöra och sammanfatta) för elever i grundskolans 

tidigare år. Deras forskningsfrågor var: 1) Är undervisning med “single strategy 

instruction”, jämfört med undervisning med TSI, mer eller mindre effektiv i att hjälpa 

elever skaffa och använda förståelsestrategier samt hjälpa dem att förstå vad de läser? 

2) Kommer undervisning i förståelsestrategier som använder förklarande eller 

informativa texter avslöja jämförbara resultat till tidigare studier där berättande texter 

har varit i fokus för undervisning? 3) Hur kan TSI och “single strategy instruction” få 

inflytande på elevernas förvärv av innehåll eller områdeskunskap från att läsa 

informationstexter? 4) Kommer elever uttrycka mer eller mindre motivation att läsa 

som en följd av undervisning i förståelsestrategier med olika metoder med 

informationsböcker? 5) Vilka svårigheter och fördelar kommer lärare och barn möta 

med genomförandet och användningen av undervisningsmetoderna? 

  I studien deltog fyra klassrum, fyra andraklass lärare och 80 andraklass elever. Det 

fanns två “single strategy instruction” klassrum och två TSI klassrum. Eleverna 

delades in i grupper utifrån prestation (hög, medel, låg). Detta fastställdes med hjälp 
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av olika tester. Sedan delades de in i antingen “single strategy instruction” eller TSI 

grupperna.  Undersökningen pågick i 16 veckor. Eleverna i både TSI och “single 

strategy instruction” grupperna undervisades i 35-40 minuter per dag, tre dagar i 

veckan. Eleverna fick även ett för- och eftertest där de framgick hur deras kunskaper 

eventuellt utvecklats i stadierna, förståelse och muntligt återberättande. 

  Resultatet utifrån forskningsfrågorna var: 1) Där fanns inte någon skillnad mellan 

strategigrupperna när det kom till förståelsen överlag. Forskarna påpekar att denna 

upptäckt inte alls stämmer överens med andra forskares tidigare forskning om TSI. 2) 

De kom fram till att där inte fanns stora skillnader mellan grupperna när det kom till 

elevers förståelse för vetenskapliga informationsböcker. Den enda skillnaden som 

fanns var att de i TSI-gruppen fick lite lättare att återberätta detaljer från texterna. 3) 

Där var inte en stor skillnad mellan TSI och “single strategy instruction” grupperna, 

men båda grupperna kände att strategierna förbättrade förståelsen för 

informationstexter. 4) Eleverna i TSI-grupperna upplevde större skillnader i sin 

förståelse än vad “single strategy instruction” grupperna gjorde. Detta menar 

forskarna kan bero på att TSI-gruppen fick tillgång till fler strategier än vad “single 

strategy instruction” grupperna fick. 5) Elevernas motivation influerades inte av ifall 

de arbetade med “single strategy instruction” eller med TSI. De var lika engagerade 

och motiverade att lära sig och använda förståelsestrategier. Forskarna påpekar att 

trots om TSI kräver mer från lärarna, är det värt det av det skäl att den hjälper 

eleverna att få fler strategier som kan hjälpa deras läsförståelse. Vidare menar 

forskarna att denna studie hade behövts utföras under en längre tid för att fått 

möjligheten att se fler eventuella skillnader mellan TSI och “single strategy 

instruction”. 

3.2.2 Reciprocal Teaching (Ömsesidig undervisning) 

Vi har valt att ta med Palincsar och Browns (1984) undersökning även om den har 

några år på nacken, eftersom författarna är grundarna till RT och artikeln är relevant 

för kunskapsöversikten.  

  Palincsar och Brown (1984) undersökte tidigare forskning för att identifiera de 

vanligaste strategierna för att förbättra läsförståelsen. De identifierade sex strategier 

som upprepades och utifrån de sex strategierna valde de fyra strategier som de ansåg 

var mest konkreta för läsförståelseundervisning. Dessa strategier är sammanfatta, 

ifrågasätta, klargöra och förutsäga, tillsammans utgör dessa RT. När eleverna 
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sammanfattar tränar de på att få syn på det viktigaste i texten. Strategin ifrågasätta, 

hjälper eleverna att tränar på att göra frågor utifrån innehållet i texten samt att 

fokusera på huvudinnehållet. Strategin klargöra kräver att eleverna utför en kritisk 

utvärdering när de läser. Genom att be eleverna göra förutsägelser för framtida 

innehåll tränar de på att dra slutsatser. Läraren fungerar i början som en ledare som 

leder samtalet med eleverna, men allt eftersom eleverna lär sig hur de ska göra för att 

klara det själva blir läraren mer som ett stöd för eleverna (Palincsar & Brown, 1984 & 

