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Nyckelord läsförståelse, metakognitiva strategier 

Sammanfattning I den här kunskapsöversikten har vi studerat litteratur som behandlar 

metakognitiva strategier som hjälpmedel vid läsförståelseundervisning 

och dess inverkan på elevernas förståelse. Studien innehåller en 

bearbetning av sex artiklar som motsvarar syftet med litteraturstudien 

som är att lyfta fram vad aktuell forskning säger om olika 

metakognitiva strategiers möjliga inverkan på elevers utveckling av 

läsförståelse, samt att se om det i forskningen går att urskilja 

skillnader i utfall och vad dessa i så fall beror på. Denna studie visar 

att undervisning om metakognitiva strategier generellt har en positiv 

inverkan på elevers läsförståelse samt flera olika förmågor som 

kopplas till läsförståelse. De förmågor som behandlas i forskningen 

om läsförståelse är: Medvetenhet i läsningen, Kopplingar i läsning, 

förstå syftet med texten och Att förutspå vad som ska ske i texten. 

Skillnader i resultat kan dels bero på socioekonomisk status, attityder 

och tidigare kunskaper. 

  

 

  



 

Förord 

Vi har sett liten variation i arbetsmaterial gällande läsförståelse ute under vår 

verksamhetsförlagda utbildning och har därför varit intresserade av att veta vilka förmågor 

inom läsförståelse som kan utvecklas med hjälp av metakognitiva strategier. Tillsammans har 

vi sökt artiklar och läst abstracts. Annas huvudsakliga ansvar har varit inledning, bakgrund, 

resultatdiskussion, referenslista och tabeller. Karins huvudsakliga ansvar har varit 

problemformulering, syfte, metodkapitlet, resultat, metoddiskussion samt konklusion och 

implikation. Vi vill tacka nära och kära, handledningsgruppen och handledare som hjälpt oss 

under examensarbetesskrivandet. 
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1. Inledning 

Reichenberg (2014) skriver att god läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans 

ämnen och att det är grunden för ett livslångt lärande och aktivt liv som samhällsmedborgare. 

I denna kunskapsöversikt undersöks vilken inverkan metakognitiva strategier kan ha på 

elevers läsförståelse. I en undersökning Rasmussen, (Bråten, 2008), genomfört i Norge 

framkom det att lärarutbildningen inte rustade lärare tillräckligt för att undervisa i läsning på 

skolans alla nivåer. Många av de blivande lärarna som deltog i undersökningen och visade 

intresse för att undervisa i läsförståelsestrategier uppgav att de inte kände sig tillräckligt 

kunniga för att undervisa i det. Englund (u.å.) skriver att mycket kunskap i att undervisa i 

avancerade lässtrategier saknas inom den svenska skolan. Hon skriver också att allt byggande 

av kunskap kräver en god läsförståelse och behärskning av läs- och skrivarter. Därför menar 

hon att läsandets betydelse för alla ämnen och inte bara svenska är stort. I Lgr11 (Skolverket, 

2011) står det att ett av lärarens uppdrag är att organisera och genomföra arbetet på ett sätt 

som låter eleverna utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda 

och utveckla hela sin förmåga.  

 

Elever som gick i fjärde klass läste 2011 sämre än vad fjärdeklassare gjorde 2001, det visas i 

PIRLS (Skolverket, 2012) som är en internationell komparativ studie där kunskaper i 

läsförmåga undersöks. I undersökningen prövas läsförmåga inom skönlitteratur och sakprosa 

genom tre aspekter av läsningen: förståelseprocesser, syften med läsning samt läsvanor och 

inställning till läsning (a.a.). Den ihållande försämringstrenden är unik för Sverige men trots 

denna försämring fick de svenska eleverna ett högre resultat än andra EU- och OECD länder, 

med undantag för Danmark och Finland (a.a.). Av undersökningen framgår även att elevers 

socioekonomiska bakgrund och föräldrarnas läsvanor har betydelse för elevernas resultat. 

Även i PISA har resultaten försämrats under flera år och 2012 kom Sverige under OECD:s 

genomsnitt med endast tre länder som var sämre (Reichenberg, 2014). Reichenberg (2014) 

skriver att ordförståelse och läsförståelse har ett nära samband och att alla elevers 

förutsättningar för dessa förståelser är olika. Detta menar författaren beror på elevernas 

bakgrund med framförallt högläsning i hemmet. Ett barn som har 2000 timmars högläsning 

med sig hemifrån har ett större ordförråd än ett barn som bara har 50 timmars högläsning i 

bagaget. Slutligen är det enligt Skolverket (2012) viktigt att fokusera på frågan kring hur 

arbetet med mer avancerade läsprocesser kan främjas i skolan.  
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I Lgr11 (Skolverket, 2011) står det att en del av skolans uppdrag är att ge eleverna rika 

möjligheter att bl.a. läsa och samtala för att utveckla sina möjligheter att kommunicera och på 

det sättet få större tilltro till sin språkliga förmåga. Enligt vår erfarenhet får eleverna tid till att 

läsa i skolan men inte alltid möjlighet att diskutera och samtala om texten efteråt, vilket vi 

anser kan vara givande för elevernas läsförståelse. Skolverket skriver i Lgr11 (2011) att ett av 

lärarens uppdrag är att stärka elevernas vilja att lära och tillit till den egna förmågan. På de 

skolor där vi tidigare haft vår verksamhetsförlagda utbildning har vi kunnat se att lärarna 

under läsförståelsearbetet och textbearbetning i flera ämnen i viss mån har använt sig av ett 

undervisningsmaterial som är grundat på forskning om metakognition och tre strategier för 

läsinlärning. De metoderna beskrivs närmare i bakgrunden. 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden delges vad äldre forskning säger om metakognitiva strategier i arbetet med 

läsförståelse i skolan. Här belyses även forskares tankar om läsförståelse och förklarar olika 

undervisningsstrategier för läsförståelse. Bråten (2008) skriver att det inte är så enkelt att 

skilja på elevers metakognition och deras användning av lässtrategier. I bakgrunden separeras 

de ändå för att ge en tydligare bild av vad som är vad och på vilket sätt de olika metoderna 

och strategierna används.  

