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1. Inledning 

 Läsförståelse, att läsa och förstå en text, är en väldigt viktig förutsättning för att kunna ta sig 

fram i dagens samhälle eftersom vi ständigt möts av texter av olika slag i vår omgivning. Att 

inte kunna förstå en text kan innebära att läsaren stängs ute från omvärlden och har svårare att 

ta del av viktig information, tankar, känslor, idéer och åsikter från andra människor, något 

som idag ofta uttrycks skriftligt. Oändligt mycket finns att läsa på internet som många 

människor delar med sig av. En del av lärarens arbete handlar om att förbereda våra barn och 

ungdomar för att kunna hantera texter och skriftlig information. I läroplanen för 

gymnasieskolan (Lgy11:9-10) nämns som övergripande mål att varje elev ”kan söka sig till 

saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och 

glädje” samt ”har förmågan att kritiskt granska det han eller hon ser, hör och läser för att 

kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor”. Det är i mötet med 

andras erfarenheter, tankar och åsikter som vi skapar förståelse för oss själva och bygger upp 

den egna identiteten. Roger Säljö (2000:115) skriver att ”det är genom deltagande i 

kommunikation som individen möter och kan ta till sig nya sätt att tänka, resonera och 

handla.” Att inte förstå och kanske undvika texter och därigenom gå miste om denna stora 

möjlighet till vitt skilda möten är en förlust. Läroplanen för svenska på gymnasiet (2011:160) 

formulerar i ämnesundervisningens syfte:  

  Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, 
texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina 
medmänniskor och sig själv. /…/ Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar 
förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier 
som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar 
och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 
perspektiv.  

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet beskrivs att eleven ska få de 

kunskaper och verktyg som behövs för att klara sig i samhället. ”Eleverna ska kunna orientera 

sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 

Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga.” 

Här nämns även att ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade.” (Lgr11, 

2011:3). Ett övergripande mål i läroplanen är att eleven ska kunna ”lära, utforska och arbeta 

både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga” (Lgr11, 

2011:8). I det centrala innehållet i svenska för åk 7-9 står det att eleverna ska undervisas i 
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lässtrategier ”för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters 

budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.” (Lgr11, 

Grundskolans kursplan för svenska, 2011:6).  

 

Läsförståelse är en viktig förmåga som vi enligt läroplanerna ska ge våra barn som redskap 

för att kunna klara att delta i samhället och dess skriftkultur. Lässtrategier nämns som ett 

verktyg i undervisningen för att uppnå detta. Vi lär genom kommunikation och olika möten, 

möten som det skrivna ordet kan förmedla och därigenom utvecklar vi kunskap och vår egen 

identitet. Utan fungerande läsförståelse stängs vi ute och går miste om lärande, förståelse för 

andra människor, erfarenheter, nya tankesätt, perspektiv och inte minst glädjekällor. 

Läsförståelse är därför en viktig förmåga för att kunna ta del av världen. 

1.1 Internationella studier 

Sverige deltar i internationella studier som undersöker läsförståelsenivån hos barn och 

ungdomar. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en av dessa 

internationella studier som genomförs vart femte år och undersöker läsförmågan hos elever i 

årskurs 4.  

PISA (Program for International Student Assessment) är en annan internationell studie, ett 

OECD-projekt (The Organisation for Economic Co-operation and Development) som 

undersöker 15-åriga elevers förmågor inom tre kunskapsområden: matematik, naturkunskap 

och läsförståelse och vill undersöka hur eleverna är rustade inför framtiden inom dessa 

områden. Studien genomförs vart tredje år.  