Westera, 2002). Det finns inget tydligt syfte utskrivet i undersökningen, men det vi 

kan tolka som ett syfte är att de vill undersöka ifall RT hjälper eleverna att öka sin 

läsförståelse. I undersökningen deltog 24 sjundeklasselever med svag läskunnighet på 

en skola i Illinois, USA. Undersökningen pågick under en 4 veckors period och 

innefattade 20 dagar av lektioner. Eleverna delades in i fyra grupper. Grupp 1 

arbetade med RT, grupp 2 arbetade med en annan undervisningsmetod, grupp 3 

(kontrollgrupp för grupp 1) och grupp 4 (kontrollgrupp för grupp 2), som arbetade på 

samma sätt som tidigare. Det gjordes för- och eftertester för alla grupper.  

  Resultatet visade att grupp 3 som var kontrollgrupp för RT inte ökade läsförståelsen 

mellan för- och efter testerna, medan RT-gruppen i stor omfattning ökade sin 

läsförståelse, vilket gjorde att de nästan hade lika hög läsförståelse som elever utan 

lässvårigheter. Resultatet visade även att med upprepad interaktion med en vuxen som 

modellerar frågor och sammanfattningar under arbetet med RT, blev eleverna mer 

bekväma med upplägget. Detta resulterade i att eleverna efter ett tag kunde bygga upp 

frågor och sammanfattningar med egna ord istället för att använda ord som återfinns i 

texten.  
 

Spörer, Brunstein och Kieschke (2009) har också gjort en undersökning om 

undervisningsmetoden RT. Undersökningen gjordes på två olika grundskolor i 

Tyskland. Sammanlagt deltog 210 elever i årskurs 3-6. När de börjar sin forskning 

förhåller de sig kritiskt till RT-metoden och ifrågasätter dess effekt på elevers 

läsförståelse. De undersöker både traditionell RT (Palincsar & Brown, 1984) och en 

mer klassrumsanpassad RT där eleverna istället får arbeta i par. RT i par innebär att 

eleverna blir lärda de fyra strategierna och får sedan fortsätta träna de olika 

strategierna i par. Där var även en kontrollgrupp som fortsatte med den undervisning 

som pågick innan studien började. Studien innehöll ett för- och eftertest samt ett 

uppföljningstest som gjordes 12 veckor efter det sista testet var utfört. 
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Undersökningen pågick i 14 lektioner som var uppdelat på 2 lektioner i veckan, varav 

varje lektion var 45 minuter lång. Resultaten visade att de i den traditionella RT 

gruppen fick lite bättre resultat än de andra grupperna som använde 

undervisningsmetoder, samt bestående kunskaper i läsförståelse. Detta framkom i 

uppföljningstestet som gjordes 12 veckor efter det sista testet var genomfört. Jämfört 

med eleverna i kontrollgruppen fick båda RT-grupperna betydligt högre resultat. De 

kom även fram till att de i den traditionella RT-gruppen fick sämre social kompetens 

än de andra grupperna. Därför anser Spörer et al. (2009) att man ska variera mellan 

traditionell och par-RT. Detta för att elevers sociala kompetens ska utvecklas genom 

samarbetet som uppstår i par-RT.  
 

Choo, Eng och Ahmad (2011) har gjort en studie i Malaysia där de undersökte hur de 

fyra strategierna i RT kan hjälpa elever med läsförståelsesvårigheter. Studien är 

uppbyggd av ett för- och efter test, nio lektioner med RT och eleverna fick svara på 

fem öppna frågor efter de nio lektionerna. Frågorna handlade om hur eleverna hade 

upplevt RT undervisningen och dess följder. 68 elever i åldrarna 18-19 deltog i 

undersökningen. Eleverna var uppdelade i fyra klasser där två klasser var 

kontrollgrupper och två grupper var experimentgrupper. Experimentgrupperna höll på 

med RT medan kontrollgrupperna fortsatte med den undervisning som pågick innan 

studien började. De frågeställningar forskarna utgick från var: 1) Kan RT-

undervisningen hjälpa lågpresterande elever i 18-19 års ålder att öka deras 

läsförståelse av förklarande texter?  2) Hur reagerar dessa lågpresterande elever på 

användningen av RT-undervisning när det kommer till deras läsförståelse av 

förklarande texter?   

