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___________________________________________________________________________ 

Denna litteraturstudie syftar till att undersöka hur sambandet mellan lässtrategin 

inferensläsning och elevers läsförståelseutveckling presenteras genom tidigare forskning. 

Studien inriktar sig mot undervisning inom svenskämnet för årskurs F-3. Vidare belyser 

studien hur läraren genom språkutvecklande arbetssätt kan bidra till att utveckla 

elevernas läsförståelse. Läsutvecklingen lägger grunden för fortsatt kunskapsutveckling 

och är ett av skolans viktiga uppdrag. Lässtrategin inferensläsning kan utgöra en viktig 

del av identitetsskapandet eftersom eleverna genom strategin kopplar textens handling till 

egna erfarenheter och känslomässiga tillstånd. Alla elever får idag inte det stöd de 

behöver för att utveckla sin läsförståelse. Elever har dessutom olika förutsättningar att 

lära, vilket i sin tur ställer höga krav på lärarens kompetens och förmåga att anpassa 

undervisningen så att alla elever ges möjlighet att nå kunskapsmålen. Resultatet av det 

analyserade forskningsmaterialet visar sig knyta an till den sociokulturella teorin som 

belyser vikten av interaktion mellan lärare och elev. 

 Datainsamlingen har skett genom informationssökningar i olika databaser. Det material 

som undersökts består både av nationella och internationella vetenskapliga artiklar och 

journaler. Avgränsningar som tillämpats vid informationssökningen är bland annat att 

den undersökta forskningen ska vara av aktuellt publikationsår samt att den behandlar en 

åldersgrupp som är relevant i förhållande till studiens syfte, vilket presenteras närmre i 
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urvalet. I analysen av det undersökta materialet framkommer likheter och skillnader 

kring relationen mellan inferensläsning och läsförståelseutveckling. I studiens bakgrund 

förankras även litteratur som är relevant för studiens syfte samt kopplingar till svenska 

skolans styrdokument. Resultatet av studien visar att elevers läsförståelse utvecklas när 

lässtrategin inferensläsning undervisas genom dialogisk högläsning, frågeställningar och 

textsamtal. För att språk och läsförståelseutveckling ska ske är elevernas motivation samt 

interaktionen mellan lärare och elev avgörande. 

___________________________________________________________________________ 
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1. Inledning  

Vygotskij lyfter fram ett samband mellan ord och medvetandet på följande vis 

”Medvetandet avspeglar sig i ordet, så som solen i en liten vattendroppe. Ordet förhåller 

sig till medvetandet som den lilla världen till den stora, som en levande cell till 

organismen och som atomen till kosmos. Så är det också medvetandets lilla värld. Det 

meningsfulla ordet, är det mänskliga medvetandets mikrokosmos” (Vygotskij, 2010 

s.474). Denna litteraturstudie knyter an till Vygotskijs citat eftersom ordförståelsen och 

medvetandet är starkt förknippat med läsförståelsen och förmågan att göra inferenser. 

Elevers läsförståelseutveckling kan möjliggöra att elever tillägnar sig en vidare 

världsuppfattning.  

Denna litteraturstudie undersöker hur lärare kan arbeta språkutvecklande med lässtrategin 

inferensläsning för att gynna elevernas läsförståelse. Studien avgränsas till undervisning 

inom årskurserna F-3 eftersom läsundervisning inom dessa årskurser lägger grunden för 

fortsatt lärande.  Analyserad litteratur, forskning samt svenska skolans styrdokument 

ligger till grund för studien. Forskning som studien utgår ifrån har inhämtats genom 

informationssökningar i olika databaser. Det studerade området grundar sig i att elever 

har olika genetiska och sociala förutsättningar att lära (Lozic, 2019b). Det valda 

problemområdet utgår därför från hur läraren anpassar undervisningen så att alla elever 

har möjlighet att nå målen så långt som möjligt. 

Förmågan att kunna läsa är avgörande för elevers fortsatta skolgång. Skolan har därför ett 

viktigt uppdrag att visa förståelsestrategier och lära eleverna läsa (Reichenberg 2008, 

s.7). Det är läraren som bär ansvaret att undervisningen anpassas utifrån elevernas 

individuella behov (Wengelin & Nilholm, 2013, s.127). För att läraren ska kunna möta 

och utmana varje elev i deras utveckling är det viktigt att vara medveten om elevernas 

olika behov och förutsättningar (Jacobson, 2018 s. 193). Persson, (2018, s. 166–172) 

lyfter fram att elever i de tidiga skolåren främst möter skönlitterära texter och faktatexter. 

När skönlitterära texter analyseras är det naturligt att jämföra innehållet med egna 

erfarenheter och tolka handlingen utifrån personliga upplevelser. Detta bidrar till att 

skönlitteraturen blir en viktig del av identitetsskapandet. Elbro och Buch-Iversen (2013, 

s.438) menar att inferensläsning spelar en större roll i skönlitterära texter än i faktatexter. 

Studien kommer därför att utgå från läsundervisning som inkluderar skönlitterära texter. 



2 
 

Språkutvecklande arbetssätt har en avgörande betydelse för läsförståelseutvecklingen, 

därför är språkutvecklande arbetssätt även en viktig del av lässtrategin inferensläsning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

2. Syfte & frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur tidigare forskning belyser relationen mellan 

användning av lässtrategin inferensläsning och elevers läsförståelseutveckling i årskurs 

F-3. Detta syfte vill vi uppfylla genom att besvara följande forskningsfrågor: 

 

● Hur kan undervisning inom lässtrategin inferensläsning påverka elevers 

läsförståelseutveckling? 

● Hur kan ett språkutvecklande arbetssätt bidra till elevers läsförståelseutveckling? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras information i form av begrepp som är relevant för studiens 

undersökningsområde. Begreppen förklaras i syfte att skapa förståelse för studiens 

kommande resultat och diskussion. Ordningen av underrubrikerna påverkas inte av 

ordningen i syftesdelens frågeställningar utan har tillämpats med syfte att först skapa 

överskådlig inblick av ämnesområdet för att vidare koncentrera innehållet. Därför 

förklaras först ett språkutvecklande arbetssätt (3.1) därefter läsförståelse (3.2) och 

inferensläsning (3.3). Slutligen följer en koppling till våra styrdokument (3.4) i egenskap 

av skollagen och läroplanen. 

 

3.1 Språkutvecklande arbetssätt 

Ett språkutvecklande arbetssätt innebär att läraren genom sin undervisning skapar 

tillfällen där elevernas språk och begreppsanvändning stimuleras. Forskning tyder på att 

språkutvecklande arbetssätt behöver få en central roll inom undervisning eftersom 

språkutvecklingen i sin tur är gynnsam för kunskapsutvecklingen (Lozic, 2019a). 

Grundtanken inom ett språkutvecklande arbete är att eleverna känner tillit till sin egen 

förmåga och får känslan av att de bidrar till undervisningen (Tjernberg 2018, s.29). 

Eleverna behöver uppleva framgång, eftersom denna känsla är den starkaste drivkraften 

till att lära. Därför behöver läraren framhäva elevernas framsteg, stora som små (Elbro, 

2018, s.204).  

 

Språkutvecklande undervisning beskrivs av Wengelin och Nilholm (2013, s.137–138) 

vara strukturerad och välplanerad, samtidigt som den bör upplevas som meningsfull och 

motiverande för elevernas lärande. Arbetssättet beskrivs även av Reichenberg och 

Emanuelsson (2014, s.1) gynna läsförståelseutvecklingen bland eleverna. Tjernberg 

(2018, s.36–38) menar att när undervisning utgår från ett språkutvecklande arbetssätt 

samspelar språkets form, funktion och innehåll. Läraren uppmärksammar de språkliga 

nivåerna och integrerar dem i för eleven meningsfulla sammanhang. Dessutom förmedlar 

läraren språket till eleverna i många olika sammanhang såväl talat som skrivet. 

 

Forskning visar att lärarens kompetens är den mest betydelsefulla beståndsdelen för 

elevernas språkutveckling (Wengelin & Nilholm, 2013, s.137). Det är av stor betydelse 

att läraren följer upp varje elevs språkutveckling, modellerar lässtrategier samt erbjuder 
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det stöd som eleverna behöver för att utveckla den språkliga förståelsen. Undervisning 

inom språkutvecklande arbetssätt sker genom tydliga instruktioner, visuellt stöd, öppna 

frågeställningar samt begreppsförklaringar (Lozic, 2019a).  Interaktionen mellan lärare 

och elev utgör en central del inom språkutvecklande arbetssätt och gynnar elevernas 

möjlighet att nå kunskapsmålen. (Tjernberg, 2018, s.37). Interaktionen bidrar i sin tur till 

elevernas läsförståelserutveckling (Reichenberg, 2008, s.7). När läraren modellerar och 

visar strategier gynnas elevernas förståelse och därmed även förmågan att tillämpa 

inferenser (Reichenberg, 2008, s.84). Läraren bör ge eleverna möjligheten att uttrycka sig 

i meningsfulla och kontextuella sammanhang, “vi lär genom att använda språket” 

(Westlund, 2017, s.121). 

3.2 Läsförståelse 

Läsförståelse innebär att läsaren tillägnar en förståelse av textens innehåll (Persson, 2018, 

s.163). Innebörden av läsförståelse kan beskrivas genom den vetenskapligt beprövade 

modellen ” the Simple View of Reading” (SVR) som menar att läsförståelse är en 

kombination av elevers avkodningsförmåga och språkförståelse. Inom modellen beskrivs 

att den språkliga förståelsen består av förståelse för både begrepp och 

meningsuppbyggnad. Enligt SVR innebär inte en god avkodningsförmåga det samma 

som att vara en god läsare, det krävs även förståelse. Samtidigt är förståelse svårt att 

uppnå om ordavkodningsförmågan är bristande. På så vis är ordavkodningsförmågan och 

språkförståelsen beroende av varandra och lika betydelsefulla för att uppnå läsförståelse 

(Fälth, 2013). 

