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Abstract 

Denna systematiska litteraturstudies syftet är att identifiera de evidensbaserade sätt 

på vilka lärare kan arbeta med läsinlärning för att skapa läsförståelse av skönlitteratur 

i årskurs 1–3. Studiens material består av utvalda artiklar som samlats in från olika 

databaser utifrån nyckelord från syfte och frågeställning. Innehållsanalys har använts 

för att tematisera materialet i syfte att undersöka hur lärare kan arbeta med motivation 

och lässtrategier för att främja läsförståelse samt att undersöka hur läraren kan stötta 

elever kognitivt i den lärprocessen. Studiens teori grundar sig i Judith A. Langers 

litterära föreställningsvärldar som beskriver de mentala processer som sker under 

läsningen samt Karin Taubes psykologiska teorier med utgångspunkt i läsinlärning 

och självförtroende. Studiens resultat visar att lärarens kognitiva stöttning och 

interaktioner med elever kan höja deras motivation till läsförståelse samt att det leder 

till att eleverna utvecklar en självständighet. Studiens resultat visar även att sam-

bandet mellan lässtrategier och läsförståelse endast samverkar vid lärarens kognitiva 

stöttning. Utöver det kan läraren skapa en god självuppfattning hos elever vilket 

påverkar deras nyfikenhet som är en drivande faktor i läsinlärningen.  
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1 Inledning 

Stora delar av skolans ämnen baseras på läsförståelse. Matematik och svenska är 

exempel på ämnen som bygger på att elever förstår vad de läser, för att arbetet ska 

kunna framskrida med positiva resultat. Läroplanen uttrycker specifikt att elever från 

årskurs 1–3 ska lära sig lässtrategier för att kunna tolka och förstå texter samt läsa och 

analysera skönlitteratur (Skolverket 2018, s. 258). Enligt Hallesson (2016) finns det 

ett evidensbaserat samband mellan lässtrategier och högpresterande elever, vilket kan 

tyda på att lärarens roll i klassrummet har betydelse i elevers läsinlärning. Vidare 

finns det även evidensbaserad forskning som styrker att skönlitteratur är nyttig för 

människans identitetet. Nikolajeva (2017, s. 49–50) benämner det för kognitiv 

narratologi och förklarar att människans hjärna upplever den lästa skönlitteraturen 

som en verklighet. Alltså den fiktiva världen utmanar människan lika mycket som 

den reella världen. Detta antyder att konsumtion av skönlitteratur berikar läsarens liv 

på ett känslomässigt plan med erfarenheter och upplevelser. En liknande tanke finns 

hos litteraturforskaren Judith A. Langer, men hon framhåller särskilt att konsumtion 

av skönlitteratur även leder till läsförståelse i ett öppet klassrum (2017, ss. 107–108).  

Läroplanen uttrycker även att läraren har ett grundläggande arbete i att utveckla 

elevers självständighet så de känner förtroende för sin egen förmåga (Skolverket 

2018, ss. 11–12). På samma sätt menar Wery och Thomson (2013) att läraren har ett 

särskilt ansvar att förmedla en tro på sina elever, de menar även att motivation är en 

central del i elevens framgångar i skolan. Wery och Thomson (2013), i överens-

stämmelse med skolverket (2018, ss. 11–12), anser även att elevens förtroende för sin 

egen förmåga är betydelsefull. Dessutom betonar Wery och Thomson (2013) att 

elevernas tro på sig själva avgör hur de hanterar framgångar och motgångar i skolan. 

Detta skulle kunna innebära att läraren behöver stötta eleven kognitivt i lärprocessen. 

För enligt Taube (2013, s. 22) är det förödande för individens självvärdering att 

misslyckas med något som hon eller han värderar som betydelsefullt.  

Enligt PISA undersökningen 2015 har Sverige förbättrat sitt resultat i matematik och 

läsförståelse i jämförelse med PISA 2012 (Skolverket 2016). Trots detta konkurrerar 
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inte Sverige med toppländerna på samma sätt som i PISA 2000 och 2003. Däremot i 

senaste PISA undersökningen 2018 (Skolverket 2019a) visar Sverige på en fortsatt 

positiv trend där resultaten i läsförståelse ökar. Sverige införde läslyftet 2014 efter de 

låga resultaten som framkom under PISA undersökningen 2012. Läslyftet är ett 

stödprogram till verksamma lärare för att öka elevers språk-, läs- och skrivutveckling 

(Skolverket 2019b). Man kan således konstatera att stödprogrammet har haft en 

positiv inverkan på elevers läsförståelse. Med det sagt är arbetet inte över utan Sverige 

behöver fortlöpande utveckla lärarnas kompetens i läsinlärningen för att bibehålla och 

öka de goda resultaten. Därför är det angeläget att studera läsförståelse och de medel 

eller pedagogiska verktyg som lärare har att tillgå för att fortsätta utveckla elevers 

läsförståelse. Med denna systematiska litteraturstudie vill vi därmed göra en “best 

practice” studie för att producera ny kunskap inom området läsinlärning. Vår studie 

kan därmed ses som ett hjälpmedel för verksamma lärare i ett fortsatt arbete för ett 

högre resultat i PISA 2021. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att identifiera de evidensbaserade sätt på vilka lärare kan arbeta med 

läsinlärning för att skapa läsförståelse av skönlitteratur i årskurs 1–3. 

 

• Hur kan läraren arbeta med lässtrategier för att främja läsförståelse? 

• Hur kan läraren arbeta med motivation för att främja läsförståelse?  

• Hur kan läraren stötta elever kognitivt för att främja läsförståelse? 

2 Bakgrund 

I avsnittet presenteras först Judith A. Langers teori om de litterära föreställnings-

världarna, för att förklara hur elever kan nå läsförståelse och utvecklas till litterära 

tänkare. Därefter följer Karin Taubes psykologiska teorier om läsinlärning och 

självförtroende (2.1), för att få en inblick i elevers inre processer och vad som styr 

dem i läsinlärningen. Slutligen ges en översiktlig bild av forskningsläget i syfte att 

visa varför denna systematiska litteraturstudie är av intresse (2.2). 
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2.1 Teori 

Litteraturen kan utmana oss att se nya aspekter inom oss själva och andra. Den kan 

indirekt få oss att tolka samhället vi bor i och världen vi lever i. Den kan uppmuntra 

oss både avsiktligt och oavsiktligt att förändra vårt liv och se nya möjligheter (Langer 

2017, s. 21). Därför är det viktigt att alla elever blir litterära tänkare, det utvecklar 

dem personligt, socialt och intellektuellt (Langer 2017, s. 23). Langer (2017, s. 21) 

betonar att litteraturen har en stor betydelse i våra liv. Hon har myntat begreppet 

litterära föreställningsvärldar, som delas in i fem faser, för att skapa förståelse för de 

mentala processer som sker under läsningen (2017, ss. 37–43). I första fasen bekantar 

sig läsaren med texten och i andra fasen går läsaren djupare in i texten. I tredje fasen 

används de textvärldar som har skapats för att öka förståelsen till verkligheten och 

det lämnar ett avtryck inombords. I fjärde fasen är läsaren analytisk, texten jämförs 

med andra texter och kopplingar görs däremellan. Slutligen, i femte fasen känner sig 

läsaren klar och kan nu ta steget vidare och utforska ny litteratur med hjälp av den 

nyvunna kunskapen. Av detta kan man utläsa att Langers teori om de litterära 

föreställningsvärldarna, i ett socialt sammanhang, är ett verktyg för läraren att 

utveckla läsinlärningen och skapa läsförståelse för skönlitteraturen. 

