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Läsförståelse är en central och viktig i del i skolans alla ämnen och det behövs för att 

fungera väl i dagens samhälle. Vi har därför undersökt hur lärare kan arbeta för att främja 

en god läsförståelse och läsmotivation. Syftet med litteraturstudien är att analysera vad 

forskning belyser kring hur elevers läsförståelse kan utvecklas i klassrummet, samt vilken 

betydelse motivationen har för elevers läsförståelse i årskurs 1-3. Följande frågeställningar 

besvaras i resultatet: 

- Hur kan lärare utveckla elevers läsförståelse i svenskundervisningen? 

- Hur kan läraren påverka elevernas läsmotivation? 

Vårt undersökningsmaterial innefattar både nationell och internationell forskning och 

olika publikationer så som doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar. Vi satte upp 

kriterier för våra val av källor och utgick sedan från dem i våra sökningar. 

I denna studie görs kopplingar mellan våra källor och det sociokulturella perspektivet. 

Resultatet visar att läraren spelar en stor roll i utvecklingen av elevers läsförståelse och 

läsmotivation genom flera faktorer. Slutsatsen är att läsförståelse kan utvecklas genom 

gemensam läsning, planering, samtal och motivation där läraren spelar en stor roll i form 

av planering och modellering.  
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1. Inledning 

För yngre elever är det av stor vikt att lära sig förstå och använda texter under hela 

skolgången. Vanligtvis kopplas läsförståelse till ämnet svenska men det är minst lika viktigt i 

resterande skolämnen. I alla ämnen läser man text och saknas en god läsförståelse kan det 

leda till sämre skolresultat överlag (Reichenberg, 2008, s. 7). Läsförståelse är därför en 

central del inom alla skolämnen, men även fast det är så viktigt så visar tidigare resultat från 

PISA, Program for International Student Assessment, (Skolverket, 2013, s. 13) att 23 % av de 

svenska eleverna som utfört testet ligger under den grundläggande nivån för läsförståelse. 

Denna nivå anses vara den lägsta nivån och det är viktigt att man kan komma upp till denna 

nivå för att klara sig i samhället. Den senaste rapporten visar att Sverige har förbättrat sig men 

det är fortfarande 18 % som inte når den grundläggande nivån (Skolverket, 2016c, s. 21). 

Resultatet visar att läsförståelsen går åt rätt håll men det är viktigt att fortsättningsvis sträva 

mot att elevers läsförståelse ska bli bättre.  

 

Utifrån erfarenheter från våra verksamhetsförlagda utbildningar [VFU] har vi upplevt att 

elever inte själva är medvetna om de strategier man kan använda när man läser för att förstå 

innehållet i en text. Många gånger upplever vi att eleverna lägger så mycket fokus på att 

avkoda en text att dess innehåll hamnar i skymundan. Vi vill göra studien för att undersöka 

hur man kan arbeta för att utveckla elevers läsförståelse och läsmotivation. Vårt fokus ligger 

på hur elever kan utveckla läsförståelsen och teorin som studien lutar sig på är det 

sociokulturella perspektivet. Vi kommer även studera hur elevers motivation kan bidra till en 

bättre läsförståelse. Utifrån VFU har vi sett att framförallt de svagare läsarna saknade läslust 

och därför anser vi att motivationen är en viktig del att studera vidare för att se hur det kan få 

fler elever mer engagerade. Vi ser denna studie som en möjlighet till att fördjupa våra 

kunskaper kring läsförståelse samt läsmotivationens betydelse för förståelsen. I vår framtida 

lärarroll kan vi dra stor nytta av denna studie och använda oss av den i praktiken.  

 

För att få fram material i vår studie har vi använt av oss söktjänsterna Swepub, Primo och 

ERIC där vi har fått fram vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. Att läsa och skriva 

hör ofta samman men i denna studie har vi valt att rikta in oss mer på läsning för att gå in mer 

på djupet (Wengelin, 2013, s. 71). Det finns många olika texttyper och genrer men vi har valt 

att fokusera på både skönlitteratur och sakprosa då vi anser att båda två fungerar bra i arbetet 

med läsförståelse.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera vad forskning belyser kring hur elevers läsförståelse kan 

utvecklas i klassrummet, samt se vilken betydelse motivationen har för elevers läsförståelse i 

årkurs 1-3.  

- Hur kan lärare utveckla elevers läsförståelse i svenskundervisningen? 

- Hur kan läraren påverka elevernas läsmotivation? 
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3. Bakgrund 

I avsnitt 3.1 ges en definition av vad läsning är enligt litteratur och hur läsning blir möjlig. 

Vidare nämns och förklaras olika lässtrategier som kan användas när man tar sig an en text. 

Begreppet motivation förklaras samt hur viktig motivationen är för elevers läsförståelse. Det 

framgår även vilken teori (3.2) vi utgår från och vad styrdokumenten (3.3) säger kopplat till 

läsning.  

3.1. Vad innebär läsning? 

Lundberg & Herrlin (2003, s. 8-9) menar att läsning innehåller fem dimensioner som 

samspelar med varandra. De fem dimensionerna är: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, 

flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Att vara fonologiskt medveten gynnar 

ordavkodningen medan ordavkodningen i sin tur påverkar den fonologiska medvetenheten 

och flytet i läsningen. När avkodningen går snabbt kan man lättare se hur flytet i läsningen 

ska vara i en text. Vid en fin rytm i läsningen, det vill säga läsflyt, är det lättare att identifiera 

ord, alltså ordavkodningen. Flytet i läsningen har även en positiv effekt på läsförståelsen 

samtidigt som en god läsförståelse har en positiv effekt på flyt i läsningen. Kan man läsa med 

flyt är det även lättare att förstå den lästa texten bättre. Den energin som man då istället hade 

behövt lägga på avkodning kan läggas på förståelsen. Att ha en god läsförståelse är viktigt för 

att få ett läsintresse och själva läsintresset gör förståelsen av en text bättre (ibid). 

 

Figur 1. (Lundberg & Herrlin, 2003, s. 9).   

Läsning innebär både att avkoda och skapa förståelse av innehållet i en text, dessa 

komponenter är beroende av varandra för att läsning ska bli möjlig. Avkodning innebär att 

ljuda en text, det handlar om att läsaren måste kunna koppla fonem och grafem, vilket kallas 

att ett barn har knäckt koden. Det innebär att man omkodar de avkodade bokstäverna till ljud 

(Alatalo, 2016, s. 46).  Det betyder dock inte att man skapat en förståelse av texten, det är 

först när avkodningen sker automatiskt som läsaren även kan tolka innehållet i en text 
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(Glentow Druid, 2006, s. 30). Detta kan kopplas till automatiseringsteorin om läsflytets roll 

för läsförståelsen. Individen har en begränsad mängd uppmärksamhet för kognitiva uppgifter, 

vilket innebär att ju mer uppmärksamhet avkodningen tar, desto mindre mängd 

uppmärksamhet finns till förståelsen av en text. För en god läsförmåga ska eleven kunna 

avkoda en text automatiskt så att förståelsen får all fokus (Alatalo, 2016, s. 55, 74). Elevers 

läsförmåga är viktig genom hela skolgången eftersom det är genom läsning som de utvecklar 

kunskaper i alla ämnen (Reichenberg, 2008, s. 7). 

 

Läsning = avkodning * förståelse är en vanligt förekommen formel och betyder att båda 

parter är beroende av varandra för att läsning ska bli möjlig. Till formeln har flera forskare 

även lagt till motivation som en viktig faktor för att läsning ska bli möjlig (Frank & Herrlin, 

2016, s. 67). 

3.1.1. Lässtrategier 

Lässtrategier innebär att läsaren bestämmer sig för en aktivitet för att sedan kunna tillägna sig, 

organisera och få information från den aktuella texten (Bråten refererad i Westlund, 2009, s. 

124). En god läsare är medveten om att det finns olika strategier och vet när en viss strategi 

passar att användas (Westlund, 2009, s. 125). Den goda läsaren vet vad som ska göras om 

svårigheter uppstår i läsningen, detta till skillnad från svaga läsare som saknar denna förmåga. 

