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Läsförståelse och  
undervisning om lässtrategier

Den här systematiska översikten beskriver vad det samlade 
vetenskapliga kunskapsläget säger om relationen mellan 
undervisning om och användning av lässtrategier kontra 
läsförståelse. Lässtrategier definieras i denna översikt som 
medvetna, målinriktade försök att kontrollera och mode-
rera läsarens arbete med att avkoda text, förstå ord och 
konstruera mening från text. Översikten fokuserar på elev-
er i åldern 10–19 år, det vill säga motsvarande årskurs 4–9  
i svensk grundskola samt svensk gymnasieskola.

Vilka är de huvudsakliga resultaten?
Det samlade kunskapsunderlaget i översikten visar att läs-
strategianvändning och lässtrategiundervisning kan hjälpa 
elever att förstå texter som de annars inte förstått. Det är 
dock viktigt att lärare som planerar att undervisa om läs-
strategier är medvetna om hur och för vem lässtrategierna 
bidrar till förbättrad läsförståelse. 

Lässtrategier kan innebära många olika saker 

Lässtrategier är i själva verket en mängd olika redskap för att 
arbeta med texter och fördjupa sin läsförståelse. Olika strate-
gier kan ha olika syften och sträva efter att hjälpa läsare med 
olika aspekter av läsförståelseprocessen. Att undervisa i läs-
strategianvändning kan därför innebära vitt skilda saker.

För att bringa viss klarhet i diskussionerna kring lässtrate-
gier, har vi grupperat de cirka 30 enskilda lässtrategier som 
återfunnits i översiktens studier i tre övergripande grupper: 
memoreringsstrategier, fördjupningsstrategier och kontroll-

strategier. Memoreringsstrategierna används för att plocka ut 
information, fördjupningsstrategierna hjälper elever att skapa 
en djupare förståelse av texten, medan kontrollstrategierna är 
till för att kontrollera och reparera bristande förståelse. 

Alla lässtrategier är inte lika effektiva 

Fördjupningsstrategierna och kontrollstrategierna uppvisar 
generellt sett ett samband med god läsförståelse. Men me-
moreringsstrategierna uppvisar inget sådant samband, vil-
ket  eventuellt beror på att de håller läsaren kvar nära texten. 
Memoreringsstrategierna kan dock vara en väg in i en text, 
så att läsaren ska kunna hämta ut information och därmed 
lägga grunden för användningen av andra lässtrategier och 
skapandet av en djupare läsförståelse. 

Lässtrategiernas betydelse för förbättrad läsförståelse  
handlar inte bara om vilka lässtrategier läsaren använder, utan 
även om hur strategierna används. Att elever kan göra med-
vetna och ändamålsenliga val mellan olika lässtrategier i en 
viss situation, liksom att de kan använda lässtrategier på ett 
ändamålsenligt sätt, är tydligt kopplat till god läsförståelse. 
Det är alltså viktigt att elever har en repertoar av strategier 
som de kan välja medvetet och ändamålsenligt från. 

I studierna av specifika strategiundervisningsupplägg 
har det också framkommit att det är möjligt att förbättra 
elevers läsförståelse med explicit strategiundervisning. Så-
väl dator- eller webbaserade lässtrategiprogram, som någ-
ra av de väletablerade strategiprogrammen, har visat sig ha 
goda förutsättningar för att bidra till ökad läsförståelse – 
till exempel Reciprocal Teaching (RT) och Concept-Orien-
ted Reading Instruction (CORI). 
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Ett flertal gynnsamma faktorer kan lyftas fram i relation 
till lässtrategiundervisning. Till exempel bör lärare visa på 
strategiernas skilda funktion och logik, erbjuda texter med 
en lämplig svårighetsgrad samt ge eleverna tillräckligt med 
tid för att öva på sin strategianvändning. 

Gynnsamma faktorer i lässtrategiundervisning och lässtrategianvändning i tre 
undervisningsfaser:

Betydelsen av lässtrategier för olika grupper 

Olika elevgrupper uppvisar olika skillnader när det gäller 
lässtrategianvändning och effekter av lässtrategiundervis-
ning. Pojkar använder till exempel lässtrategier mer sällan än 
flickor, och de använder andra lässtrategier. Flickor tenderar i 
sin tur att använda lässtrategier mekaniskt och oreflekterat. 
Båda grupperna behöver alltså utveckla sina kunskaper om 
och sin användning av lässtrategier.

Resultaten visar även att svaga läsare generellt sett använ-
der lässtrategier i mindre utsträckning än starka. Samtidigt 
visar flera studier att de svaga läsarna ofta utvecklas mest vid 
undervisning om lässtrategier.

I vilken utsträckning andraspråkselever använder och har 
nytta av lässtrategier är oklart; det undersöks endast i tre stu-
dier och resultaten i dessa studier är motsägelsefulla. 

Hur kan resultaten användas?
Genom denna översikt vill vi bidra till fördjupad kunskap om 
vad arbete med lässtrategier innebär liksom hur och för vem 
lässtrategierna bidrar till förbättrad läsförståelse.

Vad är syftet med översikten?
Syftet med denna systematiska översikt är att beskriva vad det 
samlade vetenskapliga kunskapsläget säger om relationen 
mellan undervisning om och användning av lässtrategier 
kontra utvecklingen av en fördjupad läsförståelse. 

Vad har översikten studerat?
Den övergripande frågan som vi vill besvara med översikten är: 

Vad kännetecknar effektiv lässtrategiundervisning och 
lässtrategianvändning hos elever i åldrarna 10–19 år?

Vilka studier ingår?
Litteratursökningar i både svenska och internationella forsk-
ningsdatabaser resulterade i 11 241 studier. De 34 studier som 
återstod efter relevans- och kvalitetsgranskningar gjorda av fors-
kare inom området, är underlag för den systematiska översikten. 

Översikten är en så kallad mixed methods-översikt med 
studier som har tre olika typer av forskningsdesign: interven-
tionsstudier, observationsstudier och enkätstudier. 

Vad gör Skolforskningsinstitutet?
Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i för-
skolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi 
genom att:
• sammanställa forskningsresultat
• bevilja forskningsmedel för praktiknära forskning.

Projektgruppen
Institutets systematiska översikter genomförs i projektform. 
 I projektgruppen ingår både externa forskare med särskild 
ämneskompetens inom översiktens område och med- 
ar  be ta re vid institutet. Vetenskapliga granskare har bidra-
git med värdefulla synpunkter, och det har även en refe-
rensgrupp med lärare.
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