 

Vi kan förändra våra liv genom konsumtion av skönlitteratur där fantasin inte har 

några gränser. I den processen utvecklas litterära erfarenheter som Langer (2017, ss. 

17, 52) anser är viktiga, hon kallar det att röra sig mot en möjlighetshorisont. Langer 

(2017, ss. 52–58) beskriver möjlighetshorisont som det tänkande som sker under 

läsningen. Det är ett utforskande litterärt förhållningssätt. Under läsningen kan 

uppbyggnad av olika mentala scenarier utforskas, vilket innebär att läsaren funderar 

över vad som kommer hända. Man kan således konstatera att läraren måste 

tillhandahålla ett litterärt klassrum för att eleven ska uppnå litterär erfarenhet. Det 

kännetecknas av att läraren ser eleven som kompetent och att böcker utmanar till 

fördjupade diskussioner som leder till nya ställningstaganden (Langer 2017, s. 105). 

För att skapa ett litterärt klassrum krävs en gemenskap där eleverna känner trygghet, 

så att de tillsammans kan uppleva fantasins värld genom att vara reflekterande och 

tankfulla (Langer 2017, s. 106). Med hänsyn till Langer är det ändå rimligt att anta 

att läraren ska låta olikheterna i klassen och den socioekonomiska bakgrunden vara 
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fundamentet i tankeverksamheten runt litteraturen, för att föreställningsvärldarna ska 

kunna revideras och ses genom ett nytt perspektiv.  De ska aldrig betraktas som något 

absolut utan alltid ses som en föränderlig process. I ett öppet klassrum kan då eleverna 

vidareutveckla sin förståelse genom att ta del av varandras tankar och förstå det 

oförståeliga. 

 

Vi är alla olika individer med olika förutsättningar. Två individer med samma fysiska 

egenskaper kommer inte per automatik prestera enhetligt vid en fysisk ansträngning. 

Likaså kan läraren inte heller anta att elever med god hörsel och syn kommer att 

prestera enhetligt i läsinlärningen. Utifrån våra olikheter är det därför viktigt att se till 

elevens inre egenskaper och de psykologiska teorier som enligt Taube (2013) kan 

påverka läsförståelsen. En av de aspekter Taube (2013, s. 31) framhäver är den 

enskilda individens självuppfattning, vilket hos henne är ett komplext begrepp som 

styrs av den enskildas självvärdering. Taube (2013, s. 22) hävdar att människan har 

tre “jag” som påverkar varandra och skapar en individs självvärdering. Ideal-jaget är 

hur individen önskar att vara eller framställas, medan social-jaget är hur andra 

uppfattar individen. Det sista “jaget”, real-jaget, är hur individen upplever sig själv 

och det är real-jaget tillsammans med ideal-jaget som kan påverka en individs 

självvärdering. Det kan innebära att läsförståelsen uteblir vid en ambivalens mellan 

real- och ideal-jag (2013, s.22). Alltså att en individ kan ha en orealistisk uppfattning 

om sin läsförmåga som inte överensstämmer med verkligheten. Det gör att det skapas 

motgångar i lässituationer som blir svåra att övervinna. Självvärderingen är den 

värderande aspekten av självuppfattningen som växer fram genom upplevelser i 

omgivningen och styrs av betydelsefulla personer i en individs närhet (2013, s. 24). 

Självuppfattningen fungerar som ett skydd mot omvärlden för den stoppar intryck 

som skulle sänka individens självuppfattning. Den arbetar enbart med att höja eller 

bibehålla självuppfattningen (2013, ss. 24, 31).  

 

I samspel med elevens inre processer har läraren ett betydelsefullt arbete att undervisa 

i läsinlärningens olika delar och sammanfoga det till en helhet. Läsning kan ses som 

en samverkan mellan läsförståelse och avkodning (Taube 2013, s. 58). Avkodning 

innebär att eleven översätter bokstäverna och orden till det talade språket, medan 

läsförståelse innebär att budskapet i texten framkommer och får en innebörd (Taube 
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2013, s. 58). Läsförståelse bygger på individens ordförråd men också på en 

socioekonomisk aspekt där elevernas erfarenheter har betydelse för hur innehållet i 

exempelvis böcker tolkas och förstås (Taube 2013, s. 62). Framförallt har elevens 

initiativtagande och åsikter om en kommande uppgift stor betydelse för läsförmågan 

(Taube 2013, s. 62). Enligt Taube (2013, s. 40) förbättras elevernas metakognition 

vid självbestämmande och planering av sin egen inlärning. Metakognition handlar om 

att eleven blir medveten om sina egna tankar (2013, ss. 37–38). Läsförståelse innebär 

inte bara tolkning av orden utan även en förståelse av det som sägs mellan raderna. 

Till följd av det kan läsförståelse tolkas som ett ömsesidigt samspel mellan texten och 

läsaren (Taube 2013, s. 62). Vid skolstart ställs det höga krav på att eleverna ska lära 

sig att läsa. Läsning är arbetskrävande och svårt för de flesta eleverna. Avsaknad av 

motivation eller mål till varför de ska lära sig att läsa är påverkande faktorer till deras 

läsutveckling (Taube 2013, s. 121). 

2.2 Tidigare forskning 

Det material som ligger till grund för tidigare forskning har valts för att belysa att det 

finns en svårighet i användningen av lässtrategier i undervisningen. Det finns tidigare 

studier som visar både på lässtrategiers användbarhet och på de svårigheter som 

användningen av lässtrategier för med sig.  Fördelar med undervisning i och använd-

ning av olika lässtrategier hjälper eleverna till förståelse av texter som de utan 

strategierna inte hade kunnat förstå (Ekström, Appelgren, Hafsteinsdottír, Bergman, 

Bergman, Taloyan, Brevik, & Tengberg 2019, s. XI). Lässtrategier hjälper eleverna 

djupare in i läsningen som följaktligen skapar läsförståelse. Om de även får använda 

lässtrategier för att läraren valt en mer komplicerad text kan motivationen till 

lässtrategier öka och därmed även vägen till läsförståelsen (Ekström et al. 2019, s. 

66). En annan viktig aspekt i användningen av lässtrategier är att läsningen blir 

tänkande det vill säga att lära eleverna att arbeta kognitivt och att de får tänka på hur 

de läser. Läraren bör i undervisningen synliggöra tankemönster för eleverna så att de 

kan se läsningen i flera steg, där förberedelse innan läsningen är lika viktigt som 

efterarbete på texten (Duke & Pearson 2002, s. 107). Thavenius och Ekström lyfter 

några svårigheter med användningen av lässtrategier för att skapa läsförståelse. 

Ekström et al. (2019, s. 66) hävdar att lässtrategier inte bör användas till lättare texter 
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för det får en obetydlighet och eleverna förstår då inte syftet med att använda verktyg 

till sin läsning. Medan Thavenius (2017, ss. 97–98) ser en risk i att överarbeta läs-

strategier genom att texter väljs ut till specifika strategier. Då tas ingen hänsyn till 

elevernas intresse och därmed kan elevers motivation avta. Detta antyder att lärarens 

val av lässtrategier bör innefatta en didaktisk kompetens. Utifrån detta vill vi i vår 

studie undersöka hur läraren på bästa sätt kan använda sig av lässtrategier i elevernas 

läsinlärning då det verkar finnas svårigheter.  

 

Det finns forskning som tidigare har fokuserat på förhållandet mellan lässtrategier 

och den kognitiva processen i läsinlärningen (Wigfield, Gladstone & Turci 2016, s. 

