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Sammanfattning  

Syftet med denna litteraturstudie är att granska och analysera forskning kring hur lärare kan tillämpa modellerna RT, TSI, CORI och 

QtA i läsförståelseundervisning för att utveckla elevers läsförståelse. Studien är riktad mot elever i årskurs 2 och 3.  

Metodinsamling för denna kvalitativa litteraturstudie har inneburit sökningar i databaser, men även manuell sökning. Sammantaget 

tolv vetenskapliga forskningsartiklar har legat till grund för denna studies resultat.  

Resultaten visar att undervisningsmodellerna; Reciprocal Teaching, Transactional Strategy Instruction, Questioning The Author samt 

Concept-Oriented Reading Instruction visar på goda effekter på elevers läsförståelse. Vi har kommit fram till att modellerna har flera 

gemensamma inslag, men det finns även några skillnader. Forskning visar att strategiundervisning som lärs ut i ”set” har god effekt på 

elevers läsförståelse. Vidare styrker forskningen att förståelse av en text ökar när frågor ställs på olika nivåer till textens innehåll för 

att få förståelse för textens budskap. Sammanfattningsvis betonar forskning att det krävs en planerad undervisning samt ett stort 

engagemang från läraren, för att utveckla elevers läsförståelse. Läraren bör dessutom formulera tydliga mål i elevundervisningen samt 

ge ett större elevinflytande, då detta enligt forskning resulterar i engagemang och motivation hos elever. 
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1. Inledning 
En av skolans viktigaste uppgifter enligt Reichenberg (2014) är att förmedla den kunskapen 

som krävs för att alla elever ska utveckla förmåga att läsa. En universell uppfattning är att när 

ett barn väl har avkodat en text så kommer resten av sig själv, men så är inte fallet. Reichenberg 

menar att det är nu en stor utmaning för barnen påbörjas: att förstå det man läser.  

Det är skolans uppgift att eleverna får den kunskap i läsning och förståelse som de behöver för 

att tillgodose en grundläggande och senare mer utvecklad läsförståelse. Läroplanen 

(Skolverket, 2011a) fastställer betydelsen av denna kunskap då det ger möjlighet för eleverna 

att få en förståelse för den egna identiteten, samt samverkan i vårt multikulturella samhälle, 

mellan kulturer och generationer. Vidare menar Skolverket (2011a) att undervisning ska ge 

eleverna förståelse för det egna språkbruket och hur kommunikation kan få konsekvenser för 

andra människor. Detta är något som även Westlund (2012) understryker då hon menar att 

läsning är en viktig del för att utvecklas till en bildad samhällsmedborgare.  

I kunskapskraven i årskurs tre beskrivs läsförståelse som ett av svenskundervisningens mål. 

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier 

på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven 

viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. 

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i 

texterna och relatera detta till egna erfarenheter (Skolverket, 2011a, s 227). 

Enligt Skolverket (2016) visar PISA undersökningen 2015 på att elevers läsförståelse har 

förbättrats i jämförelse med undersökningen från 2012. Däremot visar resultatet att nästan var 

femte elev idag inte uppnår den grundläggande läsförståelsenivå som krävs för att ha möjlighet 

till att tillägna sig kunskaper i skolverksamhetens ämnen.  

Barbro Westlund (2012) framhäver fyra olika forskningmodeller som stärker elevers 

läsförståelse; RT, TSI, CORI samt QtA. För oss som blivande lärare anser vi det viktigt att 

behärska olika undervisningsmodeller som utvecklar elevers läsförståelse, då 

läsförståelseförmågan hos elever försämrats.  Då de modeller Westlund (2012) beskriver är 

baserade på forskning har vi valt att i denna litteraturstudie fördjupa oss i dessa fyra 

undervisningsmodeller. Fördjupningen kommer ske genom en granskning av hur lärare kan 

tillämpa dessa i undervisningen, samt vilken effekt användandet av modellerna har på elevers 

läsförståelse.
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna litteraturstudie är att granska och analysera forskning kring hur lärare kan 

tillämpa modellerna RT, TSI, CORI och QtA i läsförståelseundervisning för att utveckla elevers 

läsförståelse. Studien är riktad mot normal läsutveckling hos elever i årskurs 2 och 3. 

Vår studie kommer att utgå från frågeställningar: 

1. Hur kan lärare tillämpa undervisningsmodellerna RT, TSI, CORI och QtA för att 

utveckla elevers läsförståelse?  

2. Vilka effekter på elevers läsförståelse visar användandet av de olika 

undervisningsmodellerna? 

 

Vi kommer dessutom, i vår diskussion, kritiskt granska likheter och skillnader mellan de olika 

undervisningsmodellerna. 
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3. Bakgrund 
I följande avsnitt ges en förklaring av de centrala begrepp som är relevanta för denna 

litteraturstudie. 

3.1 Simple View of Reading 

Enligt modellen Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 1986) består läsning av de två 

komponenterna avkodning och språkförståelse. Modellen brukar uttryckas med formeln: 

läsning= avkodning x förståelse. Om en elev enbart har kunskaper i hur hen avkodar men inte 

utvecklat läsförståelsen, brister läsfärdigheten (Elbro, 2004). Druid Glentow (2006) belyser 

detta då han menar att läsning sker när förståelse och avkodning är i balans med varandra. 

Levlin (2014) menar vidare att en god läsare behöver båda delarna lika mycket för att uppnå en 

god läsförståelse.  

3.2 Läsförståelse 

Häggström (2007) beskriver begreppet läsförståelse utifrån elevers uppfattningar. Deras 

förklaring av läsförståelse är att det innebär att läsaren gör inferenser till texten vilket således 

innebär att de skapar bilder, lever sig in och fantiserar om textinnehållet. Westlund (2012) 

beskriver läsförståelse som ett verktyg bestående av bland annat tidigare erfarenheter, strategier 

och motivation. Elbro (2004) menar också att villkoret för att få förståelse för sammanhanget i 

en text är att läsaren kan göra inferenser, vilket innebär att läsaren läser mellan raderna.  

Taube (2007) betonar ovanstående resonemang då hon anser att en läsare med god förståelse 

använder sig av tidigare erfarenheter för att ge möjlighet till förstående av en text. Vidare menar 

hon att en god läsförståelse innebär att läsaren har en god självinsikt kring vad hen förstår eller 

inte förstår, kan reflektera över textens innehåll och har förmågan att sammanfatta texten. 

Liberg (1990) framhäver betydelsen av ett rikt ordförråd vid förståelse av en text. Författaren 

uppmärksammar att ett utvecklat ordförråd vid läsning ger större möjlighet till förståelse av 

olika texter. 

3.2.1 Inferenser 

Westlund (2012) menar att inferenser finns i två olika slags former. Dessa är textbaserade samt 

modellbaserade. Textbaserade inferenser innebär att läsaren kan sammanväva information i en 

text som befinner sig på skilda ställen. Vid modellbaserade inferenser använder läsaren sig av 

tidigare erfarenheter för att förstå sammanhanget i en text. Lundberg och Herrlin (2005) menar 

att inferenser innebär att läsaren läser mellan raderna. Detta betyder att läsaren, med hjälp av 

bakgrundsinformation och förbindelser mellan meningar i en text, kan förstå information som 

inte tydligt står utskrivet. 
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Reichenberg (2014) belyser ovanstående då hon vidare påstår att möjligheten till att inferera 

grundar sig i läsarens förkunskaper.  Dock understryker Reichenberg (2014) att läsaren behöver 

ha förståelsen över att använda sig av deras förkunskaper när de läser en text, då detta inte alltid 

är givet. Vidare skriver Westlund (2012) betydelsen av ett utvecklat ordförråd när inferenser 

görs. Hon menar att forskning visat att det finns starka kopplingar mellan bland annat ordförråd 

och läsförståelse. Ett mer utvecklat ordförråd resulterar i en bättre läsförståelseförmåga.  

3.3 Läsförståelsemodeller 

I denna litteraturstudie kommer läsförståelsemodellerna RT, TSI, CORI samt QtA att 

behandlas. Dessa fyra är alla strategimodeller som vid korrekt tillämpning i 

undervisningssammanhang utvecklar elevers läsförståelse. Gemensamt för dessa modeller är 

lärarens roll som stöttare i en väl planerad undervisning. Vidare är textsamtalen en central del 

i modellerna, där fokus riktas mot textens innehåll samt hur strategianvändning kan tillämpas 

för en djupare förståelse hos eleverna, enligt Westlund (2012) och Reichenberg (2014). En 

mer ingående beskrivning av dessa fyra undervisningsmodeller kommer att redovisas utifrån 

forskning i denna litteraturstudie. 

3.4 Läsförståelsestrategier 

Westlund (2012) menar att läsaren använder läsförståelsestrategier för att förstå en text. Vidare 

skriver hon att läraren ska modellera strategierna för eleverna så att de sedan kan använda sig 

av dem. Dessa strategier innebär bland annat att eleven kan ställa frågor till texten, göra 

kopplingar, sammanfatta ett textinnehåll och så vidare. Även Eckeskog (2015) belyser detta 

och påpekar att en viktig del i strategiutlärningen är att lära barnen hur de ska bli mer 

reflekterande över sin egen läsning för att de ska utvecklas till strategiska läsare. Skolverket 

(2011) nämner lässtrategier i det centrala av läroplanen, där de menar att elever ska använda 

lässtrategier för att tolka texter och utveckla läsförståelsen.  