Läsförståelsen förutsätter användandet av tre färdigheter parallellt, att kunna använda 

bakgrundskunskap, förmåga att anpassa sin läsning samt tolkningsstrategier för att kunna 

förstå innehållet. Dessa färdigheter utvecklas under hela livet och är olika svåra att 

bemästra, därför behöver undervisningen erbjuda eleverna tid och övning (Persson, 2018, 

s.163). En annan viktig komponent för läsförståelseutvecklingen menar Jönsson (2016, 

s.97) är gemenskapen mellan lärare och elever. Gemenskapen bidrar till att eleverna får 

dela med sig och ta del av andras tankar, vilket gynnar meningsskapande och 

kunskapsutveckling. När en interaktion sker i klassrummet skapas en känsla av 

sammanhang vilket gynnar läsförståelseutvecklingen samtidigt som det även bidrar till 

elevernas personliga utveckling (Reichenberg, 2008, s.7) 
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Enligt forskning kan elevers läsförståelse förbättras om läraren tillämpar en strukturerad 

och språkutvecklande undervisning (Reichenberg & Emanuelsson, 2014. s.1). Under den 

tidiga läsinlärningen utgörs lärarens undervisning främst av högläsning och modellerande 

av lässtrategier. Så småningom lär sig eleverna att tillämpa lässtrategierna även vid 

individuell läsning (Persson, 2018, s.163). För att utveckla elevernas läsförståelse menar 

Schmidt (2017, s.9) att det är viktigt att undervisningen behandlar litteratur som är 

aktuell för elevgruppen och sammanhanget. Läsförståelsen underlättas om eleverna är 

förberedda på textens handling och har de bakgrundskunskaper som texten kräver, i form 

av egna erfarenheter och ordförståelse. Vid allt individuellt läsande behöver eleverna ges 

möjligheten att ta del av texter som intresserar dem och som är av en anpassad 

svårighetsnivå. Förutom valet av texter behöver läraren också beakta hur läsförståelsen 

ska undervisas och anpassas till varje elev. Dalton (2013, s.642) menar att när läraren 

tillämpar förståelsestrategier och inkluderar texterna i ett sammanhang gynnas elevernas 

förmåga att tillämpa inferenser.  

 

3.3 Inferensläsning  

Inferensläsning är en lässtrategi som innebär att läsaren läser mellan raderna, fyller i 

luckor i texten som inte är uttalade samt drar slutsatser utifrån egna kunskaper och 

erfarenheter (Dalton, 2013, s.642). Inferensläsning innebär även att läsaren upptäcker 

textens underliggande budskap (Filiatrault-Veilleux, Bouchard, Trudeau & Desmarais, 

2016, s.1100). Det finns två olika typer av inferenser, kunskapsbaserad och textbaserad. 

För att göra kunskapsbaserade inferenser krävs det att läsaren har bakgrundskunskaper 

och förmågan att aktivera dem vid läsning. För att göra textbaserade inferenser krävs det 

att läsaren kan koppla samman information som framkommer i texten (Carlson, van den 

Broek, McMaster, Rapp, Bohn-Gettler, Kendeou & White, 2014, s. 260).  

Förmågan att göra inferenser till texter har en avgörande betydelse för läsförståelsen, 

eftersom strategin medför att läsaren skapar sammanhang och mening för det lästa 

(Dalton, 2013, s.642).  För att läsaren ska uppmuntras till att göra inferenser behöver 

texten väcka ett intresse och skapa funderingar. Vidare är inferensläsning en avancerad 

process som eleverna behöver hjälp att behärska genom lärarens språkutvecklande arbete 

(Persson,2018, s.172). 
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Läraren har en central roll inom undervisning av lässtrategin inferensläsning. Tanken är 

däremot att lässtrategin ska överföras till eleverna och att de till slut självständigt ska 

tillägna sig de olika momenten i läsprocessen (Reichenberg, 2008. s.84). Vid 

undervisning av lässtrategin inferensläsning läser läraren till en början högt för eleverna 

samt modellerar och synliggör lässtrategier (Persson, 2018, s.187). Modellerandet kan 

vid högläsning ske genom att läraren ställer inferensfrågor, ger exempel på tolkning och 

fyller i det som inte direkt framkommer i texten. Läraren belyser även ledtrådar i texten, 

delar med sig av sin personliga förförståelse och vilka associationer som texten bidrar 

med (Reichenberg, 2008. s.84).  

Inferensläsning kan även undervisas genom den vetenskapligt beprövade 

undervisningsmodellen Reciprocal teaching (RT), på svenska även kallad för ömsesidig 

undervisning. Idén med RT är att eleverna gradvis själva ska ta över bearbetningen av 

texter efter det att läraren introducerat de olika stegen i arbetet. Eleverna arbetar 

tillsammans och delger varandra tankar och upplevelser i samband med läsningen och 

användandet av de olika strategierna (Persson, 2018, s.181). Ytterligare en vetenskapligt 

beprövad undervisningsmodell som kan tillämpas är Questioning the Author (QTA). 

Modellens grundtanke är att uppmuntra läsare till att vara aktiva och medskapande i 

läsprocessen. Undervisning inom QTA utgår från läsarens egna frågeställningar, 

gemensamma diskussioner och reflektioner (Reichenberg & Emanuelson, 2014, s.5–6).  

3.4 Styrdokument 

Det centrala innehållet för svenskämnet i årskurs 1 till 3 omfattar bland annat att elever 

genom undervisning ska få ta del av olika lässtrategier för att kunna förstå och tolka 

texter. Lässtrategierna ska även hjälpa eleverna att anpassa sin läsning utifrån textens 

innehåll och form (Skolverket, 2018, s.254). Inferensläsning är ett exempel på lässtrategi 

som hjälper eleverna att skapa djupare förståelse för det lästa. Vidare belyser det centrala 

innehållet vikten av att eleverna ska få möta olika typer av texter, däribland berättande 

texters innehåll, uppbyggnad och budskap (Skolverket, 2018, s.254).  

Läroplanen framför att undervisning ska utgå från elevernas tidigare erfarenheter och 

kunskaper samt främja ett fortsatt lärande. Vidare ska undervisningen anpassas utifrån 

varje elevs förutsättningar och enskilda behov (Skolverket, 2018, s.8), vilket har en stark 

koppling till språkutvecklande arbetssätt. Skolans språkutvecklande arbetssätt kan även 

kopplas till Skollagen (2010:800) paragraf tre ”Alla barn och elever ska ges den ledning 
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och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de 

utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål” (SFS 2014:458).  

4. Metod 

I metodavsnittet presenteras hur informationssökningen genomförts (4.1), samt vilka 

databaser som har använts. Vidare redogörs urvalsprocessen (4.2), följt av en 

materialanalys (4.3) inom det valda området som behandlar lässtrategin inferensläsning i 

förhållande till läsförståelse och lärarens språkutvecklande arbetssätt.  

 

4.1 Informationssökning  

Informationssökningen utgick till en början från databasen Primo, en digital katalog 

kopplad till Jönköping University som innehåller böcker, artiklar och andra 

publikationer. Vidare utgick informationssökning även från databasen ERIC (Education 

Resource Information Center), som innehåller artiklar och litteratur inom området 

pedagogik och psykologi. Genom databasen Swepub kunde informationssökningen 

inkludera vetenskapliga artiklar och avhandlingar framtagna av svenska lärosäten och 

myndigheter. Dessutom har informationssökningen skett i sökmotorn Google Scholar 

som erbjuder ett stort antal artiklar dock med en begränsad möjlighet att filtrera 

sökningarna, vilket ställer större krav på urvalet.  

 

För att finna relevant forskning inom området har sökningarna utgått från begrepp som: 

läsförståelse, språkutveckling och inferensläsning. Se tabell 1 för ytterligare sökord och 

sökkombinationer som har använts för att finna den forskning som litteraturstudiens 

resultat vilar på. En artikel som studien använder sig av hittades genom en kedjesökning 

som utgick från ursprungskällan till en studie funnen genom sökmotorn Google Scholar. 
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Tabell 1: Informationssökning 

SÖKTJÄNST OCH SÖKORD ANTAL TRÄFFAR TITEL 

PRIMO   

Sökning 1: Läsförståelse Sökning 1: 31 träffar “Elever i årskurs 3 läser och 

samtalar om texter: En 

interventionsstudie” 

ERIC   

Sökning 1: (“language develop*” OR 

“reading develop*”) AND method* AND 

(grade 3 OR third-grade OR primary 

school) 

Sökning 1: 3312 träffar “Language Teaching Strategies’ 

Impact on Third-Grade Students’ 

Reading Outcomes and Reading 

Interest”  

Sökning 1: (Inference* OR “deep read”) 

AND (educ* OR teach*)  

filtrerat till endast peer reviewed, år 2010-

2019, education level: elementary 

education, grade 1, grade 2, grade 3. 

Sökning 2: Ytterligare filtrering efter 

subject: inferences 

Sökning 1: 308 träffar 

Sökning 2: 192 träffar 

“Meaning Making With 

Picturebooks: Young Children’s 

Use of Semiotic Resources” 

Sökning 1: Inference generation 

Sökning 2: Med filter: peer reviewed, 

2010-2019, education level: elementary 

education, grade 3, grade1, grade 2 

Sökning 3: “Inference generation” 

Sökning 1: 169 träffar 

Sökning 2: 13 träffar 

Sökning 3: 7 träffar 

Artikel 1: “Effects of 

Comprehension Skill on Inference 

Generation during Reading” 

Artikel 2: “Linguistic Markers of 

Inference Generation While 

Reading” 

Sökning 1: Language develop* AND 

Preschool filtrerad med endast peer 

reviewed 

Sökning 1: 4405 träffar “Upping the ante to support 

language development”  

https://primo.library.ju.se/discovery/fulldisplay?docid=doaj_soai_doaj_org_article_9fd368ad588b4b0eb4e62757861fedc1&context=PC&vid=46JUL_INST:jul&lang=en&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,l%C3%A4sf%C3%B6rst%C3%A5else&facet=rtype,include,articles&offset=0
https://primo.library.ju.se/discovery/fulldisplay?docid=doaj_soai_doaj_org_article_9fd368ad588b4b0eb4e62757861fedc1&context=PC&vid=46JUL_INST:jul&lang=en&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,l%C3%A4sf%C3%B6rst%C3%A5else&facet=rtype,include,articles&offset=0
https://primo.library.ju.se/discovery/fulldisplay?docid=doaj_soai_doaj_org_article_9fd368ad588b4b0eb4e62757861fedc1&context=PC&vid=46JUL_INST:jul&lang=en&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,l%C3%A4sf%C3%B6rst%C3%A5else&facet=rtype,include,articles&offset=0
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Sökning 1: inference generation  

Sökning 2: filtrerat med endast peer 

eviewed, 2010-2019 samt education level: 

elementary education, grade 1, primary 

education, grade 2, grade 3  

Sökning 1: 169 träffar 

Sökning 2: 12 träffar 

“Fostering Inference Generation 

with Emergent and Novice 

Readers” 

  

Sökning 1: inference and reading and 

preschool. Filtrerat efter 2010-2019, 

english, peer reviewed 

 

Sökning 1: 20 träffar “Interactive Read-Alouds—An 

Avenue for Enhancing Children’s 

Language for Thinking and 

Understanding: A Review of 

Recent Research” 

Sökning 1: SU.exact("INFERENCES") 

AND SU.exact("READING 

COMPREHENSION") 

Sökning 2: begränsade till endast peer 

reviewed. 

