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Titel Förståelse är A och O! 

En kunskapsöversikt om vad som stöttar grundskoleelevers läsförståelse. 

Författare Beatrice Fredholm och Linnéa Ståhl 

Akademi Akademin för lärande, humaniora och samhälle. 

Sammanfattning Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett en bristfällig 

läsförståelse hos eleverna. Vissa elever läser flytande, utan att ha någon 

förståelse för vad de har läst. För att kunna ta till sig information måste 

man ha god läsförståelse. De elever med läsförståelsesvårigheter är de 

som har flest underkända delprov på de nationella proven.  Syftet med 

denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad ett urval av tidigare 

forskning säger om elevers läsförståelse. Mer precist kommer följande 

frågeställning besvaras: Vilka modeller och strategier kan lärare använda 

i klassrummet för att stötta grundskoleelevers generella läsförståelse? För 

att besvara denna frågeställning har både systematiska och manuella 

sökningar genomförts. Dessa har analyserats och sammanställts i denna 

kunskapsöversikt. Resultatet visar att elevernas läsförståelse kan stöttas 

genom modeller som Reciprok undervisning, Questioning the author, 

SQ3R och CORI. Resultatet visar att lärare kan stötta elevernas 

läsförståelse genom att arbeta metakognitivt, med drama, att 

sammanfatta texter samt att “tänka högt” framför eleverna. Efter denna 

kunskapsöversikt har det framkommit att det krävs mer forskning där 

flera läsförståelsestrategier jämförs. En implikation med denna 

kunskapsöversikt är att yrkesverksamma lärare kan variera sin 

undervisning i läsförståelse. 
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Reciprok undervisning, Questioning the author. 
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Förord 

Vi har valt att skriva om läsförståelse då ämnet intresserar oss båda. Vi anser att det är viktigt 

att eleverna har god läsförståelse för att klara av skolan. För att inhämta kunskap behöver man 

förstå vad man läser. Vi anser också att en bank med olika läsförståelsestrategier är något som 

kommer att underlätta för oss senare som yrkesverksamma lärare samt för att ge våra blivande 

elever en så bra start som möjligt. Större delen av arbetet är skrivet tillsammans, men vissa 

delar har delats upp såsom artikelsökningar för att få fram så mycket material som möjligt. 

Materialet har ibland delats upp för att hinna läsa igenom mer material. 

  

Vi vill tacka Eva Hansson vid Högskolan i Halmstad för den hjälp hon bidrog med under det 

ämnesdidaktiska stödet med att hitta relevanta författare. Vi vill tacka våra handledare Jürgen 

Offermanns och Ronny Severinsson för den hjälp och feedback vi fått under arbetets gång. Vi 

hoppas att detta arbete även gynnar andra inom samma yrkeskategori.  
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1. Bakgrund 

Under denna rubrik ges information om läsförståelsens betydelse. Inledningsvis berättas 

anledningen till valet att genomföra en kunskapsöversikt om läsförståelse med elever i 

grundskolan. Därefter presenteras centrala begrepp, syfte och frågeställning. 

 

1.1 Inledning 

Vi har under våra verksamhetsförlagda utbildningar uppmärksammat att vissa elever har en 

bristande läsförståelse. Det står i Skolverkets (2018a, s.258) läroplan för grundskolan i det 

centrala innehållet för årskurs 1–3 att undervisningen ska ge eleverna strategier för att kunna 

tolka och förstå texter. När vissa elever läser en text har de inget problem med läsningen. 

Däremot om frågor ställs till texten kan eleven inte besvara frågorna då eleven inte har förstått 

textens innehåll. Vi har uppmärksammat att vissa elever som läser långsamt har problem med 

att förstå vad de har läst. Därför vill vi genom denna kunskapsöversikt ta reda på vad forskning 

säger om hur lärare genom undervisning kan stötta grundskoleelevers generella läsförståelse. 

Detta eftersom det är viktigt för vår kommande yrkesprofession att ha en god kunskap om 

framgångsrika strategier inom läsförståelse. När det i denna kunskapsöversikt står generell 

läsförståelse menas en läsförståelse som gäller både skönlitterära texter samt faktatexter. 

Anledningen är att det inte gjorts någon avgränsning till endast det ena av alternativen. Detta 

då båda texttyperna används i samtliga ämnen och vi anser kunskapen om hur man stöttar 

elevernas läsförståelse oavsett ämne är viktig inför vår kommande yrkesprofession.  

  

Skolverket (2016a, s.18) menar att bara för att eleverna har flyt i sin läsning innebär det inte att 

eleverna har en förståelse för vad de läst. Enligt Lundberg och Reichenberg (2011, s.82) når 

idag var femte elev inte upp till den läsförståelsenivå som behövs för att kunna ta till sig 

kunskap. Skolverket (2016b, s.9) skriver att PISA står för Programme for International Student 

Assessment. De skriver att PISA är en studie som i flera länder mäter 15-åringars kunskaper i 

naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Lundberg och Reichenberg (2011, s.82) tolkar 

resultatet av PISA studien. Och de anser att en av anledningarna kan vara att den svenska skolan 

undervisar för lite i läsförståelse och att lärarna inte har tillräckligt med redskap för att undervisa 

eleverna i läsförståelse.  

 

1.2 Vikten av att eleverna ska förstå vad de läser 

Varför behöver lärare undervisa i läsförståelse? För att kunna vara delaktig i det 

informationssamhälle som finns idag är det viktigt att alla som slutat skolan har en bra 

läsförståelse. Det är viktigt i elevernas privatliv och arbetsliv, annars riskerar man att hamna i 

ett utanförskap (Lundberg & Reichenberg, 2011, s.82). Oakhill, Cain och Elbro (2018, s.9) 

skriver i sin bok att god läsförståelse är ett måste för att kunna lära sig något nytt, oavsett om 

det är i skolan eller i arbetslivet. Även för att kunna delta i sociala medier behövs en god 

läsförståelse. Skolverket (2016a, s.8) menar dessutom att kunna förstå vad man läser är en 
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rättighet som är av betydelse för att kunna bibehålla demokratiska värderingar i samhället. 

Skolverket menar för att om elevernas läsutveckling ska förbättras måste de få undervisning i 

läsförståelse. De menar vidare att en god läsförståelse påverkar elevernas resultat i skolans 

samtliga ämnen och inte endast i svenska samt att det är en nödvändighet för att klara sig i 

dagens samhälle. Levlin (2014, s.110, 153) konstaterade att eleverna med 

läsförståelsesvårigheter var de som hade flest underkända delprov på det nationella provet, 

speciellt i läsförståelse av faktatexter. Levlin anser att hennes studie tydligt visar på att de elever 

med läsförståelsesvårigheter är de som tidigast behöver hjälp i skolan. 

  

En god läsförståelse gör att eleverna förstår det de läser vilket bidrar till ett större intresse för 

läsning (Skolverket, 2016a, s.8). Westlund (2009, s.11) skriver i sin bok att om eleverna inte 

har en bra läsförståelse kan de inte ta till sig information lika bra i ämneskunskaper vid 

exempelvis faktaläsning. Detta leder i sin tur längre fram till att eleverna får sämre betyg, vilket 

vidare kan resultera i att eleven inte kan komma in på den utbildning eleven vill. Westlund 

menar med detta att en svag läsförståelse kan påverka eleverna resten av livet. Westlund skriver 

att en svag läsförståelse gör det svårare för eleverna att förstå instruktioner, vilket kan försvåra 

vardagslivet för eleverna. Även Vetenskapsrådet (2015, s.52) menar om eleverna har en bra 

läsförståelse brukar det bidra till ett större intresse för att läsa. I Skolverkets (2018a, s. 258) 

läroplan står det att undervisningen ska ge eleverna kunskap om olika lässtrategier för att få 

förståelse för textens innebörd samt för att kunna tolka texterna. När eleverna slutat årskurs tre 

ska de kunna återge delar av texter för att visa att de har läsförståelse. Trots dessa argument 

menar Gonzalez, Wedsberg och Wendéus (2014, s.8) att läsförståelsen hos eleverna blivit 

sämre.   

  

1. 3 PIRLS 

PIRLS, står för Progress in International Reading Literacy Study och är en studie som 

genomförs i flera länder vart femte år, där mäts och jämförs bland annat elevernas läsförmåga. 

Mätningarna baseras på att eleverna får läsa både skönlitterära texter och sakprosa. Till dessa 

texter får de senare besvara läsförståelsefrågor.  Resultaten från PIRLS 2016 visar att svenska 

elevers förmåga i läsförståelse har förbättrat jämfört med den PIRLS mätning som gjordes 

2011. Även om skillnaden är minimal, presterar eleverna fortfarande sämre i läsförståelse än 

de elever som deltog 2001. Andra deltagande länder presterar bättre än Sverige i dessa 

mätningar än de gjort tidigare. PIRLS 2016 visar att skillnaderna mellan de svenska eleverna 

är snarlika när det gäller skönlitterära texter och sakprosa. Från resultatet 2011 har svenska 

elever förbättrat sig inom både skönlitterära texter och sakprosa, dock har förbättringen ökat 

mest med sakprosa. Efter en jämförelse mellan resultatet 2006, 2011 och 2016 visar det att 

eleverna idag får arbeta mer med läsförståelse i klassrummet än de fick 2011 och betydligt mer 

än de fick 2006 (Skolverket, 2017, s.10, 20–27). Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson 

säger i en intervju med Sveriges radio att lära elever att läsa och skriva är en av skolans mest 

betydelsefulla uppdrag. Han menar att om den senaste PIRLS undersökningen visar ett bättre 

resultat, finns det fortfarande brister i de svenska elevernas läsförståelse (Myhrén, 2017). Även 

Westlund (2009, s.7–8) menar att den primära uppgiften som skolan har är att undervisa 
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eleverna för att de ska förstå vad de läser, detta för att vuxenlivet kräver en förståelse av texter. 

