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Abstract: 
 
The purpose of this study is to investigate what scholars in Sweden think about 
reciprocal teaching as a method for increased reading comprehension. This area is not 
an area that is researched a lot in Sweden so the knowledge is limited but the studies 
that has been conducted shows that especially students with a low reading 
comprehension answers well to RT. This study did also investigate work materials in 
Sweden that are based upon RT. One of these materials is quite popular and it turns 
out that it has no scientific base and there has only been students that has investigated 
the materials rehabilitee to increase reading comprehension. This literature study has 
generated in more areas that need research. 
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1. Inledning 
Det knakar lite när jag försiktigt öppnar den nyinköpta boken. Den luktar speciellt 
och det pirrar lite i magen. Jag börjar läsa på första sidan och snart har jag sugits in i 
en helt annan värld, jag blir som en åskådare till en film som pågår i mitt eget huvud. 
Det är ingen filmduk utan jag står bredvid karaktärerna i boken och jag får uppleva 
det som de upplever, känna det de känner och vara på samma platser som dem. 
Denna magi önskar jag att alla ska få uppleva och för att uppleva detta behöver man 
det som kallas läsförståelse. 
 
Ett av kursmålen i Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet 2011, 
Lgr11, för ämnet svenska i årskurs 6 är att eleven ska uppvisa läsförståelse. För att få 
godkänt, betyg E, i svenska ska eleven uppvisa följande förmåga: ”Genom att göra 
enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera 
centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande 
läsförståelse” (Skolverket 2015a, s. 229). Motsvarande kursmål i svenska finns för 
årskurs 3 samt årskurs 9 (Skolverket 2015a, s. 228, s. 231). Man kan även läsa i det 
centrala innehållet för ämnet svenska att det genom hela grundskolan ska undervisas i 
lässtrategier för att eleverna ska kunna förstå och tolka olika texter (Skolverket 2015a, 
s. 224-226). Man kan även i Läroplanen för grundsärskola 2011 läsa att det för ämnet 
svenska ingår lässtrategier för att tolka och förstå texter (Skolverket 2011, s. 112-113). 
Det är ett kunskapskrav i årskurs 6 i grundsärskolan att eleven, efter förmåga, kan visa 
sin läsförståelse genom att svara på frågor om innehållet i en text (Skolverket 2011, s. 
114) och i kunskapskraven för årskurs 9 står det att eleven ska kunna svara på frågor 
på texten men även kunna ställa egna frågor på texten samt återge den (Skolverket 
2011, s. 116). 
 
Enligt resultaten av PISA 2012 så sjunker resultaten i läsförståelse bland svenska 
elever (Skolverket 2014). Man har enligt Skolverket sett en nedåtgående trend i 
svenska elevers läsförståelse under hela 2000-talet (Skolverket 2016). Enligt resultaten 
från PISA 2009 så är det så många som var femte elev som i slutet av grundskolan 
inte uppnår basnivå i läsförståelse (Skolverket 2010a). Med basnivå avser man en 
grundläggande nivå för att fortsatt inlärning ska kunna ske (Skolverket 2010a). En 
nivåindelning av läsförståelse för elever i årskurs 4-6 återfinns i boken Utmana, 
utveckla, utforska! från 2011 av Caroline Liberg, Åsa af Geijerstam och Jenny Wiksten 
Folkeryd. De har hämtat dessa fyra nivåer av läsförståelse från PIRLS och PISA där 
nivå 1 är basnivån och nivå 4 är en mer avancerad nivå (Liberg, m.fl. 2011, s. 61). I 
deras tabell kan man utläsa att majoriteten av elever i årskurs 4 uppnår både nivå 1 
och nivå 2 och att 53 % uppnår nivå 3 men att endast 11 % uppnår nivå 4 (Liberg, 
m.fl. 2011, s. 61). Att det är så få elever som uppnår nivå 4 gör att många elever får en 
chock när de kommer upp i grundskolans mellanår (Liberg, m.fl. 2011, s. 73). Ju 
längre upp i skolåldern en elev kommer desto mer omfattande, informativa och 
ämnesspecifika blir texterna som eleven möter (Liberg, m.fl. 2011, s. 63). Liberg, m.fl. 
(2011, s. 73) betonar vikten av att alla elever får en god läsförståelse för att klara av 
skolan och sedermera aktivt kunna vara en del av det samhälle vi lever i som är 
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mediebaserat och skriftspråksberoende. Monica Reichenberg och Kent Löfgren 
(2014, s. 129) skriver i en studie om vikten av att elever får en god läsförståelse: 
”Students who can not meet the demands in school also run the risk of failing both in 
school and later on in working life and society.” (Reichenberg & Löfgren, 2014, s. 
129). 
 
Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning samt under de perioder då jag 
vikarierat i skolan sett att många lärare använder undervisningsmaterialet ”En läsande 
klass”. ”En läsande klass” använder sig bland annat av symbolerna spågumman och 
detektiven för att visa vilken strategi som används (En läsande klass, 2016). Dessa 
symboler är direkta kopior av de symboler som Oczkus, en amerikansk pedagog, 
skapat för att eleverna lättare ska förstå de olika strategierna (Westlund, 2013, s. 79). 
Symbolerna har sina rötter i de fyra symboler som reciprok undervisning (en metod 
för att träna läsförståelse) använder, nämligen: kristallkulan som förutspår, 
förstoringsglaset som reder ut oklarheter, frågetecknet som ställer frågor och lassot 
som sammanfattar texten (Reichenberg & Lundberg, 2013, s. 60-62).  
 
I ett avsnitt av Skolministeriet från 2014 sändes en intervju där bland annat Monica 
Reichenberg, Jan Nilsson och Barbro Westlund framförde sin kritik mot ”En läsande 
klass” (Skolministeriet, 2014). I programmet fick även Martin Widmark som skapade 
”En läsande klass” bemöta kritiken och lärare som är positiva till ”En läsande klass” 
blev även de intervjuade. Det är framför allt detta avsnitt från Skolministeriet som har 
gjort mig intresserad av metoden RT för ökad läsförståelse och om ”En läsande 
klass”, som beskrivits tidigare i texten, verkligen ökar elevers läsförståelse. 
 
Denna litteraturstudie kommer att undersöka vad läsforskningen anser om reciprok 
undervisning som metod för ökad läsförståelse. Studien avgränsar sig till att 
undersöka forskning som skett i årskurs 1-6 i svensk grundskola och i årskurs 1-10 i 
svensk grundsärskola. 
 
 
2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad läsforskningen har att säga om 
modellen reciprok undervisning för ökad läsförståelse för elever i årskurs 1-6 i 
grundskolan samt i årskurs 1-10 i grundsärskolan. Studien begränsar sig till att endast 
behandla den svenska grundskolan och den svenska grundsärskolan.  
 
För att ytterligare precisera studiens syfte används följande frågeställningar: 

• Vilka slutsatser drar den svenska läsforskningen om reciprok undervisning 
som metod för ökad läsförståelse? 

• Vilka svenska arbetsmaterial finns det som bygger på reciprok undervisning 
och vilka slutsatser drar läsforskningen om dessa arbetsmaterial? 

Frågeställningarna och syftet kommer att försöka besvaras genom en systematisk 
litteraturstudie. 
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3. Metod 
Studien är genomförd som en systematisk litteraturstudie där tidigare forskning i form 
av avhandlingar, examensarbeten, artiklar, styrdokument samt relevant material från 
Skolverket inhämtats. Stoffet har sedan granskats och analyserats för att på så vis 
utgöra en översikt över tidigare forskning inom området. 
 