Sökning 3: begränsade till skrivna mellan 

2010-2019 

Sökning 4: Begränsade education level: 

elementary education, primary education, 

grade 3, grade 2, grade 4, prechool 

education 

Sökning 1: 549 träffar 

Sökning 2: 413 träffar 

Sökning 3: 213 träffar 

Sökning 4: 66 träffar 

Artikel 1: 

“Inference generation, story 

comprehension, and language skills 

in the preschool years” 

Artikel 2: 

“Explicit Reading Comprehension 

Instruction in Elementary 

Classrooms: Teacher Use of 

Reading Comprehension 

Strategies” 

SWEPUB   

Sökning 1: Lässtrategier  

filtrerat med refereegranskning  

Sökning 1:14 träffar “Djupläsning och läsurstrategier”  

GOOGLE SCHOLAR   

Kedjesökning: Gårlin (2018) referenslista 

hittades Elbro & Buch-Iversen (2013) 

sökte på “Activation of Background 

Knowledge for Inferences Making” 

Sökning: 1 träffar “Activation of Background 

Knowledge for Inference Making: 

Effects on Reading Comprehension 
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4.2 Urval 

Urvalet i litteraturstudien utgår från syftet för att hitta relevant forskningsunderlag inom 

undervisning av lässtrategin inferensläsning kopplat till elevers läsförståelseutveckling. I 

enlighet med tillvägagångssättet som Nilholm (2017, s.8–9) presenterar i SMART 

(Systematic Mapping and Analysis of Research Topographies), inkluderar studien 

arbeten som anses vara av betydelse för det valda forskningsområdet. 

 

De inkluderingskriterier som tillämpats för de vetenskapliga publikationerna är att 

rubriken, nyckelorden eller abstrakten ska innehålla något av följande begrepp: 

språkutvecklande arbetssätt, inferenser, lässtrategier, läsförståelse eller tillhörande 

engelska motsvarigheter. Även artiklar publicerade från olika länder har inkluderats, 

detta för att få fler infallsvinklar av innehållet som undersöks. För att kunna exkludera 

texter som inte är forskningsgranskade har sökningarna filtrerats och begränsats till 

endast peer reviewed. Med avsikt att innehållet ska vara relevant i förhållande till skolans 

nuvarande mål och riktlinjer exkluderar studien publikationer publicerade innan 2011. 

Detta eftersom den nya upplagan av läroplanen ”Läroplan för grundskolan samt för 

förskoleklassen och fritidshemmet” kom att publiceras 2011.  

 

Genom att exkludera vetenskapligt framtagna texter skrivna på annat språk än svenska 

och engelska begränsades antalet träffar utefter våra språkliga kunskaper. Sökningarna 

har även filtrerats baserat på undervisningsnivå för att innehållet ska vara aktuellt i 

förhållande till vårt syfte som inriktar sig mot årskurs 1–3. För att finna ett större utbud 

av forskning som behandlar ämnet har några sökningar även inkluderat närliggande 

årskurser som förskola och mellanstadium, därför inkluderas även några publikationer 

som riktar sig mot något yngre och äldre elever än vald åldersgrupp. Dessa har använts 

då de bidrar till att besvara studiens syfte samt att de undervisningsmetoder som nämns 

är tillämpningsbara även för undervisning inom F-3. Nedan presenteras en urvalstabell 

(Tabell 2) som redogör vilka vetenskapliga texter som undersöks i litteraturstudien. 
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Tabell 2: Ursvalstabell  

FÖRFATTARE ÅRTAL PUBLIKATIONSTYP  TITEL LAND 

Carlsson, S., van den 

Broek, P., McMaster, 

K., Rapp, D., Bohn-

Gettler, C., Kendeou, 

P. & White, M., J.  

2014 Vetenskaplig journal “Effects of Comprehension 

Skill on Inference Generation 

during Reading” 

USA 

Elbro, C. & Buch-

Iversen, I.  

2013 Vetenskaplig artikel “Activation of Background 

Knowledge for Inference 

Making: Effects on Reading 

Comprehension” 

Danmark 

Ingemanson, M.  2018 Vetenskaplig artikel ”Djupläsning och lässtrategier” Sverige 

Kachorsky, D., Moses, 

L., Serafini, F. & 

Hoelting, M. 

2017 Vetenskaplig journal “Meaning Making With 

Picturebooks: Young 

Children’s Use of Semiotic 

Resources” 

USA 

Kaderavek, J., 

Dinnebeil, L., Krepps, 

K. 

2019 Vetenskaplig artikel “Upping the ante to support 

language development” 

USA 

Käsper,M., Uibu, K., 

Miik, J. 

2018 Vetenskaplig artikel “Language Teaching 

Strategies’ Impact on Third-

Grade Students’ Reading 

Outcomes and Reading 

Interest. International 

electronic journal of 

elementary education” 

Estland 

Lennox, S. 2013 Vetenskaplig journal  “Interactive Read-Alouds—An 

Avenue for Enhancing 

Children’s Language for 

Thinking and Understanding: A 

Review of Recent Research” 

USA  

Dougherty Stahl, K.  

 

2014 Vetenskaplig journal “Fostering Inference 

Generation with Emergent and 

Novice Readers” 

Nederländerna 
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Ness, M. 2011 Vetenskaplig journal “Explicit Reading 

Comprehension Instruction in 

Elementary Classrooms: 

Teacher Use of Reading 

Comprehension Strategies” 

USA 

Reichenberg, M. & 

Emanuelsson, B-M. 

2014 Vetenskaplig artikel ”Elever i årskurs 3 läser och 

samtalar om texter: En 

interventionsstudie” 

Sverige 

Tompkins, V., Guo, 

Y. & Justice, L, M. 

2012 Vetenskaplig artikel “Inference generation, story 

comprehension, and language 

skills in the preschool years” 

Nederländerna 

Clinton, V., Carlson, 

S-E. & Seipel, B.  

 

2015 Vetenskaplig artikel  “Linguistic Markers of 

Inference Generation While 

Reading” 

USA 

 

4.3 Materialanalys 

Materialanalysen bidrar till att synliggöra likheter och skillnader i det valda 

undersökningsmaterialet som utgörs av 12 vetenskapliga texter, varav sju vetenskapliga 

artiklar och fem vetenskapliga journaler. De vetenskapliga texterna är publicerade från 

följande länder: USA, Danmark, Sverige, Estland och Nederländerna. Aspekter som 

behandlas i det analyserade undersökningsmaterialet är undervisning inom lässtrategin 

inferensläsning, läsförståelse samt språkutvecklande arbetssätt. Dessa aspekter har varit 

en utgångspunkt i analysen eftersom de utgör en nära koppling till vårt syfte. I enlighet 

med SMART (Nilholm, 2017, s.9) har vi kartlagt vad de vetenskapliga texterna 

behandlar och vilka metoder som framkommer. Undersökningsmaterialet har jämförts 

genom att föra in de samlade innehållet i bilagan för översikt över analyserad litteratur 

(bilaga 1). De analyskriterier som legat till grund för analysen är 

undersökningsmaterialets syfte, urval och resultat. Materialet har även kategoriserats 

efter kriterier som inferensläsning, läsförståelse och språkutveckling. Dessa kategorier är 

inkluderade i analysen för att synliggöra om undersökningsmaterialet är relevant i 

förhållande till studiens syfte. Ovannämnda analyskriterier samt de valda kategorierna 

synliggör likheter och skillnader i det studerade materialets innehåll och metod vilket 

möjliggör en djupare analys av studiens innehåll.  
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5. Resultat  

I resultatdelen framställs och jämförs resultatet av de studerade forskningsstudierna. 

Resultatet förankras till studiens syfte genom underrubriker. Ordningen av rubrikerna har 

tillämpats i förhållande till studiens bakgrund med avsikt att skapa en överblick för 

kommande innehåll. Därför förklaras först hur språkutvecklande arbetssätt kan gynna 

läsförståelsen (5.1), därefter hur lässtrategin inferensläsning kan undervisas (5.2) 

slutligen beskrivs sambandet mellan inferensläsning och läsförståelse (5.3).  

 

5.1 Hur kan språkutvecklande arbetssätt gynna läsförståelseutveckling? 

Forskning genomförd av Käsper, Uibu och Mikk (2018, s. 605–606) lyfter att elevers 

läsintresse har en positiv inverkan för läsförståelseutvecklingen och ordförrådet. Därför 

är det viktigt att läraren i tidigt skede arbetar språkutvecklande och utvecklar ett 

läsintresse bland eleverna. Ingemansson (2018, s.10) menar att genom lärarens 

språkutvecklande undervisning får eleverna ta del av en social interaktion vilket har en 

positiv inverkan för elevernas motivation och läsglädje. Grundläggande för att 

interaktionen ska ske är att läraren ger eleverna inflytande, erbjuder det stöd som de 

behöver och återkoppling på det de utför. Läsförståelsen kan även gynnas av att läraren 

undervisar inom ämnen som engagerar eleverna, modellerar lässtrategier samt utför 

välstrukturerade textsamtal. Genom att själv visa sig vara intresserad av läsandet bidrar 

läraren till att sprida läsmotivation. Även Dougherty Stahl (2014, s.386) har i sin studie 

kommit fram till att den sociala interaktionen som sker mellan pedagog och elev har en 

avgörande betydelse för läsförståelseutvecklingen.  