3.5 Motivation 

Westlund (2012) menar att forskning hävdar att betydelsen för motivation ökat i relation till 

läsförståelseundervisning. Vidare menar forskare att motivation har en stor roll i elevers 

läsförståelseutveckling då motivation bidrar till engagemang hos elever till att läsa mer 

(Westlund, 2012). Vidare skriver Westlund (2012) om den inre och yttre motivationen. Den 

inre motivationen kännetecknas av att läsaren drivs av egen vilja att förstå en text och den yttre 

motivationen innebär att individen läser i syfte av att få belöningar. Elever förstår inte alltid 

anledningen till belöningarna, vilket resulterar i att denna form av motivation medför oftast 

kortsiktiga lösningar. Westlund (2012) understryker betydelsen av den inre motivationen då det 



   

 

5 

 

är denna form av motivation som bidrar till att elevernas läsintresse bibehålls. I denna studie 

kommer vi använda oss av begreppet motivation när vi. Vid behandling av motivation i denna 

studie framställs begreppet utifrån den inre motivationen. 

3.6 Zonen för proximal utveckling och scaffolding 

Vygotsky menar (i Dysthe, 1996) att zonen för proximal utveckling är det nästkommande 

utvecklingsstadie i en elevs lärande. Wood, Bruner och Ross menar vidare (i Dysthe, 1996) att 

med hjälp av scaffolding, som är ett vidareutvecklat begrepp av ZPD, ges eleverna möjlighet 

med hjälp av vuxna samt kamrater med högre kompetens, att nå deras nästkommande 

utvecklingsstadie i deras lärande.  

Woolfolk (2014) menar att scaffolding innebär att läraren ger elever olika former av stöd för att 

de så småningom ska kunna lösa problem på egen hand.  Följande stöd kan ske i former av 

uppmuntran, ledtrådar, dela upp problemet i delar och så vidare. Hagvet (2004) hänvisar till 

Wood et al. som belyser ovanstående och framställer scaffolding som en ”byggnadsställning” 

eller en ”stödstruktur”. Författaren menar att scaffolding innebär att läraren succesivt ge barnen 

mindre stöd, ”byggnadsställningen” ska bli mindre och mindre ju mer eleverna börjar känna sig 

bekväma inom en uppgift. Läraren fokuserar på att tänka högt inför barnen för att visa hur de 

exempelvis kan tänka kring en specifik läsförståelsestrategi, hen ställer lämpliga frågor och 

låter eleverna berätta hur tänker kring ett visst problem. Vidare ska läraren ge eleven stöd till 

att få de verktyg som krävs för att uppnå utsatta mål. Westlund (2009) belyser föregående och 

menar att eleverna bör vara medvetna om deras lärandemål för att stöttningens syfte ska uppnås. 

Hon uppmärksammar även att eleverna behöver ges nya stödstrukturer av läraren när de möter 

nya utmaningar.  
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4. Metod 
Detta arbete är en systematisk litteraturstudie, som enligt Eriksson Bajaras, Forsberg och 

Wengström (2013) innebär en systematisk sökning utifrån ett valt problemområde. Denna 

sökning utgår från att individen kritiskt granskar tidigare genomförda empiriska studier. Vidare 

menar Eriksson Bajaras et al. (2013) att de valda studierna sedan jämförs med varandra för att 

synliggöra eventuella likheter och slutsatser. Avsikten med en litteraturstudie är att utforma en 

resumé kring tidigare vetenskaplig forskning. Hartman (2003) belyser fortsättningsvis att syftet 

är att samla in information som sedan struktureras och sammanfattas med bidrag av författarens 

tolkning.  

4.1 Datainsamling  

Denna litteraturstudies datainsamling har skett genom databassökning samt manuell sökning. 

Insamlingen inleddes med manuell sökning som enligt Eriksson Bajaras et al. (2013) bland 

annat innebär en fysisk bibliotekssökning eller sökning av olika böckers eller artiklars 

referenslistor. Vi besökte Linköpings Universitetsbibliotek där vi gick igenom referenslistor i 

artiklar, examensarbeten samt annan litteratur inom läsförståelse. Denna sökningsmetod fann 

vi effektiv då vi blev insatta i vårt ämne från tidig start. Denna sökning fortlöpte sedan under 

hela litteraturstudiens datainsamling, där vi slutligen fann tre artiklar som vi ansåg vara av 

relevans i förhållande till litteraturstudiens syfte och frågeställningar, då artiklarna behandlade 

modellerna TSI, RT samt QtA. 

Den största delen av vår datainsamling har skett via olika databassökningar. Eriksson Bajaras 

et al. (2013) skriver om vikten av att använda sig av en bra sökstrategi vid 

datainsamlingsmetoder. Läsaren måste avgöra vilka artiklar som verkar relevanta eller inte 

utifrån området, hur gamla artiklarna bör vara och så vidare. Dessutom behövs goda sökbegrepp 

formuleras för att uppnå bästa resultat. En ingående beskrivning av följande litteraturstudies 

databassökning redogörs under följande rubrik. 

4.2 Databassökning och urval av artiklar 

Litteraturstudiens databassökning har skett via ERIC och Unisearch. Databasen UniSearch är 

Linköpings Universitets söktjänst som innefattar flera olika databaser. Eriksson Bajaras et al. 

(2013) menar att databasen ERIC innehar ett brett utbud av utbildningsvetenskaplig forskning. 

Vidare menar de att det kriterier för vad som utmärker en vetenskaplig artikel, däribland att 

artikeln skall blivit granskad kritiskt av en expert på området. De menar att dessa granskade 

artiklar är då peer reviewed (Eriksson Bajaras et al., 2013). Vi har därför i vår sökning avgränsat 

oss till peer reviewed för att säkerställa ett trovärdigt resultat.  
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Vi inledde denna litteraturstudie genom att söka på databasen UniSearch där vårt första sökord 

på denna databas blev ”läsförståelse undervisning” där vi fick fram enbart 4 resultat. Vi valde 

ut en av dessa. Vårt nästa sökord blev ”Reciprocal teaching, reading comprehension” där vi 

fick 561 träffar, där 6 valdes ut som ansågs relevanta till vår studie. För att minska 

resultatomfånget ytterligare gjordes en avgränsning till ”elementary education”, då vi i denna 

litteraturstudie riktat in oss på åldrarna 8-9, där vi fick 135 antal träffar varav 3 valdes ut.  

Vi sökte därefter på databasen ERIC då vi efter sökningar på UniSearch upptäckte att många 

artiklar fanns att hämta på denna databas. Då ERIC enbart innefattar en databas med 

utbildningsvetenskaplig forskning, bestämde vi oss för att söka vidare på denna databas. Vi 

sökte i första hand på modellen: ”Questiong The Author”, där vi fick 1164 resultat. Vi 

avgränsade oss sedan till ”teaching methods” där vi fick 335 antal träffar där 4 valdes ut. 

Nästkommande sökning blev på modellen ”CORI” där vi avgränsade oss till ”reading 

instruction”, och fick då 16 resultat. Vi valde här ut två stycken, som var relevanta för vår 

studie. Vidare sökte vi på modellen ”Transactional Strategies Instruction” där vi fick 119 

resultat och fann två relevanta artiklar. När vi avgränsade oss till elementary education på 

modellerna CORI samt TSI blev resultatomfånget väldigt smalt och vi fann inga relevanta 

artiklar vid denna avgränsning. Detta gjorde att vi tog bort denna avgränsning. 

Vi insåg efter sökningar på enbart modellerna, att vi behövde utöka våra sökord för att få ett 

större resultatomfång och för att få tag på modellerna genom andra sätt. Vår nästa sökning blev 

”reading comprehension” vilket gav 11 772 resultat. Vi insåg att ytterligare avgränsningar 

behövde göras för att minska ner resultaten till en mer hanterbar nivå. Vi avgränsade oss därför 

med hjälp av databasens nyckelord ”descriptors” till ”reading instruction” som gav 2840 

resultat.  Vi ansåg att vi behövde avgränsa oss ytterligare, men valde att gå igenom de första 

sidorna för eventuella intressanta rubriker. Vi valde här ut 8 stycken artiklar som vi bedömde 

vara relevanta för vår studie. Vidare avgränsade vi oss till ”teaching methods” samt 

”elementary education” vilket gav 182 resultat. Vi fann här 4 artiklar som ansågs relevanta för 

vår studie. 

Eriksson Barajas et al. (2013) betonar att insamling av material till en litteraturstudie fortgår 

fram tills dess att forskarna enligt deras benämning uppfyllt en ”teoretisk mättnad”. Med stöd i 

detta resonemang beslutade vi oss för att granska de artiklar vi hittills valt ut, då även 

tidsbegränsningen var en avgörande faktor.  
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Slutligen valdes 30 artiklar ut för vidare granskning. Vi strukturerade upp urvalet genom att 

först läsa abstrakten i varje artikel, för att således bedöma om artikeln kändes relevant utifrån 

vårt syfte och frågeställningar. Var vi osäkra bestämde vi oss för att skapa en överskådlig 

uppfattning kring hela artikeln. Genom att skapa överskådlig uppfattning upptäckte vi att både 

relevant men även icke-relevant information dök upp som inte hade med artikelns abstrakt att 

göra. Detta resulterade i att vi ytligt gick igenom alla artiklar för att inte vilseledas av enbart 

abstraktens innehåll. Vi fann detta upplägg produktivt då vi lyckades sortera bort ett flertal 

artiklar som inte matchade vårt syfte och frågeställningar. 

Det slutgiltiga urvalet kom att bestå av följande artiklar som presenteras i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1  

En översikt av de 12 artiklar som ingår i vår studie presenteras i nedanstående tabell. De olika 

artiklarna är uppstrukturerade i bokstavsordning av författarnas efternamn.  

Författare År Länder Databas Sökord Metod 

Eckeskog, H. 

 

2013 

 

 

Sverige Manuell 

sökning 

 

 

 Observation 

Intervju 

Loggbok 

Guthrie, J.T.,  

Wigfield, A.,  

Barbosa, P.,  

Perencevich, K.C.,  

Taboada, A.,   

Davis, M.H., 

Scafiddi, N.T. &  

Tonks, S. 

