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LINDA : Som sades innan så heter jag Linda Ekström. Jag jobbar som 

forskare och projektledare på Skolforskningsinstitutet. Om man 
ska säga någonting kort om vad Skolforskningsinstitutet är så är 
det den yngsta och den minsta av de svenska skolmyndigheterna. 
Vi har ett tydligt uppdrag och det är att verka för att undervisning 
i svenska skolor och förskolor ska bedrivas på vetenskaplig 
grund. 

 
LINDA: Det här uppdraget försöker vi konkret realisera på två olika sätt. 

För det första utlyser och fördelar vi medel till praktiknära 
skolforskning som kanske är i samverkan mellan verksamma och 
forskare, och för det andra genomför vi systematiska kunskaps-
sammanställningar.  

 
MICHAEL : Och jag heter Michael Tengberg och jag är också forskare. Men 

jag jobbar på Karlstads universitet. I det här projektet har jag 
varit med som sakkunnig på ämnesområdet lässtrategier. Men... 
Och när jag inte gör det jobbar jag ganska mycket med 
klassrumsforskning. Det betyder att jag spenderar en hel del tid 
med att observera och analysera lärares undervisning, och där 
ibland en del lässtrategiundervisning. Sen har jag också den stora 
förmånen att få snacka med lärare om det här efteråt. 

 
LINDA: Anledningen till att vi är här idag är att vi tillsammans med några 

ytterligare kollegor som inte kunde vara med idag, har genomfört 
den här systematiska kunskapssammanställningen om 
läsförståelse och lässtrategier. Den här genren, systematisk 
översikt, är fortfarande ganska okänd i Sverige. Det kanske mest 
är Hatties metaanalyser man tänker på. Så vi tänkte börja med 
att säga någonting kort om vad den här genren innebär. En 
systematisk översikt handlar om att försöka få ett samlat svar av 
det rådande kunskapslägen inom ett fält. Det är en 
sammanställning av den mest tillförlitliga och vetenskapliga 
kunskapen om en viss fråga.  
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LINDA: Vad man konkret gör när man försöker hitta det här samlade 

svaret är att man går ut väldigt brett och dammsuger samtliga 
vetenskapliga kunskapsbaser som handlar om ämnet man är 
intresserad av för att hitta alla vetenskapliga studier som kan 
vara relevanta för att besvara det man är intresserad av. I 
praktiken betyder det att vi samlar in, läser och analyserar flera 
tusen studier. Utifrån all denna data plockar vi ut de studier som 
är mest relevanta för det vi är intresserade av och dem som har 
högst vetenskaplig kvalitet. Från de här studierna försöker vi 
sedan bygga det här pusslet. Den sammantagna bilden av vad 
forskningen säger. Då kan man ju undra varför det behövs 
sådana mastodontprojekt i svensk skola idag. Det handlar 
faktiskt om att skollagens krav efter 2011 bygger på att all 
undervisning i svensk förskola och skola ska bygga på 
vetenskaplig grund. Alla svenska lärare och förskolelärare 
förväntas idag veta vad den vetenskapliga kunskapen säger om 
det som man undervisar i. Det här kan man ju såklart tycka är en 
bra ambition. Det är bättre att man är medveten om den kunskap 
som finns än att man bara går på känsla eller spekulerar lite fritt. 
Men det är samtidigt en enormt högt ställd ambition. Det 
produceras ofantligt mycket vetenskaplig kunskap idag. Tanken 
på att en enskild lärare själv ska vara ute på alla vetenskapliga 
databaserna och samla in allt som har att göra med hens 
undervisningssituation... Det är nästan orimligt att föreställa sig 
och det är därför vi finns. Vi ska vara bryggan mellan 
vetenskapssamhället och de verksamma så att vi ska kunna samla 
in, analysera och sammanställa den vetenskapliga kunskap som 
förskolelärare och lärare kan behöva. Men då detta är ett stort 
och omfattande projekt som tar lång tid och tar mycket resurser i 
anspråk så är det viktigt att man utgår från en fråga som är viktig 
att beforska. När det handlar om att beforska frågor om 
lässtrategianvändning och lässtrategiundervisning tycker vi att vi 
hade goda skäl att göra detta utifrån två olika nivåer. 