2.1 Metakognition 

Ursprungligen har metakognition definierats som en medveten reglering av kognitiva 

aktiviteter i lärprocesser (Veenman et al, 2006). När det talas om metakognition i denna studie 

har vi denna ursprungsbetydelse i åtanke, som enligt vår tolkning handlar om reflektioner och 

styrning över sitt tänkande. Begreppet har senare utvecklats i olika riktningar och har ingen 

vedertagen definition (a.a.). När det talas om begreppet kognition anknyter vi emellertid till 

Thornbergs (2013) definition. Kognition definieras av Thornberg (2013) som en mental 

process där individen bearbetar information och utvecklar kunskap. Kognition inkluderar 

tänkande, minne och perception (a.a.).  

 

Enligt Veenman, Van Hout-Wolters & Afflerbach (2006), är metakognition och kognition 

komplicerade att dela på. Metakognitivt tänkande i ett visst ämne kräver grundläggande 

kognitiv kompetens inom det specifika ämnet från början. De menar alltså att det finns en 

objektnivå där kognitionen sker samt en metanivå som styr eller påverkar objektnivån.  

 

Flavell (1979) skriver om metakognition i samverkan med kognition och han menar att de 

kognitiva strategierna används till att skapa intellektuella eller kognitiva framsteg medan de 

metakognitiva strategierna används till att följa eller övervaka dessa. Dessutom menar Flavell 

att forskare kommit fram till att metakognition spelar en stor roll i bland annat muntlig 

förståelse, läsförståelse, skrivning och språkförvärvning och att en ökning gällande både 

kvantitet och kvalitet av barnens metakognitiva kunskap och uppföljningsförmåga genom 

systematisk träning kan vara både rimlig och önskvärd (a.a.). 
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Liberg (2010) menar att metakognitiva förmågor är viktiga för att kunna reflektera över hur 

läsandet och skrivandet går till samt för att veta vilka strategier man använder sig av. Hon 

skriver att de metakognitiva förmågorna är en viktig del i att kunna utveckla ett hållbart 

läsande och skrivande. I en översikt om formativ bedömning från Skolverket (2010) beskrivs 

Allwood och Jonssons tankar om metakognitiva förmågor. Allwood och Jonsson menar att 

elevernas metakognitiva förmågor är viktiga delar av lärandet och att det är viktigt att 

eleverna får öva på att värdera sin kunskap och förmåga att använda den.  

 

Keene och Zimmerman (2003) framhåller att metakognition eller tänkandet om det egna 

tänkandet kan ses som ett paraply som flera olika strategier kan samlas under. Alla dessa 

strategier är varianter av metakognition. I Skolverkets översikt (Skolverket, 2010) skriver 

Grönlund att den metakognitiva återkopplingen riktar sig mot att stärka elevens förmåga att ta 

ansvar för att skaffa sig återkoppling och att utveckla strategier för självvärdering och 

självdisciplin. Detta kan kopplas till Wiliam (FPScurriculum's channel, 2012), som menar att 

man agerar metakognitivt om man medvetet tänker på att uppgiften man får är svårare än en 

uppgift man har haft innan, trots att dessa kan vara lika i utformningen. Wiliam 

(FPScurriculum's channel’,2012) säger också att man kan träna elever i att bättre kunna 

observera sitt eget lärande så att de kan ta ett större ansvar för det själva. Med detta menar han 

att metakognition därmed påverkar din inlärning så att du använder din hjärna på det mest 

effektiva sättet och själv märker om du är på rätt eller fel spår samt påverkar hur du väljer att 

gå vidare (FPScurriculum's channel, 2012).  

2.2 Läsförståelse  

Aksan och Kisac (2009) skriver att läsförståelse kräver ett effektivt utnyttjande av kognitiva 

strukturer och att kognitiva antaganden fokuserar mer på det individuella och betonar 

klarsynta förmågor och dess begränsningar. En annan definition är den som Taube (2007) ger 

och som säger att läsförståelse handlar om elevens förmåga att skapa inre föreställningar kring 

vad texten handlar om. Hon skriver att detta görs med hjälp av att eleverna får tänka på flera 

olika nivåer såsom ord-, menings- och textnivå. I Lgr11 (Skolverket, 2011) är ett av målen i 

ämnet moderna språk att eleverna i mötet med talat språk och texter ska få möjlighet att 

utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intresse. 

Liberg (2010) beskriver också detta och menar att tidigare erfarenheter, inställning till läsande 

samt förkunskaper om ämnet och hur det överensstämmer med texten eller textuppgiftens 

form och innehåll är viktigt för läsförståelsen.  
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2.3 Läsförståelsestrategier 

I inledningen nämns det att våra tidigare VFU-skolor har arbetat med ett 

undervisningsmaterial som grundas på forskning om metakognition men också tre metoder för 

läsinlärning: Reciprocal Teaching (RT), Transactional Strategies Instrucion (TSI) och 

Questioning The Author (QTA). Dessa metoder kan kopplas till Aksan och Kisacs (2009) 

tankar om läsförståelse. Detta eftersom att metoderna fokuserar på att eleverna ska få ta mer 

plats i arbetet med läsförståelse och bland annat själva leda en grupp med kamrater i arbetet 

med strategierna. Det kan leda till att de utvecklar både sina kognitiva och metakognitiva 

förmågor. Metoderna RT, TSI och QTA är beskrivna i Taube (2007) och har både likheter och 

skillnader. I RT (a.a.) visar läraren vilka strategier hen använder sig av vid läsning för 

antingen en helklass eller mindre elevgrupper. När läraren har visat får en av eleverna ta över 

ledarrollen och gruppens användande av de strategier som läraren tagit upp och förklarat. 