Strategier som läsaren kan tillämpa i läsningen när det uppstår problem är exempelvis att läsa 

om, ställa frågor och ta hjälp av bilder (Westlund, 2009, s. 125). För att eleverna ska tillägna 

sig dessa strategier måste de få kunskap om strategierna och hur de kan användas, och det 

sker genom modellering av läraren (Westlund, 2009, s. 38).  Läraren visar hur olika strategier 

kan användas genom att tänka högt så att eleverna får syn på tankeprocessen. Detta ska leda 

till att lärare och elever tillslut tänker tillsammans och att eleverna utvecklas till att bli mer 

aktiva och motiverade läsare. Det är viktigt att eleverna förstår varför strategin används för att 

de sedan ska kunna använda den i andra kontexter (Westlund, 2009, s. 38-39). Läraren har en 

viktig roll och måste kunna sätta ord på sina tankar när hen läser för att undervisningen ska bli 

så tydlig och bra som möjligt så att eleverna utvecklar en djupare förståelse (Stensson, 2006, 

s. 30). 

3.1.2. Elevers läsmotivation 

Motivation är ett svårtolkat begrepp och det finns många olika definitioner av vad det innebär 

(Roe, 2014, s. 51-52). En förklaring av vad motivation är nämner Imsen (2006, s. 457), 

motivation är en blandning av tankar, känslor och förnuft som färgar våra handlingar. För vårt 
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mänskliga beteende är motivationen en central del och är det som håller oss igång och ger mål 

och mening (ibid).  När elever ska läsa en text är motivationen en central del, och som lärare 

bör man förklara syftet med den text som ska läsas för att motivera eleverna (Roe, 2014, s. 

115). Vidare nämner Roe (2014, s. 169) John Guthries motivationsprogram. Guthrie, menar 

enligt Roe (2014, s. 169), att lika stor vikt som läggs på lässtrategier även ska läggas på 

motivation eftersom det är lika viktigt. Programmet avser att motivera elever och innehåller 

fem områden, varje område har konkreta insatser för att motivera eleverna och dessa konkreta 

insatser har prövats i praktiken och även varit föremål för vetenskapliga studier (Roe, 2014, s. 

170). De fem områdena är bemästrandemål, kontroll och val, social interaktion, förväntan och 

bemästra och intresse. Bemästrandemålet innebär bland annat att ge eleven mål som har 

relevans och som de kan klara av, samt belöna arbetsinsatsen. Kontroll och val innebär att ge 

eleven valmöjligheter så att eleven gör egna medvetna val som skapar ett ägarförhållande. 

Social interaktion innebär att eleverna ska få upp ögonen för att det är roligt att diskutera text 

med andra och för att det ska bli möjligt måste diskussionen ta en stor plats. Förväntan och 

bemästra innebär att eleverna ska tro på sig själva. Det är viktigt att eleverna själva vågar tro 

att de klarar av att läsa en text och därför bör man bygga upp elevernas självförtroende och 

koppla texterna till deras nivå. Intresse innebär att texterna som eleverna möter ska vara 

tilltalande, därför ska man utgå från elevens intresse. Detta kan ske genom att utgå från 

elevers personliga erfarenheter och att de får uttrycka vad de känner kring en text och koppla 

det till den egna verkligheten. Det är även viktigt att variera innehållet i undervisningen för att 

öka engagemang hos eleverna (ibid). Roe (2014, s. 115) menar att läraren bör koppla 

innehållet till elevers tidigare erfarenheter för att skapa nyfikenhet kring texten. Vidare 

nämner Roe (2014, s. 98) att kunskap om begreppsförståelsen är väsentligt för att elever ska 

känna sig mer trygga inför texter de möter vilket leder till ökad motivation. Elevers 

engagemang för läsning förloras om de ständigt möter begrepp som är svåra att förstå och 

därför är det angeläget att lärare går igenom betydelsefulla ord innan eleverna ska läsa (ibid).  

 

Inom motivation finns inre och yttre motivation och de skiljer sig åt (Imsen, 2006, s. 466). 

Inre motivation innebär att motivationen kommer inifrån och att aktiviteten utförs på grund av 

ett intresse och ska vara meningsfull för individen. Yttre motivation innebär däremot att 

individen är ute efter belöningar, ett exempel är att många elever lär sig saker för att sedan få 

ett bra betyg och inte för att det finns ett intresse att skapa sig kunskap. Betyget blir en 

belöning för det man gjort och kopplas till yttre motivation eftersom aktiviteten egentligen 

inte är meningsfull på det viset att individen har ett intresse (Imsen, 2006, s. 466). 
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3.2 Den sociokulturella teorin 

Studien kopplar till den sociokulturella teorin vilket innebär att undervisningen utgår från att 

vi lär tillsammans med andra. I följande avsnitt utgår vi från Säljös (2014) tolkning av 

Vygotskijs syn på lärande. Vygotskij menade att vårt språk är ett viktigt redskap och vid 

kommunikation och samspel med andra kan människan uttrycka sig (Säljö, 2014, s. 301). 

Vygotskij använde liknelsen att språket är vår partner, i allt människan gör. Med språket kan 

vi uttrycka oss, förstå världen och även fördjupa vår förståelse. Vygotskij ansåg att det är med 

hjälp av språket, både det skrivna och talade som människan kan kommunicera och skapa en 

gemensam förståelse (ibid). Vygotskijs syn på lärande och utveckling var att människan 

ständigt är i utveckling och alltid har möjligheter att utveckla kunskap i de situationer som 

den befinner sig i (Säljö, 2014, s. 305). Han menade att utveckling inte endast är begränsad 

till barn utan att det är något som människor alltid befinner sig i på något sätt, att vara i 

utveckling är ett naturligt läge för människan. Samspel och kommunikation menade 

Vygotskij, (Säljö, 2014, s. 307) blir vägar in till lärande och utveckling. Han menade att 

kunskap inte överförs mellan människor utan kunskap är något som vi deltar i.  

 

Vygotskij införde begreppet den proximala utvecklingszonen vilket innebär att eleven 

befinner sig i två utvecklingsnivåer. I elevens aktuella utvecklingsnivå kan eleven 

självständigt klara uppgifter medan eleven i den andra nivån behöver vägledning av vuxna för 

att lösa uppgifter (Bråten 1998, s. 42-43). Undervisningen bör sträva mot de ofärdiga 

lärprocesserna. Alltså, den proximala utvecklingszonen är utrymmet mellan den aktuella 

nivån och den nivån eleven strävar mot. Undervisningen ska väcka elevens intresse och vara 

meningsfull samt skapa ny betydelse för eleven. I dessa lärprocesser har språket en stor 

betydelse, dialog mellan lärare och elev ska prägla undervisningen då språket är det sociala 

redskapet (Bråten, 1998, s. 108-109). I det sociokulturella perspektivet ser man på samspel 

och lärande genom att det individen till en början behöver hjälp med från en kunnig person, 

klarar man sedan av att utföra själv. Den som lär sig behöver få och förstå utmaningar och 

sedan ta sig an dem på egen hand (Säljö, 2014, s. 306). 
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3.3. Styrdokument 

I syftet för svenskämnet står det att undervisningen ska genomföras på ett sätt som stimulerar 

elevernas läs- och skrivintresse (Skolverket, 2016b, s. 247). Vidare ska elever under hela sin 

skolgång ges redskap för att kunna ta sig an olika texttyper. Arbetet med lässtrategier följer en 

progression, eleverna i årskurs 1-3 ska knäcka koden och möta lässtrategier som de kan 

använda för att förstå och tolka texter. Vidare ska eleverna i årskurs 4-6 lära sig strategier för 

att urskilja budskap i text som både är skriven och det som står mellan raderna (Skolverket, 

2016a, s. 12). Eleverna i årskurs 7-9 ska ges möjligheten att använda lässtrategier genom att 

tolka, analysera och förstå texter från olika medier. De ska även urskilja texters syften, 

budskap, tema, motiv och vem som är avsändare (Skolverket, 2016b, s. 250). Vidare i 

kursplanen kan vi läsa att elever i årskurs 1-3 ska kunna återberätta och lyssna i olika 

situationer i klassrummet där samtal står i centrum (Skolverket, 2016b, s. 248). En vidare 

innebörd av detta är att eleverna ska kunna bygga upp kunskaper i att lyssna och tala till andra 

och föra samtal (Skolverket, 2016a, s. 15). 
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4. Metod 

I det här kapitlet behandlas studiens informationssökning, kriterier för inklusion, urval av 

material (4.1) och materialanalys (4.2). 