Westlund menar att en god läsförståelse bidrar till att eleverna blir bättre på att tänka kritiskt 

och analyserande. Westlund vill också påpeka i likhet med Skolverkets (2016a, s.18) argument, 

att bara för att en elev har flyt i sin läsning betyder inte det att eleven förstår vad den läser. 

 

1.4 Problemområde 

Sammanfattningsvis är det viktigt att arbeta med läsförståelse då det är en nödvändighet för att 

kunna vara en delaktig medborgare (Lundberg & Reichenberg, 2011, s.82). Även för att 

läsförståelse bidrar till ett större intresse hos eleverna (Skolverket (2016a, s.8). För att en svag 

läsförståelse medför att eleverna senare får sämre betyg, vilket leder till att de inte har samma 

chanser senare i livet (Westlund, 2009, s.11). Trots att det i Skolverkets (2018a) läroplan för 

årskurs 1–3 står att eleverna ska få strategier för att de ska kunna förstå och tolka texter, har det 

visat sig att eleverna trots en ökning i det senaste PIRLS resultatet fortfarande har en sämre 

läsförståelse än jämnåriga elever i andra länder. Trots att flertalet av bakgrundens argument 

visar på vikten av läsförståelse så visade PIRLS:s resultat att det tidigare år varit sämre resultat 

(Skolverket, 2017, s.20).  Bara för att eleverna har fått flyt i sin läsning menar Skolverket 

(2016a, s.18) att det inte betyder att eleverna förstår vad de läser. Därför vill vi genom denna 

kunskapsöversikt undersöka vilka modeller och strategier som stöttar elevers läsförståelse. 

  

1.5 Centrala begrepp 

De centrala begreppen som används i denna kunskapsöversikt är läsförståelse, 

läsförståelsestrategier, Questioning the Author (QtA), Reciprok undervisning (RU), Concept-

Oriented Reading Instruction (CORI), metakognition samt SQ3R. 

  

I denna kunskapsöversikt följs Skolverkets (2016a, s.10, 18–19) definition av begreppet 

läsförståelse. Det innebär att eleverna ska ha förmågan att läsa samt förstå det de läst. 

Kunskapsöversikten följer Skolverkets definition vad gäller begreppet läsförståelsestrategier, 

vilket Skolverket menar innebär de tankestrategier eleverna använder för att förstå de texterna 

de läser. 

  

Gonzalez, Wedsberg och Wendéus (2014, s.12) menar vidare att QtA kan användas vid 

textsamtal och vid både skönlitterära och faktatexter. Att läsaren ställer sig frågande till texten 

och ställer frågor är grundtanken i modellen. När denna modell används får eleverna ge förslag 

på hur texten hade kunde skrivas tydligare och hur texten hade kunnat omformuleras. Eleverna 

får även ställa frågor till författaren. 

  

Westlund (2009, s.76) beskriver Reciprok undervisning (RU), även kallat Reciprocal teaching, 

där undervisning bygger på fyra huvudstrategier. Den första bygger på att förutspå handlingen, 

den andra på att ställer frågor till texten, den tredje reder ut det som är oklart i texten och den 

fjärde på att sammanfatta texten. Gonzalez et al. (2014, s.13) skriver att när eleverna ska 

introduceras till dessa strategier är det av vikt att de lärs ut en i taget. 
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CORI skriver Westlund (2009, s.83) i sin bok är en modell som länkar samman läsförståelse 

till naturvetenskapliga texter. Westlund menar att det på svenska kan översättas till 

begreppsorienterad läsundervisning. Närmare behandlar den hur motivation, ämneskunskaper 

och läsförståelse hänger ihop. 

  

Begreppet metakognition menar Varga (2013, s.495) är hur väl eleverna kan vara medvetna om 

sin kunskapsutveckling och de egna tankeprocesserna under tiden de arbetar genom att vara 

medvetna om vilken lärandestrategi de använder. Även Westlund (2009, s.128) skriver i sin 

bok om metakognition. Hon beskriver metakognition som en process som handlar om i vilken 

mån eleven kan reflektera över sin egen tankeförmåga och förståelse. 

  

SQ3R beskriver Huber (2004, s.108) som en modell för läsförståelse. SQ3R är en förkortning.  I 

den engelska definitionen står S för survey, Q för question och de tre R:en för read, recite och 

review. Med vår översättning betyder detta att modellen bygger på att undersöka, ställa frågor, 

läsa, återberätta och sammanfatta texter. 

  

I denna kunskapsöversikt används begreppen modell och strategi. De som kallas modeller är 

CORI, RU, SQ3R och QtA. Även andra författare nämner dessa som modeller. Westlund (2009, 

s.74–75, 83) nämner CORI som en modell. Både Westlund och Gonzales et al. (2014,  s.11–

12) nämner RU som en modell. Gonzales et al.  nämner att QtA är en modell. Huber (2004, 

s.108) nämner SQ3R som en modell. Övrigt tillvägagångssätt för inlärning av läsförståelse 

benämns i denna kunskapsöversikt som strategier. Detta då vi anser strategi som ett arbetssätt 

som både kan användas ensamt och som en del ur en modell. 

 

1.6 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad ett urval av tidigare forskning säger 

om vilka modeller och strategier som stöttar elevers läsförståelse. Mer precist kommer följande 

frågeställning att besvaras: Vilka modeller och strategier kan lärare använda i klassrummet för 

att stötta grundskoleelevers generella läsförståelse? 

2. Metod 

Under denna rubrik kommer metodavsnittet att presenteras. De metoder, söksträngar samt 

databaser som använts för att samla in källorna till denna kunskapsöversikt beskrivs. 

Kunskapsöversikten är genomförd med två olika sökmetoder. Sökningarna presenteras i två 

olika underrubriker beroende på om de har genomförts som sökningar i databaser eller som 

manuella sökningar. Även avgränsningar i sökandet lyfts fram. Materialet består av både 

nationell och internationell forskning.   

 

2. 1 Databassökningar 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.75) menar att en databassökning sker på 

hemsidor där litteratur letas. I denna kunskapsöversikt har det genomförts systematiska 
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databassökningar efter det empiriska materialet i databasen ERIC och på Avhandlingar.se. När 

sökningar gjordes i databasen Swepub framkom inga relevanta källor till frågeställningen. 

Därför valdes Swepub bort från databassökningarna och användes endast till de manuella 

sökningarna. I databasen ERIC har färdiga descriptors, avgränsningar, använts vid två tillfällen 

för att specificera sökningarna ännu mer.   I det datamaterial som kom upp lästes abstrakten för 

att se om källorna verkade relevanta till frågeställningen. När materialet valts ut lästes hela 

källan. En del av det insamlade datamaterialet har använts till bakgrunden, dessa redovisas inte 

i bilaga B då endast materialet till analysen presenteras där. Bakgrundsmaterialet redovisas 

endast i referenslistan. För vidare information om källmaterialet se artikelöversikten (Bilaga 

A). 

 

2.2 Sökord 

Utefter frågeställningen formulerades sökord (se Bilaga B) som användes för att göra sökningar 

i databaserna. Sökordet på Avhandlingar.se var endast “läsförståelse”. Detta för att resultatet 

inte gav några relevanta träffar om söksträngen utökades.  Sökningarna började med enstaka 

ord som “läsförståelse”, “reading comprehension” och “primary school”. Sedan utökades 

söksträngen med ordet “effect”. Detta för att säkerställa att källans resultat eller slutsats utgivit 

sig för att stötta läsförståelsen.  Sökordet “primary school” användes då det som var syftet med 

undersökningen från början. Dock valdes att ha kvar detta sökord när kunskapsöversiktens syfte 

utökades till hela grundskolan. Detta för att huvudfokus fortfarande skulle vara på lågstadiet då 

det är den information som senare är mest relevant för oss som yrkesverksamma lärare. För att 

få fram fler modeller så användes sökordet “CORI” och “Concept-Orientated Reading 

Instruction” då det är en modell som känns till sedan tidigare. I de sökningar där inga relevanta 

källor framkom med sökordet “primary school” ändrades ordet till “elementary school”.   

 

2. 3 Manuella sökningar 

I kunskapsöversikten har manuella sökningar genomförts. Eriksson Barajas et al.  (2013, s.74) 

menar att där är tre olika sätt att använda sig av manuell sökning. Den manuella sökning som 

använts följer Eriksson-Barajas et al. definition, som syftar på att granska referenslistor i källor 

som är relevanta för frågeställningen. De andra manuella sökningar Eriksson-Barajas et al. 

nämner har ej använts i denna kunskapsöversikt. Totalt har det genomförts sju manuella 

sökningar.  En manuell sökning gjordes på “Reichenberg”, en på “Eckeskog” och en på “Karin 

Jönsson” i Swepub, efter ett tips från annan litteratur med dessa författare. Då kom både 

Reichenberg och Emanuelsson, Reichenberg och Löfgren samt Karin Jönsson fram som källor. 

Det gjordes en manuell sökning efter tips från annan litteratur på ”Muijselaar” i ERIC. 

Rapporten från National Reading Panel hämtades efter en manuell sökning på National Reading 

Panel reading comprehension efter att ha läst vetenskapsrådets rapport som även används i 

denna kunskapsöversikt, där de hänvisar till andra hämtade resultat från National Reading 

Panel. Houtveen och Van de Grift hittades genom en manuell sökning i ERIC på ”Houtveen 

and Grift” efter ett tips då fler källor ville hittas för metakognitiva strategier.  Anledningen till 

mängden manuella sökningar är att det var svårt att få fram relevanta källor baserade på svenska 

forskare. 
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2. 4 Avgränsningar 

Det insamlade materialet har valts utifrån avgränsningar. Den första avgränsningen är att 

materialet ska vara tillgängligt i databaserna ERIC, Swepub eller Avhandlingar.se. Den andra 

avgränsningen är att materialet till analysen ska vara peer reviewed granskat, 

licentiatavhandlingar eller doktorsavhandlingar för att säkerställa att materialet är vetenskapligt 

baserat. Den tredje avgränsningen är att materialet ska gälla grundskolans årskurser. De som 

inte gjorde detta valdes bort. Den fjärde avgränsningen är att informationen i materialet ska 

vara relevant för frågeställningen. De som handlade om exempelvis läsförståelse inom 

matematikämnet eller rapporter som endast jämför föräldrarnas ekonomiska bakgrund valdes 

därför bort då det inte besvarar frågeställningen.  Den femte avgränsningen är att texterna skulle 

finnas på svenska eller engelska. Därför valdes texter på andra språk bort. Den sjätte 

avgränsningen är att materialet ska vara publicerat någon gång under 2000-talet. Detta valdes 

då vi ville att källorna skulle vara relativt nya och anpassningsbara till dagens skola. Ju äldre 

de är, ju mindre stämmer undervisningen överens med dagens undervisning.  De publikationer 

som publicerats tidigare än detta valdes bort för att öka reliabiliteten i studien. Den sjunde 

avgränsningen var att om källan framkommit genom en annan söksträng valdes den bort. 