Eleverna får sedan turas om att leda gruppen. Reichenberg (2014) menar att de strategier som 

används i RT inte bara ökar elevernas förståelse utan även deras förmåga att bedöma sin egen 

förståelse, det vill säga öka sina metakognitiva insikter. TSI (Taube, 2007) har vissa likheter 

med RT då eleverna arbetar med strategierna i smågrupper men med skillnaden att läraren 

hela tiden är med och leder gruppen. En annan likhet är att eleverna i båda metoderna 

uppmuntras att själva använda sig av strategier, men i TSI är strategierna mer specifikt 

inriktade på strategierna prediktioner, inre mentala bilder och sammanfattningar och inte 

riktigt så fria som i RT. Syftet med dessa är att eleverna ska skapa en personlig tolkning och 

förståelse av texter. Den sista metoden, QTA (a.a.) är en modell för strukturerade textsamtal 

och den skiljer sig en del från de andra två i sin struktur. Modellen går ut på att få eleverna att 

på ett aktivt sätt bearbeta texterna de läser och ifrågasätta dess auktoritet. De ska genom 

ifrågasättandet lära sig att se att det finns en författare bakom varje text vars uppgift är att 

skriva texter som alla kan förstå. Alla de tre metodernas undervisningsstrategier kan tolkas 

som metakognitiva då det handlar om elevernas förmåga att tolka och reflektera över texter. I 

denna studie har valet att definiera de läsförståelsestrategier som använts i resultatet som 

metakognitiva gjorts, då eleverna får använda och utveckla sina förmågor att tolka och 

reflektera över texter. Elever behöver hjälp att lära sig olika strategier för förståelsearbetet, 

men det är enligt Skolverket (2012) ovanligt att elever får arbeta med olika typer av 

lässtrategier. Idag presterar färre elever på den höga och avancerade nivån och får därför inte 

en lika god förståelse för det de läser (a.a.). Det är ett explicit mål i Lgr11 att eleverna ska lära 

sig olika lässtrategier för att förstå och tolka texter (Skolverket 2011). 
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Metakognition beskrivs som en viktig del i lärandet då det ökar medvetandet kring det egna 

lärandet samt spelar en stor roll för läsförståelsen. Det finns ett flertal läsförståelsestrategier 

som används i svenskundervisningen som är metakognitiva. Elever får dock sällan arbeta med 

olika läsförståelsestrategier trots att det anses vara nödvändigt för att skapa en god 

läsförståelse. Det framgår av forskningen att det saknas kunskap hos många lärare för att 

tillgodose eleverna med den varierade undervisning som krävs. Det är ett problem då 

forskning visar att en varierad undervisning är att föredra då det ger fler elever bättre 

förutsättningar att utvecklas och lära (Skolinspektionen, 2012). Ökad insikt om vilka 

konsekvenser undervisning om metakognitiva strategier kan ha är således angelägen och 

därför fokus i denna studie. 
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3. Syfte 

Syftet med denna kunskapsöversikt är att lyfta fram vad aktuell forskning säger om olika 

metakognitiva strategiers möjliga inverkan på elevers utveckling av läsförståelse, samt 

att se om det i forskningen går att urskilja skillnader i utfall och vad dessa i så fall beror 

på. 

 

Frågeställning 

o Vilken inverkan har, enligt senare forskning, elevundervisning om metakognitiva 

strategier på elevers läsförståelse? 
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4. Metod 

Att genomföra en kunskapsöversikt innebär att systematiskt söka vetenskaplig litteratur som 

är relevant för studiens syfte. Litteraturen granskas därefter kritiskt och sammanställs. 

Urvalsprocessen resulterade i sex artiklar till vår kunskapsöversikt.  

4.1 Datainsamling  

Vid datainsamlingen användes databaserna Summon, SwePub och ERIC Pro Quest 

(Educational Resourses Information Center), i vilka det finns möjlighet att söka efter 

vetenskapliga artiklar. I databaserna kunde flera ord kombineras i samma sökning, samt 

utesluta ord från sökningen för att undvika irrelevanta artiklar. Under sökarbetets gång skrevs  

en sökningstabell, ett hjälpmedel som gav en översiktlig bild över redan sökt material, där 

sökord, resultat och databas för varje sökning skrevs ner.  

 

Bryman (2011) avråder att söka i databaser med hela fraser, meningar eller titlar då den typen 

av sökning inte ger tillräckliga resultat. I sökarbetet efter relevanta artiklar är det viktigt att 

prova sig fram och anpassa sökorden (a.a.). Inledningsvis användes breda sökord, utan 

citationstecken, som gav ohanterligt många träffar. Vi gjorde det aktiva valet att frångå 

Brymans (2011) rekommendation om att inte söka efter fraser då vi enbart intresserade oss för 

”metacognitive strateg*” AND ”reading comprehension” AND instruction. Denna sökning 

gav 39 artiklar varav tre kom att användas i denna studie då de passade till vårt syfte. Genom 

tidigare sökningar hade tre andra artiklar valts ut, de dök upp även i sökningen som beskrivits 

ovan. Därefter gjordes valet att avsluta sökarbetet med undantag för ett kompletterande 

söktillfälle i Summon och SwePub. Med trunkering (Eriksson Barajas, 2013), i form av en 

asterisk, kunde resultat som innefattade exempelvis både strategy och strategies nås. Om   

sökordet strateg* användes på så vis kunde fler alternativa sökningar i samma sökning uppnås 

(Bryman, 2011).  

 

När sökningarna gav rimliga kvantiteter, ca 50 artiklar, lästes alla abstracts för att avgöra 

vilka av artiklarna som passade för denna studies syfte. För att finna ytterligare relevanta 

studier genomfördes manuella sökningar (Eriksson Barajas, 2013). Det innebär att studera 

artiklars referenslistor för att hitta fler relevanta artiklar som berör studiens ämne. De krav 

som ställdes på den sökta litteraturen var att det skulle vara vetenskapligt granskade artiklar 

som undersökte effekten av metakognitiv strategi på läsförståelse. De artiklar som inkluderas i 
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denna kunskapsöversikt är kvalitetsgranskade, till den processen tog vi hjälp av Eriksson 

Barajas (2013) checklistor för kvalitetsgranskning av olika källor. 