4.1. Informationssökning 

När vi började med vår sökning använde vi oss av söktjänsterna Primo och SwePub, men vi 

ville ha ytterligare internationell och nationell forskning så därefter använde vi oss även av 

söktjänsten ERIC, Educational Resources Information Center. Vi använde oss av följande 

sökord kopplat till studiens syfte och dessa sökord användes för att hitta material till vårt 

resultat: Högläsning OCH samtal, läsförståelse*, läsförståelse* OCH text*, ”student talk”, 

literacy AND envisionment, reading motivation AND children, read-aloud AND reading 

comprehension AND discussion AND reading aloud to others, skolans textsamtal OCH 

skönlitteratur, reading motivation AND reading comprehension, motivation for reading AND 

primary grade students AND self-efficacy. Majoriteten av källorna hittades via Primo och 

några enstaka via SwePub och ERIC. Vi använde oss även av kedjesökning med 

utgångspunkt i de vetenskapliga texterna och annan litteratur från bakgrunden. Innan vi 

hittade bra sökord som genererade bra källor kopplat till vårt syfte så sökte vi på andra 

sökord, exempelvis: läsförståelse* OCH lässtrategi*, denna sökning gav mest träffar på 

böcker och uppsatser, samma sak gäller även sökningen: boksamtal*. Under arbetets gång har 

syftet ändrats och därför fick vi göra ytterligare sökningar. En sökning var read-aloud AND 

reading comprehension vilket resulterade i 11 079 träffar och därför var vi tvungna att lägga 

till fler ord i en och samma sökning. Det ledde till långa sökord, exempelvis: read-aloud AND 

reading comprehension AND discussion AND reading aloud to others, vilket istället 

resulterade i 40 träffar.  

4.1.1. Kriterier för inklusion 

De källor som vi valde att ha med i vår studie valdes utifrån fyra kriterier. Det första kriteriet 

var att litteraturen skulle behandla läsförståelse och läsmotivation. Vårt andra kriterium var att 

få med både internationell och nationell forskning för att öka trovärdigheten. Vidare var det 

tredje kriteriet att källorna skulle ha publicerats på 2000-talet och inte tidigare, dock tog vi 

med några artiklar som är publicerade innan år 2000 för att vi ansåg att de var relevanta för 

vår studie och det var många som refererade till dem. Vårt fjärde och sista kriterium var att 

utgå från olika publikationstyper för att variera innehållet. 
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4.1.2. Urval 

Vårt urval till resultatet blev slutligen elva publikationer, åtta tidskriftsartiklar varav sju är 

internationella, samt tre nationella doktorsavhandlingar. Urvalet visas nedan i tabell 1 och 

presenteras efter vilket år de är utgivna med den äldsta publikationen först.  

Titel Författare Publikationstyp År Land 

Reciprocal Teaching of 

Comprehension- Fostering and 

Comprehension- Monitoring 

Activities. 

Palincsar, A.S & 

Brown, A.L. 

Tidsskriftsartikel 1984 USA 

Questioning the Author: A 

Yearlong Classroom 

Implementation to Engage Students 

with Text. 

 

Beck, I., McKeown, 

M., Sandora, C., 

Kucan, L., & Worthy, 

J. 

Tidskriftsartikel 

 

1996 USA 

Children’s Motivation for Reading: 

Domain Specificity and 

Instructional Influences 

Wigfield, A., Guthrie, 

J-T., Tonks, S., & 

Perencevich, K.  

Tidskriftsartikel 
2004 USA 

Litteraturarbetets möjligheter: en 

studie av barns läsning i årskurs F-

3. 

Jönsson, K. Doktorsavhandling 2007 Sverige 

First-Grade Students' Motivation 

and Achievement for Reading, 

Writing, and Spelling. 

Wilson, K-M,. & 

Trainin, G. 
Tidskriftsartikel 

 

2007 USA 

Making the very most of classroom 

read-aloud to promote 

comprehension och vocabular. 

 

Santoro, L. E., Chard, 

David J., Howard, L. 

& Baker, Scott K. 

Tidskriftsartikel 

 

2008 USA 

The role of teachers’ cognitive 
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Tabell 1. 

4.2. Materialanalys 

Vi har sammanställt våra analyserade källor i en analysöversikt (bilaga 1) där vi utgick från 

källornas syfte, metod och resultat. För att sammanställa forskningen har vi läst och 

analyserat materialet grundligt och fokuserat på innehåll kopplat till vårt syfte och 

frågeställningar. Vi utgick från vårt första kriterium vilket var att litteraturen skulle behandla 

läsförståelse och läsmotivation (kap 4.1.1.) och fick fram likheter och skillnader i 

forskningen. De kategorier vi fick fram genom sammanställningen är: gemensam läsning – 

vägen till samtalet (5.1), planering (5.2) Samtal (5.3) och motivation (5.4). När vi sorterade 

vårt material användes färgkodning där exempelvis motivation var blå. Till en början 

fokuserade vi endast på att leta efter exempelvis motivation i alla källor för att sedan leta efter 

samtal i alla källor, men vi ansåg att det tog för lång tid och istället tog vi en källa i taget och 

fokuserade på allt vi kunde använda oss av i den. För att inte viktiga aspekter skulle gå 

förlorade så gick vi igenom vårt material ytterligare en gång till när vi hade skrivit vårt första 

utkast. Vi läste våra källor igen och utgick från våra kategorier och använde oss av 

färgkodning, detta ledde till att vi fick fram mer material som kunde stärka vårt resultat. 

Många gånger fick vi gå tillbaka till våra källor för att läsa om för att få en bättre förståelse 

för innehållet. Vi använde oss av många internationella texter som krävde mycket bearbetning 

men även de nationella behövdes läsas fler gånger. 
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5. Resultat 

I följande kapitel sammanställs vårt resultat utifrån de källor som det stödjer sig på, för en 

mer detaljerad beskrivning av källorna se bilaga 1. Utifrån vår analys fann vi dessa kategorier: 

gemensam läsning – vägen in till samtalet (5.1), planering (5.2), samtala (5.3) och motivation 

(5.4).   

5.1. Gemensam läsning – vägen in till samtalet 

Jönsson (2007, s. 9) använder begreppet gemensam läsning när hon refererar till aktiviteten 

när läraren läser högt för eleverna, då hon menar att ordet högläsning även kan associeras till 

andra aktiviteter så som när elever läser stycken högt i en gemensam text. Vi anser därför att 

gemensam läsning är ett lämpligare begrepp att använda än högläsning och kommer därför 

fortsättningsvis att använda oss av det. Ett sätt att arbeta med läsförståelse kopplat till samtal 

är att utgå från gemensam läsning och detta visar Eckeskog (2013, s. 91) är framgångsrikt i 

sitt resultat där gemensam läsning används som en utgångpunkt för att träna elevers strategier 

för att utveckla deras läsförståelse. Gemensam läsning anses många gånger vara en aktivitet 

förknippad med avkoppling och njutning men Santoro, Chard, Howard & Baker (2008, s. 