 

2. 5 Urval 

Urvalet har genomförts utifrån de träffar som framkom i databaserna efter sökningar med 

sökorden som redovisas i bilaga B. De urval som genomförts är baserade på avgränsningar för 

att tydligt kunna besvara frågeställningen.  I urvalet valdes källor med relevans för ämnet ut 

och lästes igenom. När källorna valdes ut lästes först abstraktet för att bestämma om källorna 

skulle behållas. De källor som blev kvar efter urvalet är de som senare används i 

kunskapsöversikten. Totalt användes sjutton källor varav en från Avhandlingar.se och nio från 

databasen ERIC. De återstående sju har valts ut genom manuella sökningar som beskrevs 

tidigare. Kunskapsöversikten har även med studier som ej är genomförda i Sverige. Detta för 

att bredda studiens underlag med fler sätt att arbeta kring läsförståelse. Flertalet av de källor 

som används i analysen har genomförts utifrån ett för- och eftertest på eleverna. Detta gjordes 

sedan som en speciell sökning på ERIC där detta var ett möjligt val. Detta val togs då vi ansåg 

att källor med för-och eftertest gav ett tydligt svar på om de stöttar elevernas läsförståelse eller 

ej genom att deras eftertester visar om eleverna fått mer kunskap om läsförståelsestrategier. Då 

tillgången till studier genomförda i årskurs 1-3 var begränsade gjordes valet att utöka 

sökningarna till hela grundskolan. Detta för att få tillgång till mer material från databaserna 

som kunde besvara frågeställningen. Detta anses som en fördel då det gav fler metoder och 

strategier som används i de högre årskurserna kan anpassas till lågstadiet. 

 

2.6 Analysmetod 

Denna kunskapsöversikt följer Braun och Clarkes (2006) mall om hur en induktiv tematisk 

analys görs för att kunna besvara frågeställningen. Patton (1990, refererad i Braun & Clarke, 

2006, s.12) menar att en induktiv tematisk analys går ut på att kategorierna har en tydlig 
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koppling till det insamlade empiriska materialet.  Braun och Clarke (2006, s.10, 12) skriver att 

källorna är speciellt framtagna för att besvara frågeställningen. De menar vidare att i en induktiv 

tematisk analys gör man kategorierna efter kodningen istället för att lägga in det i redan 

existerande kategorier. En kategori menar Braun och Clarke är något från texten som 

framkommer som betydelsefullt och som besvarar frågeställningen. Analysen inleddes med att 

det empiriska materialet lästes igenom och det som var relevant för att besvara frågeställningen 

sammanfattades med nyckelord. Fokus i materialet har varit att läsa metod, urval, resultat samt 

diskussion och i de fall där detta inte fanns lästes hela texten. Denna kunskapsöversikt har två 

huvudkategorier, där den första har två underrubriker. Kategori ett är modeller som stöttar 

läsförståelse, kategori två är hur metakognitiva strategier stöttar elevers läsförståelse. Vilken 

källa som placerades under respektive kategori kan ses i kodning av det empiriska materialet 

(Bilaga C). 

3. Resultat 

Under denna rubrik presenteras resultatet. För att underlätta läsningen och förtydliga svaret på 

frågeställningen har resultatet delats upp i två huvudrubriker, där den ena tar upp modeller som 

kan stötta läsförståelsen och den andra hur metakognitiva strategier kan stötta läsförståelsen. 

Den första huvudrubriken har två underrubriker för att ge resultatet en tydlig struktur. För att 

veta om källans modell eller strategi stöttar elevernas läsförståelse har källor med för- och 

eftertester, observationer eller intervjuer används för att säkerställa att det visar på en stöttning 

av elevernas läsförståelse.  

 

3.1 Läsförståelsemodeller 

Enligt både Reichenberg och Emanuelsson (2014) och Pilten (2016) är modeller som RU och 

QtA modeller som kan stötta elevers läsförståelse. Reichenberg och Emanuelsson (2014, s.8-9, 

11–14) har utfört en studie i årskurs tre med 71 elever. De jämförde resultaten av användning 

av modellerna RU och QtA med hjälp av för-och eftertest på elevernas studieresultat. Resultatet 

visade att båda modellerna stöttar elevernas läsförståelse. Testet som genomfördes visade att 

båda grupperna ökat sina resultat jämfört med förtestet. Dock hade grupperna liknande resultat 

vid testen av bokstavskedjor och ordkedjor. Dessa test visar på elevernas avkodningsförmåga. 

Även liknande resultat fanns mellan grupperna i testet vilken bild är rätt, där man ser om eleven 

kan koppla samman rätt bild med den lästa texten och därmed har läsförståelse.   De skriver att 

elever som läser långsamt och har svårt med avkodning gynnades av den gemensamma 

läsningen då eleverna kunde fokusera på att hitta syftet i texten tillsammans. Efter testerna 

kunde de konstatera att eleverna hade fått en högre läshastighet. De vill därför påpeka att mer 

forskning behövs i detta ämne då deras positiva resultat kan ha påverkats av att elevernas 

läshastighet ökat och att de därför inte behöver ha förstått texten bättre utan kan ha läst texten 

flera gånger.  

 

Pilten (2016, s.234-235, 239–241,243–244) har genomfört en studie i årskurs tre med 54 elever 

som valts utifrån ett slumpmässigt urval där han med hjälp av för-och eftertester studerat om 

RU stöttar elevernas läsförståelse. Studien hade två undersökningsgrupper där den ena 
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undervisades med RU och den andra med traditionell undervisning. Eftertestet visade att båda 

undervisningsgrupperna höjde sina resultat men RU-gruppen fick en större resultatskillnad än 

de elever som fick traditionell undervisning. Lärarna i RU-gruppen tyckte att eleverna förstod 

mer och kom ihåg mer av de texter de läst. Läraren tyckte också att RU var bra då de kunde ha 

en större överblick på eleverna och kunde hjälpa dem fortare än vad de kunnat tidigare. När 

eleverna fick skriva frågor fick de en större förståelse och överblick över texter, vilket också 

ledde till att eleverna engagerade sig mer i lektionen än tidigare. Pilten har därför, i likhet med 

Reichenberg och Emanuelssons (2014) studie visat på att modellen RU stöttar elevernas 

läsförståelse.  

  

Pilten (2016, s.245) skriver i sin slutsats att man i RU inte kan säga vilken av de fyra 

strategierna: att förutspå, tydliggöra, sammanfatta eller ställa frågor till texten som stöttar 

läsförståelsen mest. Detta argument kan då kopplas samman med National Institute of Child 

Health and Human Development (NRP) (2000, kap 4, s. 5–6) som skriver att när strategierna 

återberätta texten, sammanfatta texten och svara på samt ställa frågor till texten används 

tillsammans har eftertestet visat sig öka läsförståelsen. NRP har genomfört en studie på flera 

andra källor. Hädanefter i denna kunskapsöversikt används endast NRP för denna källa.  De 

kapitel av NRP som används i denna kunskapsöversikt har i sin tur analyserat 203 olika 

sammanställda källor där de kom fram till åtta olika strategier som stöttar läsförståelsen. Den 

första är att övervaka sin egen läsförståelse under läsning för att ta tag i problemen när de 

uppkommer. Den andra är samlärande kring läsförståelsestrategier. Den tredje är att få skriva 

eller rita det som står mellan raderna. Det fjärde är att ställa frågor till texten. Det femte är att 

eleverna besvarar frågor som läraren konstruerat från texten. Det sjätte är att eleven försöker 

förutspå den fortsatta handlingen vad som kommer hända vidare i texten. Det sjunde är att 

summera texten och den åttonde är att eleven ska använda flera olika strategier samtidigt. NRP 

skriver att återberätta, ställa frågor och besvara frågor samt att summera texten är strategier som 

enligt tester ökar elevernas resultat. Om dessa strategier kombineras kan de komma att gynna 

elevernas resultat på läsförståelsetesterna. Detta genom att metoderna är utformade för att aktivt 

engagera eleverna i att utveckla sina läsförståelsekunskaper. Även Jönsson (2007, s.21, 26, 74) 

skriver om detta. Jönsson har genomfört en kvalitativ undersökning genom att observera i en 

klass hon själv varit aktiv lärare i med 24 elever. Dessa har då inte valts ut genom ett 

slumpmässigt urval. För att eleverna ska kunna förstå en text menar Jönsson att de använder sig 

av varierande tillvägagångssätt då de frågar, ger synpunkter och försöker att förstå ordens 

betydelse i en text. 