 
LINDA: När det gäller elevperspektivet kan man konstatera att svenska 

elever från 10 års ålder har haft problem att utveckla sin 
avancerade läsförståelse. Svenska elever har varit väldigt duktiga 
på den tidig läsinlärningen, kodknäckarfasen. Men de har halkat 
efter när det gäller att fortsätta utveckla den avancerade 
läsförståelsen under hela skoltiden. Det får också konsekvenser, 
inte bara för svenskämnet, utan för alla olika ämnen som är 
texttunga och där det krävs mycket läsning. För att återkoppla till 
bokmässans tema, jämställdhet, så finns det också en 
genusaspekt på det här. Pojkars läsförståelse har varit ännu 
sämre än flickors läsförståelse och det har funnits stora 
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könsskillnader mellan pojkars och flickors läsförståelse i 
mätningar från till exempel PIRLS eller PISA. På lärarnivå 
handlar det mycket om att... Ãven om många lärare vet att det 
står i styrdokumenten att man ska undervisa om lässtrategier så 
har man inte fått så mycket vägledning om hur man ska 
undervisa om lässtrategier. Man vet att man ska göra det, men 
man vet inte riktigt vad lässtrategier är eller vad de är bra för. 

 
MICHAEL: Nej, och det där är väldigt viktigt då det står både i kursplanen i 

svenska och i kommentarsmaterialet till kursplanen i svenska, 
inskrivet som ett centralt innehåll förväntas lärare undervisa i det 
samtidigt som det sägs väldigt lite om vad det innebär i 
praktiken. Som lärare är det rimligt att fundera över... På vilket 
sätt undervisar man mest effektivt om detta? Vilka strategier ska 
det i så fall handla om som är mer effektiva än andra? Det här 
ingenting som det finns en lång tradition av i svensk skola. Det är 
ett ämnesinnehåll som är ganska nytt. Då passar det att det görs 
en ordentlig forskningsöversikt på det området.  

 
LINDA: Därför har vi mer specifikt fokuserat på att undersöka tre olika 

saker. Vi har velat veta vad lässtrategier innebär och vad de kan 
ha för roll i elevers läsförståelseprocesser. Vi har också velat veta 
hur olika lässtrategier kan ha olika effekter på läsförståelse. Och 
vi har varit intresserade av ifall olika elevgrupper tycks ha olika 
bra effekt av att använda sig av lässtrategier. Det var det vi ville 
veta när vi började med det här projektet. Då tänkte jag att 
Mikael skulle få berätta lite om vad vi kom fram till. Vad kom vi 
fram till när det gällde den första frågan om vad lässtrategier är 
och vad de kan ha för roll i elevers läsförståelseprocesser? 

 
MICHAEL: En viktig sak är att lässtrategier inte är en enda sak utan en bred 

uppsättning av olika verktyg som kan användas till olika saker. I 
sammanställningen har vi, på ett mer övergripande plan försökt 
kategorisera de här strategierna. Vi har gjort en indelning i tre 
kategorier av strategier som svarar mot tre olika typer av 
förståelseproblem. Eller tre olika aspekter av läsandet som 
strategierna kan stötta eleverna med. För det första handlar det 
om strategier för att hämta ut information i texter. Den andra 
kategorin handlar om att fördjupa förståelsen av texten. Den 
tredje kategorin handlar om att kontrollera läsprocessen under 
läsandets gång. 

 
LINDA: Och i relation till den andra frågan? Frågan om vilken nytta 

elever kan ha av att undervisas i lässtrategier. Verkar det som att 
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lärarens undervisning och elevers användning av lässtrategier 
kan bidra till läsförståelse? 