  Resultaten visade, när för- och efter testerna jämfördes, att RT-undervisningen hade 

en större betydelse för elevernas läsförståelse av förklarande texter, än vad den 

ordinarie undervisningen hade. Utifrån de fem öppna frågorna visade resultatet att de 

flesta eleverna var positiva till RT, men några elever tyckte det var en jobbig och 

tidskrävande undervisningsmetod, speciellt när de behövde gå in och leda samtalet. 

Samtidigt tyckte många elever att metoden gav möjlighet till samarbete som på så vis 

hjälpte deras läsförståelse av förklarande texter. Även om Choo et al. (2011) kom 

fram till att RT är en användbar metod för elevers läsförståelseutveckling, anser de att 

undervisningen kunde utförts på ett annat sätt. Den kunde utförts under en längre tid 
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och med flera olika tekniker till exempel inspelning av den text som ska förstås eller 

datorer som stöd i undervisningen.  
 

4. Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi diskutera vårt arbetssätt som presenterades i metodavsnittet. 

Här diskuteras även resultatavsnittet samt en sammanfattning av resultatavsnittet. 

4.1 Metoddiskussion 

 De svenska sökorden vi använde gav tyvärr inte några användbara artiklar, vilket vi 

kan känna begränsade oss genom att vi inte kunde jämföra forskningen från de 

engelskt skrivna artiklarna med forskning kring det svenska läsförståelseområdet. 

Vilket hade varit en mycket intressant vinkel på arbetet. Vi valde att inte fortsätta 

försöka leta upp svenska artiklar för att lättare hålla oss inom ramarna för denna 

studie. Detta kan innebära att vi har gått miste om forskning som hade varit av 

relevans och betydelse för vår kunskapsöversikt. Med tanke på att vi fick en hel del 

äldre artiklar kan vi känna att vi skulle fokuserat mer på tidsbegränsningarna. Vi fick 

istället göra nya sökningar för att hitta fler tidsrelevanta artiklar, vilket var mycket 

tidskrävande. Användningen av en tabell till att skriva ner sökordskombinationer, 

databaser, begränsningar, antalet granskade artiklar och abstrakt och vilka artiklar 

som används, var till en hjälp i själva sökandet av artiklar. En nackdel med tabellen är 

att veta vilka sökningar som ska skrivas in och vilka artiklar som hör till vilken 

sökning. Därför kände vi att det var bättre att anteckna för hand, utan tabell. Eftersom 

vi lättare kunde bygga upp en struktur som fungerade för oss och vi kunde hålla reda 

på vilken artikel som hörde till vilken sökning.  

  De flesta av de artiklar vi har analyserat, baserar sina undersökningar på grundskolan 

(Joffe et al., 2007, Loranger, 1997, Marley et al., 2011, Palincsar & Brown, 1984, 

Prado & Plourde, 2011, Reutzel et al., 2005, Sindelar et al., 1990 & Spörer et al., 

2009) men vi har några artiklar som varit på universitetsnivå (Choo et al., 2011, 

Corsuch & Taguchi, 2010 & Thomas & Healy, 2012). Trots detta har vi valt att 

använda oss av dem, av det skäl att vi anser att innehållet har varit av relevans för vår 

kunskapsöversikt då vi valt att inte fokusera på åldrarna, utan på strategiernas och 

metoderna inflytande på eleverna. 
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 Vårt val av att sitta tillsammans när vi läste tyckte vi var ett arbetssätt som fungerade 

bra för oss och är något vi kommer ta med oss till framtida studier. Det som kan bli ett 

problem när man arbetar på detta sätt är att det kan bli för upprepande, om den ena 

personen har fler frågor än den andra. Dock var detta inte ett problem vi stötte på. 

Även om vårt arbetssätt fungerade för oss, behöver det inte innebära att det passar för 

alla. Det är viktigt att tänka på att arbetssättet ska utgå ifrån personerna som ska 

använda det och inte utifrån någon annan.  

4.2 Resultatdiskussion 

I publikationerna kring läsförståelsestrategin RR kan vi se en utveckling av strategin. 

Detta kan bero på att de fokuserat på olika saker och designat sina studier på olika vis. 