4.2 Databearbetning   

Rennstam och Wästerfors (2011) belyser tre grundläggande arbetssätt i 

databearbetningsprocessen: sortera, reducera och argumentera. Argumentationen ges i 

diskussionen. Genom att sortera empirin undveks  oöverskådlighet och oordning (a.a.). När 

materialet sorterades lästes det flera gånger för att lära känna texterna; Rennstam och 

Wästerfors (2011) betonar att närhet och förtrogenhet till materialet är av stor vikt. Under 

denna fas i arbetet delades materialet upp och kodades med hjälp av olika former av stödord i 

marginalen (a.a.) och utförligare kommentarer till dessa stödord i ett separat block. I 

sorteringen letade vi efter mönster och efter det som bryter mönster. Till de mönster som 

hittades skapades kategorier efter vilka metakognitiva förmågor som utvecklades i studierna; 

Rennstam och Wästerfors (2011) anser att det är av yttersta vikt att hålla fokus till en kategori 

i taget. Utrymmet i denna kunskapsöversikt är begränsat, vi kan inte redovisa allt insamlat 

material och behöver därför reducera vårt material. Syftet med reduceringen är att skapa en 

rättvisande representation av materialet genom att välja exempel som tydligt exemplifierar det 

fenomen som undersöks (a.a.). Ju fler infallsvinklar som studeras desto ytligare blir 

beskrivningen av materialet, vi har därför valt att bara belysa de fenomen som beskrivs i mer 

än en artikel. Till slut formulerades resultatet som är en generell och översiktlig text och vi 

uttalar oss om empirin i allmänna och formella termer samt teoretiska begrepp.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit ur den utvalda litteraturen från våra 

systematiska sökningar. I studierna har läsförståelsen mätts på olika typer av texter, 

skönlitterära, naturvetenskapliga, nyhetsartiklar osv.  

 

5.1 Generella förändringar 

Med hjälp av för- och eftertester har undervisning om metakognitiva strategier undersökts för 

att fastställa hur de påverkat elevers läsförståelse. Sex studier har undersökt de generella 

förändringarna i elevernas resultat på läsförståelsetester (Houtveen & van de Grift, 2007, 

Boulware-Gooden Carreker, Thornhill & Joshi, 2007, McKeown & Gentilucci, 2007). 

Samtliga studier visar att undervisning om metakognitiva strategier kan bidra till förändring i 

elevers läsförståelse. De elever som fått undervisning om metakognitiva strategier presterade 

generellt sett bättre på eftertesterna i läsförståelse jämfört med elever i kontrollgrupperna 

(Houtveen & van de Grift, 2007, Boulware-Gooden et.al, 2007). Ett år efter studiens 

genomförande testades deltagarnas läsförståelse av Houtveen och van de Grift (2007), 

resultatet visade att den positiva effekten av undervisningen kunde styrkas även då, 

experimentgruppen fick 10 % . 

 

Houtveen och van de Grift (2007) genomförde ett kvasi-experiment med syfte att bland annat 

undersöka effekten av metakognitiva strategiinstruktioner för läsförståelsen. Boulware-

Gooden et.al (2007) har undersökt inverkan av metakognitiva strategier på elevers 

läsförståelse med hjälp av direkta instruktioner. McKeown och Gentilucci (2007) studerade 

hur den metakognitiva Think-Aloud-strategin påverkade elevernas läsförståelse. Think-

Aloud-strategin innebär att eleverna reflekterar över det lästa stycket muntligt istället för att 

reflektera tyst för sig själv. 

  

Undantaget i vårt resultat är McKeown och Gentilucci (2007) som visar på olika resultat för 

de tre olika grupperna som delats upp efter låg, medel och högpresterande.  De tre 

grupperna visar skilda resultat där de medelpresterande förbättrat och de högpresterande 

försämrat sitt resultat kraftigt i eftertestet. Eleverna fick olika typer av texter. Den 

lågpresterande gruppens resultat visade inga förändringar i eftertestet (a.a.). Houtveen och van 
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de Grift (2007) visar i sin studie att elevernas socioekonomiska bakgrund, attityd gentemot 

läsning och etniska bakgrund har viss effekt på läsförståelsen. Tydligast effekt har den 

socioekonomiska bakgrunden och attityden gentemot läsning. 79 % av de skillnader som 

uppmättes mellan experimentgruppen och kontrollgruppen kunde härledas till dessa 

individuella skillnader mellan de två grupperna.    

5.2 Inverkan på specifika förmågor  

Eilers och Pinkley (2006), Varga (2013), Senay Sen (2009) har undersökt undervisning om 

metakognitiva strategiers inverkan på specifika förmågor som är en del av läsförståelsen. 

Förmågorna redovisas i kommande teman.  

5.2. 1 Medvetenhet i läsningen 

Hur elevers medvetenhet i sin läsning förändrats har Eilers och Pinkley (2006) undersökt. 

Studien visar att deltagarna ökat medvetenheten i sin läsning efter undervisning om 

metakognitiva strategier, enligt för- och eftertester. Studien saknar kontrollgrupp. Eilers och 

Pinkley (2006) genomförde aktionsforskning i en förstaklass med 24 elever, varav sex elever 

med engelska som andraspråk. De har i studien använt sig av explicita instruktioner för 

läsförståelsestrategier i både helklass och smågrupper dagligen i nio veckor. 

 

Varga (2013) har under fyra år studerat hur talhandlingar kan stödja elevers utveckling av 

läsförståelse. Fyra lärare, en specialpedagog och två klasser har studerats skolår 6-9. 

Undervisningen om metakognitiva strategier hjälper till att öka elevers medvetenhet i sin 

läsning samt hur de ska tillämpa de strategier som kan hjälpa dem i deras läsförståelse (Varga, 

2013.  