2004 USA ERIC ”CORI” 

Reading 

instructions 

 

 

För-eftertest 

Intervju 

Videoupptagning från 

lektionerna 

Kelly, M., 

Moore, D.W. & 

Tuck, B.F 

 

1994 

 

 

 

 

Nya Zeeland UniSearch 

 

 

 

”Reciprocal 

teaching, reading 

comprehension, 

elementary 

school” 

För- eftertest. 

Textsamtal. 
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Kim, S.S 2013 USA ERIC “Transactional 

strategies 

instruction” 

Observationsanteckningar 

Videoinspelning 

Insamling av elevarbete 

 

Loranger, L. 1997 USA ERIC ”Transactional 

Strategies 

Instruction” 

För-eftertest 

Intervju 

Granskning av journaler 

Videoupptagning från 

lektionerna 

McKeown, M.G. & 

Beck, I.L 

2004 USA ERIC ”Questioning the 

author” 

Teaching methods 

För- och eftertest 

Observationer  

Lektionsanteckningar 

McKeown, M.G., 

Beck, I. L. & 

Blake, R. G.K. 

2009 USA Manuell 

sökning 

 För- och eftertest 

Observationer  

Lärarintervjuer  

Videoinspelning 

Pilten, G. 

 

 

2016 Turkiet UniSearch “Reciprocal 

Teaching, 

reading 

comprehension, 

elementary 

school” 

För- och eftertester 

frågeformulär 

Elevintervjuer 

Reichenberg, M. & 

Emanuelsson, B-M. 

2014 Sverige UniSearch ”Läsförståelse 

undervisning” 

För-eftertest 

Gruppdiskussioner 

Textsamtal 

Reichenberg, M. & 

Löfgren, K. 

2014 Sverige Unisearch ”Reciprocal 

Teaching, 

reading 

comprehension” 

Textsamtal. 

Videoupptagning från 

lektionerna. 

Reutzel, D. R.,  

Smith, J. A. & 

Fawson, P. C. 

2005 USA Manuell 

sökning 

 Test. 

Observation. 

Granskning av journaler. 
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Wigfield, A.,  

Guthrie, J. T., 

Perencevich, K. C., 

Taboada, A.,  

Klauda, S. L.,  

McRae, A. & 

Barbosa, P. 

2008 USA ERIC ”CORI” 

Reading 

Instruction 

För- och eftertest 

                   

4.3 Analys av insamlat material 

De vetenskapliga artiklar som vi valt att använda oss av i denna litteraturstudie, delades upp oss 

emellan för att på ett så effektivt sätt som möjligt läsa igenom alla. Under läsningen fokuserade 

vi på att tydligt skriva ner hur varje studies arbetssätt såg ut samt vad resultatet blev. Vi 

antecknade även begrepp som vi kontinuerligt stötte på, för att finna eventuella nyckelord för 

denna litteraturstudie. Efter detta moment gick vi tillsammans igenom våra sammanfattningar, 

granskade utefter vad de hade gemensamt och diskuterade artiklars innehåll.  Vi läste sedan 

varandras artiklar för att minska risken för eventuella feltolkningar. Då våra frågeställningar 

behandlar modellernas uppbyggnad i undervisning samt vilka effekter dessa har på elevers 

läsförståelse, har våra teman utformats utifrån respektive modell och det resultat artiklarna 

framfört. 

4.4 Etiska överväganden 

Eriksson Barajas et al. (2013) menar att etiska övervägande bör göras vid skapande av en 

litteraturstudie. Vidare menar författarna att forskning som man väljer att utgå ifrån, ska 

presenteras på ett etiskt korrekt sätt. Detta betyder att samtliga resultat ska redovisas, oavsett 

om det inte stödjer vår åsikt. Vidare får inte ett resultat förvridas eller ändras. Vi har i följande 

litteraturstudie, beaktat ovanstående då resultatet inte ändrats på grund av våra åsikter. Då de 

flesta av studiernas artiklar innefattar engelska som inte är vårt modersmål, är vi dock medvetna 

om att resultatet utformats utifrån vår tolkning. Vi har för att undvika eventuella feltolkningar, 

tillsammans tolkat respektives resultat.  
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5. Resultat 

I följande del redovisas resultatet av den forskning som presenterades i föregående 

metodavsnitt. Resultatanalysen har strukturerats efter litteraturstudiens frågeställningar med 

tillhörande rubriker som också är teman. Först kommer undervisningsmodellerna RT, QtA, TSI 

samt CORI presenteras utifrån hur forskarna använt sig av respektive modell i deras studier. 

Med detta som grund, kommer vi presentera resultaten för de olika modellerna i artiklarna med 

avseende på läsförståelse.  

5.1 Hur kan lärare tillämpa undervisningsmodellerna RT, TSI, CORI och QtA för att 

utveckla elevers läsförståelse?  

5.1.1 Reciprocal Teaching – RT 

Undervisningsmodellen Reciprocal Teaching, RT, är en strategiorienterad undervisning som 

innefattar fyra strategier; reda ut svårigheter, ställa frågor, sammanfatta och återberätta samt 

förutspå handlingen (Kelly, Moore & Tuck 1994; Pilten 2016; Reichenberg & Emanuelsson, 

2014; Reichenberg & Löfgren, 2014). I denna undervisningsmodell använder sig lärare av 

berättande texter (Kelly et al., 1994; Reichenberg & Emanuelsson, 2014; Reichenberg & 

Löfgren, 2014). Dock har senare studier visat på positiva effekter när det kommer till att 

använda denna modell vid förståelse av faktatexter (Pilten, 2016). Under nedanstående teman 

beskrivs modellens fyra strategier med anknytning till hur följande litteraturstudies artiklar 

använt sig av dem i deras studier.  

5.1.1.1 Reda ut svårigheter 

Reichenberg och Emanuelsson (2014) beskriver i deras studie att eleverna i textsamtalen 

tillsammans fick reda ut svårigheter i texten. Loranger (1997) menar i sin studie att eleverna i 

slutet på studien beskrev i en intervju att om de stöter på svårigheter i en text så läser de om 

stycket igen, ser efter i ordlista eller frågar en kompis. Vidare skriver hon att när eleverna 

började känna sig bekväma med deltagandet av studiens ”läsgrupper” började de ställa frågor 

förknippade med strategierna, till exempel när de behövde klargöra och reda ut något. Eckeskog 

(2013) belyser detta då hon menar att det är viktigt att eleverna ges uppmuntran till att fråga när 

de stöter på svåra ord. Reichenberg och Löfgren (2014) berättar att de i deras studie valde att 

formulera om strategin till ”nya ord” istället. Forskarna anser att eleverna blir mer motiverade 

när de letar efter ”nya” begrepp än efter ”svåra”. 

5.1.1.2 Ställa frågor 

I Eckeskog (2013) berättar en av lärarna i studien att hon uppmuntrar eleverna till att ställa egna 

frågor på olika nivåer då det ökar förståelsen för det lästa. Vidare berättar läraren att hon ställer 

en elevs fråga till övriga elever i klassrummet, vilket resulterar i att flera svar på frågan öppnas 
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då eleverna svarar utifrån deras tolkningar och inferenser av det lästa. Här ges barnen möjlighet 

till att bearbeta sina erfarenheter med andra. I studien av Pilten (2016) fick eleverna ställa frågor 

på tre olika nivåer. Den första var riktad till enbart textens innehåll. Den andra handlade om 

frågor där texter jämförs med varandra och den tredje om frågor som kräver svar som inte går 

att finna i texten, där eleverna tränas i att göra inferenser. Reichenberg och Emanuelsson (2014) 

belyser ovanstående då de anser att när frågeställningar utifrån en text utformas, koncentrerar 

läsaren sig på huvudsyften i textinnehållet istället för små detaljer. De menar att ställa frågor 

utgör en mycket viktig del under den aktiva läsningen. 

5.1.1.3 Förutspå handlingen 

När en läsare förutspår handlingen i en text utformas frågeställningar och inferenser. Läsaren 

behöver då kunna aktivera relevant bakgrundsinformation från tidigare erfarenheter och från 

det som tidigare lästs i texten (Loranger 1997; Reichenberg & Löfgren 2014). I Eckeskog 

(2013) beskrivs hur eleverna i de olika klasserna tillsammans under deras textsamtal fick 

förutspå för varandra vad de tror kommer hända härnäst.  

5.1.1.4 Sammanfatta och återberätta  

I Eckeskogs (2013) studie beskriver en av lärarna att innan hon genomförde RT-strategierna, 

hade eleverna det svårt med att sammanfatta en text. Hon berättade att de hade svårt att 

sammanfatta det viktigaste i en text och hade svårigheter med att minnas det lästa. När eleverna 

haft lektioner om de olika strategierna, blev de mycket bättre på sammanfatta då strategierna 

hjälpte dem att klargöra olika svårigheter för att bättre förstå texten. En annan lärare i Eckeskogs 

(2013) studie hade bland annat ”enskild läsning” som ett undervisningsmoment, där hon 

berättade att eleverna fick träna på att sammanfatta för kompisen bredvid om vad de läst, medan 

kompisen fick ställa frågor för att hjälpa att ta ut det viktigaste. I Kelly et al. (1994) studie fick 

en elev frågan varför det är så svårt att komma ihåg det lästa, blev svaret att minnet sviktar.  

Forskarna menar att RT hjälper minnesprocessen då eleven blir mer självmedveten över sin 

förståelse av en text när de under läsningens gång arbetar med de olika strategierna.  