 
3.1 Systematisk litteraturstudie 
Denna studie har, enligt författaren, genomförts som en systematisk litteraturstudie 
enligt de kriterier som föreskrivs i boken Systematiska litteraturstudier i 
utbildningsvetenskap av Eriksson Barajas m.fl. (2013). Ett av kriterierna för en 
systematisk litteraturstudie är att sökningen sker systematiskt och antecknas noggrant 
för att kunna genomföras av någon annan och då generera samma sökresultat 
(Eriksson Barajas, m.fl. 2013, s.74-83). Sökningen av litteratur skedde systematiskt 
genom att använda sökord som så precist som möjligt svarade mot studiens syfte och 
därefter noggrant anteckna sökresultaten. Syftet med sökorden var att hitta forskning 
som behandlade området reciprok undervisning för ökad läsförståelse. Ett annat 
kriterium är att studierna som används har tillstånd från etisk kommitté (Eriksson 
Barajas, m.fl. 2013, s. 70). Denna litteraturstudie innehåller studier där det tydligt står 
att studien är etiskt granskad men även studier där det tydligt framgår att studien är 
utförd enligt de forskningsetiska regler som finns, även om det inte uttryckligen står 
att studien har granskats etiskt. Sökningarna har skett i databaser men även manuellt. 
Databassökningarna har skett enskilt samt i samarbete med bibliotekarie vilket, enligt 
Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 74), är bra att göra vid en systematisk litteraturstudie. 
 
Här nedan följer en mer detaljerad genomgång av sökord, databaser samt urval. 
 
 
3.2 Databassökning 
Följande nyckelord har använts vid de första sökningarna i de olika databaserna: 
Reciprok undervisning, Reciprok undervisning i grundskolan, Reciprok undervisning 
och läsförståelse, Reciprocal teaching in Sweden, Reciprocal teaching and reading 
comprehension, Monica Reichenberg, Barbro Westlund, Ingvar Lundberg, Literacy 
samt Reading. Dessa ord har kombinerats i flera olika konstellationer och de som gett 
resultat redovisas längre ned i form av en tabell. Sökningen har skett i följande 
databaser: Libris, ERIC, Swepub, Google Scolar, Artikelsök samt Högskolan Dalarnas 
söktjänst Summon@Dalarna. 
 
Vid databassökningen med nyckelord så kom två svenska namn frekvent upp därför 
gjordes en sökning på namnen i Libris. Namnen är Monica Reichenberg och Barbro 
Westlund. Sökningen på Barbro Westlund genererade i en bok som användes i 
bakgrunden och sökningen på Monica Reichenberg genererade även den i en bok 
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som användes i bakgrunden. Vid läsningen av de båda böckerna hänvisades det till 
Palinscar och Brown vilket ledde till en sökning i Google Scolar på Palinscar och 
Brown. Det gav en träff som var relevant för syftet med denna studie och  även den 
togs med i bakgrunden. 
 
För att säkerställa att sökningen genomförts så grundligt som möjligt togs det hjälp av 
en bibliotekarie vid Högskolan Dalarna. Vid det tillfället skedde sökningar i Libris, 
Summon@Dalarna samt i Swepub, vilket ledde till att fyra avhandlingar hittades varav 
en användes i denna studie.  
 
Urvalet av avhandlingar som behandlas i denna studie skedde genom att alla titlar 
som kom upp vid sökning i databaserna lästes och de titlar som verkade svara mot 
litteraturstudiens syfte sparades. Dessa utvalda titlars abstracts lästes sedan och om 
abstracten svarade mot litteraturstudiens syfte så lästes studien i sin helhet. Om 
studien svarade mot litteraturstudiens syfte, det vill säga undersökte RT som metod 
för läsförståelse på elever i svensk skola, så togs den med i studien. Vid ett tillfälle  
svarade en studies abstract mot litteraturstudiens syfte men valdes bort efter att hela 
studien lästs, då den som helhet inte svarade mot litteraturstudiens syfte. 
 
Nedan ses en tabell (Tabell I) där använda studier redovisas: 
 
Tabell 1 

 

Databas Sökord Antalet 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
Abstract 

Lästa i 
fulltext 

Använd litteratur i resultatdelen 

Google 
Scholar 

”Lundberg” 
OCH 
”Reichenberg” 

845 845 2 2 Monica Reichenberg  
&Britt-Marie Emanuelsson  
Elever i årskurs 3 läser och samtalar om 
texter: En interventionsstudie. 
 
Monica Reichenberg & Ingvar 
Lundberg 
Developing Reading Comprehension 
Among Students With Mild Intellectual 
Disabilities: An Intervention Study.  

ERIC ”Reading” 
AND 
”Literacy” 
AND 
”Sweden) 

103 103 1 1 Monica Reichenberg 
Literacy, Language and Social 
Interaction in Special Schools 

Libris ”Läsförståelse” 
Avhandling 

41 41 3 2 Monica Reichenberg & Kent 
Löfgren 
An Intervention Study in Grade 3 Based 
Upon Reciprocal Teaching 
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3.3 Etiska överväganden 
Innan en litteraturstudie kan börja ska följande etiska aspekter övervägas: urval och 
hur resultatet ska presenteras (Eriksson Barajas, m.fl. 2013, s. 69). Detta följs i denna 
studie genom att författaren i Tabell I presenterar vilka sökord som använts i vilka 
databaser, antalet träffar samt redovisning av vilka av sökträffarna som blivit utvald 
att delta i litteraturstudien. Vidare poängterar Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 70) 
vikten av att de studier som ingår i litteraturstudien har följt de regler som det etiska 
rådet har föreskrivit. Författaren till denna studie har vid urvalet undersökt huruvida 
dessa regler har efterlevts i de utvalda studierna och endast studier som uppfyller 
kraven har tagits med i litteraturstudien. 
 
 
4. Bakgrund 
PISA, Programme for International Student Assessment, är ett OECD-projekt vars 
syfte är att undersöka hur väl rustade för framtiden olika länders 15-åringar är 
(Skolverket, 2015b, s. 2). Proven görs vart tredje år och har fokus på läsning, 
matematik och naturkunskap (Skolverket, 2015b, s. 4). Sverige har varit med i PISA 
sedan starten år 2000 (Skolverket, 2015b, s. 2). Viktigt att påpeka är att PISA inte 
visar på enskilda elevers eller enskilda skolors resultat (Skolverket, 2015b, s. 2). Med 
hjälp av resultaten från PISA kan man se skillnader mellan kön, mellan stora 
respektive små skolor och mellan kommunala respektive friskolor (Skolverket, 2015, 
s. 2). Man har enligt Skolverket sett en nedåtgående trend i svenska elevers 
läsförståelse under hela 2000-talet (Skolverket 2016). Enligt resultaten från PISA 2009 
är det så många som var femte elev som i slutet av grundskolan inte uppnår basnivå i 
läsförståelse (Skolverket 2010a). Med basnivå avses en grundläggande nivå för att 
fortsatt inlärning ska kunna ske (Skolverket 2010a). Enligt resultaten av PISA 2012 
sjunker resultaten i läsförståelse bland svenska elever (Skolverket 2014).  
 
Vidare i bakgrunden kommer den tidiga läsinlärningen att behandlas samt en 
definition av läsförståelse och som avslutning kommer en genomgång av vad reciprok 
undervisning innebär samt vad den internationella läsforskningen anser om reciprok 
undervisning som metod för ökad läsförståelse. 
 
 
4.1 Den tidiga läsinlärningen 
Förståelse och avkodning är de två delar som läsning består av (Fridolfsson, 2015, s.  
77). Det innebär att för att kunna läsa måste du kunna avkoda bokstäverna och se att 
de bildar meningar och du måste även förstå innebörden av dessa meningar 
(Fridolfsson, 2015, s. 77). Inger Fridolfsson (2015, s. 77-78) skriver om en formel för 
läsförståelse, L=A*F, där L betyder läsförståelse, A betyder avkodning och F betyder 
språklig förståelse. Vidare skriver Fridolfsson (2015, s. 78-83) att barn går igenom 
olika nivåer av läsning innan de kommer till det som man generellt menar är läsning, 
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det vill säga innan de har knäckt ”läskoden”. Avkodning innebär att barnet kan ljuda 
ihop bokstäverna till ett ord (Fridolfsson, 2015, s. 113). Språklig medvetenhet innebär 
bland annat att barnet kan se att språket består av flera delar såsom fonem och 
grafem. Barnet kan se att ett ord inte bara betyder något utan att varje enskild bokstav 
betyder något och att dess betydelse varierar beroende på var i ett ord den är placerad 
samt att bokstäverna runt om också påverkar varandra (Fridolfsson, 2015, s. 28). 
Först när barnet har fått grepp om avkodning och språklig medvetenhet kommer man 
in på träning av läsförståelse. 
 