 

Eilers & Pinkleys (2006) eftertest, som var ett Index of Reading Awareness-test visade att 

elevernas läsmedvetenhet ökat 14 %. Resultatet är omvandlat till procent av oss och visar att 

undervisning om metakognitiva strategier påverkar elevers medvetenhet i läsningen är 

statistiskt signifikanta (Eilers & Pinkley, 2006). Eleverna får genom undervisning om 

metakognitiva strategier redskap för att avgöra hur en text ska läsas och tillägnas ett språk 

som är ämnesspecifikt för läsförståelsen (Varga, 2013). 
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5.2.2 Kopplingar 

Elever knyter innehållet i texterna de läser till sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Under 

läsningen görs kopplingar till erfarenheter och kunskaper, genom dessa kan eleverna tolka 

texterna och utläsa vad som står mellan raderna (Varga, 2013). En beskrivning av en karaktärs 

beteende kunde av eleverna snabbt kopplas till att karaktären var en ”mobbare”, utan att ordet 

”mobbare” nämnts i texten (Varga, 2013).  Hur väl kopplingar utvecklas har Eilers och 

Pinkley (2006) undersökt. Undersökningen visade hur elever utvecklade sin förmåga att 

använda följande tre kopplingar när de läste texter: 

 

 Text-Till-Själv, delar av texten kopplas till elevernas eget liv 

 Text-Till-Text, delar av texten kopplas till andra texter den påminner om  

 Text-Till-Världen, texten kopplas till något som inte liknar andra texter eller egna 

upplevelser (a.a.). 

 

Eilers och Pinkley (2006) menar att elevernas förmåga att koppla texten de läser till 

personliga erfarenheter ökat efter att de fått undervisning om metakognitiva strategier. Detta 

tydliggjordes då en elev spontant förklarat hur hen gjort en Text-Till-Själv-koppling under en 

klassrumssituation. Eleven kopplade den lästa texten till en självupplevd situation (a.a.). 

 

Eleverna i Vargas (2013) studie visar att de gör Text-Till-Text-koppling när de under 

lektionen talar om likheter mellan texten de läser och texter de läst tidigare.  

Användningen av Text-Till-Världen observerades vid ett instruktionstillfälle då elever i 

arbetade i mindre grupper (Eilers & Pinkley, 2006).   

 

 “What's this word?” 

- “Tomb robber." the researcher replied. “That’s someone who would break  

into the pyramid to steal what had been left with the mummy .” 

- “Oh, those bad guys on the news kicked in the... the thingees.” she shared. 

- “Do you mean gravestones?” 

- “Yes, they kicked over the gravestones on the news.” she agreed. 

    (Eilers och Pinkley, 2006:26) 
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Eleven kopplar texten hon nyss läst till en händelse som är bekant från en nyhetssändning. Vi 

tolkar det som att eleven visar att hon anammat den del i den metakognitiva strategin som rör 

kopplingar Text-Till-Världen.  

5.2.3. Förstå syftet med texten 

Undervisning om metakognitiva strategier hjälper eleverna att avgöra hur de ska läsa en text 

för att förstå vad som faktiskt står skrivet, och vad syftet med texten är (Varga 2013).   

Senay Sen (2009) har under åtta veckor undersökt 190 femteklassare och sex lärare i Turkiet. 

95 elever ingick i experimentgruppen och 95 elever ingick i kontrollgruppen. Senay Sen 

(2009) undersökte bl.a. elevernas förmåga att hitta huvudsyftet i texten. Medan eleverna i 

kontrollgruppen fortsatt fick traditionell undervisning genomgick experimentgruppen en 

intervention som gick till i följande tre steg:   

 

1. Utveckla läsandemålen, hur man planerar sin läsning och hur man blir medveten 

om strategier.  

2. Fokusera på specifika strategier som är relaterade till att förstå meningen med 

texten.  

3. Fokusera på varför det är viktigt att förstå textens innehåll.  

 

Hos Senay Sen (2009) syns tendenser till att elevernas förmåga att finns huvudsyftet ökat.  

Varga (2013) ser i sin studie att elever fått stöd i att utveckla sina förmågor att tolka texters 

innehåll och att kunna motivera sina tolkningar, för att utläsa syftet har eleverna fått lära sig 

att syftet kan utläsas antingen genom att läsa på raderna eller mellan raderna. 

I en jämförelse med kontrollgruppen framgår det att resultaten för experimentgruppen i Senay 

Sens (2009) studie visar en ökning till skillnad från kontrollgruppens resultat som till och med 

hade försämrats i eftertestet.  

5.2.4 Förutspå 

Förutom förmågan att finna huvudsyftet i texten visade Senay Sen (2009) även hur elevernas 

förmåga att gissa sig till slutet på texterna de läser har förbättrats under de åtta veckor som 

studien pågick. Även i Eilers och Pinkley (2006) syns det att undervisningen om 

metakognitiva strategier haft en inverkan på elevers förmåga att förutspå kommande 

händelser i texten. Vi ser Senay Sens (2009) resultat, omvandlat i procent, som att framstegen 

i förmågan att förutspå slutet i texten i från för- till eftertest är tydliga och har ökat med 55,64 
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%. Jämförelsen med kontrollgruppen, som under perioden inte förändrat sitt arbetssätt, visar 

en statistiskt signifikant skillnad i resultatet mellan grupperna då kontrollgruppen ökat med 

23,47 %. Skillnaden kan relateras till användningen av metakognitiva strategier enligt vår 

tolkning. I Eilers och Pinkleys (2006) studie fick eleverna förutspå fortsättningen på 

berättelsen de läser genom att först reflektera över och skriva ner vad de nyss har läst, sedan 

redogör de sin hypotes kring vad som sker i fortsättningen. Eftertest visar en signifikant 

ökning av denna typ av läsförståelse i elevernas självständiga läsning. 
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6. Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras kunskapsöversikten. I metoddiskussionen belyses styrkor och 

svagheter samt fördelar och nackdelar kring de metoder som använts för insamling och 

bearbetning av data. I resultatdiskussionen argumenterar vi för vår empiri och kopplar den till 

den tidigare forskning presenterats i bakgrunden. 

6.1 Metoddiskussion 

Databassökningen utgick från syftet med studien och i sökningarna användes ord som 

speglade syftet väl: ”metacognitive strateg*” AND ”reading comprehension” AND 

instruction. För att öka studiens trovärdighet kunde synonymer till de orden och andra 

lämpliga ordkombinationer sökas. Att det inte gjordes  är en tydlig svaghet i studien. På grund 

av sökningarna kan relevanta artiklar missats som kunde bidra till att styrka resultatet. 