5.1.1.5 Lärarens roll i RT 

Den centrala lärarrollen i RT är att läraren modellerar och tänker högt inför eleverna för att 

demonstrera hur strategierna fungerar. Avsikten med RT är att lärarrollen succesivt ska föras 

över till eleverna (Kelly et al., 1994; Pilten, 2016; Reichenberg & Emanuelsson, 2014; 

Reichenberg & Löfgren, 2014) 
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5.1.2 Transactional Strategies Instruction – TSI 

Modellen Transactional Strategies Instruction, TSI, utgår utifrån samma strategier som RT, 

menar Loranger (1997). Dessa är som tidigare nämnts; reda ut svårigheter, ställa frågor, 

sammanfatta och återberätta samt förutspå handlingen. 

I inledningen av lektionerna i Lorangers (1997) studie presenterade läraren de olika strategierna 

och visualiserade hur dessa sedan kommer att användas i studiens läsgrupper. I denna studie 

använde lärarna faktatexter när eleverna tränades i strategianvändning. I läsgrupperna 

uppmanades eleverna till att använda strategierna i både diskussion samt vid enskilt arbete. 

Vidare fick eleverna genomföra tyst läsning där de under tiden fick anteckna ner i journaler när 

de använde sig av respektive strategi. 

Shawn Kim (2013) beskriver att han i sin studie använt sig av Duke och Pearsons (2002) 

”Balanced Comprehension Instructional Model” för att bygga upp undervisningen av TSI. 

Detta för att författarna menar att modellen möjliggör en strukturerad undervisning av 

läsförståelsestrategier. Modellen innefattar fem steg som läraren kan använda sig av för att 

bygga upp sin undervisning kring de olika strategierna. Vidare skriver Duke och Pearson (i 

Shawn Kim, 2013) att läraren bör lära ut sju strategier som är: förutspå, ”tänka högt”, struktur 

av faktatext och berättandetext, inre bilder, sammanfattningstekniker samt grafiska modeller 

och frågor om text. Forskarna har utgått från de fyra grundstrategierna inom TSI samt RT, men 

de har delat upp somliga för att konkretisera och betona innehållet i strategierna.  

Dessa ovanstående strategier ska läraren, i det första steget av femstegsmodellen, presentera 

och tydliggöra för eleverna, där definitionen av varje lässtrategi samt när och hur respektive 

strategi används ligger i fokus av det som ska tydliggöras. I steg två betonar läraren och redogör 

för hur eleven använder sig av ”tänka högt” metoden. Det tredje steget ger eleverna möjlighet 

till att möta och delta i diskussioner kring de olika strategierna. I det fjärde samt femte steget 

vägleds eleverna till att använda sig av strategierna enskilt.  

I Reutzel et al. (2005) studie framhävs åtta strategier som lärdes ut, dessa var: aktivera 

bakgrundskunskap, förutspå, sätta upp mål, skapa inre bilder, textens struktur, ställa frågor, 

övervaka den egna förståelsen samt sammanfatta. Strategierna presenterades först enskilt för 

att sedan snabbt betona användningen av alla. Tyngdpunkten i deras studie låg i att lära ut 

strategierna som i ett gemensamt ”set” vid läsning av faktatexter samt genom stöttning från 

lärare. Detta för att ge eleverna kunskaper till använda strategierna på egen hand. 
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5.1.2.1 Lärarens roll i TSI 

Huvudsyftet med TSI är att läraren modellerar strategierna för eleverna för att sedan arbeta med 

textdelar i mindre grupper (Loranger, 1997; Reutzel et al., 2005; Shawn Kim, 2013;). I Shawn 

Kims (2013), Lorangers (1997) och Reutzel et al. (2005) studier menar samtliga att TSI är en 

mer öppen modell och att undervisning av strategierna sker som en helhet. Läraren fokuserar 

på att lära ut strategierna mer som ett ”set” för att visa hur de olika strategierna kan användas 

samtidigt. Lärarens roll går sedan över direkt till en mer avvaktande roll där eleverna står i 

fokus.  

5.1.3 Questioning the Author – QtA 

Questioning the Author, QtA, innebär att ställa frågor till författarna om textens innehåll. Detta 

utgörs med hjälp av att läsaren ställer olika typer av frågor för att komma åt kärnan i texterna 

(Reichenberg & Emanuelsson, 2014). Följande studier använder sig av berättande texter 

(McKeown, Beck & Blake, 2009; Reichenberg & Emanuelsson, 2014) samt faktatexter vid 

användning av QtA (McKeown & Beck, 2004; McKeown et al., 2009). 

McKeown och Beck (2004), grundarna till QtA, beskriver vidare att läsarens interaktion med 

en text riktar in sig, enligt QtA, utefter fyra funktioner. Den första innebär att eleven ska vara 

medveten om att det är olika författare bakom varje skriven text, som i sin tur skriver texten 

utifrån sina åsikter. Den andra innebär att läsaren ställer frågor till sig själv för att framhäva 

textens mening och syfte. Den tredje innebär att läsaren direkt förstår sammanhanget när hen 

tar sig igenom en text. Den fjärde innebär att uppmuntran till diskussion kring det lästa ges. 

Läsaren uppmuntras till att föra dialog med andra och sig själv utifrån meningsskapande frågor 

kring texten.  

QtA benämns som en innehållsorienterad undervisning, där syftet är att eleverna ska skapa 

mening i det lästa. Lärarens uppgift är att leda eleverna genom textinnehållet (McKeown et al., 

2009). I McKeown et al. (2009) studie fokuserade eleverna på innehållet i texten där läsningen 

stoppades av läraren. Detta kunde ske när exempelvis en ny karaktär beskrevs eller när någon 

viktig information beskrevs. Läraren ställde frågor på olika nivåer som till exempel ”vad menar 

författaren här”, ”hur hänger denna information ihop med vad vi tidigare läst”, som resulterade 

i diskussion i klassrummet. Reichenberg och Emanuelsson (2014) tog i deras studie om QtA 

upp två olika slags frågor; ingångsfrågor och uppföljningsfrågor, vilka de ställde till eleverna 

under studiens textsamtal. Syftet med ingångsfrågorna är att få fram författarens budskap med 

texten och uppmärksamma på att det bakom budskapet döljer sig en författare som skriver 
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utifrån sina åsikter. Uppföljningsfrågorna innebär att ställa frågor som går under ytan, där 

eleverna ges möjlighet till att hitta samband i det lästa och fördjupa sig in i textinnehållet.  

5.1.3.1 Lärarens roll i QtA 

Lärarens uppgift i modellen QtA är att leda eleverna genom textinnehållet. Vidare skriver 

forskarna att läraren ska modellera för eleverna hur dem ska ställa frågor till en text i syfte att 

söka olika former av information. Detta för att lärarens roll succesivt ska gå över till eleverna 

så att de själva kan bemästra att utöva olika typer av frågor till en text i huvudsyfte att skapa 

förståelse (McKeown & Beck, 2004; McKeown et al., 2009; Reichenberg & Emanuelsson, 

2014). 

5.1.4 Concept-Oriented Reading Instruction – CORI 

Huvudsyftet med CORI är att fostra elevers läsförståelse, motivation och engagemang till 

läsning. CORI är skapad främst för NO-ämnena men även SO-ämnena, då detta har visat sig 

öka både läsförståelse och ämneskunskaper (Guthrie et al., 2004; Wigfield et al., 2008).  

CORI utgår från fem steg (Guthrie et al., 2004; Wigfield et al., 2008). Det första steget enligt 

Guthrie et al. (2004) är att utgå från ämnesrelaterade mål i val av arbetsuppgift. Steg två är att 

eleverna själva får välja textmaterial ifrån en stor valmöjlighet av olika texter. Det tredje steget 

är att eleverna ska erbjudas praktiska, så kallade ”hands-on-aktiviteter”, såsom laborationer, 

observationer med mera för att öka intresse och förståelse för ämnet och för att få en bild av 

vad de faktiskt läser om i texterna. Det fjärde steget är att läraren använder intressanta 

introduktionstexter utifrån ämnet, för att skapa motivation från första början hos eleverna. Det 

femte och sista steget är att läraren organiserar och övervakar samarbete mellan eleverna, där 

eleverna exempelvis delas in i par eller i grupper. Detta för att eleverna ska ges möjlighet till 

att använda sig av de olika lässtrategierna och för att dela och diskutera eventuella frågor med 

varandra som kan kopplas till texten de läst. Avsikten med detta är att eleverna får tränas i att 

utveckla en bredare förståelse av en viss text (Guthrie et al., 2004; Wigfield et al., 2008). 

Vidare belyser Guthrie et al. (2004) och Wigfield et al. (2008) sex strategier kopplade till CORI, 

från vilka de i bägge studierna utgått ifrån. Dessa är: aktivera bakgrundskunskap, ställa frågor 

till text, leta efter information, sammanfatta, rita tankekarta eller bilder för att organisera 

innehållet samt identifiera en texts struktur. Följande strategier lärdes ut under sex veckor i båda 

studierna, i Guthrie et al. (2004) till elever i årskurs 3 och i Wigfield et al. (2008) till elever i 

årskurs 4. Varje enskild strategi lärdes ut en i taget under en vecka. Eleverna bedömdes och 

analyserades utifrån: i vilken grad de hade utvecklat dessa strategier effektivt, hur pass mycket 

deras läsförståelseförmågor hade förbättrats samt den nivå av motivation undervisningen hade 
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gett eleverna i arbetet med texterna. Motivationen till läsning testades bland annat genom att 

eleverna fick svara på frågeformulär kring deras motivation innan och efter undervisningen av 

CORI.  

5.1.4.1 Lärarens roll i CORI 

Lärarens roll i CORI är att läraren modellera de olika strategierna för eleverna för att sedan gå 

över till att bli mer som en coach och stötta eleverna genom inlärningsprocessen. Lärarens roll 

går snabbt över från att vara central till att låta eleverna att eleverna bli mer varandras stöd och 

således ta över lärarrollen (Guthrie et al., 2004; Wigfield et al., 2008). 