  

Reichenberg och Löfgren (2014, s.125, 127) har i likhet med Pilten (2016) genomfört en studie 

på 30 stycken årskurs tre elever och tre lärare som var valda ur ett bekvämlighetsurval.  Syftet 

med deras studie var att undersöka elevernas resultat i läsförståelse efter att de hade undervisats 

i RU. Deras resultat framkom efter videoinspelningar av lektioner och tester med 

eleverna.  Resultat visade att eleverna efter att ha undervisats med RU ökade resultaten på 

eftertestet samt nationella proven. Eleverna ökade sin förståelse av skönlitterära och 

faktatexter.  Studien visade även att resultaten i klassen fick mindre spridning efter 

användningen av RU, till skillnad från vad de hade varit innan. 
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Muijselaar, Swart, Steenbeek-Planting, Droop, Verhoeven & de Jong (2018, s.692–694, 697–

698, 700–701) har gjort en studie i Nederländerna med 510 elever i årskurs fyra. Det var en 

undersökningsgrupp som undervisades i RU och kontrollgruppens undervisning fokuserade på 

att svara på frågor om texter de läst. Deras resultat visar att RU gruppen fick högre resultat på 

eftertestet. Eleverna fick ett större ordförråd, deras avkodningshastighet ökade och de fick en 

större läslust.   Texterna visade dock att eleverna fick bättre kunskaper om RU:s 

läsförståelsestrategier men att dessa kunskaperna ökade inte elevernas läsförståelse. De påpekar 

att resultatet kan påverkas av att de inte kan veta om lärarna undervisat i 

läsförståelsestrategierna tillräckligt bra. Muijselaar et al. nämner att modellering är en viktig 

del för att lyckas med läsförståelse och de har efter observation märkt att modellering förekom 

oftare i RU gruppen än kontrollgruppen. Muijselaar et al. nämner att deras studies annorlunda 

resultat gav dem tanken om att undervisa i läsförståelsestrategier är den bästa 

undervisningsmetoden för att stötta elevers läsförståelse. 

                       

Eckeskog har genomfört en studie där hon observerar och intervjuar fem lärare med syfte att se 

om deras utvecklingsarbete har någon påverkan på elevernas läsförståelse. Lärarna arbetar i 

årskurs ett och två i svensk skola. I bakgrunden beskriver Eckeskog att de läsförståelsestrategier 

som lärarna i studien använder sig av är RU och QtA. Eckeskog såg att lärarna ofta använde sig 

av högläsning när de undervisar i läsförståelsestrategier samt att lärarna ofta modellerar en 

strategi som eleverna senare själva får arbeta vidare med. Hon har upptäckt att det även finns 

nackdelar med att lära ut läsförståelsestrategier till eleverna. Hon har efter sina observationer 

sett att det är lätt att läraren lägger för mycket tid på bildernas betydelse som ska symbolisera 

strategierna istället för användningen av strategin (Eckeskog, 2013, s.6, 27, 33, 91, 97). 

  

En annan modell som kan stötta läsförståelsen är SQ3R. Bulut (2017, s.24) har genomfört en 

kvalitativ studie där han skriver om SQ3R modellen som i likhet med Reichenberg och 

Löfgrens (2014) RU bland annat bygger på att förutspå, ställa frågor, återberätta och 

sammanfatta.  Buluts studie undersöker dock en annan modell.  Bulut (2017, s.24–25, 28) 

skriver att SQ3R modellen bygger på fem punkter: att undersöka, ställa frågor, läsa texten, 

återberätta och sammanfatta. Bulut har genomfört en undersökning med hjälp av ett för-och 

eftertest på sju elever i årskurs tre för att studera elevers resultat i läsförståelse efter användning 

av SQ3R modellen. Bulut har valt ut sina sju elever eftersom samtliga hade 

läsförståelsesvårigheter. Bulut kom i sin undersökning fram till att resultaten ökade bland 

eleverna efter att de undervisats med SQ3R modellen och kunde efter sitt resultat konstatera att 

SQ3R-modellen är en strategi som stöttar läsförståelse. Efter intervjuer med eleverna talade de 

om att SQ3R modellen hade medverkat till läsförståelse. Bulut skriver i sin diskussion att SQ3R 

modellen även ökade elevernas läshastighet och att känna igen ord. Undervisningen 

stöttade alltså både elevernas förståelse och läsning.  

  

Alhabahba, Pandian och Mahfoodh (2016, s.392, 394–396, 398, 401) har till skillnad från 

ovanstående källor genomfört en studie med CORI. Deras studie är baserad på 66 stycken 11-

åriga flickor i Jordanien. Studien är en kvantitativ studie och de har genomfört den med ett ej 

slumpmässigt urval. De valde endast flickor för att ej räkna med någon skillnad mellan könen. 
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Anledningen till att flickorna valdes ut var att de hade högre resultat än pojkarna. Viktigt för 

Alhabahba et al. var att flickorna hade samma ekonomiska bakgrund. Eleverna fick göra ett 

förtest och sedan undervisas med modellen CORI. Därefter fick de göra ett eftertest för att se 

om deras läsförståelse förändrats. Även ett tredje test genomfördes för att mäta elevernas 

motivation. Resultatet visar att de elever som fick undervisning i CORI hade bättre resultat i 

läsförståelse än de som inte undervisats i det. Eleverna som deltog i studien fick en större 

motivation för läsning och de hade enklare för att dra kopplingar mellan verkligheten och sina 

texter.  

  

Wigfield, Guthrie, Perencevich, Taboada, Lutz Klauda, Mcrae och Barbosa (2008) har i likhet 

med Alhabahba et al. (2016) undersökt modellen CORI. Wigfield et al. (2008, s.434, 438–440, 

442-443) genomförde en studie där det deltog 492 fjärdeklassare från fem olika skolor i Atlanta 

där de undersökte resultat om elevernas läsförståelse och läslust påverkades efter undervisning 

med CORI, Strategi instruktioner (SI) och traditionella instruktioner (TI). De använde sig av ej 

slumpmässigt urval då de fem skolorna som var med i studien var utsedda av huvudmännen. 

De valde dessa skolor då de är likvärdiga i tidigare prestationer i läsning och liknande 

socioekonomiska områden.  Skolorna blev tilldelade att undervisa i SI, TI eller CORI med 

villkor att de skulle kunna bedömas likvärdigt. Två skolor undervisade i CORI. Två skolor 

undervisade i SI och en skola undervisade i TI.  De menar att TI är att lärarna undervisar som 

de vanligtvis gör utan några vidare instruktioner av.  De som undervisade i SI gav eleverna stöd 

för att själva arbeta med olika strategier för att bli självsäkra i sin läsning.  23 lärare deltog i 

studien, efter att Wigfield et al. valt bort lärare som ej använt modellen tillräckligt använde han 

sig endast av 15 lärare och 315 elever i sin analys. Wigfield et al. undersökte genom observation 

och videoinspelningar, men även grupptest i form av för- och eftertest med tre månaders 

mellanrum för att mäta om elevernas resultat ökade eller ej. Förtesten eleverna genomförde 

visade ingen kunskapsskillnad mellan eleverna. Eftertestet visade att resultatet i läsförståelse 

ökade mest för de elever som undervisats enligt CORI. CORI är en modell som rekommenderar 

att man i klassrummet använder sig av instruktioner för att få förståelse. Det inkluderar stöttning 

för motivation, social, kognitiv och begreppsmässig utveckling. Eleverna hade högre resultat 

än både de som undervisats i TI och SI. Resultaten mellan TI och SI visade ingen signifikant 

skillnad. De menar att deras resultat visar på att undervisning enligt CORI ökade både elevernas 

resultat och deras läslust, till skillnad från de andra modellerna. 

 

3.1.1 Samtal kring texter och ställa frågor 

Att ställa frågor till texten och svara på frågor till texten är två av de åtta strategier som NRP 

(2000, kap 4, s.5–6) skriver kan stötta läsförståelsen. Andra studier som till exempel Jönsson 

(2007, s.74–75) menar att frågor är ett sätt eleverna använder för att förstå. Till skillnad från 

Jönsson skriver Eckerholm (2018, s.95) att lärarna i hennes studie menar att en högläsningsbok 

ger lärarna möjlighet att uppmärksamma intressanta händelser och får eleverna att reflektera 

över innehållet i texten. Eckerholms (2018, s.65) studie har en kvalitativ inriktning med ett 

slumpmässigt urval. Eckerholm har genomfört intervjuer med 22 lärare som arbetar i årskurs 

4–6. Jönsson (2007, s.61–62, 153, 155, 235, 237) menar att högläsning även kan påverka och 

uppmuntra elevernas språkutveckling och deras egen läsning. Jönsson skriver vidare om 
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boksamtalets betydelse där delar av varje elevs förståelse lyfts fram samt de nya tankarna kring 

texten blandas med tidigare erfarenheter. Jönsson menar att när lärare och elever samtalar vid 

boksamtal använder de olika lässtrategier för att förstå. Eleverna får med hjälp av lärarens 

frågor förtydliga företeelser som de anser otydliga och utveckla sina tankar. Eleverna får även 

sammanfatta texten och förtydliga vad som händer genom att arbeta med texten och att ställa 

frågor.  Jönsson skriver att hennes analys visar att elevernas förståelse hjälps av boksamtal samt 

att det även fördjupar läsningen. 

  

NRP (2000, kap 4, s.3, 9) drar efter sin studie en slutsats att en av de viktigaste delarna för att 

få en god läsförståelse är ordförrådet. Ordförrådet har en betydande roll när man lär sig att läsa. 

För att eleven ska förstå texten använder hen sig av sitt tal-ordförråd.  På så vis lär sig eleven 

att översätta de okända orden från text till tal. Att ordförrådet är en viktig del i läsförståelse har 

även Eckerholm (2018, s.83, 94–95, 101, 146) konstaterat då hon skriver att lärarna i hennes 

studie arbetar med att förklara nya begrepp före de läser för eleverna för att underlätta deras 

läsförståelse. Eckerholm skriver även om avkodningens betydelse för läsförståelsen. Om 

eleverna har svårt med avkodningen kan läsförståelsen försämras då det inte blir något läsflyt. 

Eckerholm skriver att några lärare arbetar med att eleverna skulle lära sig söka information, öka 

sin begreppsförståelse och att förstå textens innehåll. Lärarna i Eckerholms (2018, s.95,105) 

studie menar att ett sätt att stötta elevernas läsförståelse är att låta dem arbeta med specifika 

lässtrategier. Dock nämner Eckerholm inte vilka strategier som lärarna syftar på utan endast att 

eleverna ska övas i hur texters innehåll kan tolkas och förstås. Några strategier som har visat 

sig att vara viktiga moment i förståelsen är att kontrollera och övervaka den egna läsningen. 