 

Lennox (2013, s.387) belyser att lärarens språkutvecklande arbetssätt är avgörande för 

elevernas läsförståelseutveckling eftersom tillvägagångssättet både kan gynna och 

begränsa elevernas möjligheter till läsutveckling. När läraren aktivt involverar eleverna 

samt uppmuntrar dem till att tänka och resonera över texter gynnas både 

språkutvecklingen och läsförståelsen. Ingemansson (s. 2018, s.10) belyser att en djupare 

förståelse av det lästa kan uppnås genom att läraren undervisar lässtrategier. Lässtrategier 

som synliggörs genom dialogisk högläsning lyfter Lennox (2013, s.387) som gynnsam 

för läsförståelseutvecklingen. Arbetssättet utgår från att läraren modellerar genom att 

tänka högt samt förklarar svåra begrepp utifrån noggrant utvalda texter.  

 



15 
 

Vidare framför Kachorsky, Moses, Serafini & Hoelting (2017, s.241–242) att 

läsförståelsen gynnas av illustrationer eftersom de hjälper läsaren att läsa av 

ansiktsuttryck och kroppsspråk vilket kan bidra till meningsskapande och djupare 

förståelse. Resultatet av undersökningen visade att illustrationer hade en bidragande 

effekt till elevernas förmåga att dra slutsatser kring karaktärarens känslomässiga tillstånd 

och handlingar. Därmed uppmuntras eleverna till att göra inferenser vilket skapar 

ytterligare förståelse av det lästa. Utöver texters illustrationer visade sig även textens 

design och utformning vara av betydelse. Detta uppmärksammades genom att 

pratbubblor, färger och ljudeffektsord visade sig påverka elevernas förståelse av texten.  

 

Ness (2011, s.107) menar att läsförståelsen gynnas när läraren använder texter och 

lässtrategier som är anpassade för eleverna. Även Lennox (2013, s.387) lyfter fram 

vikten av att de texter som elever tar del av i undervisningen är anpassade utefter både 

innehåll och svårighetsnivå. Detta överensstämmer även med resultatet i en studie 

genomförd av Kaderavek, Dinnebeil och Krepps (2019, s.173), som har kommit fram till 

att undervisning och samtal inom ämnen som intresserar eleverna leder till meningsfulla 

diskussioner vilket gynnar elevernas förmåga att göra inferenser. Genom lärarens stöd 

och grundläggande aktiviteter kan även elever med begränsad språkutveckling utveckla 

sin förmåga att tillämpa inferenser. Dock är det enligt Lennox (2013, s.387), en utmaning 

för läraren att utveckla nya färdigheter hos eleverna samtidigt som de kopplas till tidigare 

kunskaper. Lennox understryker att om elevernas språkutveckling begränsas, begränsas 

även deras världsuppfattning.  

 

Ytterligare en utmaning som lyfts fram av Kachorsky et al. (2017, s.241–243) är att 

elever oftast inte vet hur deras bakgrundskunskap används vid meningsskapande av 

texter. Resultatet av studien visar att tillämpandet av elevernas bakgrundskunskaper är 

avgörande för språkutvecklingen och läsförståelsen. Detta synliggjordes när eleverna 

använde bakgrundskunskaper i form av tidigare erfarenheter för att dra slutsatser av 

innehållet. Lennox (2013, s.387) och Käsper et al. (2018, s. 605–606) lyfter också fram 

forskning som visar att elevernas bakgrundskunskaper har en avgörande roll för 

läsförståelsen, deras forskning belyser däremot bakgrundskunskaper i form av ett 

tillräckligt ordförråd som avgörande för läsförståelseutvecklingen. Resultatet i studien 

genomförd av Tompkins, Guo och Justice (2012, s.415) indikerar däremot att ordförrådet 

inte är en avgörande faktor för elevens läsförståelse.  
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5.2 Undervisa lässtrategin inferensläsning 

Dougherty Stahl (2014, s.387–388) belyser att en central del av läsundervisningen bör 

inkludera strategier för inferensläsning eftersom det gynnar elevernas läsförståelse. 

Resultatet av studien visar att förmågan att tillämpa lässtrategin inferensläsning gynnas 

när läraren undervisar genom dialogisk högläsning, bildböcker eller kortfilmer. Genom 

dialogisk högläsning, bildböcker och kortfilmer kan eleverna tillämpa inferenser utan att 

fokus hamnar på ordavkodning. Studien av Dougherty Stahl (2014, s.387–388) visar 

även att de böcker elever själva läser i början av läsutvecklingen tenderar att innehålla 

enkla berättelsestrukturer, som inte ställer krav på att läsaren tillämpar inferenser. När 

läraren undervisar genom dialogisk högläsning får eleverna möjlighet att ta del av texter 

som väcker nyfikenhet och uppmuntrar till att skapa egna inferenser.  

 

Även Ness (2011, s.107) har genomfört en studie där vanliga undervisningsmetoder för 

läsförståelsestrategier undersökts. Resultatet av studien visar att de mest förekommande 

metoderna är frågeställningar, summeringar, förutsägelser samt undervisning i hur 

eleverna kan aktivera sin bakgrundskunskap. Resultatet av de observerade klasserna visar 

att årskurs 3 hade minst undervisningstid inom förståelsestrategier medan årskurs 1 och 2 

hade betydligt mer undervisning inom förståelsestrategier. Elbro och Buch-Iversen 

(2013, s.445) anser att läsförståelsestrategier är en viktig del av läsundervisningen 

eftersom det gynnar elevernas förmåga att göra textkopplingar och därmed inferenser. 

Det är även viktigt att undervisningen ger eleverna tid för övning så att de kan tillägna 

förståelsestrategierna även vid individuell läsning. 

 

I en studie genomförd av Ingemansson (2018, s.10) visade resultatet att undervisning 

som innehåller textsamtal med textrelaterade frågor kan bidra till en djupare läsförståelse 

hos eleverna. De textrelaterade frågorna förekom i studien på en övergripande nivå samt 

på en nivå som kräver analys och sammankoppling av händelser, därmed tillämpandet av 

lässtrategin inferensläsning. Textsamtalen medförde även att elevernas lärprocess blev 

synliggjord för dem. Ingemanssons resultat visar att även läsmarkeringar och omläsning 

kan bidra till en djupare förståelse av det lästa, eftersom det bidrar till att läsaren stannar 

upp och reflekterar över det lästa. Reichenberg och Emanuelsson (2014, s. 12–13) lyfter i 

sin studie fram två modeller för textsamtal, Questioning the Author och Reciprocal 

Teaching. Resultatet visar att de båda undervisningsmodellerna kan bidra till att eleverna 
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förstår texten på djupet och därmed även förmågan att tillämpa egna inferenser. 

Resultatet visar även att undervisningsmodellerna ökade elevernas läshastighet, dock 

hävdar Reichenberg och Emanuelsson att den förbättrade läshastigheten inte behöver 

betyda att eleverna förstår texten bättre. 

5.3 Sambandet mellan inferensläsning och läsförståelse 

Forskningsresultat av Elbro och Buch-Iversen (2013, s.445) visar att regelbunden 

undervisning inom lässtrategin inferensläsning kan gynna läsförståelseutvecklingen samt 

förmågan att göra egna inferenser. I en uppföljning av studiens resultat, fem veckor efter 

undersökningen visades att de kunskaper eleverna hade utvecklat inom inferensläsning 

och läsförståelse var bestående. Dougherty Stahl (2014, s.388) belyser att när läraren 

inkluderar inferensläsning i tidigt skede ökar chanserna att skapa framgångsrika och 

tankeväckande läsare. Sambandet mellan inferensläsning och läsförståelse stödjs även av 

Tompkins et al. (2012, s. 414) som menar att antalet inferenser som läsaren tillämpar 

påverkas av läsförståelsen. Detta motsägs av Carlsson et al. (2014, s.266–267) som 

menar att läsförståelsen inte är avgörande för antalet inferenser som genomförs. På så sätt 

motsäger Carlsson et al. även att det finns ett samband mellan inferensläsning och 

läsförståelse. 

 

I studien genomförd av Carlsson et al. (2014, s.267) jämförs användandet av de två 

inferenstyperna textbaserade och kunskapsbaserade. I studien medverkade elever med 

god läskunnighet, elever med genomsnittlig läskunnighet samt elever som hade 

svårigheter med läsförståelsen. Resultatet av studien visar att det inte finns något större 

samband mellan vilken typ av inferenser som tillämpas och elevens läsförståelse. 

Däremot synliggörs en stor skillnad i hur ofta de olika typerna av inferenser användes. 

Alla elever i undersökningen använde till större del textbaserade inferenser medan 

kunskapsbaserade inferenser tillämpades mer sällan. Vid tillämpandet av 

kunskapsbaserade inferenser användes mer relevant bakgrundskunskap av elever med 

god läsförmåga än elever med svag läsförmåga. Textbaserade och kunskapsbaserade 

inferenser beskrivs även av Clinton, Carlsson och Seipel (2015, s.561), i deras studie 

synliggörs det att de båda inferenstyperna inte är beroende av varandra för att skapa 

förståelse för det lästa. Resultatet av studien genomförd av Clinton et al. (2015, s.561) 

visar däremot att både textbaserade och kunskapsbaserade inferenser har en avgörande 
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effekt på elevers förmåga att utveckla en god läsförståelse. Därmed belyser de att ett 

samband mellan läsförståelse och inferensläsning existerar. 
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6. Diskussion 

I diskussionsavsnittet redogörs och diskuteras studiens resultat i relation till syftet med 

studien. Diskussionen presenteras under rubriker i förhållande till teman som vi 

uppmärksammat i studiens resultatavsnitt.  Under rubriken Resultatdiskussion (6.1) 

presenteras diskussionens innehåll för att sedan fördjupas under rubrikerna, Det 

sociokulturella perspektivet (6.1.1), Motivation & interaktion (6.1.2) samt Lärarrollen & 

undervisningsmetoder (6.1.3). Informationssökningen presenteras under rubriken 

Metoddiskussion (6.2). Slutligen presenteras förslag på fortsatta forskningsområden 

under rubriken Ytterligare forskning (6.3).  

6.1 Resultatdiskussion  

I studien undersöks sambandet mellan lässtrategin inferensläsning och elevers 

läsförståelse i årskurs F-3. Vidare har studien undersökt hur läraren kan arbeta 

språkutvecklande med lässtrategier för att gynna elevers utveckling inom läsförståelse. 