7). Utifrån det hävdar Wigfield et al. (2016, s. 7) att inte ens den skickligaste läraren 

kan nå alla elever och skapa läsförståelse med hjälp av enbart olika strategier. Därför 

krävs motivation som tredje komponent, i förhållandet mellan just lässtrategier och 

den kognitiva processen, för att ge elever förutsättningar till god läsförståelse i 

läsundervisning (2016, s. 7). Mot den bakgrunden ser vi ett behov att undersöka den 

kognitiva processen, med fokus på lärarens kognitiva stöttning i elevers läsinlärning. 

Kognitiv stöttning handlar om att läraren hjälper elever med dess inre mentala 

processer, deras tänkande, och därmed utvecklas deras reflektions- och 

problemlösningsförmåga som är grundläggande i läsinlärningen (Huang & Chen 

2019; Warner, Fay, & Spörer 2017). Wigfield et al. (2016, s. 5) hävdar att motivation 

till läsning ökar vid undervisning i sociala sammanhang men även att utgå ifrån 

elevers erfarenhetsvärld är enligt Ekström et al. (2019, s. 13) en motivationsfaktor 

som leder till läsförståelse. Motivation är avgörande för elever, utan den är de ovilliga 

att förbättra sin läsning och lässtrategier, vilket resulterar i motgångar under 

skolgången (Melekoglu & Wilkerson 2013, 77). Motivation beskrivs enligt Wery och 

Thomson (2013, s. 103–104) som en process där eleven värderar om en ansträngning 

inför en uppgift är värd att utföra eller slutföra. Det är viljan att delta i lärande-

processen och förhoppningen att få bekräftelse från sig själv och andra. En av de 

främsta företrädarna inom området är Allan Wigfield. Vi vill belysa med hans tidigare 

forskning att fältet är väl utforskat men även på komplexiteten i läsinlärning. I äldre 

forskning om motivation och elevers attityder (den känsla som skapas inför en viss 

aktivitet, exempelvis läsning) framkommer en trolig koppling att elevens attityd 

påverkar motivationen till läsning (Alexander & Filler 1976). Detta samband 



 

7(25) 

 

bekräftar Wigfield (1997, ss. 14–33) i sin studie där resultatet visar att elevers attityd 

har betydelse för hur pass engagerade elever blir i undervisningen. Vidare hävdar 

Wigfield et al. (2016, s. 6) att läsförståelse är sammankopplat med motivation, därför 

är det viktigt att lärare arbetar aktivt att på olika sätt motivera elever för att främja 

deras läsutveckling. Man kan således konstatera att det finns samband mellan 

motivation, attityd och läsförståelse men vi undrar hur läraren på bästa sätt kan arbeta 

med dessa komponenter för att nå just läsförståelse. 

3 Metod och material 

I avsnittet presenteras först insamlingsmetod som beskriver sökprocessen av det 

inhämtade materialet (3.1). Därefter presenteras urval som beskriver gallrings-

processen i urvalet av artiklar till denna systematiska litteraturstudie (3.2). Slutligen 

presenteras analysverktyg som beskriver tillvägagångssättet av hur materialet 

analyserats (3.3).  

3.1 Insamlingsmetod  

Materialet inhämtades genom granskning av nyckelfrågorna i litteraturen. Det innebar 

att vi tematiserade innehållet för att se helheten och delarna i de olika rapporterna i 

förmodan att åstadkomma ny forskning (Denscombe 2018, s. 479). Sökningar av 

forskningsartiklar och rapporter gjordes i olika databaser med hjälp av kombinations-

sökningar. Det var i ERIC som vi fick flest träffar eftersom den berör utbildnings-

vetenskaplig litteratur. Sökorden valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar, 

vilka blev motivation (reading motivation/motivation), lässtrategi (reading 

strategies), läsförståelse (reading comprehension), läskunskaper (reading skills) och 

lärarens kompetens (teachers competence). Nedan följer tabell 1 som visar vilka 

databaser och sökord som användes samt systematiken i insamlingsprocessen. 
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Tabell 1. Översikt av insamlingsprocess. 

DATABAS SÖKORD ANTAL 

TRÄFFAR 
LÄST 

TITLAR 
LÄST 

ABSTRACT 
BEHÅLLT 

Swepub Lässtrategier 17 17 3 1 

ERIC Reading Strategies OR Reading 
Skills AND Reading Motivation 

57 57 12 7 

ERIC Reading Motivation OR Reading 
Strategies OR Reading Skills AND 

Teacher Competencies 

10 10 1 0 

ASSIA Reading comprehension AND 

motivation 
28 28 6 1 

DiVA Motivation 
läsförståelse 

3 3 0 0 

DiVA lässtrategier 6 6 2 0 

ERIC Teacher Competencies AND 

Reading Comprehension 
6 6 1 0 

Tabellen visar sju separata sökningar i fyra olika databaser samt starten i urvals-

processen. Val av artiklar gjordes efter dess titel, de titlar som antogs vara av intresse 

studerades närmare genom läsning av abstrakt. De abstrakt som överensstämde med 

studiens syfte sparades till vidare genomläsning.  

3.2 Urval  

Sökningarna i databaserna begränsades på tre sätt. För det första genom tidsperioden 

2010–2019, för att studien skulle baseras på den senaste forskningen. För det andra 

genom peer reviewed, för att säkerställa materialets validitet och reliabilitet. För det 

tredje genom studiens undersökningsområde som är årskurs 1–3. Därefter 

begränsades materialet genom bortval av specifika artiklar som exempelvis elever 

med diagnos och svårigheter, studier inriktade mot enbart pojkar eller flickor samt 

studier inriktade på specifika språk. En sammanställning av de utvalda artiklarna 

presenteras i tabellform i bilaga A. De framställs med titel, författare och årtal, 

syfte/frågeställning, resultat samt slutsats. 
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3.3 Analysverktyg  

I denna systematiska litteraturstudie har innehållsanalys använts. Det innebär att vi 

ville kunna beskriva olika fenomen genom att tematisera och klassificera data 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 147). Med hjälp av tematiseringen 

har vi kunnat lyfta ut delar av texten ur sitt sammanhang för att synliggöra en viss 

aspekt av studiens resultat. Vi tematiserade och tolkade artiklarna efter våra fråge-

ställningar och arbetade med dess olika delar separat för att finna en ny förståelse av 

läsinlärning.  I analysen har vi hittat nya argument som författaren missat eller 

argument som författaren valt att inte gå vidare med och utifrån det har vi funnit en 

ny slutsats i vår forskning (Denscombe 2018, s. 403). 

3.4 Metodkritik 

I vår studie använde vi oss av innehållsanalys som innebär att materialet tematiserades 

utifrån våra forskningsfrågor. Innehållsanalys kan dock få problem med subtila och 

komplicerade innehåll då metoden har svårigheter att läsa mellan raderna. Det betyder 

att relevant information kan ha förbisetts i sammanställningen av materialet. Likaså 

kan relevant material förbisetts då majoriteten av det insamlade materialet kommer 

från ERIC. Sökningar hade kunnat göras i fler databaser för att få ett bredare urval. 

Även tidsintervallet har betydelse för vår studies resultat. Hade vi exempelvis valt 

tidsperioden 2008–2019, istället för 2010–2019, hade forskningen eventuellt fort-

farande kunnat titulerats som aktuell och vi hade troligtvis fått fler träffar, vilket kan 

ha påverkat vårt slutliga resultat.  