 
MICHAEL: Det finns inget entydigt svar på den frågan. Vi har granskat tre 

olika typer av studier men två olika sorters studier som kanske 
kan svara på frågan om effekten. Dels är det studier som tittar på 
vilka strategier som kan knytas till högre läsförståelse och dels 
studier som undersöker vilka undervisningsprogram som har 
betydelsefulla effekter på elevernas läsförståelse. När det gäller 
den första typen av studier så visar de flesta ganska tydligt att det 
finns några kategorier av strategier som i högre grad kopplas till 
högre läsförståelse än andra. Det är dem som brukar benämnas 
som globala strategier eller kontrollstrategier. De handlar om att 
sätta fokus på läsarens metakognition. Alltså medvetenheten om 
den egna läsprocessen, under läsandets gång. Medan strategier 
som snarare sätter fokus på detaljer i texten... Memorerings-
strategier till exempel. Strategier som handlar om att läsaren ska 
komma ihåg något eller lyfta ut något ur texten. I de strategierna 
har vi inte sett några kopplingar till högre läsförståelse. Det 
betyder inte att de inte kan vara användbara för en del läsare. 
Men i dessa studier har de inte kunnat knytas till högre 
läsförståelse. Det är den ena typen av studie. I den andra typen av 
studie som handlar om vilka undervisningsprogram som ger 
effekt visar de att några av de program som vi redan vet är 
effektiva som Reciprocal Teaching och Concept oriented Reading 
instruction, RT och CORI förkortade, fortfarande ger stora 
effekter på elevers läsförståelse.  

 
MICHAEL: Vi hittade också flera studier som visade på webbaserade 

program som kunde ge effekter på elevers läsförståelse. Det är 
kanske inte så vanligt att man använder sig av sådana 
datorprogram i svensk skola men vi hittade studier som visade på 
goda effekter. Dessa datorprogram och olika 
undervisningsprogram i klassrummet är mer effektiva när de i 
högre grad är individualiserade. När de är responsiva på 
elevernas sätt att svara på frågor, ger de höga effekter. När de 
gäller undervisningsprogrammen som genomförs i klassrummen 
såg vi att man kan höja effekten där också, genom att kombinera 
undervisningsprogram i lässtrategier med någonting som kallas 
självreglerat lärande. Det är kopplat till stöttning av elevers 
medvetenhet om lärandeprocessen. Så att de blir medvetna om 
och utvärderar sin lärandeprocess. Och också genom att 
kombinera med motivationshöjande inslag. Motivationshöjande 
inslag kan handla om att ge elever möjligheten att samarbeta att 
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ge dem mycket självständighet i lärandeprocessen och att 
fokusera på intresseväckande texter. 

 
LINDA: Lite kort om den tredje och sista frågeställningen, fanns det 

någon grupp som tycktes gynnas mer än andra av att undervisas i 
lässtrategier? 

 
MICHAEL: En grupp som står ut i de här studierna som vi även har sett i 

tidigare studier är de elever som har sämst resultat på 
läsförståelsetest när man påbörjar studierna. De som har svårast 
med läsningen är de som gynnas mest av de här programmen. 
Det verkar som om dessa undervisningsmetoder ger mest 
stöttning för elever som har de största utmaningarna med 
läsningen, vilket är upplyftande! 
 

 
LINDA: Det är väldigt glädjande! Efter den här väldigt korta diskussionen 

om översikten och dess resultat hoppas vi att ni blivit 
intresserade av att läsa mer och fördjupa er. Vi har med oss ett 
gäng gratisexemplar av översikten. Ni är alla varmt välkomna att 
gå bort här, så kommer vi att finnas där och dela ut översikter 
och prata om läsförståelseundervisning med alla som är 
intresserade. Stort tack för att ni lyssnade! 
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