PIRLS 2011 talar om läsarens relation till texter och syfte med läsningen och beskriver att ”I 

definitionen av reading literacy som finns i PIRLS 2011 betonas förmågan att förstå och 

använda de skriftspråkliga former som krävs av samhället och/eller värderas av individen. Det 

innebär att läsare kan skapa mening från en mängd olika texter och läser för nöjes skull, för 

att lära sig om olika saker och för att delta i det samhälle de lever.” (Skolverket, 2012:16). Vi 

ser att detta synsätt överensstämmer med det som står i läroplanerna för den svenska skolan 

som jag beskrivit i förra avsnittet.  

Enligt resultat från PISA 2012 (Skolverket, 2013) har svenska 15-åringarns resultat när det 

gäller läsförståelse kraftigt försämrats sedan tidigare mätningar – PISA 2000, 2003, 2006, 
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2009. I PISA 2009 visade resultaten att Sverige låg på ett genomsnittsresultat (Skolverket, 

2010:28). I PISA 2012 har resultaten ytterligare försämrats och här ligger Sverige under 

genomsnittet och är det OECD-land där resultaten i läsning har minskat mest (Skolverket, 

2013:139).  

Även andra undersökningar visar på en nedåtgående trend när det gäller svenska elevers 

förmåga till läsförståelse; PIRLS 2006 visar i jämförelse med PIRLS 2001 att de svenska 

genomsnittsresultaten signifikant har förändrats till det sämre.  Det har gått att skönja en 

nedåtgående trend som började redan innan 1991 men som har accentuerats därefter 

(Skolverket, 2007:45). Denna trend håller i sig även i PIRLS 2011 (Skolverket, 2012) men 

fler elever når en medelgod och elementär nivå. Det är på den höga och avancerade nivån som 

försämringen sker och inom läsningen av sakprosa.  

I PIRLS 2006 (Skolverket, 2007:14) anges undervisning i och om lässtrategier som ett 

område av stor vikt att utveckla inom lärarkåren och det berör alla stadier av undervisning. 

Om lässtrategier skrivs: ”De lyser nästan helt med sin frånvaro i kursplaner och i den 

pedagogiska praktiken” (Ibid., 2007:14). I den nya kursplanen för svenska som kom 2011 

finns lässtrategier med i det centrala innehållet, något som visar på en utveckling (Lgr11). Det 

finns ingen studie i Sverige om hur utbredd användningen av modeller för explicit 

strategiundervisning, alltså direkt undervisning i hur olika strategier kan användas för att 

uppnå läsförståelse, är. Det hade dock varit intressant att veta hur pass vanligt det är att arbeta 

med explicit undervisning i läsförståelse, men citatet ovan ur PIRLS 2006 talar ganska tydligt 

för att det troligtvis inte har varit särskilt vanligt. Svenska skolor lägger stor vikt vid 

läsfärdigheter men antalet undervisningstimmar är lägre än det internationella genomsnittet 

(Skolverket, 2003:25). De metoder som används i Sverige skiljer sig från andra länder och vi 

ligger långt under det internationella medelvärdet när det gäller aktiviteter för att utveckla 

läsförståelse och lässtrategier. Vanligast är att eleverna får visa att de har förstått texten, 

redovisa för huvudbudskapet och jämföra med egna erfarenheter. I mycket mindre 

utsträckning får eleverna jämföra olika texters innehåll, dra slutsatser, generalisera och 

förutspå händelseförlopp. Det är ovanligt att eleverna får titta närmare på textens stil och 

struktur (Ibid., 2003:26). PIRLS 2011 (Skolverket, 2012:8-9) visar på att de svenska elevernas 

undervisning i lässtrategier fortfarande ligger efter jämfört med andra länder, även om en 

förbättring skett sedan PIRLS 2006 och användningen av strategier verkar öka.  
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De internationella studierna visar att svenska elever i flera åldrar presterar allt sämre när det 

gäller läsförståelse samtidigt som skolans metoder för att arbeta med 

läsförståelseundervisning skiljer sig från andra länder och ligger efter. Svenska skolan och 

dess lärare behöver utveckla sin undervisning inom det här området och prioritera det.  