Dock anser vi att en tillräcklig mängd artiklar hittades genom de sökningar som gjordes och 

valde att avsluta sökningen när träffarna i sökningarna började upprepa sig, med undantag för 

den kompletterande sökningen. En styrka i den insamlade datan är att den representerar olika 

världsdelar: Europa, Eurasien och Nordamerika är representerat i materialet. Det kan ses som 

ett bevis på att problematik i läsförståelse är ett globalt problem. 

 

Artikelöversikten (bilaga B.1) gjordes relativt sent i arbetet. För att underlätta bearbetningen 

kunde artikelöversikten gjorts tidigare, vilket Eriksson Barajas (2013) menar krävs för den 

inkluderade litteraturen i början av arbetet. Detta hade bidragit till en överskådlighet av 

materialet i ett tidigare skede.  

 

Studien innehåller få manuella källor, det är ett aktivt val som gjorts då vi ansåg att de studier  

som hittats via databassökning kunde besvara frågeställningen. Hade fler källor inkluderats 

kunde studien dock fått ett större urval och därmed mer trovärdigt resultat. Valet att inkludera 

studier som berör andraspråkselever grundar sig i viljan att få ett resultat som kan representera 

flera olika elever. En svaghet med arbetet är variationen på undersökningsgrupperna. Denna 

faktor kan även vara en styrka som visar på effekten av undervisning om metakognitiva 

strategier hos en mängd olika grupper. 
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Studierna är kvantitativa med ett undantag. Studierna skiljer sig markant åt i omfattning. 

Totalt innefattar denna kunskapsöversikt ca 1000 deltagare, varav en studie står för ungefär 

hälften. Trots detta ser vi en styrka i den sammanlagda mängden deltagare då den visar på att 

resultatet tenderar att vara generaliserbart. Hade fler kvalitativa studier inkluderats hade 

resultatet möjligen sett annorlunda ut.  

 

Resultatet hade kunnat bli annorlunda om artiklarna bearbetats med huvudfokus på något 

annat än förmågor. Texterna har bearbetats för att på bästa sätt besvara frågeställningen. Trots 

brister användes alla artiklar i urvalet då vi ansåg att de var tillräckliga för att möta syftet och 

besvara frågeställningen. Bristerna bestod av att vissa artiklars syfte var relativt svårt att 

utläsa samt att endast en artikel lyfte studiens bortfall.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att lyfta fram vad aktuell forskning säger 

om olika metakognitiva strategiers möjliga inverkan på elevers utveckling av 

läsförståelse, samt att se om det i forskningen går att urskilja skillnader i utfall och vad 

dessa i så fall beror på. Flavell (1979) menar att metakognition spelar roll för 

läsförståelsen. Att tänka om hur man tänker ger en bättre läsförståelse. Detta har synts i 

McKeown och Gentiluccis (2007) studie där de har använt sig av Think-aloud strategin 

för sin undersökning. I den strategin får eleverna när de läser en text fundera högt över 

den och ifrågasätta de tankar de hade om texten innan de började läsa. Även om 

resultaten för de avancerade eleverna i den studien har de medelpresterande elevernas 

resultat förbättrats vilket kan styrka att tänka om hur man tänker ger resultat för 

läsförståelse. Wiliam (FPScurriculum's channel, 2012) hävdar att metakognition påverkar din 

inlärning så att du använder din hjärna på det mest effektiva sättet. I denna 

kunskapsöversikt kan det bekräftas att samtliga artiklar som studerats kunnat 

presentera någon form av förbättring av läsförståelsen. Undervisning om metakognitiva 

strategier har visat sig ha en viss effektivitet. Liberg (2010) uttrycker att de metakognitiva 

förmågorna är en viktig del i att kunna utveckla ett hållbart läsande och skrivande. Detta kan 

ses exempel på i eftertestet som Houtveen och van de Grift (2007) genomförde ett år efter 

studien. I resultatet från det testet kunde de se att eleverna i stor utsträckning använde sig av 

de metakognitiva strategierna även om det hade gått ett år sedan studien vilket enligt oss 

styrker det vi tagit upp ovan från Liberg. 
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Eilers och Pinkleys (2006) studie kan kopplas till Taubes (2007) funderingar kring 

läsförståelse. Taube (2007) menar att läsförståelse handlar om att kunna skapa sig en inre 

föreställning om vad texten handlar. Här syns en likhet med Text-Till-Själv, Text-Till-Text 

och Text-Till-Världen eftersom detta kan tolkas som en användning av personliga 

erfarenheter. I Vargas (2013) studie syns kopplingar till elevernas egna erfarenheter. Under 

läsningen tolkar de texten och utläser sådant som inte är explicit utskrivet. Det tyder på en 

utveckling av elevernas läsförståelse. Metakognitiv kunskap är individens samlade 

kunskaper om världen. Om man inte använder sina personliga erfarenheter när man ska läsa 

och ta till sig texter blir det också svårt att skapa sig en egen bild av texten och tolka denna.  

 

Att använda personliga erfarenheter kan således, med hjälp av dessa resultat, konstateras vara 

en givande metod vid arbete med metakognitiva läsförståelsestrategier. Att koppla texter till 

personliga erfarenheter är dock inte säkert alltid av godo. McKeown och Gentilucci diskuterar 

att försämringen hos en av deras studiegrupper kan ha berott på att personliga kopplingar tagit 

fokus från det egentliga faktainnehållet i texten (2007). Att förse eleverna med flexibla och 

metakognitiva strategier anser Westlund (Forskning.se, 2010) är viktigt för såväl 

lästeknik som förståelse. McKeown och Gentilucci (2007) refererar till Afflerbach och 

Johnston som menar att Think-Aloud kan vara störande för läsningen, vilket vi anser 

ytterligare förstärker vikten av flexibilitet. Westlund (Forskning.se, 2010) menar att elever 

bör bli medvetna om att olika texter läses på olika sätt. Undervisning om metakognitiva 

strategier ger eleverna stöd i tillämpning av rätt strategi till rätt texttyp (Varga, 2013).  