5.2 Vilka effekter på elevers läsförståelse visar användandet av de olika modellerna? 

Vidare berör vi frågeställning två där modellernas resultat analyserats och strukturerats utefter 

tillhörande rubriker som också är teman.  

5.2.1 Reciprocal Teaching - Lära ut en strategi i taget bidrar till läsförståelse 

I Reichenbergs och Löfgrens (2014) studie visade det sig att elevernas läsförståelse ökade 

markant vid användning av modellen RT där strategier lärdes ut en i taget. Eleverna i studien 

delades upp i grupper där avsikten var att följa grupperna över tid. Resultat från Reichenberg 

och Löfgren (2014) visade att grupperna blev mer homogeniserade. Skillnaderna mellan 

elevernas resultat minskade med tiden, enligt för- och eftertesten. En anledning till detta är 

enligt forskarna en följd av de gemensamma textsamtalen som eleverna hade i grupperna vilket 

resulterade i ömsesidig kunskapsinlärning. Under samtalen tränades eleverna i de olika 

strategierna som innefattade diskussion innan, under och efter text. Resultat visade även på 

framgång i att lära ut RT i stora grupper (Reichenberg & Löfgren, 2014). 

I Piltens (2014) studie visade resultatet att användning av strategierna på faktatexter utvecklade 

elevernas läsförståelse i jämförelse med traditionell undervisning som också testades. Eleverna 

i studien menade att använda sig av en strategi i taget var mycket effektivt då de fick mer tid 

att analysera texternas innehåll. De framhäver vidare att stödet från klasskompisar samt lärarna 

gjorde det enklare att ta till sig textens innehåll. Detta resulterade i att eleverna fann strategierna 

motiverade, vilket i sin tur visade påverka elevernas läsförståelse positivt. 

I Eckeskogs (2013) studie fick lärarna arbeta med olika former av läsförståelseundervisning. 

Några lärare använde sig här av RT-strategierna. Lärarna som arbetade med strategierna fick 

goda resultat hos elevernas läsförståelse. Forskaren berättar att hon vid observationer noterade 

att elever gjorde inferenser vid läsningen. Eleverna visade även kunskap i att förutspå en 

berättelse samt förmågan att sammanfatta det viktiga. Vidare visade eleverna att de kunde ställa 
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frågor om det var något de inte förstod, vilket är en av strategierna. I McKeowns et al., (2009) 

studie visade resultatet att elevernas läsförståelse påverkades positivt när eleverna använde sig 

av en strateg i taget. Kelly et al. (1994) samt Reichenberg och Emanuelsson (2014) 

överensstämmer med hittills nämna resultat, då de i deras studier kom fram till en markant 

utveckling av läsförståelsen efter undervisning av RTs alla fyra strategier. 

5.2.1.1 Risk för ytliga diskussioner  

En nackdel som framträder i Eckeskogs (2013) resultat kring RT är att diskussionerna hölls på 

en ganska ytlig nivå. En längre tid för samtal kring barnens svar och funderingar ägde inte rum 

i klassrummet mellan lärare och elev, då fokus låg på de olika strategierna. Frågorna läraren 

ställde innefattade oftast enbart enkla faktafrågor i anslutning till någon av strategierna. 

Eckeskog (2013) noterade vid även andra lärares resultat när de använde sig av RT att för stor 

vikt läggs på att befästa strategiernas innebörd i sig, än huvudbudskapet med strategierna. 

Reutzel et al. (2005) instämmer i tidigare konstaterande då resultatet på metoden SSI (Singel 

Strategy instruction) visade att fokus riktades på utlärning av strategierna, än att fokusera på 

strategiernas syfte som hjälpmedel för kunskapsinhämtning. Följande resulterade i att elevernas 

läsförståelseutveckling hämmades.  

McKeown et al. (2009) belyser ovanstående då resultatet i deras studie visade att de 

diskussioner som elever som arbetade med strategiinriktad undervisning hade, där strategierna 

lärdes ut en åt gången, hölls på en ytlig nivå. Vidare menar forskarna att eleverna svarade 

sparsamt på de olika frågorna i diskussionerna. Ett exempel på detta är när en lärare i deras 

studie frågade en elev under deras textsamtal vad läsaren kan göra om hen inte förstår vad som 

menas med ”2157” i ”May 17, 2157”. Eleven svarade här enbart med strategin ”läsaren kan 

ställa en fråga” istället för att förklara ett sätt att ta itu med just den förvirringen. Vidare menar 

McKeown et al. (2009) att även om eleverna i diskussionerna visade att de kunde applicera 

strategierna, så framkom det hos många elever att de inte förstått innebörden med strategierna. 

5.2.2 Questioning the Author - Frågor på olika nivåer bidrar till läsförståelse 

I studien av McKeown et al. (2009) observerades lektionernas innehåll där det framkom att 

eleverna i klasserna hade långa diskussioner om texters innehåll, vilket resulterade i att eleverna 

fick en djupare förståelse för texterna. Vidare visade resultatet att elevernas läsförståelse 

förbättrades då eleverna blev bättre på att berätta med längre svar om vad de lärt sig i texter. En 

anledning till tidigare nämnda är enligt forskarna på grund av att eleverna fick svara på frågor 

på olika nivåer till texter, vilket kännetecknar QtA. Eleverna fick varierande frågor, bland annat 

inferensfrågor och meningsbaserade frågor, som de senare diskuterade med varandra. Detta 
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resulterade i att eleverna lärde sig att gå in mer på djupet i texterna som lästes vilket i sin tur 

utvecklade elevernas läsförståelse. McKeown och Beck (2004) belyser ovanstående resultat, då 

eleverna i deras forskning kring QtAs effekt på läsförståelsen även visade goda resultat. 

Eleverna visade i resultaten att när de fick olika nivå-frågor, responderade de på ett sätt som 

visade att de hade förståelsen för att kunna gå djupt in i textens innehåll och syfte. Eleverna 

fick frågor som ”vad menar författaren med det?” där de i svaren uppvisade utveckling i deras 

läsförståelse. 

Vidare presenterar Reichenberg och Emanuelsson (2014) i sin studie om QtA goda resultat på 

elevers läsförståelse. Som nämnts tidigare fick eleverna undervisning i både ingångsfrågor och 

uppföljningsfrågor. Detta resulterade i att eleverna fick kunskaper om hur de kan ta till sig en 

texts innehåll på olika nivåer, för att således öka deras läsförståelse vilket resultatet visade. 

Eckeskog (2013) framhäver även i sin studie att elevernas läsförståelse utvecklades när de fick 

många inferensfrågor och meningsbaserade frågor till en text. Följande frågor resulterade i att 

eleverna vid diskussionerna gick in på djupet i texternas innehåll vilket ökade deras förståelse 

för innehållet.  

5.2.3 Transactional Strategies Instruction - Lära ut strategier i ett ”set” bidrar till läsförståelse 

Resultat från Reutzel et al. (2005) visade att utlärning av strategier i ett ”set”, som är 

karakteristiskt för TSI-modellen, visade positiv effekt på elevernas läsförståelse. Vidare 

framkom det att eleverna som undervisades i följande modell blev duktiga på att återberätta 

detaljer. Forskarna hänvisar här till Pressley (1992), grundaren av modellen, som menar att 

elever som tränas i att använda sig av olika strategier samtidigt får ut mer av en texts innehåll. 

Shawn Kims (2013) studie inleddes med att forskaren gick igenom de olika strategierna i början 

för att sedan lära ut strategierna i ett ”set”, därefter delades eleverna upp i bokcirklar. Det som 

framgick i resultatet var att elevernas läsförståelse ökade i förhållande till deras förtest. Eleverna 

lärde sig att hantera strategierna på egen hand. I Lorangers (1997) studie visade resultatet att 

eleverna hade förbättrat sina kunskaper i läsförståelse när de arbetade med TSI-modellen.  

5.2.3.1 Motivation vid användning av TSI 

I Shawn Kims (2013) studie visade det att eleverna blev motiverade vid användning av 

strategierna. Forskaren menar att eleverna blev mer engagerade när de insåg att de bemästrade 

strategierna och fick mer ansvar i bokcirklarna. Modellen gjorde läsningen mer motiverande 

vilket resulterade i att eleverna presterade bättre. 
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Vidare visade resultatet från Lorangers (1997) studie att eleverna var mer fokuserade och de 

deltog aktivt i läsgrupperna. I en elevintervju förklaras vikten av modellen i förhållande till 

motivation, där det framgår att användning av multistrategisk undervisning resulterat i 

motivation. I elevernas journaler samt under läsgrupperna visade eleverna att de hade fått 

kunskap i att använda sig av strategierna på egen hand.  

5.2.4 Concept-Oriented Reading Instruction - Engagemang och motivation bidrar till 

läsförståelse 

Studien av Guthrie et al. (2004) visade resultaten att elever som använde CORI presterade bättre 

än de elever som undervisades med SI (strategiundervisning) samt TI (traditionell 

undervisning). Genom att ge eleverna ett kunskapsmål att sträva efter samt att låta dem arbeta 

med texten i flera steg, ökade både elevernas kunskap, motivation och engagemang kring 

läsandet. Dessutom var det till fördel att eleverna fick diskutera innehållet både med en 

läskamrat och i grupp med läraren då deras frågor blev besvarade. Utöver detta underlättade det 

att eleverna fick arbeta kring texter som var anpassade till deras förförståelse och som de tyckte 

var intressanta. Vidare menar Guthrie et al. (2004)  att detta motiverade eleverna då texterna 

blev enklare att bearbeta, samt att de hade stora valmöjligheter kring att hitta ett ämne som 

intresserade just dem lite extra. Med CORI fick eleverna mer förståelse av det lästa materialet, 

mer motivation kring läsningen och utvecklade bättre och effektivare lässtrategier än i de andra 

modellerna i studien. 