 
4.2 Läsförståelse 
Läsning är något man kan kalla för en demokratisk rättighet (Fridolfsson, 2015, s. 15) 
och ordet läsförståelse är ett komplext ord med många olika definitioner (Fridolfsson, 
2015, s. 198). Denna litteraturstudie använder samma definition av ordet läsförståelse 
som PISA använder enligt Skolverkets rapport från 2010b. Deras definition lyder: 
”Förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå 
sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället 
”(Skolverket, 2010b, s. 29).  
 
 
4.3 RT – Reciprok undervisning 
Denna undervisningsmodell, som Westlund (2013, s. 13) förkortar RT, Reciprocal 
Teaching, och som Reichenberg och Lundberg (2013, s. 54) förkortar RU skapades 
1984 av forskarna Annemarie Palinscar och Ann Brown (Fridolfsson, 2015, s. 215). I 
denna studie kommer förkortningen RT att användas.  
 
I Sverige är det framför allt Barbro Westlund, Monica Reichenberg och Ingvar 
Lundberg som forskat om reciprok undervisning som metod för att öka elevers 
läsförståelse. Barbro Westlund har bland annat skrivit boken Att undervisa i läsförståelse. 
Lässtrategier och studieteknik, där hon beskriver bakgrunden till RT och även beskriver 
de två andra modellerna TSI och CORI (Westlund, 2013, s. 74-90). Det är Barbro 
Westlund som hjälpt Natur & Kultur att skapa arbetsmaterialet ”Läsfixarna” som är 
helt baserat på RT (Läsfixarna, 2016). 
 
Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg har tillsammans utfört studier där de 
använt RT i en grupp elever och sedan en annan metod i en kontrollgrupp och 
utvärderat resultatet av studierna. En mer detaljerad genomgång av deras studie finns 
att finna längre ned i denna litteraturstudie.  
 
Förespråkare för RT menar att texterna som eleverna ska läsa ska ha en hög grad av 
läsbarhet samt att texten inte ska ställa för höga krav på läsarens förkunskaper 
(Reichenberg & Lundberg, 2013 s. 55). En annan viktig aspekt är att få eleverna att 
förstå att de har nytta av lässtrategierna både när de läser och när de lyssnar 
(Reichenberg & Lundberg, 2013, s. 55). Det centrala i denna modell är det språkliga 
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samspelet mellan elev och lärare eller elev och elev (Fridolfsson, 2015, s. 215). Detta 
samspel mellan lärare och elev inleds ofta med att läraren står som modell och visar 
hur hen använder olika strategier för att förstå en text och utvecklas vidare genom att 
läraren och eleverna använder strategierna gemensamt (Fridolfsson, 2015, s. 215).  
 
Inom RT så är det följande fyra strategier som eleven ska utveckla: att kunna förutse 
vad som händer i en text, att veta hur man ska förstå de svåra ord som kan 
förekomma, att kunna sammanfatta texten samt att kunna ställa frågor på texten där 
svaren finns på raderna och mellan raderna (Fridolfsson, 2015, s. 215-216). Dessa fyra 
strategier ska, enligt förespråkare av RT, få eleverna att vara aktiva i uppbyggnaden av 
förståelsen, förstärka elevernas metakognitiva förmåga och få dem att reflektera över 
sitt eget lärande och sitt eget tänkande samt att de aktivt börjar reflektera över hur 
aktivt de lyssnar på och läser texter (Reichenberg & Lundberg, 2013, s. 56).  
 
Om man ska undervisa i RT ska man som lärare vara mycket noggrann med att 
förklara de olika strategiernas syfte samt hur de används i praktiken (Reichenberg & 
Lundberg, 2013, s. 56). Inom RT ser man på läsning som en aktivitet av 
problemlösande karaktär där syftet är att utveckla elevens tänkande parallellt med att 
eleven arbetar med texten (Reichenberg & Lundberg, 2013, s. 57). Med anledning av 
detta är det vanligt att lärare som arbetar med RT i förväg delar upp texten som 
eleverna ska arbeta med (Reichenberg & Lundberg, 2013, s. 57). Orsaken är, bland 
annat, att med kortare textavsnitt behöver inte eleverna komma ihåg så mycket 
information i taget, eleverna måste bearbeta texten mer samt att de får möjligheten att 
ställa frågor på texten och klargöra oklarheter under arbetets gång (Reichenberg & 
Lundberg, 2013, s. 57).  
 
RT är en modell som bygger på ”scaffolding” eller vägledning, det vill säga att läraren 
visar hur eleverna ska göra genom att tänka högt, alltså att modellera strategierna för 
eleverna och sedan finnas med som stöd och vägledare (Westlund, 2013, s. 76). 
Efterhand som eleverna lär sig att hantera och använda de olika strategierna så 
minskar lärarens stöd och vägledning, vilket leder till att eleverna självständigt kan 
använda och tillämpa strategierna (Reichenberg & Lundberg, 2013, s. 58-59). Inom 
RT betonar man även vikten av feedback. Att eleverna får positiv feedback är extra 
viktigt då man på detta sätt kan knyta elevernas framgångar till strategierna och till 
deras egna insatser, vilket leder till att eleverna blir mer benägna att fortsätta att 
använda sig av strategierna (Reichenberg & Lundberg, 2013, s. 60). RT förknippas 
ofta med fyra symboler: kristallkulan som förutspår, förstoringsglaset som reder ut 
oklarheter, frågetecknet som ställer frågor och lassot som sammanfattar texten 
(Reichenberg & Lundberg, 2013, s. 60). Dessa symboler har sedan Oczkus, en 
amerikansk pedagog, gjort om till figurer där Spågumman förutspår, apan Nicke 
Nyfiken ställer frågor, Detektiven undersöker och reder ut oklarheter och Cowboyen 
sammanfattar texten med hjälp av sin lasso (Reichenberg & Lundberg, 2013, s. 60-
62). Westlund (2013, s. 76) skriver om studier där dessa fyra strategier har tillämpats 
på elever i 12-13-årsåldern där eleverna med svag läsförståelse ökade sin förmåga 
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signifikant efter att ha tränat de fyra strategierna i 30 minuter om dagen i 20 dagar. 
Westlund (2013, s. 76) skriver vidare att flera studier på reciprok undervisning som 
metod för ökad läsförståelse har genomförts med samma goda resultat. 
 
I ett avsnitt från 2014 av Skolministeriet sändes en intervju där bland annat Monica 
Reichenberg, Jan Nilsson och Barbro Westlund framförde sin kritik mot ”En läsande 
klass” (Skolministeriet, 2014). I programmet fick även Martin Widmark, som skapade 
”En läsande klass”, bemöta kritiken och lärare som är positiva till ”En läsande klass” 
intervjuades. 
 
Monica Reichenberg berättar att hon anser att materialet absolut kan väcka läslust hos 
elever och det är mycket bra, men hon anser inte att läsförståelsen ökar då man 
betonar reciprok undervisning för mycket eftersom alla elever är olika och det behövs 
olika modeller för att alla ska få träna sin läsförståelse (Skolministeriet, 2014). Hon 
anser att materialet inte är evidensbaserat (Skolministeriet, 2014).  
 
Barbro Westlund är kritisk till att det står i studiehandledningen att materialet bygger 
på forskning när det inte gör det, vilket medför att många lärare tror att 
arbetsmaterialet är legitimt att använda (Skolministeriet, 2014). Hon räds även för att 
det fokuseras på isolerad färdighetsträning i stället för läsförståelse (Skolministeriet, 
2014). Westlund ser även en oerhörd risk i att det blir en lek på grund av figurerna 
och att man då har tappat fokus på läsförståelsen (Skolministeriet, 2014). Vidare 
nämner Westlund även att hon inte ser en funktion för den femte figuren i ”En 
läsande klass” som är en konstnär, eftersom hon menar att rita bilder till texten inte är 
att visa eller träna sin läsförståelse (Skolministeriet, 2014).  
 