3.1.2 Att sammanfatta texter 

Som beskrivet i bakgrunden bygger RU på att eleverna ska kunna sammanfatta texter. Att 

sammanfatta texter menar även Pečjak och Pircs (2018) är en bra läsförståelsestrategi. Pečjak 

och Pircs (2018, s.573–576, 578) gjorde en studie där eleverna använde strategin att 

sammanfatta texter. De undersökte 190 elever i årskurs tre med hjälp av förtest, eftertest och 

ett uppföljande test.  Eleverna fick öva på att sammanfatta och ta ut huvudmeningen. 

Undervisningen var en blandning av att eleverna arbetade enskild eller i par, tydlig modellering 

av lärare och övningar där läraren guidar eleverna. Eleverna får sedan tillsammans med läraren 

gå igenom deras sammanfattningar och revidera texten.  Resultatet av eftertestet visar att 

experimentgruppens resultat blev högre efter undervisning om hur de sammanfattar en text. Om 

lärare regelbundet tränar elever på att sammanfatta visar deras studie att elevernas 

sammanfattnings kunskaper kan utvecklas. Men om eleverna inte får träna på att sammanfatta 

visar studien att deras kunskaper avtar hastigt.  Pečjak och Pircs skriver i deras diskussion att 

kunna sammanfatta är en av de viktigaste strategierna för att öka elevernas läsförståelse. Som 

vi tidigare har nämnt skriver NRP (2000, kap 4, s.5–6) om åtta olika strategier som stöttar 

läsförståelsen. Att sammanfatta och att återberätta texten är två av dessa strategier. Även 

Jönsson (2007, s.103) menar att när eleven återberättar texter får eleven en chans att förstå sin 

egen förståelse samt reda ut de oklarheter eleven hittat i texten. 

  

Till skillnad från ovanstående källor har Güngör (2008, s.5–6, 11–12, 15–16, 19–20) gjort en 

undersökning med syftet att undersöka utvecklingen av elevers läsförståelse med hjälp av 
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drama. Deras resultat jämfördes med en grupp med traditionell undervisning där samma texter 

användes. I studien användes för- och eftertester och åldern på barnen var 10 till 11år. 

Dramagruppen fick spela upp texter de läst och leka lekar så som heta stolen samt att frysa 

bilden och sedan förklara övningen. De andra grupperna fick titta på sina klasskamrater och 

fick arbetsblad med att hitta syftet med berättelsen, andra grupper fick sammanfatta berättelsen 

och en annan grupp ska komma på en fortsättning på berättelsen. Den traditionella 

undervisningsgruppen fick högläst en text alternativt läsa en text själv. Därefter förklarades 

svåra ord och läraren ställde frågor om texten till klassen som en elev i taget fick svara på. Sist 

fick eleverna varsitt arbetsblad. I studiens förtest kom de fram till att eleverna i båda grupperna 

hade liknande läsförståelsekunskaper innan undersökningen påbörjades. Däremot kunde det se 

att dramagruppen hade högre resultat på eftertestet och därmed en bättre läsförståelse än den 

traditionella undervisningsgruppen. Resultatet av eftertestet visar även på att den traditionella 

undervisningsgruppen inte har använt lika många olika strategier som dramagruppen. 

Undervisningen med drama ger eleverna en möjlighet att intressera sig för texten. Efter 

intervjuer framkom det att för eleverna ska kunna leva sig in i texten och föreställa sig att de är 

en del av den ber de oftast någon annan att läsa texten för dem. Güngör skriver även att detta 

gynnar elevernas mentala fantasi. När eleverna använder sig av drama tillämpar de sig av både 

sinne och kropp vilken gynnar deras läsförståelse då läsförståelse inte bara handlar om att se 

och förstå. Güngörs slutsats visar på att traditionella tillvägagångssätt inte ger lika bra resultat 

som drama för att använda läsförståelsestrategier och att uppmuntra eleverna till att använda 

andra inlärningssätt. Dramagruppen vet hur viktigt det är att innan de uppträder för andra att ha 

förståelse för textens innehåll. När eleverna undervisas med drama kan de arbeta tillsammans 

då de kan ställa frågor, observera varandras läsning, tänka högt och kritisera. Güngör skriver 

därför att drama är en utmärkt lässtrategi. Güngörs modell skiljer sig från de andra två i denna 

rubrik men visar ändå att den stöttar elevernas läsförståelse bättre än den traditionella 

undervisningen.   

 

3.2 Metakognitiva strategier   

Det finns studier som tyder på att elevers läsförståelse kan stöttas med hjälp av metakognitiva 

strategier. Metakognitiva strategiers innebörd beskrevs i bakgrunden. Ett exempel på att 

metakognitiva strategier stöttar läsförståelsen är Othman, Mahamud och Jaidis (2014, s.106–

108) kvantitativa studie med syftet att undersöka om elevernas läsförståelse förändras efter 

undervisning metakognitiva strategier. Othman et al. har genomfört ett förtest och ett eftertest 

för att jämföra undervisning i läsförståelse i metakognitiva strategier med traditionell 

undervisning. Det var en experimentgrupp och en kontrollgrupp med 30 stycken 10 och 11 

åriga elever i varje grupp. De visar att i förtestet var det ingen skillnad mellan eleverna i med 

traditionell undervisning och den gruppen med undervisning med metakognitiva strategier. 

Resultatet av eftertestet visar att eleverna som fått undervisning i metakognitiva strategier hade 

högre resultat i läsförståelse än de som undervisats med traditionell undervisning. Othman et 

al. påpekar att de kunde se ett bättre resultat hos eleverna eftersom de förstod mer av vad de 

läste. De tycker därför att lärare ska lägga mer tid bland annat på att låta eleverna förutspå 

handlingen i texten, ställa egna frågor, gå igenom svåra ord samt att dra kopplingar från texten 

till egna erfarenheter.  De poängtera att de elever som inte haft undervisning med metakognitiva 
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strategier kommer att ha svårt att tillgodose sig information. I likhet med Othman et al. (2014) 

har även Houtveen och Van de Grift (2007, s.179, 184, 186) undersökt om metakognitiva 

strategier stöttar läsförståelsen med hjälp av en experimentgrupp, en kontrollgrupp, ett förtest 

och ett eftertest. Studien är genomförd med 569 elever i årskurs fem. Förtestet visade på en 

liten kunskapsskillnad mellan grupperna.  Eftertestet visade en skillnad mellan de olika 

grupperna till fördel för de som undervisats i metakognitiva strategier. De konstaterade att 

lärarna till experimentgruppen gav bättre instruktioner och de la ner mer tid på instruktionerna 

än vad lärarna i kontrollgruppen gjorde. De menar att undervisning i metakognitiva förmågor 

och ökad tid för instruktioner ledde till att elevernas resultat ökade. Därmed visar Houtveen och 

Van de Grifts eftertest att läsförståelsen utvecklas mer för de elever som fått undervisning i 

metakognitiva strategier än de som inte fått undervisning i detta. 

  

En annan inriktning inom metakognition har Sönmez och Erkam-Sulaks (2018, s.169–172) 

studie med syftet att undersöka läsförståelse med hjälp av “tänka-högt strategin” och jämföra 

med en traditionell undervisningsgrupp. Studien är genomförd i årskurs fyra med 26 elever där 

ett för- och eftertest används. De menar att “tänka högt strategin” går ut på att samtidigt som 

man läser texten berättar man högt vad man tänker om den. Exempelvis att berätta de bilder 

eleven får i huvudet under tiden eleven läser, ifrågasätta texten när eleven inte förstår och 

koppla till tidigare erfarenheter. Jönsson (2007, s. 233) skriver att eleverna använder sina 

tidigare erfarenheter för att förstå texten.  Sönmez och Erkam-Sulaks (2018, s.171, 172) 

eftertest visar att eleverna som undervisades i “tänka högt strategin” ökade sina resultat på 

eftertestet och därmed hade bättre läsförståelse än de som undervisats med traditionell 

undervisning då dessa inte hade ökat sina resultat på eftertestet. Resultatet visar att de elever 

som undervisats i “tänka högt strategin” ökade sina resultat mer än de som inte undervisats i 

det och en slutsats är då att “tänka högt strategin” stöttar elevernas läsförståelse. De elever som 

undervisats efter ”tänka högt strategin” visade sig bli bättre i sociala interaktioner, de hade 

lättare för att själva lösa problemet om de inte förstod i en text och de sammanfattade även 

bättre än de som inte undervisats i ”tänka högt strategin”.  

  

Till skillnad från ovanstående källor menar De Koning, Bos, Wassenburg och Van Der Schoots 

(2016, s.873–878, 880–881, 884–886) att elevers läsförståelse ska stöttas genom mental 

stimulering. Studien baseras på för- och eftertest i en grupp där de arbetar med traditionell 

läsförståelse och en annan grupp som arbetar med mental stimulering under fyra veckor. 

Studien baseras på 143 elever i årskurs två och tre.  Lektionerna i mental stimuleringen består 

hälften av lektionerna av instruktionslektioner i grupp och andra hälften av datorbaserade 

lektioner, där varje moment inleddes med en instruktionslektion och sedan en uppföljande 

datorlektion. Under instruktionslektionerna arbetade eleverna med att tolka texter med deras 

sinnen, olika framställningar av objekt i texter samt att upptäcka vad som står mellan raderna. 

De datorbaserade lektionerna handlade om att automatisera de kunskaper eleverna lärt sig under 

instruktionslektionerna. Eleverna som undervisades i traditionell läsförståelse lärde sig att 

förutspå texten, tydliggöra oklarheter och sammanfatta texten. Resultatet visar att elever som 

fått undervisning med mental stimuleringen ökade sina resultat i läsförståelse. De genomförde 

ett test som visade att de som hade fått mental stimulering ökade sina resultat mer än de som 

fått traditionell undervisning. De elever som fått mental stimulering kunde enklare dra 
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kopplingar mellan text och egna upplevelser samt att de fick ett större engagemang för 

läsförståelseuppgifter. De fick även ett större intresse för att läsa än de som undervisats i 

traditionell undervisning.  De Konings et al. analys av resultatet visar att i årskurs två var det 

en stor skillnad i resultaten mellan de som fått mental undervisning och de som fått traditionell 

undervisning medan i årskurs tre var resultaten mellan de två grupperna endast statistiskt 

jämförbara.  