Från att enbart kommit fram till att RR hjälper läsförståelsen (Sindelar et al., 1990), 

till att den hjälper både läsförståelsen och motiverar eleverna (Gorsuch & Taguchi, 

2010), till att RR hjälper alla de delarna samt läshastigheten och den flytande 

läsningen (Thomas & Healy, 2012). I enighet med Gorsuch och Taguchi (2010) anser 

vi att RR skulle kunna vara mer i fokus för lärarna när det kommer till att hjälpa 

eleverna med deras flytande läsning och förståelse. Detta med tanke på att RR är en 

effektiv strategi som hjälper eleverna med deras förståelse, men som eventuellt inte 

alltid uppfattas som en strategi och är därför inte i fokus för lärarna (Gorsuch & 

Taguchi, 2010). Vi anser att valet av strategi bör grundas på elevernas kunskaper och 

inte enbart utgå från vad forskning kommer fram till.  
 

Utifrån det resultat när det gäller läsförståelsestrategin “imagery” har Joffe et al. 

(2007) kommit fram till att “imagery” hjälper läsförståelsen främst hos elever med 

lässvårigheter. I enighet med Joffe et al. (2007) anser Pardo och Plourde (2011) att det 

är oklart om det är “imagery” som hjälper eleverna eller om det är den extra 

undervisningen eleverna fick i deras undersökningar. I enighet med Joffe et al. (2007) 

anser vi att det behövs göras större undersökningar kring detta område eftersom de 

framställer “imagery” som en användbar strategi för att hjälpa elever med deras 

läsförståelse. Marley et al. (2011) kom fram till att “imagery” framförallt hjälper äldre 

elever, vilket stämmer överens med de andra två undersökningarna av det skäl att alla 

hade äldre elever i sina undersökningar.  
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Att forskarna (Sindelar et al., 1990, Gorsuch & Taguchi, 2010 & Thomas & Healy, 

2012) kommit fram till att läsförståelsestrategin RR kan anpassas till och användas av 

de flesta elever anser vi är en styrka för denna strategi. Detta då vi anser att strategin 

kan vara en bra start för lärare när en strategi ska tillämpas i klassrummet, då den 

passar elever med och utan lässvårigheter och är lätt att individanpassa. Men 

självklart måste läraren alltid tänka på att strategier inte passar alla elever oavsett hur 

mycket läraren individanpassar strategin. Till skillnad från läsförståelsestrategin RR 

har forskarna (Joffe et al., 2007, Prado & Plourde, 2011 & Marley et al., 2011) kring 

läsförståelsestrategin “imagery” kommit fram till att strategin främst hjälper elever 

med lässvårigheter. Detta är något vi anser både är en styrka och en svaghet med 

strategin. Styrkan kan vara att det underlättar för lärare när de ska välja en strategi till 

elever med lässvårigheter. Samtidigt som det även kan vara en svaghet av det skäl att 

“imagery” inte alltid passar alla elever med lässvårigheter.  
 

När det gäller forskning kring undervisningsmetoden TSI kom Loranger (1997) och 

Reutzel et al. (2005) fram till att TSI är en metod som kan hjälpa elever att utveckla 

sin läsförståelse och få dem mer engagerade, genom att i grupper samtala, diskutera 

och hjälpa varandra. Loranger (1997) kom även fram till att metoden hjälpte eleverna 

att mer automatiskt delta i dialoger och diskussioner. Reutzel et al. (2005) betonar 

vikten av att använda TSI trots att det är en krävande metod för både elever och 

lärare. De menar vidare på att det trots allt är värt allt arbete, av det skäl att elevernas 

läsförståelse gynnas på längre sikt. När eleverna arbetar med TSI använder de fyra 

strategier (förutsäga, ifrågasätta, klargöra & sammanfatta), dessa används i en ordning 

som eleverna bestämmer enskilt.  
 

Utifrån Palincsar och Brown (1984), Spörer et al. (2009) och Choo et al. (2011) 

forskningsresultat kan vi se att undervisningsmetoden RT hjälper elever att öka sin 

läsförståelse. Ett skäl är att RT hjälper eleverna att bygga upp frågor och 

sammanfattningar med egna ord, vilket kan göra att undervisningsmetoden används 

mer naturligt och inte konstlat (Palincsar & Brown, 1984). Trots att Spörer et al. 