Syftet besvaras genom att resultatet av studien visar på flera undervisningsstrategier för 

tillämpandet av inferensläsning samt beskriver hur dessa kan gynna elevers 

läsförståelseutveckling. Exempel på undervisningsstrategier som visat sig ha en positiv 

inverkan på elevers läsförståelse i förhållande till lässtrategin inferensläsning är dialogisk 

högläsning, frågeställningar och textsamtal. I förhållande till studiens andra syftesfråga 

beskrivs även lärarens språkutvecklande arbetssätt som en grundläggande del för 

läsförståelseutvecklingen. Interaktion och motivation visar sig vara grundläggande 

faktorer för språkutvecklande arbete i klassrummet. Den undersökta forskningen är 

mestadels enig kring sambandet mellan läsförståelse och inferensläsning. Forskningen 

visar även en enighet kring att ett språkutvecklande arbetssätt är gynnsamt för 

läsförståelseutvecklingen. Detta har medfört att litteraturstudien till störst del lyfter fram 

likheter. Det analyserade forskningsresultatet lyfter dock även vissa skillnader kring hur 

lässtrategin inferensläsning kan undervisas, hur läsförståelsen påverkar förmågan att 

tillämpa inferenser samt ordförståelsens betydelse för läsförståelsen. 

6.1.1 Det sociokulturella perspektivet 

Genom analysen av det undersökta materialet har vi uppmärksammat ett starkt samband 

mellan den forskning som studien lyfter och Lev Vygotskijs (2010) sociokulturella teori. 

Detta samband förklaras genom studiens resultat som visar interaktionens stora betydelse 
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för kunskapsutvecklingen. Det sociokulturella perspektivet kan även förankras till 

svenska skolans styrdokument. Som tidigare nämnts i studiens bakgrund så framkommer 

det i skollagen (2010:800) under paragraf tre att undervisningen ska anpassas utefter 

varje elevs förutsättningar samt ge ledning och stimulans för att utveckla lärandet (SFS 

2014:458). Även läroplanen framför att undervisning bör främja elevernas fortsatta 

lärande genom att integrera deras tidigare erfarenheter och kunskaper i undervisningen 

(Skolverket, 2018, s.8).   

Kommunikationen spelar en stor roll för kunskapsutvecklingen eftersom det bidrar till en 

ökad förståelse genom att nya tankar skapas (Vygotskij, 2010, s.32). Lärarledda samtal 

där läraren delar med sig av sina tankar och erfarenheter kan bidra till att elevernas tankar 

och kunskaper utvecklas. Undervisning som sker i en social interaktion med eleverna kan 

medföra att deras närmsta utvecklingszon utmanas och nytt lärande skapas (Vygotskij, 

2010, s.15–16). Resultatet visar en koppling mellan Vygotskijs lärandeperspektiv och 

forskning genomförd av Kaderavek et al. (2018), Dougherty Stahl (2014), och 

Ingemansson (2018). Sambandet visas genom att läraren utgör en central roll i 

undervisningen och är en förebild för elevernas lärande. Studierna visar även att 

interaktionen mellan lärare och elev är avgörande för elevers språkutveckling. Lennox 

(2013, s. 387) lyfter även att trygghet och interaktion är grundläggande för 

kunskapsutvecklingen.  

Sammanfattningsvis finner vi att kopplingen till den sociokulturella teorin bidrar till att 

besvara en del av studiens syfte, eftersom den belyser hur läraren kan arbeta 

språkutvecklande och därmed stödja elevers läsförståelseutveckling. Variationer i 

socioekonomisk bakgrund påverkar elevernas olika förutsättningar att lära. En svaghet i 

studien är därför att den inkluderade forskningen inte tar hänsyn till variation av 

socioekonomisk bakgrund. Resultatet kan därför ha påverkats av yttre omständigheter 

som bland annat undervisningsmiljö och den kontext som inlärningen skett i. 

6.1.2 Motivation & interaktion 

I studiens resultat fann vi en enighet kring vikten av att interaktion sker mellan lärare och 

elev eftersom det visar sig ha stor betydelse för den språkliga utvecklingen, samtidigt 

som det kan hjälpa eleverna att få en ökad förståelse. Detta resultat stämmer även 

överens med studiens presenterade bakgrund där bland annat Jönsson (2016, s.97) lyfter 
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fram interaktionen som avgörande för läsförståelseutvecklingen. Hur lärarens 

språkutvecklande arbetssätt kan gynna läsförståelseutvecklingen relaterar även till att 

studiens syfte besvaras.  

Lärarnas kompetens och förmåga att skapa ett inkluderande klassrumsklimat kan vara en 

bidragande faktor till forskningens enighet kring interaktionens betydelse för utveckling. 

Vi uppfattar att interaktionen mellan läraren och eleverna delvis byggs upp av lärarens 

uppmuntran, stöttning och inkluderande samtal. Textvalen är av stor betydelse för att 

eleverna ska interageras i läsningen. Textval som är anpassade både innehållsmässigt och 

kunskapsmässigt gynnar även språkutvecklingen och elevernas förmåga att göra 

inferenser.  

Utifrån studiens resultat har vi uppmärksammat ett samband mellan elevers motivation 

och läsförståelseutveckling, eftersom elever som förstår det lästa motiveras till 

kommande läsning. Detta kan bland annat kopplas till Ingemansson (2018, s.10) som 

även belyser att motivationen är avgörande för lärandet. Detta upplever vi även stämmer 

överens med egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning. I likhet med studiens 

resultat, har även vi upplevt att elevers lärande och utveckling gynnas av undervisning 

inom ämnen som engagerar dem. Elever som är intresserade av det lästa ägnar i sin tur 

mer energi till att skapa förståelse för det lästa.  

6.1.3 Lärarrollen & undervisningsmetoder 

Analyserat forskningsresultat förespråkar användandet av förståelsestrategier vilket även 

lyfts fram i svenska styrdokument. I läroplanens centrala innehåll för årskurs 1–3 

framkommer det att elever ska få ta del av olika lässtrategier. Detta förklaras genom att 

lässtrategierna kan hjälpa eleverna att utveckla sin läsning (Skolverket, 2018. s.254). 

Vidare visar resultatet att elevernas motivation kan gynnas av undervisning som 

inkluderar läsförståelsestrategier (Ingemansson, 2018, s.10). Läsförståelsestrategier som 

exempelvis inferensläsning kan i sin tur gynna elevers kunskapsutvecklande och bidra till 

en djupare förståelse av det lästa. Detta kan kopplas till studiens syfte eftersom det 

belyser relationen mellan undervisning av lässtrategin inferensläsning och elevers 

läsförståelseutveckling. 

För att gynna läsförståelsen och språkutveckling genom undervisning har vi även 

uppmärksammat vikten av att läraren agerar som en språklig förebild. Ur ett 
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lärarperspektiv kan ett språkutvecklande arbete åstadkommas genom lärarens 

modellerande, noggranna planering samt genomtänkta textval. I enlighet med det som 

framkommer i studiens bakgrund och resultat är även elevernas bakgrundskunskaper av 

stor betydelse. Undervisning som kopplar till elevernas bakgrundskunskaper kan öka 

engagemang och känslan av sammanhang.  I resultatet lyfts bakgrundskunskaper fram 

både i form av egna erfarenheter och ordförståelse. Käsper et al. (2018, s. 605–606) har 

uppmärksammat ett starkt samband mellan elevens ordförråd och förståelse för det lästa.  

Tompkins et al. (2012, s.415) lyfter dock fram att ordförståelsen inte har en avgörande 

effekt för läsförståelsen eftersom även elever med god ordförståelse kan ha svårt att 

förstå texter. Skillnaden mellan studiernas resultat kan ha påverkats av faktorer som 

exempelvis åldersskillnad bland undersökningsdeltagarna. Undersökningen genomförd 

av Tompkins et al. (2012, s.403) inkluderar barn i förskolan medan Käsper et al. (2018, 

s.604) inkluderar årskurserna 1–6. Även elever i samma ålder har skilda kunskapsnivåer 

och förutsättningar. Dessutom har eleverna undervisats av olika lärare som i sin tur 

besitter olika erfarenheter, kompetenser och tillämpar varierade undervisningsmetoder.  

Läraren behöver hjälpa eleverna att bemästra läsförståelsestrategier eftersom det inte är 

säkert att elever själva har strategier för hur de ska förstå en text. I resultatet lyfter 

Kachorsky et al. (2017, s.241–242) fram att texters design och illustrationer bidrar till en 

djupare förståelse av det lästa. Genom den analyserade litteraturen samt tidigare 

erfarenheter har vi uppmärksammat att undervisning inom läsförståelse främst fokuserar 

på tolkning av texter. För att skapa ytterligare förståelse är det även viktigt att 

undervisningen inkluderar tolkning av texternas illustrationer. I studiens resultat 

framkommer det att årskurs 3 hade betydligt mindre undervisningstid inom 

förståelsestrategier än årskurs 1 och 2 (Ness, 2011, s.107). Avgörande faktorer för denna 

skillnad kan till exempel bero på vilken skola, lärare och elever som inkluderats. Även 

tiden som forskningen pågått under kan påverka resultatet, exempelvis i studien 

genomförd av Elbro och Busch-Iversen (2013, s. 439) som endast sträcker sig över åtta 

undervisningstillfällen. Om fler undervisningstillfällen hade undersökts hade studien 

eventuellt visar ett annat resultat. Antal medverkande elever kan också ha påverkat 

undersökningarnas resultat. Studien av Kachorsky et al. (2017, s. 244) inkluderar endast 

åtta utvalda elever, till skillnad från studien genomförd av Käsper et al. som inkluderar 

220 elever från olika skolor och olika årskurser. Svagheter och skillnader i det 

undersökta materialets urval påverkar även resultatet av denna studie. 
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Enligt resultatet av denna studie är lässtrategin inferensläsning en viktig metod för att 

hitta texters underliggande budskap, göra egna kopplingar och därmed utveckla 

läsförståelsen. Regelbunden undervisning inom inferensläsning lyfts fram som positivt 

för läsförståelsen av så väl Elbro och Bush-Iversen (2013, s.445), Tompkins (2012, s. 

414) som Dougerthy Stahl (2014, s.388). Dougherty Stahl (2014, s.388) menar även att 

undervisning inom inferensläsning hjälper eleverna att bli tankeväckande läsare och 

därmed utvecklas den kognitiva förmågan. Däremot existerar en oenighet gällande 

läsförståelsens betydelse för inferensläsning eftersom Carlsson et al. (2014, s. 266) menar 

att sambandet inte är befintligt. Denna oenighet kan bero på skillnader mellan de 

deltagande elevernas åldrar och nuvarande kunskapsnivå. Skillnaden skulle även kunna 

bero på hur frågeställningar har utformats och vilka texter som inkluderats.  