396) betonar betydelsen av att få ut det mesta av undervisningen och menar då att gemensam 

läsning även bör tas tillvara och inte bara användas för njutning. Den gemensamma läsningen 

kan integrera alla elever oavsett läsförmåga och skapa en gemenskap med en sammanhållen 

läsupplevelse. Klassen ”reser” tillsammans genom texten vilket betyder att de skapar en 

gemenskap kring texten (Jönsson, 2007, s. 10). Gemensam läsning har visat sig stärka elevers 

läsförståelse och ge goda möjligheter till att utveckla elevers läsförståelse (Santoro et al., 

2008, s. 407).  Genom kommentarer och frågor som eleverna ställer till text visar de 

delaktighet och att de har lyssnat. När eleverna försöker att förstå en text så bygger de upp 

föreställningsvärldar (Jönsson, 2007, s. 233). Föreställningsvärldar är en teori grundad av 

Langer (1998, s. 18) och innebär att människan kliver in i texten och börjar bygga en mental 

bild av vad texten handlar om, sedan rör den sig i texten och använder sig av tidigare 

erfarenheter för att utveckla en föreställning som kan växa genom flera olika vägar. Sedan 

stannar individen upp och tänker över vad hen vet om texten för att sedan lämna texten och 

distansera sig från de tankar som skapats och ibland analysera dem och skapa kopplingar till 

tidigare erfarenheter (ibid). Schmidt (2013, s. 61) skriver om föreställningsvärldar och 

förklarar det som tankar och känslor som vi känner när vi skapar en förståelse av en text.  
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5.2 Planering 

Planering är viktigt och måste ske noggrant om den gemensamma läsningen ska bidra till att 

öka elevernas förståelse (Santoro et al., 2008, s. 407).  För att eleverna ska utveckla sin 

läsförståelse är det väsentligt att de texter som läses gemensamt är betydelsefulla för eleverna 

och att de kan relatera till innehållet, texterna ska ha ett syfte (Santoro et al., 2008, s. 399). 

Den gemensamma läsningen är en social aktivitet och genom att planera och förbereda 

eleverna på texterna innan de ska läsas kan man öka meningsskapandet för eleverna. Det är 

grundläggande att eleverna exempelvis förstår svåra ord som dyker upp i texten (Schmidt, 

2013, s. 262). Svåra ord och begrepp ska introduceras och förklaras för att eleverna ska kunna 

förstå vad texten handlar om. Genom att introducera svåra ord bygger läraren upp elevernas 

ordförråd vilket bidrar till att de kan kommunicera sin läsförståelse (Varga, 2015, s. 51). 

Eckeskog (2013, s. 98) menar att det även är viktigt att läraren är uppmärksam på hur många 

ord som behöver förklaras då hennes resultat tyder på att eleverna förstår många ord när de 

sätts i sitt sammanhang och när lärarna läser med inlevelse. Vidare skriver hon (2013, s. 99) 

att bilder kopplat till text kan vara ett sätt att förbereda eleverna inför textens innehåll och 

locka deras intresse till texten. När läraren förklarar ord och begrepp kan bilder användas för 

att förstärka elevernas förståelse, efter att man förklarat ett ord kan läraren exempelvis rita en 

bild till eller visa en bild för att på så vis vara extra tydlig och nå fler elever (Schmidt, 2013, s. 

111-112). En förutsättning för att elever ska bygga upp ett ämnesrelaterat ordförråd är att 

läraren använder ett metaspråk och introducerar begrepp som sedan kan användas i 

klassrummet (Varga, 2015, s. 51). Vid den gemensamma läsningen är det nödvändigt att 

läraren tänker på vilken typ av böcker man väljer att använda för att de ska tilltala eleverna. 

Det är exempelvis viktigt att tänka på vad man väljer för ämne och vilken ålder boken är 

kopplad till. Vidare kan det vara bra att välja böcker med rika sammanhang så den 

gemensamma läsningen kan ligga till grund för diskussion (Santoro et al., 2008, s. 399).  

5.3 Samtala  

Strukturerade samtal är något som sker i metoden Questioning the Author som handlar om att 

läsaren ifrågasätter författaren. I resultatet av Beck, McKeown, Sandora, Kucan & Worthy 

(1996, s. 395) studie framkom det att lärare som använt sig av Questioning the Author 

förändrade sina frågor. Från början ställde de frågor vars svar gick att hitta i texten men 

frågorna utvecklades och kom att kräva mer tänkande av eleverna för att de skulle kunna 

konstruera en betydelse av texten. Resultaten visar att lärarnas förändring av frågor lett till 

ökat deltagande i samtal kring text. Lärarna fungerade även som förebilder och synliggjorde 
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vad de tänkte högt och på så vis fick eleverna syn på att även lärare kan ha svårt att tolka en 

text, lärarna modellerade för eleverna och hade en frågande inställning till texterna. Vidare 

visade elevernas beteende en utveckling av positiva attityder till lärande (Becks et al., 1996, s. 

399). Arbetet visar också att vilken typ av frågor som ställs inte är det mest betydande, utan 

snarare hur frågorna följs upp och hur läraren lyssnar till elevernas tankar och kommentarer 

(Eckeskog, 2013, s.98). Vidare menar hon att det är tankeutrymmet som är det positiva och att 

det är viktigare att ställa få effektiva frågor istället för många frågor under kort tid eftersom 

att risken finns att många frågor kan leda till att samtal med betydelse och djup uteblir. Vilken 

typ av frågor som läraren ställer påverkar elevernas tankar och hur de väljer att ställa frågor 

till text. Studien visar att lärare som ställer frågor om exempelvis stavning och ords betydelse 

påverkar eleverna i den mån att även de ställer den typ av frågor till texten istället för frågor 

kopplade till innehållet (Eckeskog, 2013, s. 99). Med rätt frågor kopplade till innehållet kan 

eleven utmanas och reflektera i samtalet och nyfikenhet för nya frågor väcks. Samtalet blir en 

process där man tillsammans bygger en förståelse och utmanas till ett fortsatt tänkande 

(Jönsson, 2007, s. 235).  

5.3.1 Samtala och skriva 

Gemensam läsning kopplas i flera studier ihop med samtal och skrivande i läslogg som en 

metod för att utveckla elevers läsförståelse. Läsloggen används för att skriva ner tankar som 

eleverna får under den gemensamma läsningen och fungerar sedan som ett underlag i 

samtalen. Genom läsloggarna ges eleverna möjlighet att uttrycka tankar som de ställs inför i 

den gemensamma läsningen, när de sedan diskuterar med varandra får de syn på kamraters 

tankar vilket ger en förutsättning för att kunna tillämpa en fördjupning av de egna tankarna 

(Jönsson, 2007, s. 234 & Varga 2015, s. 46). Tillsammans med bland annat egen läsning och 

kombinationen mellan samtal, skrivande och gemensam läsning skapas en god grund till att 

elever utvecklas som läsare (Jönsson, 2007, s. 238).  

5.3.2 Lässtrategier och modellering 

Fyra strategier som kan användas när man ska ta sig an en text för att skapa en förståelse är att 

sammanfatta, ställa frågor, förutsäga, och klargöra. Palincsar och Brown (1984, s 120-121) 

använder sig av dessa strategier kopplat till reciprocal teaching, översatt ömsesidig 

undervisning och det innebär att eleverna lär av varandra med läraren som modell. Det finns 

många strategier man skulle kunna använda men just dessa fyra används i reciprocal teaching. 

När eleverna sammanfattar en text eller avsnitt av en text är det viktigt att de kan ge 

uppmärksamheten till det viktigaste och se om de har förstått. Ställa frågor till texten innebär 
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att eleverna koncentrerar sig på huvudinnehållet i texten och att de har en förståelse av texten, 

frågorna ska även framställas på egen hand. När eleverna ska klargöra innehållet i texten 

innebär det att de måste ha kritiska ögon på det som de läser, medan att förutsäga vad som 

kommer hända kräver att de försöker tänka framåt och producera slutsatser. Det som är 

gemensamt för alla fyra strategier är att de använder sig av tidigare kunskap. Om dessa fyra 

aktiviteter av strategier behandlas på rätt sätt har de en dubbel funktion, de fungerar för att 

skapa en förståelse men de är också ett sätt för läsaren att kontrollera om man förstått eller 

inte (ibid). Enligt resultatet ledde arbetet med reciprocal teaching till att förbättra elevers 

läsförståelse men det visar också att lärarens roll är väldigt viktigt och hur läraren fungerar 

som förebild för att skapa ett bra klimat i klassrummet (Palincsar & Brown, 1984).  

 

När strategierna används i samband med reciprocal teaching modellerar läraren till en början 

för att visa hur det kan gå till, precis som Becks et al. (1996, s. 399) och Eckeskog (2013, s. 

95) skriver om. Läraren demonstrerar hur det kan gå till att arbeta med de fyra strategierna 

medan eleverna deltar kopplat till den nivå de ligger på. Lärarens uppgift är då att vägleda 

eleven och mötas på en nivå som är lämplig för den specifika eleven. Till en början visade 

Palincsar och Browns (1984) studie att eleverna var passiva och hade svårt för att vara 

samtalsledare men med tiden lärde sig eleverna att anta rollen (Palincsar & Brown, 1984, s. 