(2009) också kommit fram till att RT hjälper läsförståelsen, förhåller de sig mer 

kritiska till metoden. De menar att metoden borde varieras mellan traditionell och par-

RT för att eleverna även ska utveckla sin sociala kompetens. Choo et al. (2011) 

betonar också vikten av den sociala kompetensen, vilket vi kunde utläsa i deras 
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resultat. Till skillnad från Palincsar och Brown (1984) och Choo et al. (2011) kom 

Spörer et al. (2009) fram till, genom ett uppföljningstest, att RT leder till bestående 

kunskaper i läsförståelse. De fyra strategierna (Sammanfatta, ifrågasätta, klargöra & 

förutsäga) eleverna använder när de arbetar med RT används i en specifik ordning. 

   

Trots att TSI och RT är två undervisningsmetoder som är uppbyggda på liknande sätt 

finns märkbara skillnader. TSI hjälper eleverna att bli mer engagerade och att delta i 

diskussioner kring det lästa. Medan de som forskat om RT fått fram att eleverna inte 

får möjligheten att samtala tillsammans och behöver därför arbeta mer i par för att 

kunna utveckla sin förmåga att samtala. Styrkan med arbetssättet när det gäller de fyra 

strategierna i TSI är att eleverna får välja ordning på dem och har möjligheten att 

ändra ordningen varje gång de använder metoden. Detta anser vi både kan vara en 

styrka och en svaghet. Styrkan är att eleverna kan jämföra det de skrivit ned (när de 

använt de olika strategierna) med varandra och på så sätt skapa en fördjupad 

förståelse om det lästa. Svagheten kan vara att eleverna blir osäkra och känner att de 

uppfattat det lästa “fel” samtidigt som “felen” kan bidra till en diskussion som kan 

skapa klargöring om det lästa. Här är det viktigt att läraren är tydlig med att det är 

okej om man uppfattar det lästa olika. Att RT använder samma strategier som TSI fast 

i en specifik ordning anser vi är både en styrka och en svaghet. Styrkan är att det finns 

en tydlig struktur, vilket vissa elever behöver när de läser. Svagheten kan vara att 

strukturen låser vissa elever och det kan leda till att de tappar intresset för läsandet.      
 

Genom denna kunskapsöversikt har vi fått syn på att strategierna och metoderna 

hjälper elevernas läsförståelse på olika sätt. En av läsförståelsestrategierna hjälper 

läsförståelsen genom att öka elevers förmåga att visualisera det de läser (Joffe et al., 

2007, Marley et al., 2011 & Plardo & Plourde, 2011). De två undervisningsmetoderna 

hjälper eleverna att ta ut de viktigaste delarna med hjälp av fyra strategierna för att 

eleverna ska få djupare förståelse för det dem läser (Choo et al., 2011, Loranger, 

1997, Palincsar & Brown, 1984, Reutzel et al., 2005 & Spörer et al., 2009). Den sista 

läsförståelsestrategin hjälper elevernas läsförståelse genom att de får läsa om texten 

flera gånger och sedan återberätta den (Gorsuch & Taguchi., 2010, Thomas & Healy, 

2012 & Sindelar et al., 1990).  
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I vår bakgrund nämner vi hur viktigt det är att individanpassa strategierna och 

metoderna (Samuels & Farstrup, 2011). Detta har endast Sindelar et al. (1990), 

Gorsuch och Taguchi (2010) och Thomas och Healy (2012) behandlat i vår 

kunskapsöversikt. Palincsar och Brown (1984), Spörer et al. (2009) och Westlund 

(2012) betonar dock vikten av att strategierna och metoderna inte enbart ska användas 

var för sig eller i en speciell ordning, utan de bör blandas och varieras utifrån vilken 

kontext de används i. Exempelvis när en elev läser en bok kan eleven känna att 

läsförståelsestrategin “imagery” passar bäst, medan när eleven ska förstå en 

textuppgift i matematik kanske eleven känner att läsförståelsestrategin RR passar 

bättre. Eleven kan även kombinera strategierna och metoderna, exempelvis när 

läsförståelsestrategin RR används kanske eleven tänker på de fyra strategierna i 

undervisningsmetoderna RT och TSI. Även om de flesta artiklar vi kartlagt varit 

positiva till strategierna och metoderna, finns där även kritiska aspekter, vilket vi 

menar är exempelvis att de behöver utvecklas. Vi tycker det är intressant att även 

kritiska aspekter lyfts fram, av det skäl att om det enbart funnits positiva aspekter 

hade läsförståelsestrategierna och/eller undervisningsmetoderna inte känts realistiska. 