Flera studier har använt frågeställningar för att hjälpa eleverna göra inferenser. Vi har 

uppmärksammat skillnader kring hur frågeställningarna presenterats för eleverna. Dessa 

skillnader består bland annat av när frågeställningarna har tillämpats som under 

läsningen, efter läsningen eller både och. Genom de undersökta studierna har vi 

uppmärksammat att frågeställningarnas uppbyggnad både kan begränsa och skapa 

möjlighet för elevers förmåga att tillämpa inferenser. Detta är något som även vi kan 

relatera till utifrån egna erfarenheter av undervisning inom läsförståelse. Exempelvis kan 

medvetna och öppna frågor som eleverna kan relatera till, gynna förmågan att göra 

inferenser, medan slutna och ledande frågor begränsar denna möjlighet.  

Resultatet visar att elever i olika åldrar och med varierad läskunnighet har förmågan att 

tillämpa lässtrategin inferensläsning. Innan eleverna har utvecklat sin läsförmåga, 

exempelvis i förskoleklass och årkurs 1 kan undervisning inom inferensläsning utgå från 

bildböcker, kortfilmer och lärarens högläsning (Dougherty Stahl, 2014, s.387). Även 

Lennox (2013, s. 387) ställer sig positiv till dialogisk högläsning vid undervisning inom 

inferensläsning eftersom det bidrar till elevernas läsförståelseutveckling. Resultat bidrar 

till att studiens syfte besvaras eftersom det visar ett samband mellan undervisning inom 

inferensläsning och elevers läsförståelseutveckling. 

I denna litteraturstudie framkommer likheter och skillnader mellan hur 

forskningsartiklarna beskriver sambandet mellan inferensläsning och läsförståelse. Detta 

anser vi utgör en styrka för studien eftersom det kopplar till syftet att belysa hur tidigare 

forskning beskriver sambandet mellan användning av lässtrategin inferensläsning och 
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läsförståelseutvecklingen. Resultatet lyfter fram inferenstyperna textbaserade och 

kunskapsbaserade, vilken betydelse de har för läsförståelsen och sambandet dem 

emellan. Vidare visar resultatet på att elever med både stark och svag läsförmåga 

använder sig av de båda inferenstyperna. Resultatet uppmärksammar en skillnad i hur 

ofta de olika inferenstyperna, textbaserade och kunskapsbaserade tillämpas hos elever 

(Carlsson et al. 2014, s.267). Skillnaden i hur ofta de olika inferenstyperna använts kan 

ha påverkats av hur väl läraren modellerat användandet av de olika inferenstyperna innan 

undersökning genomförts.  

6.2 Metoddiskussion 

Inledningsvis fokuserade vi på att hitta forskning som inriktade sig mot årskurs 1. 

Forskning inom inferensläsning för årskurs 1 visade sig vara begränsad, vilket bidrog till 

att vi ändrade inriktning till årskurs 3. Efter flertalet sökningar upptäckte vi att det var 

svårt att finna forskning som enbart fokuserade på en årskurs. Detta bidrog till att vi 

utökade sökområdet till att inkluderade årskurserna F-3. Trots det utökade åldersspannet 

upplevde vi svårigheter i att finna relevant forskning, eftersom större delen av träffarna 

riktade sig mot högstadiet och gymnasiet. Detta medförde att vi även fick inkludera 

forskning som behandlade närliggande åldrar som förskola och mellanstadiet. Det 

utökade åldersspannet utgör en svaghet i undersökningen eftersom resultatet eventuellt 

hade sett annorlunda ut om det undersökta materialet hade ett mer specifikt åldersspann.  

Vårt fokus var att hitta vetenskapliga artiklar med internationell variation. Den 

internationella variationen gav en omfattande inblick av den tillgängliga forskningen 

inom området. För att resultatet skulle vara aktuellt begränsades sökningarna till artiklar 

publicerade mellan 2010–2020. Detta har bidragit till att resultatet av studien är relativt 

nytt, vilket vi anser vara en av studiens styrkor. Den äldsta studien som inkluderats i 

resultatet är publicerat 2011 varav 5 artiklar inte har en äldre publikationstyp än fem år 

tillbaka. Ytterligare en styrka med studien är att all undersökt forskning är 

referentgranskad, vilket stärker trovärdigheten av resultatet. Urvalet som genomförts vid 

informationssökningen utgörs enbart av artiklar skrivna på svenska eller engelska. Detta 

urval baserades på våra egna språkliga begränsningar, om artiklar skrivna på andra språk 

inkluderats hade eventuellt mer forskning inom ämnet kunnat användas. Vi upplevde en 

svårighet att finna artiklar som inkluderade hela vårt ämnesområde det vill säga 
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inferensläsning, läsförståelse och språkutvecklande arbetssätt. Detta försvårade 

möjligheten att få en sammanhängande bild av hela ämnesområdet.  

Till en början utgick informationssökningen från söktjänsterna Primo och SwePub 

eftersom vi var mest bekanta med dessa söktjänster. När vi fann svårigheter med att hitta 

relevant forskning övergick sökningarna till söktjänsten ERIC. Vi upplevde att det var 

lättare att finna relevant resultat i ERIC eftersom sökningarna kunde begränsas och 

filtreras i större grad än i Primo och Swepub. Detta bidrog till att många irrelevanta 

artiklar kunde exkluderas och det blev lättare att finna artiklar som inriktades på relevant 

årskurs. Ett försök till att finna ytterligare forskning gjordes genom söktjänsten Google 

Scholar. Söktjänsten erbjöd ett stort och varierat utbud men utan möjligheten att filtrera 

sökningarna, vilket gjorde det svårt att finna forskningsbaserat resultat.  

Sökorden i informationssökningen bestod inledningsvis av svenska sökord, vilket 

begränsade antalet sökträffar markant. Därav övergick de se svenska sökorden till 

engelska motsvarigheter. Bristen av sökträffar av de svenska sökorden utgjorde ett hinder 

inom informationssökningen eftersom vissa svenska begrepp är svåra att finna en 

översättning med motsvarande innebörd. Begreppen ”språkutvecklande arbetssätt” och 

”inferensläsning” direktöversattes inte utan hade andra motsvarigheter i det engelska 

språket. Vi upptäckte till exempel att engelskan istället tillämpade begreppet 

”inferensläsning” som ”inference generation”. Våra egna erfarenheter kan ha påverkat 

hur resultatet tolkats, skillnader i begreppens olika innebörd mellan språken kan därför ha 

medfört feltolkningar. De träffar vi har fått fram är ett resultat av sökorden och 

sökkombinationer som använts. Även utbudet i de använda söktjänsterna påverkar 

resultatet. Det är möjligt att ett annat resultat hade funnits om andra sökord och 

sökkombinationer tillämpats. Det är även möjligt att andra söktjänster hade erbjudit ett 

annat resultat.  

De granskade artiklarna infördes i bilagan Översikt över analyserad litteratur (8.1). 

Materialanalysen bidrog till en överblick av artiklarnas innehåll. Genom 

materialanalysen kunde vi uppmärksamma om artiklarna innehöll språkutveckling, 

inferensläsning och läsförståelse. Tabellen synliggjorde studiernas syfte och resultat 

vilket bidrog till att det blev enklare att upptäcka likheter och skillnader i resultatet.  
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6.3 Ytterligare forskning 

Efter genomförd litteraturstudie upplever vi att det finns begränsad forskning inom 

undervisning av lässtrategin inferensläsning och hur det kan påverka elevers 

läsförståelseutveckling. Därav anser vi att det finns ett stort behov av att ytterligare 

forskning genomförs. Vi upplevde bland annat att det var svårt att finna forskning som 

inriktade sig mot en specifik årkurs eller ålder inom det åldersspann som denna studie 

riktar sig mot, årkurserna F-3. För att upptäcka likheter och skillnader inom specifika 

årskurser vore det därför positivt om mer forskning kunde tillämpas inom dessa 

årskurser. Vi har även uppmärksammat en brist gällande forskning genomförd och 

publicerad i Sverige inom undervisning av lässtrategin inferensläsning där svenska elever 

är inkluderade i undersökningen. 

Ytterligare forskningsområde att undersöka i framtiden kan vara hur inferensläsning 

gynnar kunskapsutveckling även inom andra områden än läsförståelse. I denna studie har 

vi fokuserat på ämnet utifrån ett lärarperspektiv, vidare hade det varit intressant att även 

studera ämnet ur ett elevperspektiv. Fortsatt forskning kan bygga vidare på hur andra 

förståelsestrategier och undervisningsmetoder kan tillämpas för att gynna elevers 

läsförståelse och språkutveckling. Dessutom vore det av intresse om kommande 

forskning kunde lyfta hur ämnet kan undervisas och underlättas med hjälp av digitala 

verktyg.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Översikt över analyserad Litteratur 

Författare, titel 

publikationstyp & 

publikations år 

Syfte Design, urval, 

Datainsamling & 

land 

Resultat Inferensläsning Läsförståelse Språkutvecklande 

arbetssätt 

Ingemansson, M. 

”Djupläsning och 

lässtrategier” 

Vetenskaplig 

artikel. 

2018 

Artikeln syftar 

till att 

undersöka hur 

elever i 

årskurs 1–8, 

med hjälp av 

olika 

lässtrategier 

kan utveckla 

förmågan att 

djupläsa 

texter. 

Studien är 

genomförd i 

Sverige och 

innehåller 

empiriskt material 

som bygger 

vidare på tidigare 

forskning så som 

läsforskning av 

Judith A. Langer. 

Studien bygger 

även på en 

undersökning av 

genomförda 

textsamtal med 

fasbaserade frågor 

med elever 

årskurs 1–8. 

 

 

Resultatet av 

studien visar att 

fasbaserade 

frågor är en 

effektiv 

lässtrategi för 

djupläsning. 

Frågorna visade 

sig öka 

läsförståelsen 

hos eleverna 

genom att 

innehållet blev  

grundligt 

diskuterat. Även 

elevernas 

motivation, 

läslust samt 

lärarens stöd 

visade sig ha 

stor betydelse. 

Ett fördjupat 

läsande kan 

uppnås genom 

att tillämpa 

textsamtal, 

omläsning och 

läsmarkeringar. 

Läsförståelsen 

gynnas av att 

läraren 

undervisar inom 

lässtrategier. 

Elevernas 

läsglädje och 

motivation är av 

stor vikt. Det är 

även avgörande 

att läraren agerar 

som en 

läsförebild.  