Jan Nilsson, som är lektor i svenska med didaktisk inriktning, skrev tillsammans med 
Ulla Damber, som är docent i pedagogiskt arbete, artikeln "En läsande klass" är ett 
hemmabygge utan vetenskaplig grund  (Nilsson & Damber, 2014) där de är mycket kritiska 
till ”En läsande klass”. De menar att ”En läsande klass” skapar en förenkling av 
undervisning i läsförståelse och att materialet blir som en ”tipskatalog” och ett 
halmstrå som lärare greppar efter. De tror inte att metoden stärker elevers 
läsförståelse utan att den gör eleverna instrumentella, att fokus hamnar på vilken 
”person” man använder i stället för på texten som man läser. 
 
 
4.3.1 En historisk tillbakablick på internationell forskning om reciprok 
undervisning som metod för ökad läsförståelse. 
Här nedan kan man läsa om hur RT uppstod som metod och sedan ett axplock av 
internationell forskning från tidigt 1980-tal till 2015. 
 
Som man kan läsa tidigare i denna studie så var det Palinscar Sullivan och Brown som 
1984 lät reciprok undervisning för ökad läsförståelse se dagens ljus. Det är dock en 
fortsättning på en pilotstudie som de genomförde 1982 (Palinscar Sullivan & Brown, 
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1984, s. 124). Pilotstudien gav så goda resultat att de beslutade sig för att genomföra 
de två studierna som sedan publicerades 1984 (Palinscar Sullivan & Brown, 1984, s. 
125). Studie ett genomfördes i USA med 71 elever i årskurs 7. Eleverna som deltog 
var alla elever som hade svårt med läsförståelsen(Palinscar Sullivan & Brown, 1984, s. 
156). Det var inte deras lärare som genomförde lektionerna där eleverna fick träna på 
de fyra strategierna utan en utomstående person som dessutom observerade och 
utvärderade metoden (Palinscar Sullivan & Brown, 1984, s. 156). Elever som fick 
reciprok undervisning ökade markant sin läsförståelse (Palinscar Sullivan & Brown, 
1984, s. 156). Dessa resultat ledde till studie två och skillnaden här var att man lät 
elevernas lärare eller extralärare genomföra lektionerna (Palinscar Sullivan & Brown, 
1984, s. 157). Även denna gång blev resultatet en signifikant ökning av läsförståelse 
för de elever som fått reciprok undervisning med de fyra strategierna modellerade av 
sin lärare (Palinscar Sullivan & Brown, 1984, s. 166).  
 
Efter att Palinscar Sullivan och Browns artikel publicerades har det tillkommit flera 
olika studier på reciprok undervisning som metod för ökad läsförståelse. Här nedan 
kommer ett axplock av den internationella forskningen på detta område. 
 
1994 genomförde Barak Rosenshine och Carla Meister en form av litteraturstudie 
över 16 studier om reciprok undervisning för ökad läsförståelse (Rosenshine & 
Meister, 1994, s. 479). Resultatet av deras litteraturgenomgång var att användandet av 
reciprok undervisning ger en signifikant ökning av elevers läsförståelse (Rosenshine & 
Meister, 1994, s. 505).  
 
Våren 1996 genomförde Jeffrey Lederer en interventionsstudie om reciprok 
undervisning som metod för ökad läsförståelse. Studien genomfördes i USA med 128 
elever i årskurserna 4, 5 och 6 (Lederer, 2000, s. 91, 93). Klasserna bestod av elever 
med och utan inlärningssvårigheter, klasser där eleverna med inlärningssvårigheter var 
integrerade i klassen och klasser där eleverna med inlärningssvårigheter inte var med i 
klassrummet hela dagar (Lederer, 2000, s. 93). Resultatet av studien visar att det inte 
finns en ensam metod som kan hjälpa elever att få en ökad läsförståelse men att 
metoder som till exempel reciprok undervisning hjälper, framför allt elever med 
inlärningssvårigheter, till ökad läsförståelse (Lederer, 2000, s. 101).  
 
2003 genomfördes en studie i Finland av Marjatta Takala där tre ordinarie klasser i 
årskurs 4 och 6 och även tre specialklasser med elever i årskurs 4 och 6 med 
språkstörning deltog (Takala, 2006, s. 559). Resultatet av studien visar att elever med 
SLI (svårare typer av språkstörning) kan dra nytta av undervisning genom RT (Takala, 
2006, s. 572). Resultatet visar även att elever utan problem i skolan också får bättre 
resultat i läsförståelse efter undervisning enligt RT (Takala, 2006, s. 572-573). 
 
Under 2015 publicerades en studie gjord i Indonesien där 24 elever i årskurs tolv 
deltog (Komariah, Ramadhona & Silviyanti, 2015, s. 99). Studien var en kort studie 
där endast fem lektioner med undervisning enligt RT genomfördes (Komariah, 

http://www-tandfonline-com.www.bibproxy.du.se/author/Takala%2C+Marjatta
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Ramadhona & Silviyanti, 2015, s. 103). Den korta perioden till trots påvisades ändå 
märkbart positiva resultat på deltagarnas läsförståelse (Komariah, Ramadhona & 
Silviyanti, 2015, s. 106). 
 
Detta är, som tidigare nämnts, endast ett axplock av all den forskning som bedrivits 
om reciprok undervisning som metod för ökad läsförståelse internationellt. Nedan 
kommer nu en genomgång av den svenska läsforskningen med fokus på reciprok 
undervisning. 
 
 
4.4 Några andra undervisningsmodeller för ökad läsförståelse 
Questioning the Author förkortas QtA och innebär att man som läsare ifrågasätter 
författarens förmåga att skriva så att läsaren förstår istället för att ifrågasätta sin egen 
läsförståelse (Reichenberg, 2005, s. 24). Syftet med detta är att man vill korta ner 
avståndet mellan författaren och läsaren samt påvisa att författaren bär en stor del av 
ansvaret för att läsaren ska förstå texten (Reichenberg, 2005, s. 25). Inom QtA är det 
viktigt att man som läsare är aktiv, det vill säga, att man som läsare aktivt ställer frågor 
och diskuterar texten man läser (Reichenberg, 2005, s. 25). När man använder QtA är 
det vanligt med två typer av frågor varav den första typen kallas ingångsfrågor 
(Reichenberg, 2005, s. 25). Ingångsfrågor har till syfte att få läsaren att förstå det 
övergripande budskapet som författaren vill förmedla med sin text (Reichenberg, 
2005, s. 25). Den andra typen av frågor är uppföljningsfrågor vars syfte är att fokusera 
på det som är innehållsligt viktigt i texten (Reichenberg, 2005, s. 26). 
Uppföljningsfrågorna syftar även till att hjälpa eleverna till en djupare förståelse för 
texten där de kan göra kopplingar mellan olika delar av texten, tidigare texter de mött 
och sina egna förkunskaper om ämnet som texten berör (Reichenberg, 2005, s. 26). 
Inte att glömma är att uppföljningsfrågorna även är till för att hjälpa eleverna att 
förstå varför de eventuellt missuppfattat texten (Reichenberg, 2005, s. 26). Läraren 
har en mycket viktig roll inom metoden QtA då det är läraren som modellerar och 
guidar eleverna (Reichenberg, 2005, s. 27). Studier gjorda på QtA visar att elevers 
aktivitetsnivå ökar och därigenom även deras läsförståelse (Reichenberg, 2005, s. 27-
28). 
 