124-125). Att ställa frågor till texten är en användbar lässtrategi men Varga (2015, s. 48) 

anser sedan att fokus bör flyttas från själva frågan och istället bör man fokusera på eleven och 

varför denna har ställt sin fråga. Blicken ska riktas mot den tolkning som eleverna har och 

läraren bör uppmana eleverna att göra deras tolkningsprocesser tydliga. Genom att eleverna 

får möjlighet att språkligt redogöra sina tolkningsprocesser ges de även möjlighet till att 

tillämpa läsupplevelsen med ett metaperspektiv (Varga, 2015, s. 50).  Elever ska självständigt 

kunna använda lässtrategier de fått kunskap om i olika kontexter och därför är det viktigt att 

läraren fungerar som ett stöd så att eleverna lär sig strategierna de behöver. Det som eleverna 

från en början gjort tillsammans ska de sedan klara på egen hand i sin läsning (Eckeskog, 

2013, s. 92). Det är viktigt att göra eleverna medvetna om deras användning av lässtrategier 

(Varga, 2015, s. 51) och lärarens uppgift blir därför att synliggöra för eleverna vilka strategier 

som används eller ska användas. Läraren kan även uppmana eleverna att självständigt 

använda strategierna samt benämna dem (Varga, 2015, s. 51). För att stödja eleverna 

ytterligare kan strategin även skrivas på tavlan för att göra eleverna mer medvetna om vilken 

strategi de ska använda (Varga, 2015, s. 52). Att modellera för sina elever i form av att 

använda olika lässtrategier vid gemensam läsning ska bidra till att eleverna utvecklar en bättre 
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förståelse för texterna samt öka läsintresset. Genom detta arbete får eleverna syn på hur de 

kan gå tillväga vid enskild läsning för att ta sig an en text (Eckeskog, 2013, s. 95). 

 

5.4 Motivation  

Nedan nämns motivationens betydelse för elevers läsförståelse och vi besvarar 

frågeställningen ”Hur kan läraren påverka elevernas läsmotivation?” 

5.4.1 Påverkan på elevers läsmotivation 

Drivkraften till elevers motivation är deras uppfattningar, värderingar och mål. Motivationen 

påverkas också av att de behöver tilltro till sin förmåga att utföra en uppgift. Aktiviteterna är 

viktiga för individen, de behöver vara användbara samtidigt som de även behöver intressera 

för att hen ska bli motiverad. Det finns inre och yttre motivation som kan påverka och det är 

den inre motivationen som på sikt ger engagemang i skolkontexter där en god läsförmåga kan 

leda till framsteg i deras resultat i skolan (Wigfield, Gladstone & Turci 2016, s. 191). Barn 

blir mindre motiverade och positiva till läsning när de blir äldre och forskarna (Wigfield et al., 

2016, s. 191) nämner att utvärderingen som lärare gör av elevers arbete bidrar till att deras 

motivation sjunker. Detta eftersom de tvivlar på sin kompetens till att utföra uppgifter när de 

inser sina svagheter i jämförelse med jämnåriga kamrater. Enligt Wigfield et al. (2016, s. 191) 

finns det undervisningsmetoder som kan försvaga barns inre motivation till lärande, det kan 

vara aktiviteter där läraren ger få försök till att locka fram deras intressen samt där texterna 

inte är betydelsefulla. Fortsättningsvis nämner Wigfield et al. (2016, s. 191) att när eleverna 

anser att de inte lär sig relevanta saker engagerar de sig mindre och därför är det viktigt att de 

får veta varför de lär sig det de ska lära sig.  

5.4.2 Instruktionsprogram för att stärka elevers läsmotivation 

Wigfield et al. (2016, s. 193) skriver att endast ett instruktionsprogram är effektivt för att 

förbättra elevers motivation, Concept-Oriented Reading Instruction [CORI]. I en 

undersökning av programmet fokuserade instruktionerna på att förbättra elevernas motivation 

till läsning och läsförståelse. Undervisningsmetoderna i CORI inriktas på ett innehåll kring 

vetenskap eller samhällskunskap (Wigfield et al., 2016, s.193). CORI ger eleverna de verktyg 

de behöver för att bli bättre läsare genom att använda lässtrategier. Verktygen är viktiga för 

att utveckla elevers self-efficacy1 till läsning och det som påverkar deras self-efficacy är deras 

                                                        
1 Self-efficacy handlar om individens tilltro till att själv klara av en viss handling. Exempelvis tron på att man 

kan läsa en text och förstå innehållet. 
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prestation i det de gör. För att eleverna ska förbättra sin läsning behöver de verktyg och det 

får de i form av lässtrategier som lärs ut i CORI. Genom att lära eleverna strategierna och 

göra dem medvetna om när de kan användas bygger läraren upp elevernas läsförståelse 

(Wigfield, Guthrie, Tonks & Perencevich, 2004, s. 307).  Detta styrker även Wigfield et al. 

(2016, s. 193) och de skriver att lärarna ska förbättra elevernas self-efficacy, självständighet i 

val av text, uppfattning om läsningens värde, inre motivation och samarbete i läsning. 

Exempelvis bör eleverna ges många valmöjligheter av texter för att de ska uppfatta att 

läsningen har ett värde. Genom valmöjligheter utvecklar eleverna sin self-efficacy som bidrar 

till att de känner framgång i sin läsning (Wigfield et al., 2016, s. 193). Genom att nå elevers 

inre motivation arbetar man med aktiviteter inom ämnet och ansluter det till intressanta texter. 

Fokus ligger på att eleverna ska utveckla kunskap och eleverna får valmöjligheter i val av 

böcker kopplat till ämnet (Wigfield et al., 2004, s. 307). Deras resultat (Wigfield et al., 2004) 

visar att elevers inre motivation till läsning och deras self-efficacy förbättras genom att arbeta 

med CORI. Wigfields et al. (2016) resultat visar att eleverna i undersökningsklassen hade en 

ökad motivation och engagemang till läsning. De visade även på bättre läsförståelse än andra 

elever som bara undervisats i lässtrategier utan att ha arbetat med metoder som ska ha 

påverkat deras motivation till läsning. Genom att använda CORI samverkade elevernas 

motivation och läsförståelse till följd av att eleverna började använda lässtrategier mer när de 

blev motiverade. Detta ledde i sin tur till ett förbättrat resultat i elevernas läsförståelse 

(Wigfield et al., 2016, s. 193).  

5.4.3 Lärarens stöd 

Law (2010, s. 73) nämner precis som Wigfield et al. (2016, s. 192) att elevers inre motivation 

är positivt kopplad till elevers läsförmåga. Law’s resultat (2010, s. 78) visar att elever som 

hade en inre motivation till läsning fick goda resultat i läsförståelseprovet som gjordes. De 

elever som ansåg att deras lärare motiverade dem till att läsa presterade bättre på 

läsförståelseprovet än de elever som inte ansåg det (Law, 2010, s. 79). I resultatet framgår det 

även att lärarnas undervisningserfarenhet inte hade en påverkan på elevernas poäng i 

läsförståelseprovet. Det som påverkade elevernas poäng positivt till läsförståelse var istället 

lärarnas motiverande undervisningsstrategier. De lärare som stimulerade sina elever till 

nyfikenhet i läsning och gav dem utmanande uppgifter där eleverna kunde koppla till sina 

egna erfarenheter presterade bättre i läsförståelseprovet. I undersökningen framgick det att 

lärarens kognitiva stöd motiverade eleverna till att stärka sin läsförståelse (Law, 2010, s. 79). 

Wilson och Trainins (2007, s. 262-263) resultat efter att ha studerat ett klassrum som arbetat 
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med CORI visar att elevers self-efficacy ökar genom programmet, vilket innebär att eleverna 

tror på att de kan lyckas med uppgiften. När eleverna deltagit i aktiviteter som främjade 

motivation för läsning förbättrades deras läsförståelse då de fick träna specifika lässtrategier, 

vilket även ledde till att eleverna fick bättre self-efficacy för att de klarar av att ta sig an text 

(Wilson & Trainin, 2007, s. 263). 
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6. Diskussion 

I det här kapitlet för vi en diskussion kring metoddiskussion (6.1) där vi kopplar till 

informationssökning och materialanalys, vidare förs en diskussion kring resultatet (6.2) om 

hur det kopplar till syfte och frågeställningar.  