4 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras analysen. Avsnittet behandlar våra frågeställningar i tre 

punkter. I den första punkten besvaras frågan vad säger den senaste forskningen om 

lärarens arbete med lässtrategier för att främja elevers läsförståelse? (4.1), därefter 

i den andra punkten besvaras frågan vad säger den senaste forskningen om lärarens 

arbete med motivation för att främja elevers läsförståelse? (4.2), slutligen i den tredje 
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punkten besvaras frågan vad säger den senaste forskningen om lärarens kognitiva 

stöttning av elever för att främja deras läsförståelse? (4.3). 

4.1 Lässtrategier och läsförståelse 

Lässtrategier är en del av en helhet i vägen mot läsförståelse där sociala sammanhang 

har en positiv inverkan på elevers läsinlärning. I kontrast till tidigare forskning visar 

Huang och Chen (2019, ss. 733, 735) att lässtrategiundervisning inte leder till ökad 

läsförståelse. Däremot leder det till att elever utvecklar en positiv attityd och 

motivation till läsning (2019, s. 733). En strategi för att öka läslusten enligt Durham 

och Raymond (2016, s. 52) är att låta eleverna dela med sig av sina läsmarkörer. 

Läsmarkör innebär att under läsningens gång markeras ord eller meningar i texten 

exempelvis utifrån en känsla som läsaren får, en undran eller ah-ha upplevelse. 

Genom att eleverna samtalar i grupp och berättar om samband de hittat och ställer 

frågor till varandra, utvecklas en djupare förståelse för texten. I de sociala samman-

hangen kan eleverna vara frågvisa och nyfikna och det leder till att de läser mer. Detta 

skapar läsförståelse enligt Durham och Raymond (2016, s. 52). En av slutsatserna i 

ovannämnda studier är att lässtrategier inte leder till läsförståelse per automatik. Detta 

tyder på att läsförståelse är mer komplex än undervisning av explicita lässtrategier. 

Med hänsyn till Huang och Chen är det ändå rimligt att anta att lässtrategi-

undervisning är nödvändig för att skapa en positiv attityd och motivation till läsning, 

vilket även Durham och Raymond hävdar i sin studie. Vidare anser Durham och 

Raymond (2016, s. 52) att studien ger tillräcklig evidens för att hävda att strategin 

med läsmarkörer utvecklar elevernas självförtroende att dela med sig av sin läs-

process. Detta skulle kunna tyda på att eleverna skapar en relation till texterna på en 

djupare nivå och läsförståelse kan nås genom arbetet med metakognitiva strategier, 

det vill säga elevernas medvetenhet om sina tankar.  

Det är i de sociala sammanhangen eleverna utvecklar sin metakognition som är en 

faktor till förbättrad läsförståelse. Det är i den processen de får reflektera runt frågor 

och känslor som uppkommer vid läsning av skönlitteratur. En lässtrategi som Mahiri 

och Maniates (2014, ss. 260–261) lyfter är att elevers läsförståelse främjas om de får 

öva intonation samtidigt som kodknäckning. Läraren som observerades i Mahiri och 
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Maniates studie anser att läsning med intonation ger texten betydelse och det påverkar 

elevernas läsförståelse. Ytterligare en strategi för att uppnå läsförståelse är genom fas-

baserade frågor (Ingemansson 2018, s. 10). Fasbaserande frågor innebär att eleverna 

reflekterar genom orientering, förståelse och återkoppling runt boken innan, under 

och efter läsningen. En tänkbar förklaring till varför Mahiri och Maniates lyfter 

intonation som betydelsefull vid läsinlärning kan vara, som Ingemansson förespråkar, 

att reflektion är en viktig del i läsprocessen. När elever läser med intonation, kan de 

behöva läsa om ord och meningar vilket kan medföra en omedveten reflektion i ett 

första skede. Således i den fortsatta intonationsträningen, genom omläsning, kan 

eleverna bli reflekterande läsare. En förutsättning för läsförståelse och grunden till en 

djupare läsning är att eleven har läsförebilder, fantasi, lässtrategier, läslust och textval 

(Ingemansson 2018, s. 10). Ingemansson (2018, s.11) betonar vikten av att fokusera 

på textsamtal och omläsning men framförallt avsätta tid till dessa moment. Omläsning 

gör att eleverna läser långsammare men de positiva aspekterna är att eleverna stannar 

upp och reflekterar. Textsamtal innebär att texten diskuteras med eleverna utifrån 

Ingemanssons (2018, s. 7) fasbaserade frågor. Genom dessa strategier kan eleverna 

nå förståelse och motivation för sin läsprocess. De blir medvetna om sin egen läsning 

och därmed utvecklar de sin metakognition, vilket leder till att lärandet synliggörs för 

eleverna (Ingemansson 2018, s. 12; Durham & Raymond 2016, s. 54). Gemensamt 

för de ovannämnda studierna är att genom olika lässtrategier skapas motivation och 

en positiv attityd hos eleverna till läsning, vilket i sin tur kan leda till läsförståelse. 

Både Mahiri, Maniates (2014, s 260–261) och Law (2011, s. 79) anser att elevnära 

texter har betydelse i läsinlärningen men Mahiri och Maniates framhåller särskilt att 

det skapar engagemang hos eleverna. Detta skulle kunna tyda på att texter som väljs 

ut, utan hänsyn till elevernas intressen kan resultera i en minskad motivation inför 

läsaktiviteten. Det kan ha ett samband med Huangs och Chens resultat om att 

lässtrategiundervisning inte har en direkt koppling till läsförståelse. Utifrån detta kan 

en tänkbar förklaring vara att eleverna i Huangs och Chens studie inte fick elevnära 

texter vilket resulterade i en utebliven förbättring av läsförståelsen. Sammanfattnings-

vis visar resultatet och analysen att enbart lässtrategier ej leder till läsförståelse men 

det skapar engagemang hos eleverna samt att reflektion är en viktig del i läsprocessen. 
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4.2  Motivation och läsförståelse 

Metakognitiva strategier och läsförståelse leder till motivation. En studie som har 

analyserats visar att elever som känner att läraren motiverar dem till läsning får bättre 

resultat i sin läsförståelse (Law 2011, s, 79). Samtidigt fick Huang och Chen (2019, 

s. 735) svaga bevis i sin studie, som utfördes på elever i Hongkong, att motivation 

ska ha betydelse för deras läsförståelse. Dessutom visar resultatet att elevernas 

motivation är obetydlig i förhållandet mellan användningen av lässtrategier och 

läsförståelse. Till skillnad från Huang och Chen hävdar Durham och Raymond (2016, 

s. 51), i sin studie utförd på elever i USA, att användning av metakognitiva strategier 

till läsförståelse kan vara en motivationshöjare till läsning i allmänhet. Det innebär att 

eleven blir medveten om sitt eget tänkande runt läsning och den medvetenheten 

skapar motivation hos individen. Man kan således konstatera att Huang och Chen 

samt Durham och Raymond har fått helt olika utfall i sina studier angående 

motivation. En tänkbar förklaring kan bero på kulturella aspekter eftersom studierna 

är utförda i olika länder. En annan tänkbar förklaring kan vara att eleverna i de olika 

studierna har en väsentlig skillnad i skriftspråken och att läroplanerna är olika. I slutet 

av Durhams och Raymonds (2016, s. 52) studie framkommer det att över 50% av 

eleverna anser att de metakognitiva strategierna hjälper dem att förstå den lästa texten 

bättre samt att de känner större motivation till att läsa skönlitteratur. Detta kan 

innebära att läsförståelse leder till motivation. Studien visar även att lärarens stöttning 

av metakognitiva strategier kan påverka elevernas motivation samt att det har en 

positiv inverkan på deras kognitiva process och självförtroende (Durham & Raymond 

2016, s. 52). Ju mer de använder läsmarkörer desto mer erfarenhet får eleverna av 

skönlitteratur. Det gör att eleverna utvecklar både sin läsförståelse och att de börjar 

identifiera sig som läsande individer (Durham & Raymond 2016, s. 52).   