Interference Teaching förkortas IT innebär att eleverna lär sig läsa på raderna, mellan 
raderna och bortom raderna (Westlund, 2013, s. 105-106). Att läsa på raderna innebär 
att man kan läsa och att man kan svara på frågor där svaret finns direkt i texten 
(Westlund, 2013, s. 105). Att läsa mellan raderna, eller att skapa inferenser som det 
också kallas, innebär att man som läsare kan fånga den underliggande meningen som 
texten förmedlar (Westlund, 2013, s. 105). Att läsa bortom raderna innebär att man 
som läsare kan koppla det man läst i texten till sin egen världsbild, att kunna dra 
paralleller mellan den egna kunskapen, texter man har mött tidigare och den aktuella 
texten man läser (Westlund, 2013, s. 106). I Sverige var Lena Fransén en av de första 
att skapa en svensk modell av IT (Reichenberg & Lundberg, 2013, s. 66). För att lära 
eleverna IT startar man som lärare med att modellera de olika delarna av modellen, 
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man högläser texten och frågan och svarar på frågan som ställs på raderna, sedan 
mellan raderna och slutligen bortom raderna (Reichenberg & Lundberg, 2013, s. 66). 
Målet med detta sätt är att eleverna på sikt själva ska kunna svara på frågor som ställs 
på, mellan eller bortom raderna (Reichenberg & Lundberg, 2013, s. 66). Lena Fransén 
har undersökt effekten av undervisning enligt IT och fått goda resultat när det gäller 
läsförståelse hos elever med läsrelaterade problem (Reichenberg & Lundberg, 2013, s. 
66). Vidare skriver Reichenberg och Lundberg (2013, s. 69) om en annan studie av IT 
där elever med autism var fokusgrupp. Den studien visade att hörförståelsen hade 
ökat hos eleverna efter att de fått träning med IT och även fått högläsa texterna för 
varandra (Reichenberg & Lundberg, 2013, s. 69). 
 
Transactional Strategies Intruction förkortas TSI och kallas på svenska för 
transaktionell strategiundervisning. TSI bygger på fyra grundstrategier som innebär att 
läsaren ska kunna ställa frågor till texten, sammanfatta texten, klargöra svåra ord och 
meningar samt förutspå det som kommer att hända i texten, det vill säga förutspå vad 
texten kommer att handla om (Westlund, 2013, s. 80). TSI bygger även till stor del på 
två andra principer, nämligen att det utbyts strategier och meningsskapande mellan 
lärare och elever och mellan elever och andra elever då svaren som framkommer när 
texterna läses och diskuteras inte diskuteras i termer som rätt eller fel utan som ett 
sätt för eleverna att själva sätta ord på sin egen läsförståelse (Westlund, 2013, s. 80). 
Inom TSI ställs det krav på texterna som eleverna möter, texten ska göra läsningen 
aktiv och ställa krav på elevens delaktighet (Westlund, 2013, s. 80). Westlund (2013, s. 
80) skriver vidare att elever som fått läsförståelseträning genom modellen TSI fick på 
ett standardiserat läsförståelsetest signifikant bättre resultat än kontrollgruppen som 
inte fått undervisning enligt TSI-modellen. 
 
Concept-Oriented Reading Instruction förkortas CORI och kan enligt Westlund 
(2013, s. 83) på svenska kallas för begreppsorienterad läsundervisning. CORI bygger 
på att man utgår från elevernas eget intresse och kopplar det till ett större 
ämnesområde såsom SO eller NO (Westlund, 2013, s. 83). Inom CORI får texterna 
inte innehålla mer än 5-10% nya eller okända ord för då anser man att 
läsengagemanget blir sämre och inom CORI är läsengagemang ett ledord (Westlund, 
2013, s. 83-84). Inom CORI vill man att eleverna ska förstå att länken mellan deras 
intresseområde och kunskapen om området är läsning (Westlund, 2013, s. 83). Vidare 
skriver Westlund (2013, s. 85) om en studie i USA där elever som fått undervisning 
enligt CORI hade ett betydligt bättre resultat på ett standardiserat läsförståelsetest än 
kontrollgruppen som hade fått undervisning enligt RT. 
 
 
 
 
 



 

13 
 

5. Resultat 
Under sökandet av litteratur framkom det två studier som behandlade användandet 
av reciprok undervisning för ökad läsförståelse med elever i den svenska grundskolan 
och då var fokusgrupperna i årskurs 3. En annan studie behandlade användandet av 
reciprok undervisning för ökad läsförståelse med elever från grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan, där fokus låg på elever i årskurserna 7-10 samt 1-3 i 
gymnasiesärskolan samt en uppföljningsstudie på nyss nämnda studie. Vid sökning på 
arbetsmaterial var resultaten tunna och en mer utförlig beskrivning finns att finna 
längre ned i denna studie. 
 
 
5.1 Svensk forskning om RT för ökad läsförståelse 
Gemensamt för de fyra studier som behandlar användandet av reciprok undervisning 
som metod för ökad läsförståelse är att läsförståelsen ökar vid användandet av 
reciprok undervisning men att det inte utesluter att flera metoder kan behöva 
kombineras för optimal träning av läsförståelsen. Här nedan kommer en mer utförlig 
genomgång av de fyra studierna. 
 
 
5.1.1 Studier gjorda i grundskolans tidigare år 
Det hittades två studier gjorda i grundskolans tidigare år och det som har undersökts 
är om reciprok undervisning är en bra metod för ökad läsförståelse med hjälp av 
interventionsstudier i årskurs 3. Båda är gjorda av Monica Reichenberg och är 
publicerade 2014. I den ena studien arbetar Reichenberg med Britt-Marie 
Emanuelsson (2014, s. 1-17) och de har jämfört RT och metoden QtA. QtA står för 
Question the Author. Det var 71 elever i årskurs 3 som deltog (Reichenberg & 
Emanuelsson, 2014, s. 1). Hälften av eleverna fick undervisning enligt RT och hälften 
enligt QtA (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 1). Studien genomfördes i tre steg 
(Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 9). I det första steget testades elevernas 
avkodningsförmåga samt deras läsförståelse (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 
9). I det andra steget, som skedde efter att det första steget var klart, genomfördes 
själva undervisningen av läsförståelse i de två olika grupperna och undervisningen 
skedde fyra gånger per vecka under åtta veckor (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, 
s. 10). Det tredje och sista steget var ett nytt test av elevernas läsförståelse och 
avkodningsförmåga (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 11). Resultatet blev att 
elevernas läsförståelse ökade markant med båda metoderna och att det var omöjligt 
att säga att en metod var bättre än den andra avseende ökad läsförståelse 
(Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 13-14). Metoden QtA var dock bättre på att få 
elevernas läshastighet att öka än metoden RT (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 
14). En orsak till detta kan vara att vid metoden QtA så högläser läraren och eleverna 
texten vid varje lektionstillfälle vilket i sin tur kan leda till att elever som tidigare haft 
avkodningsproblem får en bättre avkodning och därmed en ökad läshastighet 
(Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 14). En annan möjlig orsak till att QtA gav 
högre läshastighet vid denna studie är att eleverna som ingick i gruppen som fick 
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undervisning enligt QtA vid inledningen av studien hade en långsammare läshastighet 
än eleverna i gruppen som fick undervisning enligt RT (Reichenberg & Emanuelsson, 
2014, s. 14).  
 
I den andra studien arbetade Monica Reichenberg tillsammans med Kent Löfgren och 
de genomförde en studie där 30 elever i årskurs 3 fick träning i läsförståelse med hjälp 
av RT två gånger i veckan i 12 veckor (Reichenberg & Löfgren, 2014, s. 122). I 
studien introducerades inte de olika strategierna inom RT på en gång utan man 
introducerade dem en åt gången (Reichenberg & Löfgren, 2014, s. 126). Man valde 
även att spela in vissa av lektionerna och dessa transkriberades även, där fokus låg på 
att undersöka vad som diskuterades vid lektionstillfällena (Reichenberg & Löfgren, 
2014, s. 126). Resultatet av denna studie visar att läsförståelsen ökade markant efter 
dessa 12 veckor med RT (Reichenberg & Löfgren, 2014, s. 129). Man konstaterade 
inte bara att läsförståelsen ökade utan även att den var kvarstående och inte tillfällig 
(Reichenberg & Löfgren, 2014, s. 129). Det som framkom som mest negativt med RT 
som metod för ökad läsförståelse var att lärarna ansåg att metoden tog mycket tid i 
anspråk (Reichenberg & Löfgren, 2014, s. 129). Denna studie skedde utan någon 
kontrollgrupp vilket gör att resultatet på studien kan ifrågasättas (Reichenberg & 
Löfgren, 2014, s. 129).   
 