6.1. Metoddiskussion 

Under arbetet med litteratursökningen insåg vi att det fanns mycket forskning kopplat till vårt 

syfte, därför fick vi begränsa oss ytterligare i sökningarna för att hitta relevant forskning. 

Kriterierna för inklusion var till hjälp vid sökningen då de gjorde det tydligt för oss vad vi 

sökte efter och vad som var relevant för vår studie. Till en början använde vi oss av samma 

sökord i både SwePub och Primo, men då vi använde oss av många svenska sökord kopplades 

inte detta till ERIC, däremot de sökord som användes i ERIC användes även i SwePub och 

Primo.  

 

Vid vår första litteratursökning fann vi material som vi tänkte använda men vid granskning av 

texterna var det många som inte var relevanta och därför fick vi avstå från dem.  Detta ledde 

till att vi var tvungna att göra ytterligare sökningar för att hitta material till vårt resultat. 

Mycket av den forskning som vi har använt är internationell då det var svårt att hitta svensk 

forskning som var peer-reviewed och kopplad till det innehåll vi sökte. Många av de 

internationella texterna var svårlästa och krävde mycket bearbetning för att skapa en 

förståelse och dessa texter bearbetade vi tillsammans, medan den nationella var enklare att 

bearbeta. Vi anser att vårt stora utbud av internationell forskning blandat med nationell 

forskning är en styrka i vår studie då det ger många olika perspektiv. Det som kan vara en 

svaghet i studien är att vi har några studier som inte är från 2000-talet vilket kan ha påverkat 

vårt resultat, men det är väldigt många som refererar till dessa författare och därför ansåg vi 

att texterna var viktiga att få med trots publikationsår. Vad vi hade kunnat göra annorlunda är 

att använda oss mer av vår översikt (bilaga 1) genom arbetets gång för att synliggöra likheter 

och skillnader i resultatet. I tidigare kurser under utbildningen har vi fått kunskaper om 

högläsning och samtal och hur de kan samspela, detta kan ha påverkat hur vi tolkat material 

och vad vi har valt att fokusera på.  
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6.2. Resultatdiskussion 

Gemensam läsning har i resultatet visat sig vara en aktivitet som främjar elevers läsförståelse. 

Aktiviteten kan användas på flera sätt, bland annat för att träna elevers lässtrategier 

(Eckeskog, 2013, s. 91) men det kan också ligga till grund för samtal (Jönsson, 2007; Santoro 

et al. 2008; Varga, 2015; Beck et al. 1996). Enligt Skolverket (2016b, s. 247) ska 

undervisningen i ämnet svenska stärka elevernas vilja och intresse till att läsa och skriva och 

därför är val av text en viktig del i lärarens arbete. Den gemensamma läsningen ska syfta till 

att stärka elevers läsförståelse och inte bara användas som en njutning eller avkoppling 

(Santoro et al., 2008, s. 396). Den gemensamma läsningen ska ha ett syfte och inte bara 

användas för att det finns tid över på lektionen, vilket vi genom våra verksamhetsförlagda 

utbildningar tyvärr sett vara fallet. Våra erfarenheter utifrån våra verksamhetsförlagda 

utbildningar är att lärarens val av text vid gemensam läsning påverkar elevernas engagemang 

och intresse. Om läraren väljer en text utan omsorgsfull planering kan det påverka 

engagemanget och intresset negativt och eleverna slutar lyssna. Detta resulterar i att läsningen 

används för sakens skull och inte enligt ett syfte som vårt resultat lyfter fram som en viktig 

aspekt (Santoro et al, 2008, s. 396). Det som är positivt med den gemensamma läsningen är 

att alla elever oavsett läsförmåga kan delta då eleverna själva inte ska läsa utan istället lyssna 

(Jönsson, 2007, s. 10).  

 

För att öka meningsskapandet i den gemensamma läsningen är lärarens planering väsentlig 

(Schmidt, 2013, s. 262).  För att elevers läsförståelse ska förbättras så finns det flera olika 

aspekter som läraren bör tänka på vid sin planering. De texter som läraren väljer att arbeta 

med bör koppla till elevers tidigare erfarenheter samt ha ett ämne som tilltalar och ett syfte 

(Santoro et al. 2008, s. 399). Detta för att eleverna ska bli nyfikna vilket kan öka deras 

motivation (Roe, 2014, s. 115). En annan aspekt är ordförrådets betydelse då det är viktigt att 

eleverna kan förstå svåra ord som dyker upp i texten (Varga, 2015, s. 51; Schmidt, 2013, s. 

262) för annars tappar de förståelse för innehållet. När eleverna möter ord som de inte förstår 

kan de förlora både sitt engagemang och sin trygghet (Roe, 2014, s. 98). Däremot så bör 

läraren planera och fundera över vilka ord som är väsentliga att förklara eftersom att eleverna 

kan förstå många ord när de läses i texten och ingår i ett sammanhang (Eckeskog, 2013, s. 

98). För att förstärka elevers ordförståelse ytterligare kan man använda bilder som stöd för att 

förklara orden tydligt, men också för att locka elevers intressen till texten (Eckeskog, 2013, s. 

99; Schmidt, 2013, s. 111-112). Vilka typer av frågor som läraren ställer till text är också en 

viktig del i lärarens planering då det påverkar hur eleverna ställer frågor till texten i samtal 
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(Eckeskog, 2013, s. 99). Utifrån vad de olika forskarna kommit fram till angående lärarens 

planering blir det tydligt hur viktig den är och det är något som vi tar med oss i vår 

kommande yrkesroll.  

 

Samtal om en text är en metod som återkommer i flera studier (Jönsson, 2007; Santoro et al. 

2008; Varga, 2015; Beck et al. 1996) och det är en aktivitet som gynnar alla elever oavsett 

läsförmåga då eleverna hjälps åt i tolkandet av text (Stensson, 2006, s. 124). Likväl som 

läraren har en stor roll i planeringen så visar sig lärarens modellering av lässtrategier vara en 

viktig del i samtalen. Det handlar om att läraren fungerar som en modell och tydligt visar hur 

man kan använda lässtrategier och vilka det är som används, detta för att eleverna ska få en 

tydlig bild av lässtrategierna och sedan kunna tillämpa dem på egen hand (Eckeskog, 2013, s. 

92: Varga, 2015, s. 51). Det framgår också att förståelsen av varför eleven ska använda en 

viss strategi är betydande då strategin sedan ska kunna användas i andra kontexter av den 

enskilda individen (Westlund, 2009, s. 38-39). Denna typ av modellering som beskrivs kan 

kopplas till den proximala utvecklingszonen då läraren först visar hur det kan gå till. Till en 

början är det läraren som demonstrerar men med tiden växer eleven i sin roll för att tillslut 

klara sig på egen hand utan att läraren visar hur man kan tänka eller vad för frågor man kan 

ställa till texten (Palincsar & Brown, 1984, s. 123). Enligt den proximala utvecklingszonen 

fungerar språket som ett socialt redskap och undervisningen bör alltid koppla till elevernas 

intresse för att skapa mening (Bråten, 1998, s. 108-109). Modellering kopplas till det 

sociokulturella perspektivet genom att eleven behöver få hjälp från någon som är kunnig för 

att klara en uppgift för att nästa gång klara det på egen hand (Säljö, 2014, s. 306). Som 

nämnts är modelleringen viktigt men även vilken typ av frågor som läraren ställer. 