 

1.2 Läsförståelse - definition 

Men vad är då egentligen läsförståelse och vilka kompetenser består den av som en läsare 

behöver behärska? Ivar Bråten (2008:13-14) definierar det som att ”Läsförståelse är att 

utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den”. En 

definition jag tycker är enkel och fungerande. Läsförståelse består dock av flera komponenter, 

Hoover och Gough (1990:132) ser det förenklat som:   

On the simple view, then, reading consists of only two parts, decoding and linguistic comprehension, 

both necessary for reading success, neither sufficient by itself. If reading (R), decoding (D), and 

linguistic comprehension (L) are each thought of as variables ranging from 0 (nullity) to 1 (perfection), 

then the simple view of reading can be expressed as R = D X L 

Detta översätts till svenska som: ”L (läsning) = A (avkodning) x F (förståelse, 

språkförståelse)”. Det är mycket svårt, om inte omöjligt, att läsa och förstå en text om 

ordavkodningen inte flyter (Westlund, 2009:98). Ordavkodningen, att identifiera ord i en 

mening, är en färdighet som bygger på vissa grundläggande färdigheter. Läsaren ska bland 

annat vara medveten om och kunna förstå att skrivna ord består av bokstäver som har namn 

och som svarar mot ett visst ljud i talade ord samt att dessa skrivna ord kan symbolisera talade 

ord, tankar och meningar (Bråten, 2008:49-50). Ordavkodning är en komplex färdighet som 

kan övas för att utveckla ett läsflyt, något som eftersträvas är att utveckla en mer 

automatiserad helordsläsning där läsaren känner igen ordet direkt utan att fonologiskt behöva 

avkoda det genom att t ex ljuda (Bråten, 2008:50-51). 

Denna kompetens; ordavkodning är således väldigt viktig och det är enkelt att se att det är 

svårare att uppnå en läsförståelse om mycket energi och tid går åt till att identifiera ord. Det 

kan t o m vara så att eleven glömt vad meningen handlade om när hen har avslutat den för att 

fokus och så mycket koncentration har gått åt till att utläsa vissa ord.  

I det här arbetet kommer jag dock att inrikta mig på läsförståelse och de komponenter utöver 

avkodning som den innefattar. Bråten (2008:80) nämner: muntlig språkkompetens, kognitiva 
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förmågor, förkunskaper, kunskap om skriftspråk, förståelsestrategier och läsmotivation som 

komponenter i läsförståelsen som pedagoger bör ha kunskap om. Jag kommer att kort 

redogöra för dessa under teoriavsnittet för att ge en grund i ämnet.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka effekter två olika läsförståelsemodeller, 

Reciprocal Teaching och Transactional Strategies Instruction, har på elevers läsförståelse. 

Med effekt menar jag hur dessa har fungerat ute i den praktiska verksamheten och vilken 

påverkan på elevernas läsförståelse de har haft. Läsförståelse består av flera komponenter som 

påverkar utvecklingen av läsförståelse, dessa kommer jag att försöka finna och undersöka om 

de har haft någon betydande roll i arbetet med läsförståelsemodellerna. 

De frågeställningar jag utgår från i detta arbete är: 

Vilka effekter på läsförståelsen har av forskning kunnat konstateras hos elever efter arbete 

utifrån en av två utvalda modeller? 

Vilka är förutsättningarna för de uppkomna effekterna?
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2. Teori/bakgrund 

2.1 Läsförståelsens komponenter 

Läsförståelse består som tidigare nämnts av ett flertal komponenter. Ordavkodning d v s att 

identifiera ord i en mening är en komponent, men jag kommer här att redogöra för de 

komponenter som jag inriktar mig på i den här undersökningen: muntlig språkkompetens, 

kognitiva förmågor, förkunskaper, kunskaper om skriftspråk, läsförståelsestrategier och 

läsmotivation.  