 
5.1.2 Studier gjorda i grundsärskolan 
Det hittades två studier gjorda i grundsärskolan och den ena studien är gjord av 
Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg. De har undersökt om RT är en bra metod 
för ökad läsförståelse för elever med lättare intellektuella funktionsnedsättningar 
(Lundberg & Reichenberg, 2013, s. 89). 40 elever i åldrarna 13-18 år deltog i studien 
(Lundberg & Reichenberg, 2013, s. 92). Studien pågick i åtta veckor och de 40 
eleverna delades in i två grupper där en grupp fick undervisning enligt RT och den 
andra gruppen fick undervisning enligt modellen IT, som står för inference teaching 
(Lundberg & Reichenberg, 2013, s. 89). Innan undervisningen med de olika 
metoderna startade genomförde alla deltagare ett läsförståelsetest som även testade 
deltagarnas läsflyt, hörförståelse, meningsförståelse och ordigenkänning (Lundberg & 
Reichenberg, 2013, s. 93). Denna typ av test genomfördes sedan igen efter de åtta 
veckorna som studien pågick (Lundberg & Reichenberg, 2013, s. 93). 
Lektionstillfällena filmades och lades sedan in i ett dataprogram som transkriberade 
och även visade vid vilken tidpunkt i filmen som ordet/orden yttrades (Lundberg & 
Reichenberg, 2013, s. 94). Detta material analyserades sedan bland annat utifrån hur 
taltiden var fördelad mellan elever och lärare inom de olika undervisningsmodellerna 
(Lundberg & Reichenberg, 2013, s. 94).  
 
Resultatet av studien påvisar att  båda gruppernas läsförståelseförmåga ökat men att 
det inte finns någon markant skillnad mellan RT och IT som metod för ökad 
läsförståelse (Lundberg & Reichenberg, 2013, s. 98). Det som dock talade till RT:s 
fördel jämfört med IT var att eleverna i gruppen som använde RT var mer aktiva 
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(Lundberg & Reichenberg, 2013, s. 98). Eleverna fick även en större möjlighet att 
delta i konstruktiva textsamtal och det var till nytta för eleverna vilket man kan se i de 
ökade resultaten i läsförståelsetestet som genomfördes efter åtta veckor (Lundberg & 
Reichenberg, 2013, s. 98). Vidare framgår det att lärarna och eleverna i de båda 
grupperna uppskattade sina respektive metoder men eftersom resultaten inte pekar på 
en metod före den andra så kan inga generella rekommendationer ges mer än att det 
går att träna läsförståelse med elever som har lättare intellektuella 
funktionsnedsättningar om man använder sig av metoder som RT eller IT (Lundberg 
& Reichenberg, 2013, s. 99). 
 
Den andra studien är gjord av Reichenberg och är en uppföljningsstudie på nyss 
nämnda studie där hon undersöker om det finns mer fördelar att hämta vid 
användandet av RT som metod för ökad läsförståelse för elever med lättare 
intellektuella funktionsnedsättningar (Reichenberg, 2015, s. 173). Detta skedde genom 
att Reichenberg tittade på videoinspelningarna från den första studien igen och 
analyserade hur lärarna i studien undervisade de olika strategierna och hur eleverna 
reagerade på det samt hur lärandetillfällena såg ut, när det kom till samtal, fördelade 
mellan lärare och elever (Reichenberg, 2015, s. 184). Resultatet av Reichenbergs 
analys av studien var bland annat att ju mer stöttning läraren gav eleverna i att lära sig 
en strategi desto större var sannolikheten att eleven skulle förstå strategin och 
använda den korrekt vid senare tillfälle när lärarens hjälp inte fanns att få 
(Reichenberg, 2015, s. 184). Enligt Reichenberg (2015 s. 184) är det av yttersta vikt att 
läraren ser till att fördela taltiden mellan sig och eleverna när det kommer till 
textsamtal och hon anser att en av orsakerna till att RT var lyckat i studien kan 
tillskrivas lärarnas kompetens i att fördela taltiden jämnt. Vidare påpekar hon vikten 
av social interaktion för att elever med lättare intellektuella funktionsnedsättningar ska 
kunna ta till sig de olika strategierna och lära av varandra (Reichenberg, 2015, s. 184).  
 
 
5.2 Vilka svenska arbetsmaterial finns det som bygger på reciprok 
undervisning och vilka slutsatser drar läsforskningen om dessa 
arbetsmaterial? 
De arbetsmaterial som finns att finna på svenska är ”En läsande klass” samt 
”Läsfixarna” och av dessa material så är det endast ”Läsfixarna” som bygger på 
enbart reciprok undervisning (Westlund, 2013, s. 192)  medan ”En läsande klass” som 
startades under 2012 av barnboksförfattaren Martin Widmark (En läsande klass, 
2016) bygger på flera olika modeller där reciprok undervisning är en av dem (En 
läsande klass, 2016). Modellerna som ”En läsande klass” består av är: RT, TSI och 
QtA (En läsande klass, 2016). Materialet består av texter, frågor och 
studiehandledning för årskurs 1-6 (En läsande klass, 2016). Det finns ingen forskning 
om själva materialet ”En läsande klass”. Det som går att finna är en del 
studentuppsatser där lärarstudenter på olika sätt undersökt materialet i form av 
intervjuer med lärare som använder sig av ”En läsande klass”. I ett avsnitt från 2014 
av Skolministeriet sändes en intervju där bland annat Monica Reichenberg, Jan 
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Nilsson och Barbro Westlund framförde kritik mot ”En läsande klass” 
(Skolministeriet, 2014). Mot bakgrund av detta dras slutsatsen att materialet i sig inte 
är evidensbaserat även om det bygger på metoder som var för sig är evidensbaserade. 
 
När det kommer till materialet ”Läsfixarna” så bygger det fullt ut på RT och det finns, 
vilket nämns tidigare i denna studie, några avhandlingar som visar på en god effekt på 
elevers läsförståelse vid användandet av RT. Det är denna metod som forskaren 
Barbro Westlund skriver om i boken Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och 
studieteknik, vilket leder till slutsatsen att detta arbetsmaterial kan räknas som 
evidensbaserat. 
 
 
6. Diskussion 
Här nedan kommer metoden för denna studie, systematisk litteraturstudie, att 
diskuteras där för- och nackdelar kommer att belysas samt förslag på hur studien 
kunnat göras annorlunda och argument för att studien utfördes på det sätt som den 
gjordes. Vidare kommer en diskussion av resultatet av studien att föras och knytas 
samman med studiens syfte och frågeställningarna. Som avslutning kommer förslag 
på vidare forskning inom området att återfinnas.  
 
 
6.1 Metoddiskussion 
Metoden för denna studie har varit systematisk litteraturstudie där vetenskapliga 
artiklar och studier har granskats. Syftet med studien har varit att undersöka vad den 
svenska forskningslitteraturen säger om reciprok undervisning för ökad läsförståelse 
samt att undersöka om det forskats om svenska arbetsmaterial som bygger på 
reciprok undervisning för ökad läsförståelse. 
 
Sökningen av litteratur skedde genom att använda sökord som så precist som möjligt 
svarade mot studiens syfte. Följande nyckelord har använts vid de första sökningarna 
i de olika databaserna: Reciprok undervisning, Reciprok undervisning i grundskolan, 
Reciprok undervisning och läsförståelse, Reciprok undervisning, läsförståelsemetoder,  
Reciprocal teaching in Sweden, Reciprocal teaching and reading comprehension, 
Monica Reichenberg, Barbro Westlund, Ingvar Lundberg, Literacy samt Reading. 
Dessa ord har kombinerats i flera olika konstellationer för att öka sannolikheten att få 
med all relevant litteratur som svarade mot studiens syfte. Syftet med sökorden var att 
hitta forskning som behandlade området reciprok undervisning för ökad läsförståelse.  
 
Sökningen har skett i följande databaser: Libris, ERIC, Swepub, Google Scolar, 
Artikelsök samt Högskolan Dalarnas söktjänst Summon@Dalarna. För att 
säkerställda att all relevant litteratur som finns kom med i studien togs det hjälp av en 
bibliotekarie samt att det söktes i flera olika databaser med flera olika sökord för att 
inte någon relevant litteratur skulle missas. Mail har även skickats till Monica 
Reichenberg med frågor om reciprok undervisning och om hon vet andra svenska 
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studier som berör ämnet, dock utan svar från henne. Det man skulle kunnat göra är 
att även ha sökt Barbro Westlund för kommentarer men detta skedde inte. Eventuellt 
hade fler och andra sökord kunnat användas men det var dessa sökord som användes 
och trots samråd med bibliotekarie framkom inte fler sökord. 
 