En del studier i vårt material visar att elever med nyfikenhet som söker utmanande 

texter kommer längre i sin läsutveckling. Likaså kommer även de eleverna som har 

en god läsutveckling att välja mer utmanande texter (Medford & McGeown 2012, s. 

790; Warner et al. 2017, s. 14). Å ena sidan hävdar Medford och McGeown (2012, s. 

790) att nyfikenhet och lässkicklighet är två komponenter som inte samverkar. Å 

andra sidan anser de att elever som läser av nyfikenhet är motiverade att läsa oavsett 
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var de befinner sig i sin läsutveckling (2012, s. 790). Detta tyder på att läraren har i 

uppgift att individanpassa läsundervisningen, för att fånga upp elevernas nyfikenhet 

till läsinlärning. I likhet med Medford och McGeowns slutsats, att nyfikenhet är den 

drivande faktorn till läsning, hävdar Law (2011, s.79) att nyfikenhet är en del av flera 

komponenter som tillsammans leder till att elever förbättrar sin läsutveckling. Utöver 

nyfikenhet så påstår även Law (2011, s. 79) att andra viktiga komponenter för 

läsinlärning är självständighet och att läraren erkänner elevers insatser. Gemensamt 

för dessa komponenter är att läsförståelsen ökar. Det framgår tydligt att både Durham, 

McGeown och Law anser att läraren har en central roll i elevernas läsinlärning. Man 

kan således konstatera att en närvarande lärare har inverkan på elevers motivation till 

läsinlärning.   

Läraren har ett ansvar att individanpassa läsundervisningen och skapa ett 

självbestämmande klassrumsklimat till eleverna, för att öka motivationen till läs-

förståelse. Elever som uppmuntras till ett genuint intresse av böcker och läsning 

utvecklar lättare läsförståelse, samtidigt poängteras vikten av att elever tar ansvar för 

sitt eget lärande (Warner et al. 2017, s. 15). Lektionerna ska vara individanpassade 

där elever uppmanas att själva välja uppgifter, hitta lösningar och sätta mål för sitt 

lärande (2017, s. 15). Vidare har elevers attityder till läsning stor inverkan på 

motivationen i lärandeprocessen, därför bör lässtrategierna samordnas med elevernas 

attityder (Huang & Chen 2019, s. 724). Pak och Weseley (2012, ss. 258, 262–263) 

hävdar att obligatorisk läsning leder till ett minskat intresse för skönlitteratur. De 

menar att elever som “tvingas” till läsning istället för att uppmanas, tappar motivation 

till läsaktiviteter. Deras studie visar skillnader hos de elever som fick i uppgift att läsa 

och fylla i läslogg, i jämförelse med de elever som fick valmöjlighet till läslogg. En 

konsekvens av tvång, enligt Pak och Weseley (2012, s. 260), leder till en låg känsla 

av självständighet hos eleverna och till följd av det en minskad motivation till läsning 

på fritiden. Sammantaget anser Pak och Weseley (2012, ss. 260–262) att läsinlärning 

genom övervakning, hot och tidsfrist skapar ett ointresse för skönlitteratur och 

minskad motivation till läsning i allmänhet. En av slutsatserna i vårt analyserade 

material är att läraren har en viktig roll i elevernas läsinlärning genom autentiska 

lärtillfällen. Det innebär en meningsfull aktivitet med ett begripligt syfte, som leder 

till ett aktivt deltagande. Det framkommer även att självbestämmande är en viktig 
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aspekt för motivation till läsförståelse. En liknande tankegång finns hos Pak och 

Weseley där studien visar att brist på självständighet gör att motivationen sjunker. 

Sammanfattningsvis visar resultatet och analysen på flera faktorer som påverkar 

elevers motivation. Individanpassad läsundervisning, elevers attityd och själv-

bestämmande är exempel på sådana faktorer. Även lärarens interaktion med elever 

samt kognitiva stöttning kan höja deras motivation till läsförståelse. 

4.3  Kognitiv stöttning och läsförståelse 

Kognitiv stöttning i form av metakognitiva lässtrategier leder till läsförståelse. I en 

studie om motivationens påverkan till elevernas resultat genom lässtrategi-

undervisning, hävdar Huang och Chen (2019, s. 735) att elevers självuppfattning inte 

har betydelse mellan lässtrategiundervisning och deras prestationer. Till skillnad från 

Huang och Chen anser Durham och Raymond (2016, s. 51) att lässtrategier påverkar 

den kognitiva läsningen. Law (2011, s. 75) menar i sin studie att det finns en skillnad 

i barnuppfostran mellan Asien och USA. En tänkbar förklaring till Huang och Chens 

resultat, av elevers självuppfattning i relation till lässtrategiundervisning och deras 

prestationer, kan vara just det Law hävdar att barnuppfostran skiljer sig åt. Det kan 

tyda på att den sociokulturella bakgrunden har betydelse för individens självupp-

fattning och därmed förklaras kontrasten mellan resultaten i Durham och Raymond 

samt Huang och Chens studier. Vidare visar studien från Durham och Raymond 

(2016, s. 51) att lärarens undervisning av olika metakognitiva lässtrategier gör att 

eleverna får flyt i sina tankar under läsning, samt att de blir medvetna om sina tankar. 

Eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande där de kan reflektera över sina lästa texter och 

skapa läsförståelse. Law (2011, s. 79) drar samma slutsatser som Durham och 

Raymond om att kognitiv stöttning från läraren är viktig i elevernas läsutveckling. 

Däremot visar resultatet från Laws studie att kognitiv stöttning även motiverar 

eleverna till läsning och en följd av det blir att deras läsförståelse förbättras. Trots att 

Law lyfter motivation som bidragande faktor till elevers förbättrade läsförståelse, 

poängterar han att det inte är den enda påverkande faktorn till god läsförståelse (2011, 

s. 79).  
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I en av studierna som analyserats framkommer det att klassrumsmiljön har betydelse 

i utvecklingen av kritiskt tänkande hos eleverna (Durham och Raymond 2016, s. 52). 

De hävdar att läraren bör skapa tillfällen till genuint lärande där eleverna känner att 

texten har ett syfte, eftersom det då blir meningsfullt för eleverna att arbeta med 

läsförståelse. Genom att eleverna får arbeta med läsmarkörer som exempelvis undran 

och ah-ha upplevelser kan Durham och Raymond (2016, s. 52) se att elevernas attityd 

till läsning förbättrats. Den positiva attityden förbättrades inte enbart hos enskilda 

individer utan även på gruppnivå. Resultatet av Durham och Raymonds (2016, s. 51) 

avslutande enkätundersökning visar att 95% av eleverna i studien anser att de 

metakognitiva strategier de fick använda sig av hade en positiv inverkan på deras 

läsning. Vidare uttrycker 75% av eleverna att strategierna hjälper dem till läs-

förståelse genom att de lättare kommer ihåg vad de har läst (2016, ss. 51–52). Man 

kan således konstatera att lärarens kognitiva stöttning, i detta fall genom läsmarkörer, 

är betydelsefull för elevernas läsförståelse. Durham, Raymond och Law drar samma 

slutsatser om klassrumsmiljöns betydelse men Law (2011, ss.79–80) framhåller 

särskilt lärarens pedagogiska insatser och engagemang för elevernas motivation till 

läsning. Studiens resultat visar på flera bidragande faktorer såsom välplanerade 

lektioner, gruppaktiviteter, dramatisering av texter, uppmuntran att dela sina tankar 

och återkoppling från lärare. Sammanfattningsvis hävdar Law (2011, s. 80) att det är 

avgörande för läraren att ge återkoppling och vägledning under gruppaktiviteter för 

att eleverna ska känna självsäkerhet och en förståelse för texter de arbetar med. Med 

hänsyn till Law är det ändå rimligt att anta att vägen mot läsförståelse är mer komplex 

än enbart via lärarens kognitiva stöttning.  