 

3.3 Resultatsammanfattning 

Under ovanstående resultatdel framkommer ett urval av vad tidigare forskning säger om elevers 

läsförståelse. Det kan konstateras att det finns flera olika argument om hur lärare stöttar 

grundskoleelevers generella läsförståelse. Att ställa frågor till texten, återberätta en text, 

sammanfatta en text, förutspå vad som ska hända i texten, ha boksamtal vid högläsning, 

använda drama och metakognitiva strategier såsom att tänka högt är strategier som visat sig 

stötta läsförståelsen. De strategier som förekom i flest studier var att ställa frågor, återberätta, 

sammanfatta och att förutspå textens innehåll. 

  

Att sammanfatta texten menar både Pilten (2016), Reichenberg och Emanuelsson (2014), NRP 

(2000), Pečjak och Pircs (2018), Güngör (2008), Bulut (2017) är strategier som stöttar 

läsförståelse. Att återberätta menar Pilten (2016), Reichenberg och Emanuelsson (2014), Bulut 

(2017), National Institute of Child Health and Human Development.  (2000) och Jönsson 

(2007) är strategier som stöttar läsförståelsen, och att förutspå menar Pilten (2016), 

Reichenberg och Emanuelsson (2014) och Bulut (2017) också är strategier som stöttar 

läsförståelsen. Att ställa frågor till texten menar NRP (2000), Pilten (2016), Reichenberg och 

Löfgren (2014), Bulut (2017), Jönsson (2007) och Eckerholm (2018) är strategier som stöttar 

läsförståelsen.   

  

Även fler modeller som stöttar läsförståelsen framkom i resultatet. Reichenberg och 

Emanuelsson (2014) skriver om modellerna RU och CORI.  Dessa modeller bygger bland annat 

på att ställa frågor till texten. Att ställa frågor till texten menar både Reichenberg och 

Emanuelsson (2014), Pilten (2016), Eckerholm (2018), Bulut (2017) och NRP (2000) är 

strategier som stöttar läsförståelsen. Modeller som även stöttar läsförståelsen menar Bulut 

(2017) är SQ3R samt Alhabahba et al.  (2016) och Wigfield et al (2008) är CORI. 

 

4. Diskussion 

Under denna rubrik diskuteras fördelar och nackdelar med de metoder som använts. Studiens 

resultat att diskuteras samt om resultatet har svarat på studiens syfte och frågeställning. 

 

4.1 Metoddiskussion 

Kunskapsöversikten innehåller en analys av 17 peer review granskade källor. Resultatet hade 

eventuellt blivit annorlunda om mer material hade samlats in alternativt kodats med andra 
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kategorier. Eventuellt hade insikten om möjligheten att koppla ihop RU:s strategier med andra 

källor ej framkommit med andra kategorier.  Detta kan ses som en nackdel med 

kunskapsöversikten. Syftet med denna kunskapsöversikt var att ta reda på vad ett urval av 

tidigare forskning säger om elevers läsförståelse.  Metoden induktiv tematisk analys som 

använts till denna analys anses har förenklat svaret på syfte och frågeställning. Som beskrevs 

under analysmetoden används Braun och Clarks (2006) mall för induktiv tematisk analys. Den 

bygger på att utifrån en frågeställning söker efter material. En fördel med denna metod är att 

det insamlade materialet speciellt besvarar frågeställningen och att frågeställningen inte har 

ändrats utefter det material som hittats. Att två personer har skrivit denna kunskapsöversikt ses 

som en fördel. Fördelen är att det empiriska materialet har setts ur fler infallsvinklar för att öka 

reliabiliteten i arbetet och undvika fel vid tolkningen av resultatet. En nackdel är att resultatet 

hade kunnat bli annorlunda om en annan analysmetod använts. Exempelvis genom användning 

av Braun och Clarks (2006, s.12) mall för teoretisk tematisk analys där frågeställning 

framkommer efter kodning. 

  

Databassökningar har genomförts i tre olika databaser för att hitta det empiriska materialet som 

svarar på frågeställningen. I de databassökningar som genomfördes behandlade många studier 

lärares egna uppfattningar om hur lärare ska arbeta med läsförståelse. Även om dessa studier 

visade på många olika sätt att undervisa i läsförståelse kunde flera av dessa inte användas i 

denna kunskapsöversikt då det inte besvarade frågeställningen. Vi anser dock att det antalet 

databaser som använts räcker för att få fram relevanta källor och att databaserna förenklar 

sökandet då de kan göra urval och endast välja material som är peer review granskat. Hade 

kunskap funnits om fler relevanta databaser hade möjligtvis andra källor kunnat framkomma. 

En styrka med denna litteraturöversikt är att allt material i resultatet är peer rewied granskat.  I 

början användes sökord på svenska och svenska källor som sedan övergick till att använda 

sökord på engelska. Då de svenska sökorden gav färre peer rewied granskade sökträffar valdes 

därför fler internationella studier för att studien skulle få en större bredd. En svaghet med våra 

sökord var att det gav många träffar och därför fick ett flertal gånger utveckla våra söksträngar 

för att nå ett mindre antal träffar. Det hade varit önskvärt med fler källor där studierna är 

genomförda i Sverige. Då vi hade svårt att hitta källor genomförda i Sverige togs beslutet att 

inrikta sig på internationella studier med endast fyra källor genomförda i svensk skola. Denna 

kunskapsöversikt kan anses ha både styrkor och svagheter. En styrka i materialet är att 

läsförståelsestrategierna anses vara överförbara till den svenska skolan då de studier som finns 

i denna kunskapsöversikt använder samma strategier i flera olika länder. 

  

Det var skillnader mellan hur omfattande studierna i det empiriska materialet var. Allt från 7 

till 569 elever deltog i de olika studierna. Vissa av kunskapsöversiktens studier kan anses vara 

mer generaliserbara för en större population än andra. Det har dock ej tagits hänsyn till detta i 

resultatet då syftet och frågeställningen endast undersöker strategier och metoder som stöttar 

elevers läsförståelse. I Alhabahbas et al. (2016) studie undersökte han endast flickor då han inte 

ville att könen skulle påverka resultatet. I denna kunskapsöversiktens resultat har detta ej tagit 

hänsyn till då frågeställningen endas undersöker grundskoleelevers läsförståelse och inte ett 

specifikt kön.  Samtliga studier visar på ökat resultat på läsförståelse efter undervisning med 

deras strategi. Denna kunskapsöversikt består av både kvalitativa och kvantitativa studier, vilket 
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anses vara en styrka i arbetet då de har olika förhållningssätt när de utfört studierna. De studier 

som ej beskriver om de är kvalitativa eller kvantitativa har denna information valts att utesluta 

från texten.  Att detta ej framkommer anses vara en nackdel då det gör det svårare för denna 

kunskapsöversikt att diskutera deras metodval. Studierna i denna litteraturöversikt är 

genomförda genom observationer, intervjuer, metastudier och textanalys. Detta ger en bredd av 

studier för resultatet. 

  

Det finns olika sätt att tolka källornas trovärdighet. Wigfields et al. (2008) är den enda källan 

som nämner att de tagit bort 15 respondenter då de ansåg att lärarna inte använt modellen i 

sådan utsträckning som de ansåg behövdes för att nå ett trovärdigt resultat. Då ingen av de andra 

källorna nämner detta kan det ifrågasättas ifall att även de sorterat bort respondenter som inte 

använt modellerna på rätt sätt eller om de innehåller resultat som minskar trovärdigheten. 

Däremot nämner Muijselaar et al. (2018) att deras resultat kan bero på att de inte vet om lärarna 

undervisade i strategierna tillräckligt bra. Om det sistnämnda är fallet skulle det även sänka 

trovärdigheten i denna kunskapsöversikt. Eftersom det är få artiklar till varje strategi kan man 

ställa sig frågande till om dessa strategier fungerar bra för att utveckla elevernas läsförståelse. 

För att dessa ska bedömas som ett säkert resultat kan de anses att det hade behövts hittas mer 

forskning kring dessa strategier. I de studier som läst har det visat sig att det har utvecklat 

elevernas läsförståelse. 

  

Bearbetningen av det empiriska materialet gjordes genom att resultat och slutsats lästes igenom. 

Därefter valdes det ut som besvarade frågeställningen. Resultatet hade kunnat bli annorlunda 

beroende på vem som bearbetar materialet och vad den anser är relevant till frågeställningen. 

Genom kodningstabellen, se tabell 1, anses bearbetningsprocessen vara tydlig att följa. Denna 

bearbetning gjorde att syftet och frågeställningarna enklare kunde besvaras. Kategorierna i 

denna studie var svåra att presentera för att resultatet skulle framkomma på ett tydligt sätt. Detta 

för att de resultat som framkom i det empiriska materialet var spridda och få visade på samma 

modell. Dock kunde efter vidare bearbetning konstateras att delar av materialet byggde på 

samma delstrategier och då kunde resultatet presenteras på det sätt som presenteras nedan. Detta 

anses som en styrka i denna litteraturöversikt. En svaghet i studien är att det var svårt att hitta 

relevanta källor och avhandlingar till frågeställningen som inte tog upp nya modeller. 