Mot bakgrund av det något magra resultatet av avhandlingar och artiklar om ämnet så 
kan man ställa sig frågande till om en systematisk litteraturstudie var det bästa valet 
för att besvara studiens syfte. Jag hävdar att det varit en adekvat genomförd 
systematisk litteraturstudie då studien uppfyller de krav som finns för en 
litteraturstudie och det kan tilläggas att det inte finns något krav på antal avhandlingar 
eller artiklar som ska behandlas vid en systematisk litteraturstudie, utan kravet som 
finns är att all relevant litteratur ska ingå och sökas fram systematiskt (Eriksson 
Barajas m.fl. 2013, s. 31, s. 46). Litteraturen är sökt systematiskt, vilket kan följas i de 
båda tabellerna som finns längre upp i studien.  
 
För att göra studien mer djupgående skulle syftet med studien kunnat ändras till att 
omfatta hur reciprok undervisning som metod för ökad läsförståelse forskats om 
internationellt. På det sättet hade ett mycket större antal avhandlingar kunnat 
analyseras och eventuellt resulterat i en tydligare och mer rättvisande bild av vad 
läsforskningen anser om  reciprok undervisning som metod för ökad läsförståelse. 
Om internationell forskning hade undersökts hade eventuellt begränsningen till 
grundskolans mellanår fungerat och då givit litteraturstudien ett tydligare 
fokusområde. Påtalas bör att studien från början inte innehöll avhandlingar som 
berörde grundsärskolan utan endast grundskolan och mer specifikt grundskolans 
mellanår. Då detta inte gav resultat vid litteratursökningar ledde det till den 
avgränsning som nu finns i studien.  
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
Som man kan läsa i inledningen till denna studie så har läsförståelsen bland svenska 
elever sjunkit de senaste åren (Skolverket 2016), trots att läsförståelse är något som 
står skrivet som kursmål för ämnet svenska för alla årskurser i grundskolan 
(Skolverket 2015a, s. 228 - 233) och för alla årskurser i grundsärskolan (Skolverket 
2011, s. 114 - 117). Detta leder till tolkningen att läsförståelse är något som anses så 
viktigt att det ska genomsyra både grundskolan och grundsärskolan.  
 
Läsförståelse definieras i den här studien på följande sätt: ”Förmåga att förstå, 
använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla 
sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället” (Skolverket, 2010b, s. 
29). Om man som elev inte besitter denna förmåga på basnivå, det vill säga en 
grundläggande nivå för att fortsatt inlärning ska kunna ske (Skolverket 2010a), 
kommer eleven att möta problem med textmängden och de ämnesspecifika ord som 
kommer ju längre upp i skolåldern eleven kommer (Liberg, m.fl. 2011, s. 63). 
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Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad läsforskningen i Sverige har att 
säga om modellen reciprok undervisning för ökad läsförståelse för elever i årskurs 1-
6. Till hjälp för att uppfylla syftet har följande frågor använts vid sammanställningen 
av resultatet: 

• Vilka slutsatser drar den svenska läsforskningen om reciprok undervisning 
som metod för ökad läsförståelse? 

• Vilka svenska arbetsmaterial finns det som bygger på reciprok undervisning 
och vilka slutsatser drar läsforskningen om dessa arbetsmaterial? 

Här nedan kommer frågorna att besvaras i förhållande till de resultat som 
framkommit i denna litteraturstudie. 
 
 
6.2.1 Vilka slutsatser drar den svenska läsforskningen om reciprok 
undervisning som metod för ökad läsförståelse? 
Som man kan läsa i resultatdelen av studien så visar forskningen att reciprok 
undervisning ökar läsförståelsen. Om man även tar med de internationella studier 
som finns med i bakgrunden till denna text ser man tydligt att reciprok undervisning 
ökar läsförståelsen hos framför allt svaga läsare och läsare som har 
inlärningssvårigheter i någon form.  
 
Att läsförståelse är av vikt kan man förstå av att det står med som kunskapskrav 
genom hela grundskolan och i grundsärskolan (Skolverket 2015a, s. 228, s. 229, s. 231 
& Skolverket 2011, s. 114, s. 116). Vidare kan man se att det finns en nedåtgående 
trend i Sverige avseende läsförståelse (Skolverket 2016). Det är dock anmärkningsvärt 
att reciprok undervisning, som är en undervisningsmetod med så starkt stöd i den 
internationella läsforskningen, inte fått mer uppmärksamhet i den svenska 
läsforskningen. Endast tre svenska studier på området hittades och av dessa var två 
gjorda i årskurs 3 och en gjord i årskurs 7 i grundsärskolan till år 3 på 
gymnasiesärskolan. Resultatet av studierna är positivt och de visar alla tre på goda 
resultat beträffande ökad läsförståelse hos framför allt elever som är svaga läsare och 
har en låg läsförståelse.   
 
Ett resultat som framkom var att elevernas läsförståelse ökade markant med båda 
metoderna RT och QtA men att det var omöjligt att säga att en metod var bättre än 
den andra när det kom till ökad läsförståelse (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 
13-14). Metoden QtA var dock bättre på att få elevernas läshastighet att öka än 
metoden RT (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 14). Det framkom ett liknande 
resultat vid studien som genomfördes med elever i särskolan där resultatet påvisar att  
båda gruppernas läsförståelseförmåga ökat men att det inte finns någon markant 
skillnad mellan RT och IT som metod för ökad läsförståelse (Lundberg & 
Reichenberg, 2013, s. 98). Detta är intressanta faktorer då Reichenberg och Lundberg 
skriver att RT är en fungerande metod för att öka elevers läsförståelse men att RT 
bara är en av flera metoder som ger ökad läsförståelse (Reichenberg och Lundberg, 
2013, s. 98). Barbro Westlund (2013, s. 85) skriver i boken Att undervisa i läsförståelse. 
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Lässtrategier och studieteknik. om en studie där elever som fått undervisning enligt CORI 
i åtta veckor hade, i jämförelse med eleverna som fått undervisning enligt RT under 
samma period, en större ökning av resultat på läsförståelsen i testet som hölls efter de 
åtta veckorna (Westlund, 2013, s. 89). CORI bygger till viss del på RT men är en 
vidareutveckling av undervisningsformen (Westlund, 2013, s. 89).  
 
RT ger en ökad läsförståelse för läsare med mindre intellektuella 
funktionsnedsättningar (Lundberg & Reichenberg, 2013, s. 99). Men precis som i 
studien där man jämförde RT med modellen QtA så framkom det i studien med 
elever med mindre intellektuella funktionsnedsättningar att det inte var någon 
markant skillnad mellan metoderna RT och IT (Lundberg & Reichenberg, 2013, s. 
99). Det som verkar vara nyckeln till framgång för undervisning i läsförståelse är att ju 
mer stöttning läraren ger eleverna när de ska lära sig en strategi, desto större är 
sannolikheten att eleven kommer förstå strategin och kunna använda den korrekt vid 
senare tillfälle när lärarens hjälp inte finns att tillgå (Reichenberg, 2015, s. 184). Enligt 
Reichenberg (2015, s. 184) är det även av yttersta vikt att läraren ser till att fördela 
taltiden mellan sig och eleverna när det kommer till textsamtal och hon anser att en av 
orsakerna till att RT var så lyckat i studien kan tillskrivas lärarnas kompetens i att 
fördela taltiden jämnt. Vidare påpekar hon vikten av social interaktion för att elever 
med lättare intellektuella funktionsnedsättningar ska kunna ta till sig de olika 
strategierna och lära av varandra (Reichenberg, 2015, s. 184). 
 
För att summera diskussionen så är RT en av flera metoder för att starta den process 
som läsförståelse är. Man ska dock vara medveten om att metoden bara är en del av 
arbetet, det är minst lika viktigt att läraren som undervisar är engagerad, kunnig och 
bra på att fördela taltiden i klassrummet samt att det är i den sociala interaktionen 
mellan lärare och elev/elever samt mellan elev och elev som den stora 
kunskapsväxlingen sker (Reichenberg, 2015, s 184). 
 