Författare, titel 

publikationstyp & 

publikations år 

Syfte Design, urval, 

Datainsamling & 

land 

Resultat Inferensläsning Läsförståelse Språkutvecklande 

arbetssätt 

Reichenberg, M. 

& Emanuelsson, 

B-M.  

”Elever i årskurs 

3 läser och 

samtalar om 

texter:  

Artikeln syftar 

till att 

undersöka två 

undervisningss

trategier för 

läsförståelse, 

Reciprocal 

En 

interventionsstudi

e genomförd i 

Sverige.  

Studiens urval 

inkluderar 71 

elever och fyra 

lärare från fyra 

Resultatet av 

studien visar att 

eleverna som 

arbetat med 

lässtrategierna 

RT och QtA 

markant 

utvecklade sin 

De båda 

undervisningsm

odellerna 

hjälper elever 

att förstå och 

tolka texter på 

djupet, vilket 

gynnar 

Strukturerad 

undervisning 

inom 

läsförståele har 

avgörande 

betydelse för 

elevernas 

utveckling av 

Undervisningen 

utgår från att 

läraren 

modellerar, samt 

gemensamma 

diskussioner kring 

texter. 
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En 

interventionsstudi

e” 

Vetenskaplig 

artikel.  

2014 

 

Teaching (RT) 

och 

Questioning 

the Author  

(QtA).  

 

klasser i årskurs 

3. Eleverna 

delades in i två 

grupper där ena 

gruppen 

undervisades 

inom lässtrategin 

QtA och den 

andra gruppen 

inom lässtrategin 

RT. 

Undersökningen 

pågick under en 

period på åtta 

veckor då 

eleverna fick fyra 

tillfällen per 

vecka att träna på 

den tilldelade 

lässtrategin. 

läsförståelse. De 

båda 

strategierna 

bidrog även till 

en ökad 

läshastighet. Det 

visade sig dock 

att eleverna som 

tränat efter QtA 

fick ytterligare 

ökad 

läshastighet 

jämfört med de 

elever som 

tränat utifrån 

RT. Den ökade 

läshastigheten 

motsvarar dock 

inte ökad 

förståelse. 

förmågan att 

göra inferenser. 

 

 

läsförståelse. 

Även gemensam 

läsning kan 

bidra till 

förståelse och 

meningsskapand

e av det lästa 

eftersom 

eleverna då inte 

behöver 

begränsas av 

bristande 

avskodningsför

måga.  

 

Författare, titel 

publikationstyp & 

publikations år 

Syfte Design, urval, 

Datainsamling & 

land 

Resultat Inferensläsning Läsförståelse Språkutvecklande 

arbetssätt 

Elbro & Buch-

Iversen. 

“Activation of 

Background 

Knowledge for 

Inference 

Making: Effects 

on Reading 

Comprehension” 

Vetenskaplig 

artikel 

2013 

Syftet med 

studien är att 

utveckla 

tidigare 

forskning 

kring 

inferensläsnin

g. Studien 

undersöker 

även om 

undervisning 

inom 

inferensläsnin

g bidrar till att 

eleverna 

utvecklar 

Studien är 

genomförd i 

Danmark och 236 

elever från 16 

olika klasser i 

årskurs 6 deltog.  

Datainsamlingen 

har genomförts 

genom 

klassrumsobservat

ioner där alla 

deltagande klasser 

har följt ett och 

samma 

undervisningspro

gram som 

inkluderat 

De åtta 

lektionerna 

inom 

inferensläsning 

resulterade i en 

stor utveckling 

av elevernas 

förmåga att göra 

inferenser och 

läsförståelse. 

Resultatet visar 

på ett samband 

mellan 

inferensläsning 

och 

läsförståelse. 

För att eleverna 

Förmågan att 

göra inferenser 

är viktig 

eftersom det 

krävs att läsaren 

kopplar egna 

kunskaper till 

texter för att 

skapa förståelse.  

Läsarens 

förmåga att 

aktivera 

bakgrundskunsk

aper påverkar 

läsförståelsen. 

Undervisning 

som visar 

strategier för att 

aktivera 

bakgrundskunsk

aper vid 

inferensläsning 

har en positiv 

effekt för 

elevernas 

Läraren behöver 

se till att eleven 

har den 

bakgrundskunska

p som texten 

kräver. 
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läsförståelsen 

generellt.  

inferensfrågor till 

korta narrativa 

och förklarande 

texter. I studien 

observerades åtta 

lektioner inom 

inferensläsning på 

30 minuter.  

ska utveckla 

sina kunskaper 

är det viktigt att 

undervisningen 

ger eleverna tid 

att träna sina 

färdigheter. 

utveckling av 

läsförståelsen.  

Författare, titel 

publikationstyp & 

publikations år 

Syfte Design, urval, 

Datainsamling & 

land 

Resultat Inferensläsning Läsförståelse Språkutvecklande 

arbetssätt 

Ness, M. 

“Explicit Reading 

Comprehension 

Instruction in 

Elementary 

Classrooms: 

Teacher Use of 

Reading 

Comprehension 

Strategies” 

Vetenskaplig 

Journal 

2011 

Syftar till att 

undersöka 

användandet 

av 

läsförståelsestr

ategier i 

undervisning 

på 

grundskolan.  

En 

observationsstudi

e under 3000 

minuter som 

genomförts i 20 

stycken klasser 

mellan årskurs 1–

5. 

Studien 

undersöker hur 

ofta 

läsförståelsestrate

gier undervisas 

samt vilka 

undervisningsmet

oder som är 

vanligast.  

Resultatet av 

studien visar att 

de vanligaste 

undervisningsstr

ategierna inom 

läsförståelse är 

frågeställningar, 

summering, 

förutspå och hur 

bakgrundskunsk

ap kan 

aktiveras. 

Studien visar 

också att av de 

undersökta 

årskurserna så 

fick årskurs 3 

minst 

undervisningstid 

inom 

läsförståelse, 

medan årskurs 4 

fick mest 

undervisningstid 

inom 

läsförståelse. 

 

 

När elever får 

de verktyg som 

behövs för att 

skapa förståelse 

utvecklas även 

deras förmåga 

att göra 

inferenser. 

 

Innehåller 

undervisningsm

etoder inom 

läsförståelse.  

 

 

 

Undervisning 

inom läsförståelse 

strategier gynnar 

elevernas 

ordförråd 

samtidigt som 

avkodningen 

förbättras, 

förmågan att 

genomföra 

problemlösning 

ökar och 

självkänslan 

utvecklas positivt.  
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Författare, titel 

publikationstyp & 

publikations år 

Syfte Design, urval, 

Datainsamling & 

land 

Resultat Inferensläsning Läsförståelse Språkutvecklande 

arbetssätt 

Kachorsky, D., 

Moses, L., 

Serafini, F. & 

Hoelting, M. 

“Meaning Making 

With 

Picturebooks: 

Young Children’s 

Use of Semiotic 

Resources” 

Vetenskaplig 

journal. 

2017 

Studien syftar 

till att 

undersöka 

vilka 

semiotiska 

processer som 

ligger till 

grund för 

elevernas 

meningsskapa

nde vid 

läsning av 

bildböcker. 

Klassrumsbaserad 

studie som pågått 

under ett års tid. I 

urvalet har 

forskarna valt ut 

åtta elever från 

årskurs 1 som 

representanter för 

undersökningen.  

USA 

Resultatet av 

studien visar 

vilka semiotiska 

resurser elever 

använder vid 

meningsskapand

e av texter samt 

hur elevernas 

meningskapand

e synliggörs. 

Avgörande 

faktorer som 

lyfts fram är 

paralingvistika 

resurser, 

illustationer, 

texters design, 

typografi och 

elevens 

bakgrundkunska

p. 

Illustrationer i 

texter kan bidra 

till djupare 

förståelse av det 

lästa genom att 

läsaren drar 

egna slutsatser 

och skapar 

mening.  

När eleverna 

kan koppla sina 

bakgrundskunsk

aper till det lästa 

gynnas 

läsförståelsen.  

Läraren behöver 

hjälpa eleverna 

hur de kan 

aktivera och ta 

hjälp av sina 

bakgrundskunska

per.  

Författare, titel 

publikationstyp & 

publikations år 

Syfte Design, urval, 

Datainsamling & 

land 

Resultat Inferensläsning Läsförståelse Språkutvecklande 

arbetssätt 

Carlsson, S., van 

den Broek, P., 

McMaster, K., 

Rapp, D., Bohn-

Gettler, C., 

Kendeou, P. & 

White, M., J. 

“Linguistic 

Markers of 

Inference 

Generation While 

Reading” 

Studien syftar 

till att 

undersöka 

sambandet 

mellan 

läsförmåga 

och 

tillämpandet 

av inferenser.  

I studien deltog 

74 elever från 

årskurs 4 med 

olika läsförmågor, 

alla hade engelska 

som första språk. 

Utifrån ett 

läsförståelsetest 

delades eleverna 

in i tre grupper: 

goda läsare, 

genomsnittliga 

Resultatet visar 

att det inte fanns 

något större 

samband mellan 

elevernas 

läsförståelse och 

textbaserade 

inferenser som 

tillämpades. 

Däremot 

synliggörs en 

skillnad mellan 

elevers 

Lyfter fram två 

olika typer av 

inferenser, 

textbaserade och 

kunskapsbasera

de.  

 

Lyfter fram att 

läsförståelsen 

har en 

betydande roll 

för 

inferensskapand

et.  
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Vetenskaplig 

journal 

2014 

läsare samt 

begränsade läsare.  

I studien 

användes sex 

olika berättande 

texter med 

liknande struktur 

och tillhörande 

frågor. Eleverna 

som deltog fick 

slumpmässigt ta 

del av två av 

texterna var. 

Genom elevens 

svar på frågorna 

undersöktes 

vilken typ av 

inferenser eleven 

använde. 

USA 

läsförmåga och 

de 

kunskapsbasera

de inferenser 

som 

tillämpades. 

 

 

Författare, titel 

publikationstyp & 

publikations år 

Syfte Design, urval, 

Datainsamling & 

land 

Resultat Inferensläsning Läsförståelse Språkutvecklande 

arbetssätt 

Clinton, V., 

Carlson, S.E. & 

Seipel, B.  

“Linguistic 

Markers of 

Inference 

Generation While 

Reading” 

Akademisk 

journal 

2015 

 

 

Studien syftar 

till att 

undersöka 

sambandet 

mellan texters 

ordanvändning 

och processen 

att skapa 

meningsfulla 

kopplingar vid 

läsning. 