 

Vid skolstart och i läsundervisningens början är det viktigt att eleverna förstår 

mönstret i undervisningssituationer för en framtida läsförståelse. I en studie gjord av 

Mahiri och Maniates (2014 s. 252) understryker de betydelsen av att inte påbörja 

formell läsundervisning samt undervisning i övriga ämnen innan eleverna anpassat 

sig till den nya skolverksamheten. De betonar vikten av att eleverna får struktur, 

systematik och stöd för att lära sig bli delaktiga i undervisningssituationer, för att 

senare kunna delta fullt ut i läsundervisningen (2014, s. 255). Elevernas undervisning 

ska vara uppbyggd så att de känner delaktighet i sitt lärande men framförallt ska de 

äga sin kunskap och kunna påverka hur och när kunskapen ska intas (2014, s. 260). 
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Vidare framkommer att högt ställda kunskapskrav på eleverna ger resultat och att det 

är betydelsefullt att bygga upp en trygg inlärningsmiljö (2014, s. 258). Det framgår 

att i ett första skede behöver lärare arbeta med struktur i klassrumsmiljön och i 

undervisningssituationer, för att i ett senare skede kunna använda sig av kognitiv 

stöttning i uppbyggnaden av den självständiga eleven. Detta skulle kunna innebära att 

läraren kan ställa höga kunskapskrav på eleverna så de stimuleras till att inhämta 

kunskap på en högre nivå. 

 

Självuppfattning och självförtroende har relevans i elevernas vilja att vilja lära sig. 

Elevernas självuppfattning har betydelse för deras motivation till läsinlärning hävdar 

Medford och McGeown (2012, s. 789). En liknande tankegång finns hos Huang och 

Chen (2019, s. 736), där det framkommer att motivation och självuppfattning har en 

stark koppling till elevernas attityd till läsning. Det är självuppfattningen som styr hur 

en individ väljer att angripa en utmaning eller avstå helt (Medford & McGeown 2012, 

s. 789). Flera studier i vårt material visar att elever som har en god självuppfattning 

om sina läskunskaper och en tro på sin förmåga kommer att lyckas med sin läsning, i 

jämförelse med elever som har en negativ tro på sig själva (Huang & Chen 2019, s. 

736; Medford & McGeown 2016, s. 290; Walgermo, Foldnes, Uppstad & Solheim 

2018, s. 1396). Mahiri och Maniates (2014, s. 259) betonar värdet av att läraren tror 

på sina elever men framförallt vikten av att bygga upp deras självförtroende “Once 

that [self-esteem] gets destroyed, that’s it,” (Mahiri & Maniates 2014, s. 259). Det 

framkommer ytterligare att lärarens stöttning ger eleverna mer tilltro till sig själva 

och att de kan klara av svårare uppgifter på egen hand (Mahiri & Maniates 2014, s. 

259). Detta antyder att lärarens kognitiva stöttning utvecklar en god självuppfattning 

och självförtroende hos eleverna som gör att de vågar utmana sig själva.  

Elevers läsutveckling styrs, utöver lärarens kognitiva stöttning, även av deras inre 

egenskaper ur ett psykologiskt perspektiv. En av studierna som har analyserats visar 

att elevers attityd har en inverkan på läsutvecklingen (Medford & McGeown 2012, s. 

789). Det är elevernas personlighetsdrag som har störst påverkan på deras nyfikenhet 

och motivation till läsning. Det är även deras personlighetsdrag som avgör hur 

delaktiga de blir i läsaktiviteter (2012, s. 790). Det som komplicerar det hela är att det 

kan vara svårt för lärarna att ändra motivationen hos eleverna då det enligt Medford 
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och McGeown (2012, s. 790) är kopplad till personlighetsdragen. Detta kan innebära 

att läraren behöver förstå varje individ på ett psykologiskt plan för att kunna hjälpa 

dem i sin läsutveckling. Följaktligen är det betydelsefullt att individualisera under-

visningen så att den anpassas efter elevernas olika personligheter för att skapa 

motivation, delaktighet och en känsla av självständighet i sin läsning (Law 2011, s.79; 

Medford & McGeown 2016, s. 791; Pak & Weseley 2012 s. 262). Sammanfattnings-

vis visar resultatet och analysen att elevers självuppfattning påverkar deras 

läsutveckling och att nyfikenhet är en drivande faktor i läsinlärningen. Det 

framkommer även att lärarens kognitiva stöttning leder till läsförståelse genom 

lässtrategier.  

5  Diskussion 

I avsnittet diskuteras resultat och analys utifrån teori och tidigare forskning för att 

belysa de iakttagelser som framkommit i denna systematiska litteraturstudie. Vi 

kommer närmare diskutera sociala sammanhang, självständighet, och självupp-

fattning för att besvara vårt syfte och forskningsfrågor. 

 

Vår studies resultat visar att lässtrategier ska utföras i sociala sammanhang för att 

skapa en glädje till läsning. Det är i det sociala sammanhanget som eleverna enligt 

Langer (2017, s. 52–58) kan bygga föreställningsvärldar och utforska möjlighets-

horisonterna genom frågeställningar om den lästa texten. Som framgår av analysen i 

avsnitt “lässtrategier och läsförståelse (4.1)” leder enstaka lässtrategieundervisningar 

inte automatiskt till läsförståelse. Däremot visar analysen att eleverna kan skapa en 

djupare relation till texterna genom exempelvis läsmarkörer och fasbaserade frågor. 

Genom att använda lässtrategier i sociala sammanhang skapas ett syfte med läsningen 

som enligt Taube (2013, s. 121) är en påverkande faktor till elevernas läsutveckling. 

Det är allmänt känt att motivation är avgörande för läsinlärning, vilket stöds av 

Melekoglu och Wilkerson (2013, 77). I vår analys fann vi däremot att även elevers 

attityd har stor inverkan på läsinlärningen, eftersom det avgör hur pass motiverade de 

blir inför en läsaktivitet. Sedan mitten av 70-talet finns det flera exempel på forskning 

(Alexander & Filler 1976; Wigfield 1997, ss. 14–33) som styrker vår analys att 
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motivation inte ska ses som en ensam faktor till lärarens undervisning i läsförståelse, 

utan att attityden har betydelse för elevers engagemang i undervisningen. Vårt resultat 

visar på en risk att inte ta hänsyn till flera komponenter samtidigt i läsinlärningen. Då 

fokus hamnar på enskilda delar istället för att utgå ifrån helheten. 