Uppfattningen är att vilken typ av frågor som ställs är viktiga för elevernas utveckling av 

läsförståelse (Jönsson, 2007, s. 235: Beck et al., 1996, s. 399) och en aspekt är att det är 

uppföljningen av frågorna som är det som skapar mening i samtalen och därför är en viktigare 

del i utvecklingen av läsförståelse (Eckeskog, 2013, s. 98). En annan viktig aspekt i 

frågeställandet är lärarens val av frågor då elever tenderar att ställa samma typ av frågor som 

läraren gör vid modellering (Eckeskog, 2013, s. 99). Dock kan man vara kritisk till denna 

aspekt då Eckeskogs studie (2013) endast studerat fem lärare och loggböcker som de skrivit, 

medan Jönssons (2007) studie sträcker sig från att eleverna går i förskoleklass till årkurs 3 och 

där hon följt samma elever i en klassrumsstudie med en rik datasinsamling.  
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Motivationen är viktig för elevernas utveckling och specifikt den inre motivationen är 

meningsfull då ett intresse för aktiviteten skapas hos individen (Imsen, 2006, s. 466). Den inre 

motivationen syftar till att motivationen byggs på ett inre intresse till skolarbetet där en god 

läsförmåga ligger till grund (Wigfield et al., 2016, s. 191). Genom att elever har en inre 

motivation till läsning så ökar deras läsförståelse (Law, 2010, s. 78) och detta stödjer sig på en 

rik studie där 35 lärare på 11 skolor och 1056 elever i årkurs 2 deltagit genom audio- och 

videoinspelningar. Eftersom studien har denna omfattning anser vi att det resultat som den 

visar väger tungt. Läraren har en stor betydelse då hen inte bara ska förmedla lässtrategier 

utan också nå elevernas inre motivation. Detta kan vara utmanande och krävande då läraren 

måste ha ett engagemang och intresse för sina elever och vad som intresserar dem.  

 

Lärares utvärderingar av elevers arbete visar att lärares bedömning påverkar eleverna i den 

mån att det kan påverka motivationen negativt i form av att den sjunker. Detta eftersom 

eleverna ofta jämför sina resultat med andra elever, vilket kan göra att de tvivlar på sin self-

efficacy och kompetens till att utföra uppgifter (Wigfield et al., 2016, s. 191). Detta är även 

något som vi själva har erfarenhet av efter vår skolgång då man många gånger har jämfört sig 

med andra elever och deras resultat, vilket har påverkat ens tro på att man inte kan prestera 

och klara uppgifter. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi fått syn på hur elever 

påverkas av lärarens utvärderingar. Vi syftar på hur läraren väljer att gruppera eleverna vid 

par- och gruppläsning utefter deras resultat och prestation vilket både kan gynna eleven 

positivt och negativt beroende på hur eleven tolkar det. Av erfarenheter kan eleven känna 

stolthet och att hen är på samma nivå som övriga i gruppen medan en annan kan känna sig 

underlägsen sina kamrater vilket kan leda till att tron på sig själv sjunker. Därför är det viktigt 

att läraren tänker igenom hur hen utvärderar och hur det skulle kunna påverka elevernas 

motivation. Elevernas tro på att de klarar av uppgifter är viktig för att de ska förstå och nå 

framgång i sitt skolarbete (Roe, 2014, s. 179) och därför är motivationen viktig. För att arbeta 

med elevernas self-efficacy och tron på att de kan är CORI ett lämpligt program då det syftar 

till att förbättra elevernas self-efficacy genom att öka deras motivation till läsning och 

läsförståelse. Elever som får arbeta med CORI ökar sin motivation som i sin tur leder till att 

de kan använda sig av lässtrategier för att öka sin förståelse av text (Wigfield et al., 2016, s. 

193).  

 

Sammanfattningsvis har vi genom arbetets gång fått en större inblick för hur läraren på olika 

sätt kan arbeta för att utveckla elevers läsförståelse. Dels genom lärarens planering av arbetet 
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med gemensam läsning som sedan ligger till grund för samtal där modellering av lässtrategier 

spelar en viktig roll. Vidare har vi fått en större inblick i motivationens betydelse för 

utvecklingen av elevernas läsmotivation och vilka tillvägagångssätt lärarens kan använda för 

att stödja elevers läsmotivation. Denna studie har relevans för vår kommande yrkesroll och 

kan användas i praktiken. Studien lyfter ett viktigt ämne som bearbetas genom hela 

grundskolan och genom denna studie har vi fått kunskap och verktyg för hur läsförståelse kan 

utvecklas hos elever med läraren som stöd.  

 

Utifrån det resultat vi kommit fram till i studien skulle det vara intressant att vidare studera 

hur lärare motiverar sina elever till läsning och hur det påverkar deras läsförståelse. En annan 

tanke är att studera hur lärare lär ut lässtrategier och sedan arbetar med dem i klassrummet.  
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Bilaga 
 
 

Författare 
Titel 
Publikationstyp 
Tidsskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 
 

Syfte Design 

Urval  

Datainsamling 

Resultat 

Palincsar, A.S & Brown, A.L. 

 

Reciprocal Teaching of Comprehension- 

Fostering and Comprehension- Monitoring 

Activities. 

 

Tidskriftsartikel 

Cognition and Instruction, 1(2), 

http://www.jstor.org/stable/3233567   

 

1984 

USA 

Syftet med studien är att 

undersöka hur man kan 

främja och stärka elevers 

läsförståelse genom 

reciprocal teaching.   

I studien deltog 37 elever i årkurs 

6 där majoriteten av eleverna hade 

lässvårigheter. Genomförandet av 

studien gjordes två gånger, en 

gång i ett förekommande 

klassrum och en andra gång med 

undervisning av en instruktör.   

Resultaten visar på att reciprocal teaching kan 

bidra till att förbättra elevers läsförståelse, 

vidare visar resultatet på vikten av lärare som 

goda förebilder för att skapa ett bra klimat i 

klassrummet.   
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Kedjesökning 

 

Beck, I., Mckeown, M., Sandora, C., Kucan, 

L., & Worthy, J. 

 

Questioning the Author: A Yearlong 

Classroom Implementation to Engage 

Students with Text. 

 

Tidskriftsartikel 

 

The elementery School Journal, s. 386-414. 

doi: 10.1086/461835  

 

1996 

 

USA 

 

ERIC 

 

 

Syftet med studien är att 

undersöka hur Questioning 

the Author kan stärka 

elevers läsförståelse.   

Studien beskriver hur två lärare 

och 23 elever arbetar med 

Questioning the Author. Det är en 

kvalitativ studie där 

observationer, anteckningar och 

videoinspelningar har 

förekommit. 

Resultatet visar på att elevers deltagande 

kring samtal om text förbättrades på det sättet 

att deras tankar och frågor uppmuntrades.  

Vidare förändrades lärarens frågor till att bli 

mer meningsfulla för eleverna.   
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Wigfield, A., Guthrie, J-T., Tonks, S., & 

Perencevich, K.  

 

Children’s Motivation for Reading: Domain 

Specificity and Instructional Influences 

 

Tidskriftsartikel 

 

The Journal of Educational Research, 97(6), 299-

310. doi: 10.3200/JOER.97.6.299-310 

 

2004 

 

USA 

 

PRIMO 

Syftet med studien var att 

utforska hur CORI och SI 

påverkade elevers inre 

motivation och self-efficacy.  

I studien deltog 150 årskurs 3 elever 

som undervisades i CORI och 200 

elever som undervisades i SI, på fyra 

olika skolor. Studien sträckte sig 

under tolv veckor.  

Resultatet visar att CORI är ett program som 

utvecklar elevers inre motivation till läsning och 

deras self-efficacy. De elever som undervisades i 

SI utvecklade intte detta som de elever som 

arbetade med CORI gjorde.  

Jönsson, K. 

 

Litteraturarbetets möjligheter: en studie av 

barns läsning i årskurs F-3. 

 

Doktorsavhandling 

 

Syftet med studien är att 

utforska hur  

skönlitteratur bearbetas av 

elever samt  vilka 

förutsättningar som finns för 

att bygga 

föreställningsvärldar.   

Detta är en etnografisk 

klassrumsstudie där författaren 

studerat sin egen verksamhet med 

hjälp av observationer, video- och 

audioinspelningar.   

Resultatet visar att gemensam läsning och 

samtal utvecklar elevernas förståelse för det 

lästa. Det visar också att de bygger 

föreställningsvärldar vid gemensam läsning 

samt att högläsning ska ske i interaktion med 

både samtal och skrivande för att 

litteraturarbetet ska vara fullbordat.   
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Lunds universitet, Malmö studies in 

educational sciences  

 

2007 

 

Sverige 

 

SwePub 

 

Wilson, K-M,. & Trainin, G. 

 

First-Grade Students' Motivation and 

Achievement for Reading, Writing, and 

Spelling. 