Studien av Wigfield et al. (2008) liknar den som gjorts tidigare av Guthrie et al. (2004), men 

testades på elever i årskurs 4 istället för årskurs 3. I Wigfields et al. (2008) studie testades vilken 

effekt CORI gav på elevers läsförståelse gentemot två andra läsförståelsemodeller. Resultatet 

visade att CORI gav bättre effekt kring läskunskaper, motivation och engagemang hos eleverna 

samt förmågan att använda sig av effektiva lässtrategier, än de andra modellerna som testades. 

Studien påvisade dessutom att läsengagemang är en bidragande faktor för att öka elevernas 

läsförståelse, då det visade sig att elever som var engagerade i sin läsning också hade enklare 

att förstå textens innehåll och budskap. 

Vidare indikerade resultat från både Guthrie et al. (2004) och Wigfield et al. (2008) studier att 

eleverna som undervisats med CORI förbättrades i samtliga parametrar, det vill säga både 

utifrån kunskaper i läsförståelse, att utveckla effektiva lässtrategier samt att öka sin 

läsmotivation. Dessutom överträffade dessa elever de andra testgrupperna i studien utifrån 

dessa förmågor, vilket tydde på att CORI var den mest framgångsrika av de testade metoderna 

(Guthrie et al., 2004; Wigfield et al., 2008).  
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5.3 Sammanfattning av resultaten 

Denna litteraturstudie visar hur lärare kan tillämpa undervisningsmodellerna RT, CORI, QtA 

och TSI för att utveckla elevers läsförståelse. Vidare visade resultaten att modeller 

karakteriserats utifrån specifika tillvägagångsätt. Modellen RT karakteriseras för att lära ut 

strategier en i taget, TSI karakteriseras av att lära ut strategier i ett ”set”, CORI karakteriseras 

av att fokusera på engagemang och motivation vid läsförståelseutveckling, och QtA fokuserar 

på att ställa frågor på olika nivåer. Följande modeller visar på positiva effekter på elevers 

läsförståelse, men även några få negativa effekter som nämnt under ovanstående tema ”risk för 

ytliga diskussioner” i modellen RT. Vidare belyser forskarna lärarens roll i modellerna som 

kännetecknas av att läraren stöttar, modellerar strategier och leder eleverna genom 

undervisningen. Samtliga artiklar i denna studie visar vidare att eleverna observerar läraren och 

tar till sig av informationen, för att sedan på egen hand utföra det som läraren exemplifierat 

(Eckeskog, 2013; Guthrie et al., 2004; Kelly et al., 1994; Loranger, 1997; McKeown et al., 

2009; McKeown & Beck, 2004; Pilten, 2016; Reichenberg & Emanuelsson 2014; Reichenberg 

& Löfgren 2014; Reutzel et al., 2005; Shawn Kim, 2013;Wigfield et al., 2008) 
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6. Diskussion 
I följande avsnitt kommer inledningsvis en resultatdiskussion att behandlas. Därefter 

presenteras vår metoddiskussion, våra slutsatser samt förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt kommer vi utifrån litteraturstudies resultat analysera och diskutera likheter 

samt skillnader i alla modellerna med litteraturstudies bakgrund som teman; scaffolding, 

läsförståelsestrategier, inferenser samt motivation. Våra teman kommer att behandlas löpande 

i texten. Därefter presenteras vår slutsats, med litteraturstudiens frågeställningar som grund.  

6.1.1 Zonen för proximal utveckling och scaffolding  

I följande litteraturstudies resultat framkom lärarens roll som en viktig del i samtliga modeller. 

Gemensamt för dem alla är att läraren ska stötta eleverna genom hela undervisningsprocessen, 

via så kallad scaffolding. Vidare framkom det att eleverna lärde sig av varandra i de olika 

textsamtalen vilket resulterade i att grupperna blev mer homogeniserade. Hagvet (2004) 

hänvisar till Vygotsky som menar att elever lär sig av att samarbeta med individer med en högre 

kompetents, vilket karakteriserar scaffolding som är en del av det som sker i zonen för proximal 

utveckling menar Wood et al. (i Dysthe, 1996).  I analys av artiklarnas resultat under teman 

”lärarens roll i modellen” har vi funnit många likheter men även några få skillnader i förhållande 

till läraren som stöttare samt elever som stöttare av varandra. Gemensamt för litteraturstudies 

artiklar kring Reciprocal Teaching, RT, är att läraren till en början modellerar och tänker högt 

för eleverna när hen utövar de olika strategierna. Följande roll går sedan succesivt över till 

eleverna då de småningom blir bättre på att applicera strategierna på egen hand (Reichenberg 

& Emanuelsson 2014; Reichenberg & Löfgren 2014; Kelly et al., 1994; Pilten, 2016). Hagvet 

(2004) refererar till originalkällan Wood et al. (1976) som exemplifierar scaffolding som en 

”byggnadsställning”, där läraren bit för bit ska ge eleven mindre stöd.  I samtliga studier av RT 

framkom det att lärarens roll succesivt blev mer som en ”coach” som gav eleverna stöttning 

och feedback genom hela undervisningen (Reichenberg & Emanuelsson 2014; Reichenberg & 

Löfgren 2014; Kelly et al., 1994; Pilten, 2016). Vidare betonar Reichenberg och Löfgren (2014) 

samt Reichenberg och Emanuelsson (2014) att utövning av de olika strategierna ska ske 

ömsesidigt mellan lärare och elev. Reichenberg och Löfgren (2014) understryker i deras resultat 

att stöttningen mellan elev och elev visade att grupperna blev mer homogeniserade med tiden.  

Vidare redovisas det gemensamma för lärarens stöttning inom modellen Transactional 

Strategies Instruction. Lärarens roll i TSI kan ses i likhet med ovanstående modell som vi såg i 

tidigare resultat under temat ”lärarens roll i modellen”. Det som skiljer dem åt är lärarens 
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process från att vara den som leder undervisningen till att blir mer avvaktande, sker mycket 

snabbare i TSI. Studierna av Reutzel et al. (2005) samt Lorangers (1997) betonar att efter att 

läraren förklarat de olika strategierna i ett set går lärarens roll, i jämförelse med RTs, mer direkt 

än succesivt över till ”coach-rollen”. Resultat från Shawn Kims (2013) studie om TSI belyser 

detta då han även här snabbt gick över till att stötta eleverna. Vidare visade resultat i Shawn 

Kims (2013) studie i förhållande till ZPD att även hans grupper blivit mer homogeniserade.  

Vi kan här se likheter utifrån lärarens roll som stöttare i förhållande till modellen CORI. I 

studierna av Guthrie et al. (2004) samt Wigfield et al. (2008) sker undervisningsupplägget på 

samma vis som RT och TSI genom att läraren modellerar för att sedan gå över till att enbart 

stötta eleverna genom inlärningsprocessen. Vi kan dock se att CORI och TSI liknar mer 

varandra då båda poängterar att lärarens dominanta roll ska övergå till enbart stöttning inom en 

kort tid till skillnad från RT.  

Vidare behandlar vi resultat från studierna om QtA utifrån lärare och elev som stöttare. Vi kan 

utifrån resultatet konstatera att QtA och RT visar på en mer samhörighet vid stöttning från lärare 

än CORI och TSI. I McKeown et al. (2009), McKeown och Beck (2004) samt Reichenberg och 

Emanuelsson (2014) studier modellerar läraren de olika frågorna för eleverna för att sedan vara 

med och stötta eleverna under hela inlärningsprocessen. Vidare poängterar forskarna, i likhet 

med RT, att lärarens roll succesivt ska gå över till eleverna. 

6.1.2 Läsförståelsestrategier 

I litteraturstudies resultat framkom det att respektive modell innefattar olika 

läsförståelsestrategier. Westlund (2012) framhäver att läsförståelsestrategier används som 

redskap för att ta sig an innehållet i en text för att på så vis få fram en förståelse av det lästa. 

Resultaten visade att i artiklarna om Reciprocal Teaching, RT, används fyra strategier; reda ut 

svårigheter, ställa frågor, förutspå handlingen samt sammanfatta och återberätta(Reichenberg 

& Emanuelsson, 2014; Reichenberg & Löfgren, 2014; Kelly et al., 1994; Pilten, 2016). Följande 

strategier lärdes ut en i taget där mycket fokus låg på varje strategi. Detta resulterade i att 

elevernas läsförståelse utvecklades enligt föregående resultat. Dock visade följande upplägg en 

negativ aspekt, då forskarna Eckeskog (2013), McKeown et al. (2009) samt Reutzel et al. (2005) 

kom fram till i deras studier att RTs upplägg av strategiutlärning resulterar i att ett för stort 

fokus riktar sig på de olika strategiernas betydelse än huvudsyftet med dem.  

I jämförelse med TSIs resultat där strategiutlärning sker i ett ”set”, kan vi här se en tydlig 

skillnad på resultatet i förhållande till modellernas utlärningssätt. Reutzel et al. (2005) 
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presenterar i deras resultat att eleverna som undervisades i TSI, var duktiga på att återberätta 

detaljer. De refererade här till grundaren Pressley (1992) som menar att elever som tränas i att 

använda sig av de olika strategierna samtidigt får ut mer av en text innehåll. Vidare visade 

resultat från McKeown et al. (2009) där de jämförde strategiinriktad undervisning med 

innehållsorienterad, QtA, att elevernas läsförståelse utvecklades mer när de fick frågor på olika 

nivåer till en text då även dem, i liknelse med TSI, fick ut mer av textens innehåll och kom mer 

in på djupet. 