 

Även om vår analys visar att motivation är en av flera bidragande faktorer till 

läsförståelse, visar den också på vikten av att arbeta med motivation genom läs-

strategier och elevnära texter. Enligt tidigare forskning blir elever motiverade och 

engagerade av att läraren utgår från deras erfarenhetsvärld (Ekström et al. 2019, s. 

13). Följaktligen antyder det att användning av lässtrategier i sociala sammanhang 

hjälper läraren att utgå från elevens erfarenhetsvärld. Det innebär att när läraren får ta 

del av elevernas reflektioner så kan det fungera som en kartläggning inför kommande 

planering av undervisning, därmed tar läraren avstamp i elevens erfarenhetsvärld.  

 

Vidare visar vår analys att reflektion är en viktig del i läsprocessen. Eftersom elever 

i tidig läsinlärning saknar verktygen för att klara reflektionsprocessen på egen hand, 

kan man konstatera att det måste ske i ett socialt sammanhang. Detta tankesätt 

återfinns i Langers teori om föreställningsvärldar där hon beskriver att skapandet av 

litterära klassrum måste ske i en gemenskap där eleverna känner en trygghet i att vara 

reflekterande och begrundande individer (Langer 2017, s. 106). Det innebär att 

eleverna, i gruppsamtal, kan lära av varandra eftersom de får höra varandras tankar 

och tillsammans nå en djupare förståelse av texten. Det är i det öppna klassrummet 

som eleverna kan förstå det oförståeliga enligt Langer (2017, s.106–109). 

 

Majoriteten av det analyserade materialet lyfter fram att självbestämmande är 

grundläggande för elevernas läsförståelse. Detta stämmer med Taubes teori om att 

självbestämmande förbättrar elevernas metakognition och att initiativtagande har stor 

betydelse för läsförmågan (Taube 2013, ss. 40, 62). Dessutom visar ett flertal studier 

att användning av metakognitiva strategier samt kognitiv stöttning från läraren, har 

en positiv inverkan på elevernas motivation och läsförståelse. Detta tankesätt 

återfinns i den tidigare insamlade forskningen, som beskriver att elever motiveras till 

utveckling av läsförståelse genom en medvetenhet om sina läskunskaper (Durham & 

Raymond 2016, s. 51). Följaktligen visar vår analys att användning av metakognitiva 
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strategier leder till att texterna förstås på en djupare nivå. Detta skulle kunna tyda på 

att undervisning av metakognitiva strategier är ett effektivt verktyg till Langers (2017, 

s. 37–43) föreställningsvärldar, där eleven når djupare in i textvärlden. 

 

Vårt resultat visar även att eleverna behöver struktur, systematik och stöd för att 

kunna delta fullt ut i läsundervisningen. Det framgår i analysen att struktur är första 

skedet i den kognitiva stöttningen som krävs för att eleven ska bli självständig. 

Möjligen kan det bero på att strukturen kan ses som en ram för eleven, där eleven kan 

finna en trygghet med hjälp av lärarens kognitiva stöttning att bli självständig, 

eftersom det vidare framgår i resultatet att eleven behöver känna självständighet för 

att lyckas i läsinlärningen vilket leder till läsförståelse. Denna slutsats stöds av 

Langers teori att eleven behöver vara en litterär tänkare för att kunna få litterära 

erfarenheter (Langer 2017, s. 23). Det är tydligt att en individ inte kan bli en litterär 

tänkare om det saknas tillfälle att få tänka själv och därför är det grundläggande att 

lärarna utvecklar elevernas självständighet.  

 

Avslutningsvis visar vårt resultat vid flera tillfällen att elevers självuppfattning är en 

viktig aspekt för läsinlärning och läsförståelse. Det framkommer i analysen att 

lärarens kognitiva stöttning är en del i skapandet av just elevers självuppfattning, 

vilket leder till att de vågar utmana sig själva. Detta är något som Taube (2013, s. 24) 

beskriver i sina psykologiska teorier om självuppfattning, att betydelsefulla personer 

i en individs närhet kan påverka och höja den personliga självuppfattningen. Läraren 

kan i sin kognitiva stöttning utmana eleven att utforska nya omgivningar och bygga 

erfarenheter, vilket leder till att självuppfattningen utvecklas. Dessutom belyser vårt 

resultat att personlighetsdragen hos eleverna har betydelse för hur delaktiga de blir i 

läsaktiviteter. Utifrån detta visar vår analys att läraren behöver förstå varje individ på 

ett psykologiskt plan. Detta är i linje med Taubes (2013, s. 22) självvärderings 

begrepp om individens tre “jag” som styr självuppfattningen. Detta skulle kunna tyda 

på att läraren behöver stötta eleverna kognitivt och ha förståelse för “de tre jagen”, 

eftersom elever kan bli oförmögna att ta sig an nya utmaningar av rädsla för ett 

misslyckande. Det tankesättet följer Taubes självuppfattningsbegrepp, den beskrivs 

som ett filter som stoppar intryck som skulle sänka individens självuppfattning. 

Därmed kan det vara elevens självuppfattning som försvårar läsinlärningen och inte 
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en oförklarlig ovilja till läsning. Man kan således konstatera, som tidigare nämnts, att 

lärarens kognitiva stöttning är betydelsefull för elevers läsförståelse, eftersom läraren 

kan höja deras självuppfattning om kunskap finns runt Taubes (2013, ss. 22, 24, 31) 

självvärderingsteori. Däremot framkommer det i resultatet att det kan vara svårt att 

ändra en individs motivation eftersom det är kopplat till personlighetsdragen. Denna 

jämförelse visar att läraren kan påverka elevernas inlärning men om möjligt endast 

på långt sikt. 

 

Sammanfattningsvis framkommer det i diskussionen att undervisning i läsinlärning 

ska ske i sociala sammanhang för att elever ska kunna utveckla sin läsförståelse på 

bästa sätt. Det är i gemenskapen som eleverna finner glädje och ett syfte till läsningen. 

Eleverna behöver lärarens stöd för att finna sin plats i det sociala sammanhanget och 

lärarens kognitiva stöttning i reflektionsprocessen som sker i arbetet med läs-

strategier. Studien visar även att elevernas självuppfattning höjs genom lärarens 

kognitiva stöttning, vilket medför att initiativförmågan ökar. Det är i detta arbete 

läraren skapar struktur vilket leder till elevens självständighet, som slutligen 

resulterar i en ökad läsförståelse. 

6 Slutsats 

Studien visar i hög grad att undervisning i sociala sammanhang är betydelsefullt för 

elevers läsförståelse. Det framkommer att lässtrategiundervisning får större betydelse 

om eleverna får dela med sig av sina tankar med varandra. Följaktligen visar även vår 

studie att undervisning i sociala sammanhang även bidrar till att läraren får ta del av 

elevernas erfarenhetsvärld, vilket leder till en ökad motivation till läsinlärning. Det 

framkommer också att läraren ska arbeta med metakognitiva strategier som 

motivationshöjare för att främja läsförståelse. Samtidigt visar vår studie att det är svårt 

för en lärare att ändra en elevs motivation inför läsning, eftersom den delvis styrs av 

elevens självvärdering. Slutligen har kognitiv stöttning betydelse i elevers läs-

förståelse eftersom läraren kan påverka deras självuppfattning om de har kunskaper 

om de processer som eleverna går igenom vid läsinlärningen. Den kognitiva 
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stöttningen behövs även i reflektionsprocessen för att eleverna ska få hjälp att sätta 

ord på sina tankar och skapa läsförståelse i skönlitteraturen.  