Läsförståelse är en komplex färdighet som består av flera olika komponenter som samspelar i 

hur eleven utvecklas. Den muntliga språkkompetensen, alltså elevens talspråk, har föga 

förvånande en stor betydelse för läsförståelsen. Det handlar om ordförråd, grammatik, 

språklig medvetenhet och verbalt minne (Bråten, 2008:55-56). En elev som inte har ett 

särskilt utvecklat talat språk med ett knappt ordförråd och inte särskilt stor grammatisk känsla 

har svårare att tillgodogöra sig en skriftligt formulerad text.  

Till kognitiva förmågor hör bland annat det verbala minnet som handlar om att kunna 

kombinera och korsa de olika minnena, korttids-, arbets- och långtidsminnet för att kunna 

skapa större mening ur det lästa. Korttidsminnet som inte varar längre än att det kan räknas i 

sekunder ger läsaren möjlighet att lagra det lästa så länge att den kan uppfatta vad ord och 

meningar betyder. I arbetsminnet lagras det lästa så länge att det kan kombineras med 

information från andra delar av texten och ges mening i ett sammanhang, detta minne har en 

varaktighet som räknas i minuter. Att kombinera dessa två minnesprocesser med det 

obegränsade långtidsminnet där all kunskap lagras och se samband mellan ny information och 

redan tillägnad kunskap främjar förståelsen (Bråten, 2008:57). Uppmärksamhet, visuell 

föreställningsförmåga och allmän eller generell intelligens hör också till de kognitiva 

förmågorna. Om eleven har uppmärksamhetsproblem, svårt att skapa inre bilder av det lästa 

eller en svagare generell intelligens kan detta påverka läsningen (Bråten, 2008:61-62).  

Likaså är elevens förkunskaper av betydelse. Om eleven har goda förkunskaper inom ett ämne 

är det lättare att läsa och förstå en ny text inom det än om den knappt har några alls. Det blir 

då lättare att kunna dra slutsatser och tolka information om det redan finns kunskaper att 



  

   

7 

 

hänga upp dem på (Bråten, 2008:63-64). Eleven kan ha förvärvat förkunskaper genom 

tidigare lästa texter eller erfarenheter av andra slag. 

Vidare finns en skillnad mellan talat och skrivet språk och elevens kunskap om skriftspråk 

handlar om att förstå hur dessa skiljer sig från varandra och veta vilka särdrag som finns. 

Inom skriftspråket finns olika genrer som eleven kan ha olika förtrogenhet med t ex 

berättande eller informativa faktatexter (Bråten, 2008:66-68). Somliga elever läser många 

texter inom samma genre och har lätt att läsa texter inom den, men har det svårare med andra 

slags texter.  

Vid läsning kan eleverna även använda sig av olika läsförståelsestrategier. Dessa delas in i 

fyra huvudkategorier: minnesstrategier, struktureringsstrategier, elaboreringsstrategier och 

övervakningsstrategier. Minnesstrategier brukar betecknas som ytliga medan övriga tre är 

djupa strategier som ofta skapar bättre läsförståelse. Minnesstrategier används för att repetera 

innehållet, läsa om texten flera gånger eller skriva av nyckelord i syfte att memorera det, 

kanske till ett prov. Struktureringsstrategier kan vara att göra begreppskartor eller 

sammanfatta texten med egna ord för att försöka få en överblick av innehållet. 

Elaboreringsstrategier används för att skänka innehållet mening och att genom bearbetning, 

fördjupning eller jämförelse koppla samman det med tidigare erfarenheter och kunskaper. Att 

kontrollera och göra en självbedömning om hur väl man har förstått texten är att använda en 

övervakningsstrategi. Läsaren ser till att den verkligen förstått texten innan den fortsätter i 

läsningen eller arbetet. Att kunna kombinera strategierna och alternera mellan dem anpassat 

till läsningens syfte är viktigt och kännetecknar en god läsare (Bråten, 2008:69-71).  