 

Denna kunskapsöversikt ger oss en bild av vilka faktorer som kan påverka hur undervisning 

om metakognitiva strategier inverkar på läsförståelsen. I resultatet delges Houtveen och van 

de Grifts (2007) studie som i likhet med Skolverket (2012) visar att förhållanden som 

socioekonomisk status, attityd gentemot läsning och etnisk bakgrund påverkar elevers resultat 

i läsförståelse. Det ger oss en inblick i att olika elevgrupper responderar på undervisning om 

metakognitiva strategierna på olika sätt och därför kan vi inte på förhand veta exakt vilken 

inverkan de kommer ha på en specifik grupp. Reichenberg (2014) skriver om att 

ordförståelsen och läsförståelsen har ett nära samband och att alla elevers förutsättningar för 

dessa förståelser är olika. Detta kan till stor del bero på elevernas bakgrund (Reichenberg, 

2014, Houtveen och van de Grift, 2007, Skolverket, 2012). 
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Vi anser att denna kunskapsöversikt ger en inblick i hur undervisning om metakognitiva 

strategier kan vara till hjälp i vår framtida undervisning i arbetet med läsförståelsen, som är en 

viktig del i många av de ämnen som studeras i den svenska grundskolan. 
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7. Konklusion och implikation 

I denna studie framgår att undervisning om metakognitiva strategier generellt har en 

positiv inverkan på läsförståelsen samt en positiv inverkan på flera olika förmågor som 

kopplas till läsförståelse. De förmågor som framkommit i den här kunskapsöversikten 

är: Medvetenhet i läsningen, Kopplingar i läsning, förstå syftet med texten och Att 

förutspå vad som ska ske i texten. En av studierna visade dock att metakognitiva 

strategier kan ha en försämrande effekt på läsförståelsen hos högpresterande elever.  De 

skillnader i de förändringar som skedde i resultatväg på läsförståelsen mellan olika 

grupper kunde bero på elevens socioekonomiska status, attityd gentemot läsning eller 

etniska bakgrund.  

 

Denna studie kan ge lärare motivation att undervisa om metakognitiva strategier för att 

utveckla arbetet med elevernas läsförståelse. Lärares undervisning om metakognitiva 

strategier kan bidra till en förbättrad läsförståelse vilket i sin tur kan bidra till förbättrade 

ämneskunskaper hos eleverna. Eleverna kan använda de metakognitiva strategierna på både 

skönlitterära texter och på sakprosatexter som används i de olika skolämnenas undervisning.   

 

I en fortsatt studie finns det många spår att gå vidare på, inspirerat av denna kunskapsöversikt. 

Ett möjligt område som vore nödvändigt att forska vidare i är de negativa aspekterna med 

undervisning om metakognitiva strategier. Det är viktigt att inte enbart fokusera på att 

undersöka vad som blir bättre, det är viktigt att fältet även undersöker försämringar eller 

oförändringar.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga A1 

Datum Databas Sökord Träffar Lästa abstracts Urval 

20/3 ERIC “reading 

instruction*” 

“reading 

comprehension 

instruction” 

År2000-2015 

39 39 1 

25/3 Summon ("Metacognitive") 

AND ("Strategies") 

AND ("primary 

school") 

Begränsning: Peer-

reviewed och 

education 

1 154 0 0 

25/3 Summon (Metacognitive) 

AND (Strategy) 

AND (instruction) 

AND ("primary 

school") 

Begränsning: Peer-

reviwed och 

education 

958 0 0 

25/3 Summon ("reading 

comprehension") 

AND 

("metacognitive") 

2 054 0 0 



 

 
 

AND ("strategies") 

Begr. Peer-reviewed 

och education 

25/3 Summon ("metacognitive 

strategies") AND 

("reading 

comprehension") 

AND ("instruction") 

AND ("primary 

school") 

90 0 0 

26/3 ERIC 

proquest 

"metacognitive 

strateg*" AND 

"reading 

comprehension" 

AND instruction 

39 Peer 

reviewed 

39 3 

26/3 ERIC 

proquest 

Effects of 

Metacognitive 

Strategies on 

Reading 

Comprehension.?? 

??   

26/3 ERIC 

proquest 

(SubjectTerms:("met

acognitive 

strategies")) AND 

("reading 

comprehension") 

AND (instruction) 

AND ("primary 

school") 

4 4 1 

22/6 Summon ("metakognitiva 

strategier") AND 

(läsförståelse) 

0   



 

 
 

22/6 Summon (metakognitiv) AND 

(läsförståelse) 

0   

22/6 Summon (metakognitiv) AND 

(lasforstaelse) 

0   

22/6 Summon (metacognitive) 

AND (läsförståelse) 

1 1  0 

22/6 Summon (metakognitiva 

strategier) 

0   

22/6 SwePub "metakognitiva 

strategier" 

conttype:ref 

0   

22/6 SwePub metakognitiva 

strategier 

1 1  0 

22/6 SwePub metakognitiv strategi 0   

22/6 SwePub läsförståelse 

conttype:ref 

9 9 1 

22/6 SwePub reading 

comprehension 

instruction 

14 14 0 



 

 
 

Bilaga B.1. Artikelöversikt 

Författare, titel & 

publiceringsår 

Undersökningens 

frågeställningar 

Design, urval, bortfall, 

datainsamlingsmetoder 

Resultat Slutsatser 

Regina G. McKeown & 

James L. Gentilucci, 

Think-aloud strategy: 

metacognitive 

development and 

monitoring 

comprehension in the 

middle school second-

language classroom 

 

Granskad efter Barajas 

Bilaga 2 

Will middle 

school English learners who 

employ the thinkaloud 

reading strategy 

demonstrate greater content 

area comprehension as 

measured by the 

High Point Selection 

Comprehension Assessment 

than those who do not 

employ the strategy? 

 

Design: ett förtest och ett eftertest 

med undervisning I Think-aloud 

strategin emellan. 27 elever deltog 

men uppdelade i tre grupper 

baserade på hur långt de kommit i 

engelskan. Alla fick samma 

undervisning. 