Vi kan även se skillnader hos modellerna i form av de olika strategierna. Loranger (1997) 

framhåller samma strategier i TSI som i RT, som nämnts i tidigare resultat. I studien av Reutzel 

et al. (2005) benämns däremot åtta strategier och i Shawn Kims (2013) studie sju strategier. Vi 

kan här se att många av strategierna utgår från RTs fyra, där de delat upp dessa men även lagt 

till fler. Exempelvis har både Reutzel et al. (2005) samt Shawn Kim (2013) strategier som 

”aktivera tidigare kunskap”, ”inre bilder”, ”textens struktur”, ”sätta upp mål”. I studien av 

Guthrie et al. (2004) samt Wigfield et al. (2008) om CORI benämns liknande strategier som 

TSI. Vi kan här se likheter mellan dessa strategier då både TSI och CORI har med dessa. Dock 

kan vi även se likheter i RT, TSI och CORI då modellerna innefattar strategier som finns i alla.  

Som tidigare nämnts kännetecknas QtA enbart genom strategin ”ställa frågor på olika nivåer”. 

Detta ser vi som den största skillnaden mellan modellerna. Vi kan dock utefter analys av QtAs 

studie se att strategin ”aktivera tidigare kunskap” krävs för att kunna svara på många av de olika 

frågorna. Denna strategi framhålls även i modellerna RT, TSI samt CORI och vi kan därför 

även se samband mellan de fyra olika modellerna i strategin ställa frågor.  

6.1.3 Inferenser 

Flera av de olika läsförståelsemodellerna betonar användandet av inferenser i elevernas arbete 

med läsförståelse. Detta kan dels ske genom muntliga övningar (Guthrie et al. 2004; Kelly et 

al., 1994). Ett exempel på när elever får träna på att göra muntliga inferenser är i CORIs 

undervisningsplan, där det första steget i undervisningen innebär att eleverna i par får diskutera 

och dela sina tankar kring ett vetenskapligt område, för att se vad eleverna har för tidigare 

erfarenheter om ett ämne (Guthrie, 2004; Wigfield, 2008). I Guthries (2004) studie fick eleverna 

utföra pardiskussioner i vilka de fick diskutera vad de trodde kunde finnas i en specifik biotop. 

Kelly et al. (1994) hänvisar till att läraren kan använda sig av klassdiskussioner efter läsning av 

en specifik text för att se vad eleverna har för tidigare kunskaper om ämnet i texten. Kelly et al. 

(1994) använder sig inte av begreppet ”inferenser” i sin studie, men typen av arbetsuppgift tyder 

på likheter med Guthries et al. (2004) definition av begreppet.  
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Träning av elevernas förmåga att göra inferenser behöver dock inte göras enbart i muntliga 

övningar, utan förekommer, som exempelvis i RT- och TSI-undervisning, inom den 

individuella läsningen av en text. Reichenberg och Löfgren (2014) samt Reichenberg och 

Emanuelsson (2014) hänvisar till sin forskning om RT-undervisning, i vilken eleverna vid 

läsning tränades i att förutspå vad som skulle hända i texten genom att göra inferenser. För att 

underlätta detta för eleverna bidrog läraren till att aktivera relevant bakgrundsinformation inför 

läsningen. Detta för att eleverna skulle förberedas på vilka inferenser som skulle göras. 

(Reichenberg & Emanuelsson, 2014; Reichenberg & Löfgren, 2014).  

I Lorangers (1997) studie om TSI-undervisning tränades eleven i att använda inferenser vid 

strategin ”reda ut oklarheter”. Hade eleven inga inferenser att ta hjälp av vid dessa tillfällen, 

tvingades eleven till att använda sig av strategin reda ut oklarheter som innebär att eleven får 

läsa om ordet, meningen eller stycket. Även i McKeown och Beck (2004) samt McKeown et 

al. (2009) studier om QtA där strategin ställa frågor står i fokus, används inferenser för att kunna 

svara på de olika frågorna. 

6.1.4 Motivation  

Motivation ses som en viktig faktor gällande elevers läsförståelse (Guthrie et al., 2004; Wigfield 

et al., 2008; Loranger, 1997). Hur denna motivation ser ut, vilka metoder som ökar barnens 

motivation samt i vilken mån elevernas motivation bidrar till läskunskaper ser dock olika ut i 

de olika studierna.  

Att muntligt diskutera ett läsmaterial har i flera fall visat sig öka motivationen hos eleverna. I 

de fall där barnen fått arbeta i par med att lösa textuppgifter tillsammans har det visat sig att 

elevernas intresse och motivation lättare bibehållits, något som visat sig förekomma både i 

studier med CORI och med TSI (Guthrie et al., 2004; Wigfield et al., 2008; Loranger, 1997). 

Detta då eleverna fått möjlighet att muntligt diskutera innehållet och ställa frågor till varandra 

vid eventuella oklarheter. Loranger (1997) menar vidare att i de fall där eleverna som med TSI-

undervisning arbetat tillsammans dessutom haft ett gemensamt mål, har detta kunnat sporra 

dem till att bli mer motiverade att lyckas nå detta mål tillsammans. Vidare visade resultat att 

multistrategisk undervisning resulterar i motivation hos elever. Vikten av att låta eleverna 

muntligt få samarbeta i arbetet med texter ska alltså inte underskattas i form av att höja 

elevernas intresse och motivation.  

Till skillnad från Guthrie et al. (2004), Wigfield et al. (2008) och Loranger (1997) använde 

Shawn Kim (2013) sig inte av pardiskussioner. Däremot använde han ett annat muntligt 
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undervisningsmoment relaterat till läsning, i form av litteraturcirklar. Här fann Shawn Kim 

(2013) att flertalet elever fann läsningen mer intresseväckande och motiverande då de fick 

möjligheten att sitta ner och berätta om innehållet för de andra eleverna samtidigt som de fick 

inspiration av andra elevers berättelser.  

Ytterligare två motivationshöjande faktorer har framkommit i de granskade artiklarna. Dessa 

har dock enbart visat sig i de fall där CORI-undervisning har använts, då det i föregående 

resultatavsnitt framkom att CORI karakteriseras av engagemang och motivation vid utveckling 

av läsförståelse. En av dessa faktorer har synts då eleverna själva fått vara med och påverka det 

som undervisas (Guthrie et al., 2004). När läraren låtit eleverna få använda sig av tidigare 

erfarenheter och kunskaper vid introduktioner av nya arbetsområden bidrar det till att ämnet 

blir mer greppbart och att eleverna enklare kan relatera till undervisningen. Detta har enligt 

resultat lett till att eleverna visat större engagemang.  Den andra faktorn har framkommit då 

barnen i arbeten med att tolka och förstå olika texter själva fått möjligheten att välja 

läsmaterialet samt att läsmaterialet bestått av ett brett sortiment av olika texter. Engagemang 

och läsförståelse visar enligt resultat inom CORI vara starkt beroende av varandra. Att ge 

eleverna frihet att själva välja text utifrån ett brett arbetsmaterial har således visat sig öka 

elevernas lust till lärande inom läsförståelse (Guthrie et al., 2004). Westlund (2012) 

uppmärksammar här att motivation har en stor roll i elevers läsförståelseutveckling. 

Till skillnad från resultaten i ovanstående forskning, har en del av forskningen som finns 

gällande RT och QtA inte ingående visat något resultat kring hur elevernas motivation 

påverkats av undervisningsstrategierna (Kelly et al., 1994; McKeown et al., 2009; McKeown 

& Beck 2004; Reichenberg & Emanuelsson, 2014; Reichenberg & Löfgren, 2014). Dock 

framkom det i Piltens (2016) studie om modellen RT att eleverna i deras intervjusvar fann 

användning av strategier motiverande och effektivt med syfte att ta sig an en texts innehåll. I 

forskning om TSI skriven av Reutzel et al. (2005) framkom det dock att motivationen inte 

påverkats avsevärt mellan de olika testade strategierna (Reutzel et al., 2005). Däremot har 

Reichenberg och Löfgren (2014) funnit att en sådan trivial faktor som att ändra begreppet ”svåra 

ord” till ”nya ord” i arbetet med en av strategierna i RT, lett till att eleverna funnit övningen 

mer motiverande och sporrande.  

6.1.5 Simple View of Reading 

En ytterligare observation vi gjort, är att vi funnit utefter analys av denna litteraturstudies 

artiklar att forskarna inte nämner avkodning som en viktig komponent vid läsning och 

läsförståelse. Gough och Tunmer (1986) (i Elbro, 2004) menar att läsning=avkodning x 
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förståelse. Vi anser att anledningen till detta är för att eleverna i studierna redan kan avkoda. I 

studien visar de även, genom textläsning och diskussioner kring det lästa, att avkodningen redan 

finns där.  

6.4 Metoddiskussion  

I detta avsnitt kommer vi att kritiskt diskutera vår metod.  

I vår sökprocess fann vi flera vetenskapliga artiklar som vi ansåg utefter rubrik och abstrakt, 

vara av relevans i förhållande till våra frågeställningar. Vid litteraturstudiens urvalsprocess 

upptäckte vi dock att information som inte hade att göra med artikelns abstrakt framkom. Denna 

information gjorde att dessa artiklar inte längre matchade vårt syfte och frågeställningar, vilket 

resulterade i att flera valdes bort. Informationen innefattade bland annat andraspråkselever samt 

elever med särskilda läs- och skrivsvårigheter, vilket vi i vår studie avgränsat oss ifrån. Vi hade 

därför i början svårt att hitta relevanta artiklar för vår studie. En ytterligare orsak till ett mindre 

resultatomfång är begränsningarna i våra frågeställningar. Vi har enbart varit intresserade av 

hur lärare kan tillämpa de olika modellerna i undervisningen samt dess effekt på elevers 

läsförståelse, vilket har resulterat i färre artiklar.  