  

En av slutsatserna i vår systematiska litteraturstudie är att eleverna behöver ha en 

öppen klassrumsmiljö där tankarna får flöda i en trygg omgivning, med en känsla av 

självständighet. Den litterära konsumtionen ska bygga på en gemenskap i varandras 

olikheter där de kan identifiera sig med det outforskade i ett reflekterande klassrum. 

Följaktligen gynnas elevers läsförståelse av en moderniserad klassrumsundervisning 

där behaviorismens katederundervisning inte längre dominerar. Avslutningsvis, 

utifrån vår studie, önskar vi att framtida forskning studerar svenska skolor och hur 

lärarna i årskurs 1–3 förhåller sig till aktuell forskning inom läsinlärning och 

läsförståelse. Vår studie visar på en förnyad undervisning och av den orsaken är det 

viktigt att verksamma lärare anpassar skolverksamheten efter aktuell forskning så 

Sverige blir konkurrenskraftiga till PISA 2021.  
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Bilaga A – Sammanställning av utvalda artiklar 

 

Artiklar Författare & 

publiceringsår 

Studiens 

syfte/Frågeställningar 

Resultat Slutsats 

Djupläsning och 

lässtrategier 

Mary 

Ingemansson 

2018 

Studiens syfte är att 

undersöka hur elever kan 

utveckla en förmåga att 

djupläsa en text, med hjälp 

av olika lässtrategier, och 

nå full läsförståelse. 

Resultaten visar att det 

framkom att fasbaserade 

frågor var en bra lässtrategi 

för att nå läsförståelse. 

Tre villkor behöver uppfyllas 

för att djupläsning ska ske: 

tillräckligt med tid, textsamtal 

om både fack- och 

skönlitteratur samt omläsning. 

 From Reading Strategy 

Instruction to Student 

Reading Achievement: The 

Mediating Role of Student 

Motivational Factors 

Jing Huang & 

Gaowei Chen 

2018 

Studiens syfte är att 

undersöka på vilket sätt 

lässtrategi undervisning 

påverkar elevernas 

prestation kopplat till kön 

och olika 

motivationsfaktorer. 

Resultaten visar att attityd 

mot läsning verkar ha större 

inverkan än motivation för att 

uppnå läsförståelse. 

Användning av lässtrategier 

relaterar till motivation och 

elevens attityd till läsning. 

The Effect of Mandatory 

Reading Logs on Children's 

Motivation to Read 

Sarah S Pak 

& 

Allyson J. 

Weseley 

2012 

Studiens syfte är att 

undersöka vilken effekt 

obligatoriska läsloggar har 

på elevernas motivation till 

läsning.  

Resultaten visar att de elever 

som tvingades till läsning 

genom att exempelvis föra 

läslogg minskade i sin 

fritidsläsning i jämförelse 

med de elever som fick 

valmöjligheten att läsa av fri 

vilja. 

Lärare måste hitta uppgifter där 

eleverna känner sig mer 

självständiga i sin utbildning. 

The Tough Part: Getting 

First Graders Engaged in 

Reading 

Jabari Mahiri 

& Helen 

Maniates 

2014 

Studiens syfte är att ta reda 

hur läraren kan få elever i 

årskurs 1 engagerade i 

läsning. 

Resultaten visar att övning av 

uthållighet i ett lektions-

sammanhang skapade bättre 

läsundervisning och läs-

förståelse. Det visade även att 

en säker klassrumsmiljö är 

avgörande i god läsinlärning 

och läsförståelse. 

Lärarens didaktiska kunskaper 

speglar elevernas utveckling 

inom läsning och läsförståelse. 
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Artiklar Författare & 

publiceringsår 

Studiens 

syfte/Frågeställningar 

Resultat Slutsats 

Building Cognitive Reading 

Fluency through "Tagging" 

for Metacognition 

Patricia 

Durham & 

Roberta D. 

Raymond 

2016 

Studiens syfte är att 

utforska om olika typer av 

läsmarkeringar, “tagging”, 

har någon betydelse för 

elevernas metakognitiva 

kunskaper. Om eleverna 

utvecklar ett större läsflyt 

och medvetenhet kring sin 

läsning samt om de 

reflekterar över och 

använder sin kritiska 

förmåga.   

Resultaten visar att eleverna 

identifierade sig mer som 

läsare när de använde 

kognitiva strategier genom att 

stanna upp och markera, 

“tagga”, olika delar i texten. 

Om eleverna ska blir kritiska 

och självständiga läsare måste 

klassrumsmiljön stötta eleverna 

i hur de ska angripa texter för 

att det ska bli meningsfullt. 

The Influence of Personality 

Characteristics on 

Children's Intrinsic 

Reading Motivation 

Emma 

Medford & 

Sarah P. 

McGeown 

2012 

Studiens syfte är att 

undersöka hur och om 

elevernas 

personlighetsdrag påverkar 

deras motivation till 

läsning.  

Resultatet visar ett samband 

mellan elevernas 

personlighetsdrag och 

motivation till att prestera. 

Motivationen till läsning kan 

vara svår att ändra beroende på 

vad eleven har för 

personlighetsdrag. 

The role of teachers' 

cognitive support in 

motivating young Hong 

Kong Chinese children to 

read and enhancing reading 

comprehension 

Yin-Kum 

Law 

2011 

Studiens syfte är att 

undersöka förhållandet 

mellan motivation och 

läsförståelse, elevernas 

upplevelser av lärarnas 

instruktioner samt att 

observera lärares kognitiva 

stöttning i elevernas 

läsförståelse. 

Resultatet visar att elevers 

motivation ökade vid lärares 

instruerande undervisning. 

Lärare som utmanade elever, 

skapade lektioner efter deras 

nyfikenhet, gav dem syfte till 

läsning som de kunde 

omvandla till sin verklighet, 

gav dem självständighet samt 

gav dem erkännande för sin 

arbetsinsats fick bättre 

läsförståelse. 

Lärarnas kognitiva stöttning 

resulterade i att eleverna blev 

motiverade till att läsa vilket 

ledde till en förbättrad 

läsförståelse. 

Relations among Personal 

Initiative and the 

Development of Reading 

Strategy Knowledge and 

Reading Comprehension 

Greta J. 

Warner, Doris 

Fay, & 

Nadine 

Spörer 

2017 

Studiens syfte är att se 

effekten av elevernas 

initiativtagande på deras 

läsförståelseutveckling 

genom kunskaper av deras 

lässtrategier. 

Resultatet visar att elevens 

egna initiativtagande är en 

bidragande faktor till att 

lyckas i skolverksamheten. 

Undervisningen ska inrikta sig 

på träna och uppmuntra 

elevernas ansvarskänsla inom 

skolverksamheten för att de ska 

kunna känna en självständighet. 
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Artiklar Författare & 

publiceringsår 

Studiens 

syfte/Frågeställningar 

Resultat Slutsats 

Developmental Dynamics of 

Early Reading Skill, 

Literacy Interest and 

Readers' Self-Concept 

within the First Year of 

Formal Schooling 

Bente R. 

Walgermo, 

Njål Foldnes, 

Per H. 

Uppstad och 

Oddny J. 

Solheim 2018 

Studiens syfte är att se 

relationen mellan tidiga 

läskunskaper, läsintresse 

och elevens läsidentitet. 

Resultatet visar på en 

korrelation mellan 

läskunskaper och 

självuppfattning men inte 

mellan läskunskaper och 

läsintresse.  

Forskarna menar att kopplingen 

mellan självuppfattning och 

tidiga läskunskaper påverkar 

barnens utveckling redan före 

skolstarten. 

 

 

 