  

För att sammanfatta styrkorna och svagheterna av den kunskapsöversikten har vi valt att nämna 

de igen. En andra svaghet är våra sökord då det gav många träffar därför fick söksträngarna 

utvecklas för att nå ett mindre antal träffar. En annan svaghet i kunskapsöversikten är att det 

varit svårt att hitta nya studier som inte behandlar nya modeller. Flera modeller hade endast 

ökat spridningen i vårt material och inte gett oss ett tydligt resultat. Styrkorna i denna 

kunskapsöversikt är att läsförståelsestrategierna som förekommer i de internationella studierna 

kan anses vara överförbara till den svenska skolan. En styrka är att det internationella materialet 

ger kunskapsöversikten en större bredd då vi även sett att vissa av modellerna även används i 

andra länder. Vi anser detta öka tillförlitligheten till att modellen fungerar. En svaghet är att det 

inte finns så mycket studier kring läsförståelse i svenska skolan.  Det hade kanske framkommit 
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andra modeller som används mer frekvent i svenska skolan som hade varit relevant att lyfta 

fram i kunskapsöversikten. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad ett urval av tidigare forskning säger 

om vilka modeller och strategier som stöttar elevers läsförståelse. Det har framkommit att den 

tidigare forskningen ger oss flera olika strategier och modeller som stöttar läsförståelse, såsom 

mental stimulering, drama, QtA, SQ3R, CORI och RU samt de strategier RU bygger på. Man 

ska ha i beaktande att de olika källorna kan mena olika strategier när de pratar om traditionell 

undervisning. Dessutom så kan vi inte veta om de källor som säger sig använda traditionell 

undervisning i experimentgruppen använder någon strategi som också förekommer i RU eller 

någon av de andra modellerna. Vi kan exempelvis inte veta ifall de använt sig av att ställa frågor 

eller att förutspå texten i sin undervisning då detta inte framkommer.  Dock anses det inte att 

kunskapsöversiktens resultat är generaliserbart för samtlig undervisning. När denna 

kunskapsöversikt påbörjades kände vi till några olika läsförståelsemodeller som till exempel 

RU, CORI och QtA. Ingen av oss har tidigare hört talas om SQ3R modellen, men Bult (2017) 

skriver att den bygger på fem punkter som liknar RU som Reichenberg och Emanuelssons 

(2014) har skrivit om. När det empiriska materialet började att bearbetas var det oväntat att 

lärare kunde arbeta med drama för att utveckla elevernas läsförståelse. En annan överraskning 

var undervisning med de metakognitiva strategierna då ingen av oss har använt eller hört talas 

om dessa förut som en undervisningsmodell. 

  

Som nämnts i bakgrunden, står det i Skolverkets (2018a, s.258) läroplan att undervisningen ska 

ge eleverna kunskap om olika lässtrategier. Även lärarna i Eckerholm (2018, s.95) menar att 

eleverna ska få arbeta med olika läsförståelsestrategier för att stötta deras läsförståelse. Med 

denna kunskapsöversikt kan det konstateras att flera olika modeller och lässtrategier stöttar 

elevernas läsförståelse. En intressant upptäckt är att de modeller som nämns i denna 

kunskapsöversikt bygger på liknande strategier. Som nämnts tidigare bygger RU modellen på 

fyra kategorier. Samtliga av dessa kategorier återfinns i Buluts (2017) SQ3R modell där det 

dessutom tillkommer en strategi. Modellen QtA bygger på att ställa frågor till texten, en strategi 

som återfinns då i både RU och SQ3R.  Även Skolverket (2018a, s.258) skriver att eleverna ska 

kunna återge delar av texter för att visa att de har läsförståelse.  Vilket även det är en av de fyra 

strategierna. CORI är modell som skiljer sig från de övriga modellerna i denna 

kunskapsöversikt då den inte behandlar något av dessa strategier. Då strategierna som 

förekommer i modeller RU, QtA och SQ3R även förekommer ensamma i andra källor kan en 

konklusion göras att sammanfatta texter, förutspå handlingen, ställa frågor till texten och att 

reda ut oklarheter är de argument som förekommer mest i denna kunskapsöversikt. Dock så ska 

det förtydligas att ingen av dessa källor nämner att de arbetar med RU, QtA eller SQ3R, utan 

det är endast en tolkning. Sönmez och Erkam-Sulaks (2018) kan tolkas som att han menar att 

“tänka högt strategin” använder strategierna att ställa frågor till texten samt att återberätta. 

Vilket tyder på att ytterligare en källa bygger på de fyra mest förekommande strategierna i 

denna kunskapsöversikt.  Då det i Skollagen (2010:800) 1 kap.  5§ står att elevernas 

undervisning ska baseras på forskning och beprövad erfarenhet anser vi dessa fyra strategier 
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kunna undervisas i svensk skola. Detta då nio av totalt sjutton källor nämner någon av 

strategierna samt att de stöttar läsförståelsen. 

  

Är de olika strategierna inom RU då svaret på hur lärare ska arbeta med läsförståelse för 

eleverna? Det har visat sig i både Reichenberg och Emanuelssons (2014, s.13) studie samt 

Piltens (2016, s.240) studie att RU är en av de modeller som stöttar läsförståelsen och därmed 

är en synvinkel av hur frågeställning kan besvaras. Däremot menade Eckeskog (2013) att vid 

undervisning med läsförståelsestrategierna läggs fokus lätt på bilderna som symboliserar 

strategin istället för strategin. Lundberg och Reichenberg (2011, s.82) skrev att en anledning 

till tidigare års PISA resultat försämrade kunde vara att lärarna inte hade tillräckligt men 

redskap för att undervisa i läsförståelse. Kanske beror Eckeskogs (2013) argument på att lärarna 

hade för lite kunskap om strategierna som gör att fokus i undervisningen istället hamnar på 

strategiernas bilder istället för strategin själv. Muijselaars et al. (2018) studie bekräftar 

Eckeskogs argument att det läggs mer fokus på bilderna än på läsförståelsen då de kom fram 

till att modellen RU endast utvecklade elevernas kunskap om strategierna och med inte deras 

läsförförståelse. Deras resultat visar att RU gruppen fick högre resultat på eftertestet. Dock så 

visade testet att eleverna fick bättre kunskaper i olika läsförståelsestrategier men de 

kunskaperna ökade inte elevernas läsförståelse. De påpekar att något som gjort att resultatet 

blivit så är att de inte kan veta om lärarna undervisat i läsförståelsestrategierna tillräckligt bra. 

Muijselaar et al.  nämner att modellering är en viktig del för att lyckas med läsförståelse och de 

har efter observation märkt att modellering förekom oftare i RU gruppen än kontrollgruppen. 

Muijselaar et al. nämner att deras studies annorlunda resultat gav dem tanken om att undervisa 

i läsförståelsestrategier är den bästa undervisningsmetoden för att stötta elevers läsförståelse. 

  

I läroplanen för årskurs 1–3 står det att eleverna genom undervisningen ska få strategier för att 

kunna tolka och förstå texter (Skolverket, 2018a). Skolverkets kunskapskrav tolkas som att 

undervisningen ska ge eleverna flera olika läsförståelsestrategier och inte endast en. En fråga 

man kan ställa är om det som stöttar läsförståelsen mest, är att använda flera 

läsförståelsestrategier samtidigt eller om de ska användas var för sig. Den åttonde strategin i 

NRP:s (2000) resultat är att undervisa i flera strategier samtidigt för att utveckla elevernas 

läsförståelse. Dock så motsäger detta Gonzalez et al. (2014, s.13) argument som nämndes i 

bakgrunden att när eleverna ska introduceras till strategierna är det viktigt att de undervisas en 

i taget. Dessutom menade Pilten (2016) att de i sin slutsats inte kunde avgöra vilken av RU:s 

fyra strategier som stöttar läsförståelsen mest. Som det beskrevs i bakgrunden består RU av 

fyra olika strategier. Strategier som kan tolkas finns med i flera av de andra källorna i denna 

kunskapsöversikt där de undervisas var för sig och ger positiva resultat på elevernas 

läsförståelse.  Om detta inte var något Pilten kunde avgöra är det kanske så att det stöttar 

läsförståelsen mest när de undervisar i flera läsförståelsestrategier samtidigt, om det i åtanke 

finns att när läsförståelsestrategierna introduceras ska de göras var för sig.  Eller kan det vara 

så att det inte spelar någon roll om strategierna undervisas tillsammans eller var för sig? 

  

En tolkning av Eckersholms (2018) text kan ske, som att hon menar att högläsning stöttar 

läsförståelsen. Dock så hade några av eleverna i Güngörs (2008) experimentgrupp undervisats 

med hjälp av högläsning där ord förklarades och ställa frågor till texten. Kan det då konstatera 
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att högläsningen stöttar läsförståelsen, men att undervisning med drama stöttar läsförståelsen 

mer? Eftersom detta resultat endast framkommer i en av kunskapsöversiktens källor och att de 

inte kan fastställa utan endast tolka Eckerholm (2018) som att hon menar att högläsningen 

stöttar elevernas läsförståelse, kan en generell slutsats inte dras. Däremot kan en slutsats dras 

för endast denna kunskapsöversikt med informationen om att det krävs mer forskning för att 

generalisera argumenten. 

  

De Koning et al. (2016, s.869, 878, 880) skriver att de elever som fått traditionell undervisning 

istället för undervisning i mental stimulering arbetade med att förutspå, tydliggöra och att 

sammanfatta texten. De Koning et al.  skriver inte att kontrollgruppen undervisats i RU eller 

SQ3R, även fast det skulle kunna tolka så då de har arbetat med tre av fyra respektive fem 

strategier från dessa modeller. De Konings et al. resultat kan tolkas som att mental stimulering 

skulle öka resultaten bättre än RU och SQ3R.  De Konings et al. studie visar att resultatet blev 

högre i årskurs två än i årskurs tre. Man kan då fråga sig ifall att De Konings et al. mentala 

stimulering är en strategi som fungerar bäst för yngre elever.  För att besvara om mental 

stimulering stöttar läsförståelsen mer än RU och SQ3R samt om mental stimulering är bättre 

för de yngre eleverna behövs det större och fler studier för att kunna dra en generell slutsats för 

detta argument.  Dock anser vi att slutsatsen kan dras för denna kunskapsöversikt om det 

påpekas att slutsatsen inte kan generaliseras. 