 
6.2.2 Vilka svenska arbetsmaterial finns det som bygger på reciprok 
undervisning och vilka slutsatser drar läsforskningen om dessa 
arbetsmaterial? 
De svenska arbetsmaterial som bygger på reciprok undervisning och som fanns att 
finna var ”En läsande klass” samt ”Läsfixarna” och av dessa material så är det endast 
”Läsfixarna” som bygger på enbart reciprok undervisning (Westlund, 2013, s. 192). 
Materialet ”En läsande klass” bygger på flera olika modeller där reciprok undervisning 
är en av dem (En läsande klass, 2016). De modeller som ”En läsande klass” bygger på 
är RT, TSI och QtA (En läsande klass, 2016). 
 
Det som är intressant med materialet ”En läsande klass” är dess popularitet i Sveriges 
lärarkår trots kritiken från forskarhåll. Barbro Westlund är till exempel kritisk till att 
det står i studiehandledningen att materialet bygger på forskning då hon anser att det 
inte gör det och hon känner en oro över att det gör att många lärare tror att materialet 
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är legitimt att använda (Skolministeriet, 2014). Westlunds oro är något som kan 
förstås mot bakgrund av att det, som nämnts tidigare, inte finns någon forskning på 
materialet i sig. Westlund räds även för att det fokuseras på isolerad färdighetsträning 
istället för på läsförståelse (Skolministeriet, 2014). Jan Nilsson menar att ”En läsande 
klass” skapar en förenkling av undervisning i läsförståelse och att materialet blir som 
en ”tipskatalog” och ett halmstrå som lärare greppar efter (Skolministeriet, 2014). 
Han tror inte att materialet stärker elevers läsförståelse utan att det gör eleverna 
instrumentella, att fokus hamnar på vilken ”person” man använder istället för på 
texten som man läser (Skolministeriet, 2014). Det finns ingen forskning på materialet 
”En läsande klass”. Det som går att finna är en del studentuppsatser där 
lärarstudenter på olika sätt undersökt materialet. Materialet har skapats utifrån 
metoderna RT, TSI och QtA (En läsande klass, 2016). Dessa modeller har förankring 
i läsforskningen, vilket nämnts tidigare i denna studie. Det går dock inte att finna vilka 
figurer som kommer från vilken modell i ”En läsande klass” och det är svårt att finna 
bra referenser till de olika modellerna på hemsidan för ”En läsande klass”. Vidare kan 
det påpekas att även om de modeller som materialet bygger på är evidensbaserade så 
blir inte materialet per automatik evidensbaserat. Det finns idag inte någon som 
forskat på huruvida en kombination av dessa metoder på detta sätt som i ”En läsande 
klass” ger en ökad läsförståelse för eleverna. Detta leder till slutsatsen att materialet i 
sig inte är evidensbaserat. 
 
En intressant aspekt är den enorma popularitet som materialet har fått. Orsakerna till 
detta är säkert flera och olika beroende på vem som tillfrågas. En orsak skulle kunna 
vara att materialet är gratis och således tillgängligt för alla skolor i hela Sverige. En 
annan orsak kan vara att det är en känd och populär författare som är frontfigur för 
materialet, han är någon som både lärarna och flera av eleverna känner till sedan 
tidigare. Ytterligare en orsak till dess popularitet kan vara att många lärare känner sig 
stressade över hur media pekar ut lärarna som orsak till de allt sämre PISA-resultaten 
där svenska elevers läsförståelse sjunker. Denna utpekning kan leda till en desperation 
hos lärarna och när de då erbjuds ett gratis material som bygger på metoder som är 
evidensbaserade blir nog många lättade och ser det som en potentiell lösning på de 
sjunkande läsförståelseresultaten.  
 
Ett annat intressant perspektiv är det faktum att Barbro Westlund ,som uttalar sig 
kritiskt till ”En läsande klass” i Skolministeriets radioavsnitt 2014, själv skapat ett 
läsförståelsematerial som förlaget Natur & Kultur ger ut och det materialet heter 
”Läsfixarna”. Detta faktum leder till funderingar, så som om det kanske ligger någon 
form av konkurrens eller ekonomiska intressen bakom kritiken som Westlund 
framför.  
 
När det kommer till materialet ”Läsfixarna” så bygger det fullt ut på RT. Reciprok 
undervisning har det forskats mycket om internationellt och det har visat sig ha en 
mycket god effekt på läsförståelsen hos elever i grundskolan, grundsärskolan samt 
gymnasiesärskolan. Dock har det inte forskats om detta specifika material vare sig i 
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Sverige eller internationellt men med tanke på att materialet fullt ut baseras på 
reciprok undervisning och den gedigna forskning på området som finns 
internationellt så kan man anse att ”Läsfixarna” är ett evidensbaserat material med 
gott stöd i läsforskningen i Sverige och internationellt. 
  
Följande citat hittades i en av studierna som är med i bakgrunden till denna 
litteraturstudie: ”It requires no special arrangements, only trained and enthusiastic 
teachers.” (Takala, 2006, s. 574). Med detta citat i åtanke är det kanske inte så 
underligt att det inte finns något direkt arbetsmaterial att finna då det enligt citatet är 
så att reciprok undervisning för ökad läsförståelse inte kräver en mängd material utan 
endast en text och en lärare som behärskar de fyra läsförståelsestrategierna och 
pedagogiken att lära ut dem. 
 
 
6.3 Fortsatt forskning 
Som man kan se i resultatet finns det ingen forskning på materialet ”En läsande klass” 
och då även en av de svenska forskarna, Monica Reichenberg, givit skarp kritik mot 
materialet så finns det anledning att undersöka huruvida ”En läsande klass” är ett 
adekvat arbetsmaterial för att öka elevers läsförståelse.  
 
Vidare kan man se att det inte är särskilt många forskare i Sverige som undersökt 
reciprok undervisning som metod för ökad läsförståelse i svensk grundskola, vilket 
öppnar för att forska mer inom detta område. 
 
Ett annat outforskat område är eleverna i svensk grundskola som inte har svenska 
som modersmål. Hur hade dessa elever svarat på reciprok undervisning i syfte att öka 
deras läsförståelse i det svenska språket?  
 
Ytterligare ett område att forska om är hur man som lärare kan lära sig att behärska 
läsförståelsestrategierna och pedagogiken kring dessa metoder, så att undervisningen 
av metoderna sker på ett sätt där eleverna får bäst förutsättningar att lära sig 
läsförståelsestrategierna. 
 
 
7. Sammanfattning 
Denna litteraturstudie har som syfte att undersöka vad den svenska läsforskningen 
anser om reciprok undervisning som metod för ökad läsförståelse. Den svenska 
läsforskningen på området är förhållandevis begränsad men de studier som 
genomförts har visat att metoden resulterar i ökad läsförståelse för framförallt elever 
som är svaga läsare och har en låg läsförståelse men att RT inte på något vis är den 
enda metod som lämpar sig för träning av läsförståelse. Vidare undersökte denna 
litteraturstudie även arbetsmaterial som har reciprok undervisning som bas och fann 
då två material. Det ena är det mycket populära materialet ”En läsande klass” som 
bygger på tre olika läsförståelsemetoder, RT, TSI och QtA. Det andra är ”Läsfixarna”. 
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I denna studie dras slutsatsen att ”En läsande klass” inte kan räknas som 
evidensbaserat då det, trots att det bygger på evidensbaserade metoder, endast finns 
studentuppsatser som undersöker effekterna av ett material som kombinerar flera 
olika metoder samtidigt och således ingen erkänd forskning om materialet. När det 
kommer till materialet ”Läsfixarna” visade det sig att materialet baseras till mycket 
stor del på reciprok undervisning och de fyra strategierna som RT består av. Då det 
forskats enormt mycket om RT internationellt kan man dra slutsatsen att materialet är 
evidensbaserat.  
 
Denna litteraturstudie utmynnar i fler forskningsbara frågor, som nämns under 
rubriken ”Fortsatt forskning”, angående reciprok undervisning som metod för ökad 
läsförståelse och framför allt i frågor om effekten av materialet ”En läsande klass”. 
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