Litteraturstudiens inriktning på årskurserna 2-3, bidrog även till ett betydligt färre urval av 

artiklar. Vi insåg under sökningsprocessen att det inte fanns mycket forskning med inriktning 

på yngre åldrar i de olika modellerna, vilket medförde i att vi fick ta studier gjorda på högre 

åldrar, närmare bestämt årskurserna 4-5, och jämföra dessa med de studier vi funnit i årskurser 

2-3. Då vi samlat in minst en studie per modell i de årskurser vi riktar in oss mot, kunde vi ställa 

dessa mot de studierna med högre åldrar och jämföra. Vårt resultat här blev att upplägget var 

även gynnsamt för våra åldrar, då vi kom fram till att det enda som skiljer dem åt är 

kunskapskraven. Vi kan även finna det gynnsamt då vi kan se att modellerna är effektiva även 

mot högre åldrar, vilket vi som framtida lågstadielärare måste sträva mot.  

En ytterligare kritisk aspekt, som vi tidigare nämnt i metodavsnittet, berör tolkning av resultatet. 

Då flertalet av våra artiklar är skrivna på engelska, tolkades dessa utifrån våra språkkunskaper, 

vilket vi är medvetna om kan ha påverkat förståelse av innehållet. Vi har därför för att erhålla 

en sådan korrekt tolkning som möjligt, läst artiklarna flera gånger, diskuterat innehållet med 

varandra, samt gjort sökningar på svåra ord och begrepp genom den engelska ordboken Oxford 

Advanced Learners Dictionary (2010).  
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Avslutningsvis vill vi påpeka att litteraturstudies resultat bygger på enbart kvalitativ forskning. 

Här är vi medvetna om att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi använt oss av både 

kvalitativ och kvantitativ forskning.  

6.2 Slutsatser 

Syftet med den här litteraturstudien var att granska och analysera forskning kring hur lärare kan 

tillämpa undervisningsmodellerna RT, TSI, CORI och QtA i läsförståelseundervisning för att 

utveckla elevers läsförståelse. Vidare har vi redovisat vilka effekter användandet av 

undervisningsmodellerna gav på elevers läsförståelse. I litteraturstudies diskussion har vi även 

analyserat likheter och skillnader mellan de olika modellerna utifrån resultatet. 

Med stöd av ovanstående har vi kommit fram till att följande modeller visar på goda resultat på 

elevers läsförståelse. Vi har även utefter diskussionens likheter samt skillnader noterat att 

modellerna innefattar många likheter, men även några få skillnader. Vi har bland annat 

uppmärksammat att strategin ”ställa frågor” hos modellen QtA, resulterar i att eleverna som 

undervisats i denna modell utvecklat större förståelse för texters innehåll. Dessa resultat grundar 

sig i utformandet av frågorna, som visade att frågor på olika nivåer resulterar i djupare 

diskussioner som i sin tur resulterar i utveckling av elevers läsförståelse. Vidare påvisar resultat 

att strategiutlärning bör ske genom ett ”set”. Detta då det enligt resultat visade ge elever en 

bredare förståelse för en text, där eleverna lättare kan förstå detaljer när de använder fler 

strategier samtidigt.  

Resultat från främst CORI, men även TSI, visar även att motivation är en bidragande faktor för 

att utveckla elevers läsförståelse. Forskning visar bland annat att när eleverna får ett mål att 

arbeta mot, ökar deras motivation. Detta sker i samband med när eleverna arbetar självständigt, 

i diskussioner med klasskompisar samt med stöttning av lärare. Vidare visar litteraturstudiens 

resultat att elevers motivation och engagemang ökar när elevpåverkan har en central roll i 

undervisningen. Enligt forskning så ökar elevers förståelse för en text när de är motiverade och 

engagerade.  

Enligt Skolverkets allmänna råd (2011b) bör läraren utgå från en strukturerad och väl 

balanserad undervisning där genomgångar, eget arbete samt samarbete kan kombineras för att 

främja goda förutsättningar för elevers kunskapsutveckling. Vi har i denna litteraturstudie 

noterat lärarens betydelsefulla roll i samtliga undervisningsmodeller. Läsförståelsen hos 

eleverna utvecklas genom lärarledd och väl planerad undervisning, där stöttning och 

modellering från läraren ligger i fokus. Detta för att eleverna sedan ska kunna applicera den nya 
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kunskapen enskilt, par samt i grupp. Vidare påvisar resultaten betydelsen av textsamtal och 

gruppdiskussioner vid utveckling av elevers läsförståelse. Forskning visar att eleverna lär sig 

av varandra i de olika samtalsgrupperna, där somliga studier visade att läsförståelsenivån i 

grupperna blivit mer homogena.  

Avslutningsvis vill vi uppmärksamma att de olika studierna använde sig av både berättande 

texter samt faktatexter med framgångsrika resultat på elevers läsförståelse. Vi kan därför 

konstanterna att dessa fyra undervisningsmodeller med fördel kan användas i flertalet av 

skolverksamheten alla ämnen, med syfte att utveckla elevers läsförståelse. 

6.3 Förslag på vidare forskning  

Vi har i denna litteraturstudie funnit att det finns ett stort behov av forskning som riktar sig mot 

elever i lågstadiet i de olika modellerna. Forskning om undervisningsmodeller som inriktas mot 

att sammanväva läsförståelse med övriga ämnen med inriktning på de yngre åldrarna anser vi 

är av stor vikt för att kunna utveckla läsförståelse i samband med ämneskunskaper, och är därför 

ett intressant område att forska vidare på.  
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Bilaga 1. Självvärdering  
Linneas självvärdering 

Jag anser att denna litteraturstudie formats genom ett gemensamt arbete. Vi började 

litteraturstudien med att söka efter artiklar. Denna sökning skedde både gemensamt men även 

enskilt. Vi satt först enskilt för att sedan träffas där vi tillsammans gick igenom vad respektive 

funnit. Vi satt dock mest tillsammans då vi upptäckte att detta var det mest effektiva 

arbetssättet.  

Vid bearbetningen av litteraturstudiens vetenskapliga artiklar har vi delat upp de tolv valda 

artiklarna oss emellan där vi läste lika många var. Under dessa dagar ansvarade vi båda för att 

läsa de artiklar som vi kommit överens om, samt att noga skriva ner sammanfattningar om 

varje artikel. Därefter träffades vi för att gå igenom varandras sammanfattningar och satte oss 

in i varandras artiklar. Vi diskuterade artiklarnas innehåll med varandra och hjälpte varandra 

vid eventuella svårförstådda ord och formuleringar. Jag satte mig sedan in i de artiklar som 

Elin lästs och hon i mina, för att undvika eventuella feltolkningar.  

Skrivandet av detta arbete har skett tillsammans för att skapa ett så enhetligt arbete som 

möjligt. Vi bestämde från start att vi båda skulle vara aktiva i skrivprocessen, istället för att 

dela upp de olika delarna i arbetet var för sig. Efter en stund in i arbetsprocessen bestämde vi 

oss för att skapa ett gemensamt Word dokument, då vi ett fåtal gånger inte kunde ses på grund 

av sjukdomar. Då ansåg vi detta vara ett bra alternativ så att vi båda kunde ha möjlighet till att 

se varandras förändringar i dokumentet istället för att skicka arbetet mellan oss. De fåtal 

gånger som vi suttit enskilt har jag ansvarat för att göra det som vi båda kommit överens om. 

Jag anser att detta arbete genomförts på ett likvärdigt sätt då ingen har gjort mer än den andre. 

Arbetet har genomförts tillsammans från början till slut, där båda tagit lika stort ansvar för 

samtliga delar i arbetet.  

Elins självvärdering 

Jag anser att denna litteraturstudie formats genom ett gemensamt arbete. Vi började 

litteraturstudien med att söka efter artiklar. Denna sökning skedde både gemensamt men även 

enskilt. Vi satt först enskilt för att sedan träffas där vi tillsammans gick igenom vad respektive 

funnit. Vi satt dock mest tillsammans då vi upptäckte att detta var det mest effektiva 

arbetssättet.  



   

 

32 

 

 Vid bearbetningen av litteraturstudiens vetenskapliga artiklar har vi delat upp de tolv valda 

artiklarna oss emellan där vi läste lika många var. Under dessa dagar ansvarade vi båda för att 

läsa de artiklar som vi kommit överens om, samt att noga skriva ner sammanfattningar om 

varje artikel. Därefter träffades vi för att gå igenom varandras sammanfattningar och satte oss 

in i varandras artiklar. Vi diskuterade artiklarnas innehåll med varandra och hjälpte varandra 

vid eventuella svårförstådda ord och formuleringar. Jag satte mig sedan in i de artiklar som 

Linnea lästs och hon i mina, för att undvika eventuella feltolkningar.  

Skrivandet av detta arbete har skett tillsammans för att skapa ett så enhetligt arbete som 

möjligt. Vi bestämde från start att vi båda skulle vara aktiva i skrivprocessen, istället för att 

dela upp de olika delarna var för sig. Efter en stund in i arbetsprocessen bestämde vi oss för 

att skapa ett gemensamt Word dokument, då vi ett fåtal gånger inte kunde ses på grund av 

sjukdomar. Då ansåg vi detta vara ett bra alternativ så att vi båda kunde ha möjlighet till att se 

varandras förändringar i dokumentet istället för att skicka arbetet mellan oss. De fåtal gånger 

som vi suttit enskilt har jag ansvarat för att göra det som vi båda kommit överens om. 

Jag anser att detta arbete genomförts på ett likvärdigt sätt då ingen har gjort mer än den andre. 

Arbetet har genomförts tillsammans från början till slut, där båda tagit lika stort ansvar för 

samtliga delar i arbetet.  

 

 

 