 

Studien är 

genomförd i USA 

och inkluderar 

218 elever från 

årskurs 3 till 5. 

Elevernas 

kognitiva 

processer under 

läsning 

analyserades 

genom att 

eleverna fick läsa 

en text, en mening 

i taget. Efter varje 

mening ombads 

eleverna berätta 

vad de kom att 

Resultatet visar 

att både 

textbaserad och 

kunskapsbasera

de inferenser 

har en 

avgörande 

effekt på elevers 

förmåga att 

utveckla en god 

läsförståelse. 

Däremot fann 

man ingen 

bidragande 

koppling mellan 

de två 

inferenstyperna.  

Lyfter fram två 

olika 

inferenstyper 

textbaserade och 

kunskapsbasera

de.  

 

 

Lässtrategin 

inferensläsning 

har en 

avgörande 

betydelse för att 

utveckla 

läsförståelsen. 

Visar ett 

samband mellan 

inferensläsning 

och 

läsförståelse.  
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tänka på. När hela 

texten var läst fick 

eleverna även 

svara på ja eller 

ner frågor till 

texten. Syftet med 

frågorna var att 

bidra med en ökad 

förståelse av 

texten och svaren 

diskuterades inte 

vidare.  

 

 

 

Författare, titel 

publikationstyp & 

publikations år 

Syfte Design, urval, 

Datainsamling & 

land 

Resultat Inferensläsning Läsförståelse Språkutvecklande 

arbetssätt 

Dougherty-Stahl. 

K.A.,  

“Fostering 

inference 

generation with 

emergent and 

novice readers”  

Akademisk-

journal 

2014 

 

 

Syftar till att 

diskutera 

undervisnings

metoder som 

kan användas 

för att skapa 

djupare 

läsförståelse 

och tänka 

bortom den 

skrivna texten. 

En vetenskaplig 

journal från 

Nederländerna 

som diskuterar 

tidigare 

forskningsresultat 

inom 

undervisningsmet

oder för 

inferensläsning. 

Inriktar sig mot 

undervisning i 

förskola till 

årskurs 2.  

 

Resultatet lyfter 

fram att även 

unga elever med 

begränsad 

läskunnighet har 

förmågan att 

göra inferenser. 

Genom 

dialogisk 

högläsning, 

bildböcker och 

kortfilmer kan 

elever utveckla 

förmåga att göra 

inferenser utan 

att fokus 

hamnar på 

ordavkodning. 

 

 

 

 

 

Inferensläsning 

gynnar 

läsförståelsen. 

Elever med 

begränsad 

läskunnighet 

kan tillämpa 

inferenser 

genom 

bildböcker eller 

lärarens 

högläsning.  

Beskriver att 

lärarens 

högläsning, 

kortfilmer, 

ordlösa 

bildböcker och 

delad läsning 

kan bidra till en 

djupare 

förståelse av 

narrativa texter. 

Den sociala 

interaktionen 

mellan lärare 

och elever har 

också en 

avgörande 

betydelse. 

Undervisning som 

sker i en social 

interaktion gynnar 

lärandet.  
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Författare, titel 

publikationstyp & 

publikations år 

Syfte Design, urval, 

Datainsamling & 

land 

Resultat Inferensläsning Läsförståelse Språkutvecklande 

arbetssätt 

Lennox  

“Interactive Read-

Alouds—An 

Avenue for 

Enhancing 

Children’s 

Language for 

Thinking and 

Understanding: A 

Review of Recent 

Research” 

Vetenskaplig 

journal  

2013 

 

Syftar till att 

undersöka hur  

dialogisk 

högläsning 

kan inverka på 

elevers 

språkutvecklin

g.  

 

 En vetenskaplig 

Journal från USA 

som undersöker 

vad tidigare 

forskning säger 

om dialogisk 

högläsning. 

Studien diskuterar 

även hur dialogisk 

högläsning kan 

bidra till att 

förbättra 

läskunnigheten 

bland barn i 

förskoleklass.  

 

Resultatet visar 

att undervisning 

genom dialogisk 

högläsning har 

en positiv 

inverkan på 

elevernas 

läsförståelse. 

Aspekter som 

kan påverka 

resultatet visar 

sig vara lärarens 

kompetens, 

bokval, 

interaktionen i 

klassrummet 

samt utveckling 

av ordförråd och 

inferensläsning. 

Tillämpandet av 

inferenser bidrar 

till en ökad 

förståelse av det 

lästa. 

Dialogisk 

högläsning 

bidrar till att 

utveckla elevers 

läsförståelse. 

Elevernas 

språkutveckling är 

avgörande för 

vidare 

kunskapsutveckli

ng. Undervisning 

av hög kvalitet 

som aktivt 

involverar 

eleverna kan 

gynna 

språkutvecklingen

. 

Författare, titel 

publikationstyp & 

publikations år 

Syfte Design, urval, 

Datainsamling & 

land 

Resultat Inferensläsning Läsförståelse Språkutvecklande 

arbetssätt 

Käsper, M., Uibu, 

K. & Mikk, J. 

“Language 

Teaching 

Strategies’ Impact 

on Third-Grade 

Students’ Reading 

Outcomes and 

Reading Interest”   

Vetenskaplig 

artikel 

2018 

Syftar till att 

undersöka hur 

undervisning 

inom 

lässtrategier 

kan gynna 

elevernas 

läsning och 

läsintresse. 

Undersöker 

även hur ofta 

lärare 

undervisar 

lässtrategier 

och om det 

Studien är 

genomförd i 

Estland och 

inkluderar 220 

elever från 

årskurs 1-6, från 

12 olika skolor 

med 12 olika 

lärare. Urvalet av 

klasser är inte 

slumpvis utvalda 

och alla elever 

hade estländska 

som första språk. 

Resultatet visar 

att läsintresse, 

ordförståelse 

och läsförtåelse 

har ett nära 

samband. 

Lässtrategier 

visar sig gynna 

elevers 

läsintresse. 

Medan 

läsintresset 

gynnar 

orförståelsen. 

Orförståelsen 

Studien belyser 

att 

läsförståelsestrat

egier gynnar 

elevernas 

förmåga att 

skapa förståelse 

och mening av 

det lästa.  

Läsförståelsen 

påverkas av 

elevernas 

läsintresse och 

ordförståelse.  

Läraren behöver 

skapa ett 

läsintresse hos 

eleverna och 

utveckla de 

bakgrundskunska

per som behövs 

för att förstå en 

text. 

Regelbunden och 

strukturerad 

undervisning 

inom lässtrategier 

gynnar elevernas 

ordförståelse.  
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finns ett 

samband 

mellan 

ordförståelse, 

läsförståelse 

och 

läsintresse.  

Undersökningen 

gick ut på att de 

deltagande 

eleverna fick 

svara på frågor 

krin läsintresse, 

utföra ett 

läsförståelsetest 

och ett 

ordförståelsetest. 

Dessutom fick 

lärare svara på 

frågor kring hur 

och hur ofta de 

undervisade 

lässtrategier. 

påverkar i sin 

tur hur väl 

texten kan 

förstås.  

Författare, titel 

publikationstyp & 

publikations år 

Syfte Design, urval, 

Datainsamling & 

land 

Resultat Inferensläsning Läsförståelse Språkutvecklande 

arbetssätt 

Tompkins, V., 

Guo, Y. & 

Justice, L, M. 

“Inference 

generation, story 

comprehension, 

and language 

skills in the 

preschool years” 

Vetenskaplig 

artikel 

2012 

Studien syftar 

till att 

undersöka 

förskolebarn i 

åldrarna 4 och 

5 år och deras 

förmåga att 

skapa ett 

sammanhang 

av en 

berättelse. 

Detta genom 

att besvara 

frågor som 

kräver att 

inferensläsnin

g tillämpas.  

Studien är 

genomförd i 

Nederländerna. 

Familjerna som 

deltog i studien 

var rekryterade 

från en förskola i 

centrala Florida, 

USA. Totalt 

deltog 47 familjer 

med barn i 4–5 

års ålder.  

Resultatet visar 

att läsförståelsen 

påverkar antalet 

inferenser som 

barnen var 

kapabla att 

genomföra. 

Avgörande 

aspekter för att 

besvara 

inferensfrågorvi

sade sig vara 

förståelsen av 

berättelsen, 

karaktärens mål 

och handlingar 

samt 

framställandet 

av karaktärerna. 

  

Belyser att 

inferensfrågor 

kan utveckla 

barns 

läsförståelse i 

tidig ålder.   

Visar ett 

samband mellan 

läsförståelse och 

förmågan att 

tillämpa 

lässtrategin 

inferensläsning.  

Språk- och 

läsförståelse är 

avgörande för att 

tillägna sig 

kunskaper även 

inom andra 

ämnen.  
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Författare, titel 

publikationstyp & 

publikations år 

Syfte Design, urval, 

Datainsamling & 

land 

Resultat Inferensläsning Läsförståelse Språkutvecklande 

arbetssätt 

Kaderavek, J., N., 

Dinnebelie, L., A. 

& Krepps, K.  

”Upping the ante 

to support 

language  

Development” 

Vetenskaplig 

artikel 

2019 

Syftar till att 

visa 

speciallärare 

hur 

inferensläsnin

g kan gynna 

unga elevers 

språkutvecklin

g.  

Studien är 

genomförd i USA 

och riktar sig mot 

undervisning i 

förskoleklass. 

Datainsamlingen 

har skett genom 

att undersöka 

tidigare forskning 

som behandlar 

inferensläsning 

samt genom olika 

nivåer av 

frågeställningar 

som lärare kan 

använda för 

inferensläsning. 

Resultatet visar 

att elever med 

begränsad 

språkutveckling 

gynnas av 

lärarens stöd 

och regelbundna 

aktiviteter som 

utvecklar 

inferensläsning. 

Vidare lyfts 

även vikten av 

att 

undervisningen 

sker inom 

ämnen som 

engagerar 

eleverna.  

Inferensläsninge

n gynnas av 

ämnen som 

eleverna är 

intresserade av.  

Lyfter fram 

forskning som 

visar att 

läsförståelsen 

gynnas av 

inferensläsning.  

Meningsfulla 

samtal kan ske 

genom att läraren 

ställer frågor som 

kräver att 

eleverna tillämpar 

inferenser.  



 

 