  

5. Slutsats 

För att besvara syftet och frågeställningen kan en slutsats dras att forskning framhåller att lärare 

kan arbeta med att utveckla grundskoleelevers generella läsförståelse på flera olika sätt. Lärare 

kan utveckla läsförståelsen hos eleverna genom att sammanfatta texter, ställa frågor till texter, 

förutspå texter och att återberätta texter.  För att stötta grundskoleelevers generella läsförståelse 

kan lärare även arbeta med drama och metakognitiva strategier såsom att använda “tänka högt 

strategin” samt modellerna RU, SQ3R, CORI och QtA.  En slutsats som kan dras är att det är 

viktigt att undervisa i läsförståelsestrategier och modeller. Detta för att eleverna ska kunna 

använda sig av strategierna och modellerna när de läser. Däremot kan denna kunskapsöversikt 

inte konstatera att ifall att det spelar någon roll om man undervisar i flera läsförståelsestrategier 

samtidigt eller om det kan undervisas var för sig. Detta då källorna i denna kunskapsöversikt 

visat att båda alternativen visat sig stötta elevernas läsförståelse. Kunskapsöversikten visar 

också att ifall man undervisar i RU bör man vara försiktig så att fokus hamnar på läsförståelse 

och inte på bilderna som tillhör respektive strategi. 

  

5.1 Didaktiska implikationer 

En implikation är att lärare bör arbeta med samtliga fyra strategier i RU för att stötta elevers 

generella läsförståelse. Det resultat som framkommit genom denna kunskapsöversikt påverkar 

vår yrkesprofession genom att den ger en bank av strategier som kan använda sig av när vi 

arbetar med läsförståelse. En fördel med denna kunskapsbank är att den är vetenskapligt 

baserad. En implikation är att yrkesverksamma lärare kan variera sin undervisning inom 
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läsförståelse då detta arbete visar på olika arbetssätt som stöttar elevers läsförståelse. Efter ett 

av resultaten i denna studie kan en slutsats dras att högläsning stöttar läsförståelse men att drama 

stöttar läsförståelsen mer än endast högläsning och en variant av textsamtal. Likaså att den 

mentala stimuleringen stöttar läsförståelsen mer än strategin att förutspå, tydliggöra och att 

sammanfatta texten. Dock kan denna slutsats ej generaliseras då vardera slutsats endast bygger 

på en källa. Det hade däremot varit intressant för fortsatt forskning att studera om fallet är så. 

 

5.2 Fortsatt forskning 

Fler studier hade behövts, där flera av denna kunskapsöversiktens strategier jämförts för att 

konstatera om det finns någon strategi som ger bättre resultat än de andra, vilket då även är ett 

förslag för vidare forskning. Vi är övertygade och medvetna om att ingen modell fungerar bäst 

för samtliga elever i en klass men det kan konstatera vilken modell som fungerar bäst för 

majoriteten i en klass kan denna kunskap hjälpa nyexaminerade lärare att komma igång med 

läsförståelse i sin klass. En intressant fråga för vidare forskning framkom efter Muijselaars et 

al. (2018) studie som till skillnad från flertalet andra källor i kunskapsöversikten visade att RU 

gav eleverna mer kunskap om olika strategier än att stötta läsförståelsen. Ett annat exempel på 

vidare forskning, till exempelvis examensarbete två, är att man kan genom intervju och/ eller 

observation kan undersöka vilka läsförståelsestrategier lärare i grundskolan använder sig av för 

att undervisa i läsförståelse. Detta för att det varit intressant att se om yrkesverksamma lärare 

använder de strategier som vi upptäckt eller om det finns andra modeller eller strategier som ej 

är forskade på. 
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Alhabahba, Pandian och 

Mahfoodh (2016). 
Att undersöka om elevernas resultat ökade efter 

användning av CORI-modellen.  
 X         66    

4th 

grade 

Bulat (2017) 
Syfte att undersöka om SQ3R modellen utvecklar 

elevers läsförståelse.  
    X  X    7    

4th 

grade 

De Koning, Bos, Wassenburg 

och Van der Schoot. (2016). 

Studien handlar om att granska om mental 

stimulering utvecklar elevernas läsförståelse 
X          143    Åk 2-3 

Eckerholm. (2018).  
Att undersöka vad några lärare tycker är viktigt i 

undervisning av läsförståelse.  
    X       22   Åk 4-6 

Eckeskog. (2013) 
Hur lärares utvecklingsarbete inom läsförståelse 

påverkar elevernas läsförståelse.  
   

 
X  X        Åk 1-2 

Güngör, A. (2008). 

Att undersöka utfallet av drama och traditionella 

metoder för läsförståelse på lågstadiet samt 

elevernas attityder 

   
 

X      54    
5th 

grade 

Houtveen och Van de Grift. 

(2007).  

Syftet är att undersöka om läsförståelse gynnas av 

metakognitiva strategier. 
 X     X    569    

Year 

6 

Jönsson (2007). 

Studien diskuterar högläsningens roll, boksamtal, 

elevers individuella läsning och loggboksskrivande 

för läsning. 

    X  X    24 1   
 

Åk F-3 

Muijselaar, Swart, Steenbeek-

Planting, Droop, Verhoeven 

och de Jong (2018) 

Syftet var att undersöka hur elevernas läsförståelse 

påverkades efter undervisning med RU.  
X          510    Åk 4 

National Institute of Child 

Health and Human 

Development. (2000) 

Syftet med de delar vi valt var att undersöka 

ordförrådets betydelse för läsförståelse och olika sätt 

att arbeta med läsförståelse och ordförrådet-  

         X     203 
Grade 

3-8 



 

Bilaga A - Artikelöversikt 
 

 

 

 

 

 

Othman, 

Mahamud och 

jaidi (2014). 

Syftet är att utvärdera elevers läsförståelse efter arbete med 

metakognitiv strategi samt att utvärdera användningen av 

strategin.  

 X  X    X  X  60    10-11år 

Pečjak, och 

Pircs (2018). 

Studien handlar om att eleverna fick sammanfatta texterna 

för att utecka läsförståelsen. De hade före och efter test och 

även en exprimentgrupp. 

X          190    
4th 

grade 

Pilten (2016). 
Undersöka effekterna av RT-undervisning jämfört med 

vanlig läsförståelse undervisning. Pretest och posttest.  
X    X      54    

Primary 

school 

Reichenberg och 

Emanuelsson 

(2014). 

Deras studie handlar om hur man kan utveckla elevernas 

läsförståelse med Reciprok undervisning och Questioning 

the author. 

 X         71 4   Åk 3 

Reichenberg och 

Löfgren (2014) 

Syftet med studien var att utvärdera effekten av undervisning 

i reciprok undervisning.       X    30 3   Åk 3 

Sönmez och 

Erkam-Sulak 

(2018). 

Deras undersökning handlar om att undersöka eleverna 

utveckling i läsförståelse efter att ha undervisats i “tänka 

högt” metoden.  

 X         26    
5th 

grade 

Wigfield, 

Guthrie, 

Perencevich, 

Taboada, Lutz 

Klauda, Mcrae 

och Barbosa 

(2008)  

Att jämföra läsförståelse-resulutat samt läslust efter 

undervisning med CORI, TI eller SI.   
X      X    315 15   

4th 

grade 
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Datum Sökord Databas Avgränsning Descriptor Antal 

träffar 

Urval 

12 april 

2019 

“läsförståelse” Avhandlingar.se - - 17 1 

12 april 

2019 

“reading comprehension” ERIC Peer 

reviewed 

- 11 736 - 

12 april 

2019 

"reading comprehension" AND "primary school" ERIC Peer 

reviewed 

- 220 - 

12 april 

2019 

"reading comprehension" AND "primary school" AND methods ERIC Peer 

reviewed 

- 88 - 

12 april 

2019 

"reading comprehension" AND "primary school" AND methods AND 

strategies 

ERIC Peer 

reviewed 

- 30 - 

23 april 

2019 

"reading comprehension" AND "primary school" AND effect ERIC Peer 

reviewed 

pretest-posttest AND reading comprehension 16 5 

24 april 

2019 

"reading comprehension" AND "primary school" ERIC Peer 

reviewed 

reading comprehension AND (control group) 

AND pretest-posttest 

14 2 

3 maj 2019 CORI ERIC Peer 

reviewed 

Reading comprehension 13 1 

7 maj 2019 "Concept Oriented Reading Instruction" AND "reading 

comprehension" AND "elementary school" 

ERIC Peer 

reviewed 

- 2 1 
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Referens 3.1-Läsförståelsemodeller 3.1.1-Samtal kring texten 3.1.2-Sammanfatta texter 3.2-Metakognitiva strategier 

Alhabahba, Pandian och Mahfoodh (2016) * 
   

Bulut (2017) * 
   

De Koning, Bos, Wassenburg och Van Der Schoots (2016) 
   

* 

Eckerholm (2018) 
 

* 
  

Eckeskog (2013) * 
   

Güngör (2008) 
  

* 
 

Houtveen och Van de Grift. (2007) 
   

* 

Jönsson (2007) 
 

* * 
 

Muijselaar, Swart, Steenbeek-Planting, Droop, Verhoeven & de Jong. 

(2018). 

* 
   

National Institute of Child Health and Human Development (2000) * * 
  

Othman, Mahamud och Jaidi (2014) 
   

* 

Pečjak och Pircs (2018) 
  

* 
 

Pilten (2016) * 
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I bilaga C kan det utläsas att de flesta källorna i denna kunskapsöversikt handlar om modeller som stöttar elevernas läsförståelse. De källor som 

inte stöttar elevernas läsförståelse är Muijselaar et al. (2018) och Eckeskog (2013). Det finns 17 källor sammanlagt, färst källor behandlar samtal 

kring texter och sammanfatta texter där det endast finns tre källor.  I de metakognitiva strategierna har fyra källor använts. 
 

Reichenberg och Emanuelsson (2014) * 
   

Reichenberg och Löfgren (2014) * 
   

Sönmez och Erkam-Sulak (2018) 
   

* 

Wigfield, Guthrie, Perencevich, Taboada, Lutz Klauda, Mcrae och 

Barbosa (2008) 

* 
   

Sammanfattning antal källor 9 3 3 4 
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