Vi anser att det inte enbart går att ha kännedom om de positiva aspekterna när en 

strategi och/eller en metod ska tillämpas i klassrummet, eftersom kunskaper om vad 

som kan gå fel behövs också. Vi tyckte det var intressant att se, även om det var små 

skillnader, att strategierna och metoderna har anpassats efter elevernas behov. Då de 

exempelvis i “imagery” började med att eleverna enbart skulle berätta vad de fick för 

inre bilder i huvudet, efter de läst en text. Till att de först fick använda leksaker för att 

visa sina inre bilder och sedan klara det utan leksaker.  

Då vår forskning endast bearbetar några av alla läsförståelsestrategier och 

undervisningsmetoder som finns inom läsförståelseområdet, kan vår kunskapsöversikt 

inte betraktas ha hög reliabilitet.  

Vi anser ändå att den är betydelsefull eftersom den bidrar till kunskap för lärares 

läsförståelseundervisning.  
 

5. Konklusion och implikation 
Syftet med denna kunskapsöversikt var att kartlägga forskning om strategier och 

metoder lärare kan använda för att öka elevers läsförståelse. Våra frågeställningar var: 
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Hur kan lärare arbeta med strategier för läsförståelse i klassrummet? Vilka för och 

nackdelar finns med olika arbetssätt? Utifrån vårt resultat kan vi se att samtliga fyra 

strategier och metoder vi identifierat kan leda till ökad läsförståelse hos eleverna, men 

behövs varieras. Detta för att alla strategier och metoder behövs tillämpas vid olika 

tillfällen, av det skäl att eleverna kan behöva ändra strategi eller metod beroende på 

vilken kontext de befinner sig i. Dock bör lärare vara försedda med kunskaper om hur 

undervisningen kan läggas upp inom de olika strategierna och metoderna och att de 

ställer sig frågor så som 1) Varför används läsförståelsestrategierna och 

undervisningsmetoderna? 2) Vilka för- och nackdelar finns? 3) Hur kan jag som 

lärare tillämpa strategierna och metoderna på bästa sätt för mina elever? Denna 

kunskapsöversikt har bidragit med svar på alla ovannämnda frågor. På så vis menar vi 

att den kan vara en grundläggande hjälp i vårt framtida yrke. Dock anser vi att det 

behövs mer forskning kring strategierna och metoderna överlag då de alltid utvecklas 

och nya positiva respektive negativa aspekter kan upptäckas. Vi anser att detta behövs 

eftersom vi i vår framtida lärarroll, och verksamma lärare behöver få det stödet när en 

ny strategi eller metod ska tillämpas. När informationen om de tre frågorna är erhållna 

är det upp till lärarna att testa och utforma strategierna och metoderna så de passar 

elevgruppen. Under denna process är det viktigt att lärarna har i åtanke att eleverna 

kommer i kontakt med flera olika textvärldar som de behöver kunna förstå och 

använda. Därför är det viktigt att lärarna hittar olika strategier och metoder som 

eleverna kan tillämpa i de olika textvärldarna (Liberg, 2010).  

  Den slutsats vi avslutningsvis drar utifrån denna kunskapsöversikt är att strategier 

och metoder är en gynnsam väg till ökad läsförståelse, som dock behövs ses varsamt 

på. Strategierna och metoderna behöver också kombineras och varieras utifrån 

elevgruppen.  

  I fortsatta empiriska studier inom detta område kan ett syfte vara att undersöka hur 

arbetet med läsförståelsen i F-3 ser ut. Exempel på frågeställningar att arbeta vidare 

med är 1) Arbetas det konkret med läsförståelsen? 2) Används strategier och/eller 

metoder? 3) Varför eller varför inte används strategier och/eller metoder? 
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abstract  
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artiklar  
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artiklar 
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school, 
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reading 
comprehension 

 

2501 20 7 3 0 

ERIC Teaching 
methods, 
reading 
comprehension 

Grade 2 78 10 4 
 

0 

ERIC Teaching, 
reading 
comprehension  
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Artikels
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läsförståelse 
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Google 

scholar 
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24 1 1 1 2 (enbart 

referenser
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teaching, 
reading 
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ERIC Transactional 
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instructions, 
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comprehension 
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instructions, 
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author 
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