 

Tidsskriftartikel 

 

Reading Psychology, 28(3), 257-282. doi: 

10.1080/02702710601186464  

2007 

 

Studiens syfte var att 

undersöka vilka faktorer 

som påverkar elevers 

motivation för läsning, 

skrivning och stavning med 

hjälp av ett program som 

kallas  

ELMS. (Early, Literacy, 

Motivation, Survey).   

198 elever i årskurs 1 svarade på 

frågor som mäter skrivningar, 

self-efficacy och upplevd 

kompetens. Programmet (ELMS) 

använder korta uppgifter med 

kontext kopplat till unga elever.   

Resultatet visar att det är möjligt att bedöma 

hur motivation påverkar prestation i första 

klass. Vidare visade resultatet att elever 

skiljer på self-efficacy för att läsa, skriva och 

stava.   
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USA 

 

PRIMO 

 

Santoro, L. E., Chard, David J., Howard, L. & 

Baker, Skott K. 

 

Making the very most of classroom read-

aloud to promote comprehension och 

vocabular. 

 

Tidskriftsartikel 

 

The reading teacher. y. 61(5). 396-408 doi: 

10.1598/RT.61.5.4  

 

2008 

 

USA 

 

PRIMO 

 

Syftet är att ta reda på om 

man kan integrera 

målmedvetna instruktioner 

samtidigt som högläsnings 

fungerar som njutning. 

Vidare studeras det hur 

specifika instruktioner kan 

förbättra elevers 

lässtrategier och 

läsförståelse vid högläsning.   

Undersökningen bestod av 24 

elever som medverkade. Det 

utformades lektioner med fokus 

på högläsning, läsförståelse och 

lässtrategier. Man jämförde två 

grupper, dels den grupp som 

arbetade enligt ramverket ovan 

och en grupp som arbetade efter 

en lärares egna procedurer.   

Resultatet visar att högläsning är ett utmärkt 

tillfälle för att bygga förståelse och elever 

som arbetade enligt ramverket som skapades 

visade bättre förståelse och ordförråd än den 

andra gruppen 
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Law, Y-K.  

The role of teachers’ cognitive support in 

motivating young Hong Kong Chinese children to 

read and enhancing reading comprehension 

Tidsskriftartikel 

Teaching and Teacher Education, 27, 73-84. 

doi: 10.1016/j.tate.2010.07.004  

2010 

Kina 

PRIMO 

 

Syftet med studien var att 

se hur lärares 

undervisningsmetoder  

relaterade till elevers 

motivation och läsförståelse 

i årkurs 2.   

Det var 35 lärare på 11 skolor och 

1056 elever i årskurs 2. De 

spelade in och filmade lektioner 

som lärarna höll och alla lärare 

fick instruktioner och arbetade 

med samma text. Eleverna fick 

göra ett läsförståelseprov i början 

för att mäta deras läsförståelse och 

eleverna fick även svara på frågor 

om deras inre och yttre motivation 

för läsning.  De mätte lärares 

strategier för att stödja elevers 

läsning genom observation 

Resultatet visade att eleverna tenderade till att 

utveckla bättre läsförståelse när läraren gav 

mer kognitivt stöd och använde mer 

motiverade undervisningsmetoder för att 

skapa motivation för läsning.   

Eckeskog, H. 

 

Varför knackar han inte bara på?: en studie 

om arbete med läsförståelse i åk 1-2 

 

Doktorsavhandling 

Studien syftar till att se hur 

lärare arbetar för att elever i 

årskurs 1-2 ska nå 

kunskapskraven för 

läsförståelse. Syftet är också 

att se hur detta arbete kan 

Författaren observerar och 

intervjuar lärare i 5 klasser. Hon 

observerade även insamlade 

loggböcker från lärarna.   

Resultatet visar att ett effektivt sätt att 

utveckla läsförståelse är i samspel med andra 

och att läraren fungerar som en modell för 

användningen av lässtrategier. Vidare bör 

läsförståelse utvecklas i tre olika former av 

läsning (enskild läsning, gruppläsning och 



 7 

 

Umeå universitet, Instutionen för språkstudier  

 

2013 

 

Sverige 

 

PRIMO 

 

påverka elevers läsförståelse 

och motivation. 

gemensam högläsning).   

Schmidt, C. 

 

Att bli en sån’ som läser: Barns menings- och 

identitetsskapande genom texter 

 

Doktorsavhandling 

 

Örebro universitet, School of Humanities, 

Education and Social Sciences  

 

2013 

 

Sverige 

Syftet är att ta reda på vad 

för texter elever använder 

och möter i sin vardag, 

samt vilka aktiviteter som 

sker omkring dem. Vidare 

är syftet att undersöka vilka 

möjligheter aktiviteterna 

innebär för elevernas 

menings- och 

identitetsskapande och 

deras skriftspråkliga 

lärande.   

Studien utgår från etnografiska  

utgångspunkter och är en 

kvalitativ studie som behandlar 

observationer av 9 elevers 

textaktiviteter i och utanför 

skolan.   

Resultatet visar på att elevers textaktiviteter 

skiljer sig åt från skola och hemmet. I skolan 

möter de oftast texter som är trycka och 

utanför skolan multimodala och multimediala 

texter som är kopplade till deras intresse. 

Vidare visar resultatet att elever inte ges 

tillräckligt med möjlighet att samtala om 

sådant de har läst i skolan.   
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PRIMO 

 

Varga, A. 

 

Metakognitiva perspektiv på 

läsförståelseprocessen – en studie av skolans 

textsamtal kring skönlitteratur 

 

Tidskriftsartikel 

Nordisk Tidskrift för allmän didaktik, 1(1), 

43-60.  

Hämtad från: http://hb.diva-

portal.org/smash/get/diva2:881461/FULLTE

XT01.pdf  2017-02-14  

 

2015 

 

Sverige 

 

PRIMO 

Studien syftar till att se hur 

litteratursamtal utvecklar 

metakognition hos elever.   

Studien studerar två klasser och 

fyra lärare och sträcker sig över 

fyra år. Fokus är på kvalitativa 

aspekter av lärarnas undervisning. 

Empirin har samlats in genom 

videoobservationer då forskaren 

inte deltagit under lektionen 

därför att undervisningen skulle 

vara precis som vanligt utan att 

påverkas av forskaren.   

Resultatet visar att elever kan utveckla sitt 

metakognitiva tänkande genom stöttning 

textsamtal och lärare. Eleverna utvecklade 

även förmågan att verbalt kunna 

kommunicera upplevelser vid läsning.   

http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:881461/FULLTEXT01.pdf
http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:881461/FULLTEXT01.pdf
http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:881461/FULLTEXT01.pdf
http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:881461/FULLTEXT01.pdf
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Wigfield, A., Gladstone, J., & Turci, L. 

 

Beyond Cognition: Reading Motivation and 

Reading Comprehension 

 

Tidskriftsartikel 

 

Child Development Perspectives, 10, 190-

195. doi: 10:1111/cdep.12184 

 

2016 
 
 
USA 
 
 
PRIMO 

Syftet med studien är att 

lyfta hur viktig 

motivationen är för elevers 

lärande.   

Författarna granskar tidigare 

forskning om barns motivation 

och diskuterar skolans arbete 

med motivation och i synnerhet 

läsmotivation och hur saker som 

kön och etnicitet även kan 

påverka motivationen till läsning.  

De studerar även metoden CORI 

(ConceptOriented Reading  

Instruction). Modellen syftar till 

att öka elevers motivation till 

läsning och läsförståelse där 

innehållet ofta är vetenskap eller 

samhällskunskap. Lärarna 

undervisar i lässtrategier som 

fokuserar på att förbättra 

elevernas self-efficacy, 

självständighet i val av texter, 

uppfattning om läsningens värde, 

inre motivation och samarbete i 

läsning. 

Resultatet visar att även om läraren kan 

många bra lässtrategier och hur de kan läras 

ut så spelar det ingen roll om motivationen 

saknas hos eleverna. Det visar även att 

eleverna som arbetar med CORI får större 

motivation och engagemang till läsning och 

bättre läsförståelse än elever som bara arbetar 

med lässtrategier.   

Bilaga 1. 