Urval: Eleverna skulle ha en tidig 

medelkunskap eller högre från 

början. 

Bortfall: framgår inte i texten 

Datainsamlingsmetoder: High Point 

Comprehension Assessment 

 

De fick fram resultatet att 

think-aloud strategin inte 

gjorde någon skillnad i 

den lägsta 

kunskapsgruppen, 

förbättrade resultaten 

hos de flesta i 

medelnivågruppen och 

försämrade resultatet i 

den avancerade gruppen.  

Att alla strategier inte 

fungerar på alla elever 

och situationer. Och att 

den språkliga 

kompetensen spelar roll 

när man ska använda 

sådana strategier. 

Regina Boulware-

Gooden, Suzanne 

Carreker, Ann Thornhill 

Frågeställningarna 

framgår inte I texten på ett 

tydligt sätt. 

Deisgn: ett förtest och ett eftertest 

som bestod av deltesten; Ord-

attack, bokstavs och 

Huvudresultatet var att 

metakognitiva 

läsförståelseinstruktioner 

Att 

strategiinstruktioner i 

metakognitivitet är 



 

 
 

& R. Malatesha Joshi, 

Instruction of 

metacognitive strategies 

enhances reading 

comprehension and 

vocabulary achievement 

of Third-grade students, 

2007 

 

Granskad enligt Barajas 

bilaga 2 

ordidentifiering & stavning. En 

experimentgrupp och en 

kontrollgrupp där kontrollgruppen 

inte fick samma undervisning. 

Urval: Tredjeklassare från skolor 

som låg på samma akademiska och 

demografiska nivå.  

Bortfall: Framgår inte i texten 

Datainsamligsmetoder: de använde 

förtestet och eftertestet som 

datainsamling. Testen kom från 

WJIII. 

signifikant ökade de 

akademiska 

prestationerna hos 

eleverna på 

kontrollskolan 

mycket mer givande än 

att bara skriva 

meningar från ord på 

tavlan. 

A.A.M. Houtveen & 

W.J.C.M. van de Grift,  

School Effectiveness and 

School Improvement: An 

International Journal 

of Research, Policy and 

Practice 

Effects of metacognitive 

strategy 

instruction and instruction 

time on 

What can teachers do to 

improve 

their students’ performance 

in reading comprehension? 

 

Design: De gjorde en studie och 

sedan ett år senare en 

uppföljningsstudie. De använde 

enkäter och test för mätning av 

läsförståelse och flera personliga 

delar som kan påverka.  

Urval: 569 deltagare från 11 skolor 

i Nederländerna. 

Bortfall: Bortfallet framgår inte i 

texten 

Datainsamlingsmetoder: Samma 

Att lärarna på 

experimentskolorna (som 

hade fått speciell 

utbildning) hade mycket 

högre poäng än lärarna 

på kontrollskolorna. Och 

att resultaten på 

elevernas förtest inte 

skiljde så mycket mellan 

de olika skolorna men att 

experimentskolorna fick 

Att bättre 

metakognitiva 

strategiinstruktioner 

och mer tillägnad och 

dedikerad 

instruktionstid ledde till 

en förbättring i 

kognitiva prestationer. 



 

 
 

reading comprehension 

 

Granskad enligt Barajas 

bilaga 3 

 

som design. bättre resultat på 

efterfesten. 

H. Senay Sen, The 

relationsip between the 

use of metacognitive 

strategies and reading 

comprehension, 2009 

Granskad enligt Barajas 

bilaga 2 

De framgick inte tydligt 

från texten.   

Design: Experimentgrupp och 

kontrollgrupp som fick genomföra 

ett förtest och ett eftertest.  

Urval: 222 elever och 6 lärare 

deltog i studien från början men på 

grund av bortfall på 32 personer 

var det 190 elever som genomförde 

testen. 

Datainsamlingsmetoder: RCT, 

MSAS, TOF 

Att det i vissa delar 

skiljde mycket mellan 

grupperna och vissa delar 

knappt något alls 

Att elever absolut bör 

undervisas i strategiska 

läsförmågor 

Linda H. Eilers & 

Christine Pinkley, 

Metakognitive strategies 

help students to 

comprehend all text, 

2006 

Granskad enligt Barajas 

Bilaga 3 

Frågeställningarna 

framgår inte tydligt I 

texten. 

Design: Text-till-själv, Text-till-text 

och text-till-världen test eleverna 

fick genomföra.  

Att 

läsmedvetenhetspoängen 

var högre efter att man 

implementerat 

förståelseinstruktioner 

Att 

strategiinstruktioner i 

både helgrupp och 

smågrupper ökar 

elevernas användande 

av 

läsförståelsestrategier 

och nivå av 



 

 
 

läsförståelse. 

Anita Varga.  

Talaktsteoretiska 

perspektiv på skolans 

litteratursamtal: En 

studie i lärares 

lingvistiska strategier.  

 Granskad enligt Barajas 

Bilga 4 

Vilka talhandlingar 

använder sig lärarna av 

för att stödja eleverna i att 

utveckla läsförståelse?  

 

Vilka specifika förmågor 

erbjuder dessa 

talhandlingar eleverna 

stöd i att utveckla?  

 

Design och 

datainsamlingsmetoder: de 

genomförde observationer i två 

klasser, 1 åk 6 och 1 åk 7 där de 

samlade in data genom 

videoinspelning.  

Urval: framgick inte tydligt exakt 

hur urvalet gick till. Men det pågick 

ett aktionsforskningsprojekt i 

dessa två klasser.  

Bortfall: framgick inte. 

Genom sex olika 

talhandlingar har 

eleverna getts stöd i 

identifiering, användning 

av samt att befästa 

läsförståelsestrategier. 

De har fått stöd i att 

motivera och ge belägg 

för sina tolkningar, 

införliva ett 

ämnesrelaterat språk i 

sitt ordförråd samt 

utvecklat sitt 

metakognitiva tänkande. 

 

Att talhandlingar i 

undervisningen kan 

användas som ett 

metaspråk för att uppnå 

ett mer utvecklat 

metakognitivt tänkande.   
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