Till detta läggs elevens motivation till läsning som givetvis påverkar utvecklandet av 

läsförståelse (Bråten, 2008:69-71). Att motivera eleverna är en viktig del av lärarens arbete då 

det ofta är nyckeln till framgång. Studier visar att elever som gillar att läsa presterar bättre på 

läsprov än elever som inte gillar att läsa (Skolverket, 2012:6-7). Här skönjer vi betydelsen av 

motivation i strävan mot att uppnå god läsförståelse. 

Vad finns det då för metoder och modeller att tillgå för att arbeta med läsförståelse i skolan? 

Detta är vad jag vidare kommer att behandla nedan för att senare undersöka hur dessa visat 

sig fungera i praktisk undervisning 
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2.2 Läsforskning kortfattad historik  

I Sverige var det med hjälp av präster som läsförmågan spreds under 1600- och 1700-talet. 

Husförhören kontrollerade folkets kunskaper i kristendom och även läskunnighet. Kunde man 

inte läsa blev man inte konfirmerad och därmed utestängd från äktenskap. 1723 kom en 

förordning om undervisningsplikt och föräldrar var skyldiga att se till barnens undervisning. 

De skulle se till att barnen utvecklade sin färdighet i att läsa Luthers lilla katekes innantill 

(Borgström, 2006:9-10). Frågan är dock huruvida läsförståelse utvecklades i denna form av 

läsning. Möjligen lärde sig nog många textstycken utantill snarare än att läsa, reflektera över 

och tolka texten. Men läskunnigheten spreds onekligen och har därefter utvecklats till att det 

idag förutsätts att så gott som alla kan läsa (Borgström, 2006:13).  

Länge under 1900-talet ansåg läsforskare att avkodning och läsförståelse utvecklades 

parallellt. Detta har dock senare forskning ifrågasatt och alltfler forskare menade att dessa har 

olika utvecklingsförlopp och att god avkodningsförmåga inte automatiskt innebär god 

läsförståelse. Under 1970-talet började forskare intressera sig för läsarens medvetenhet om 

den egna läsförståelseprocessen; var läsaren medveten om när den inte hade förstått en text 

och vad gjorde läsaren åt det? Inom undervisningen visade studier av amerikanska lärare att 

dessa snarare kontrollerade läsförståelse än lärde ut om hur den kunde utvecklas (Westlund, 

2009:70-71). Explicit undervisning av det slag som denna undersökning handlar om var alltså 

inte aktuell. 

Den tvärvetenskapliga läsforskningen uppstod på 1970- och 1980-talet och läsförståelse sågs 

som en sammansatt lingvistisk och kognitiv process. Under 1990-talet betraktades läsning 

som en aktiv - inte passiv som tidigare - process som innefattar problemlösning, värdering och 

kritiskt tänkande. Läsförståelse uppstår genom ett ömsesidigt samband mellan läsare och text 

(Westlund, 2009:72).  

Elevernas lässtrategier var något som forskarna Annemarie Palincsar och Ann Brown 

intresserade sig för att undersöka. De utvecklade en läsförståelsemodell: Reciprocal Teaching 

- RT (reciprok undervisning) som jag kommer presentera senare. Forskningen utvecklades 

vidare och det poängteras att läsförståelsestrategier ska ses som redskap att använda för att 

förstå och minnas en text, alltså att de inte ses som färdigheter som bara ska läras ut (Palincsar 

& Brown, 1984:122). Michael Pressley och flera forskare har intresserat sig för läsförståelse 

kopplat till praktiskt genomförande och menar att alla lärare måste vara medvetna om vilka 
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processer som leder till förståelse. Pressley och Ruth Wharton-McDonald gjorde under 1990-

talet flera studier på försöksskolan Benchmark i Pennsylvania där lärare tog del av 

forskningslitteratur om läsprocessen för att sedan försöka omsätta det i praktiken. Ur bl. a. 

dessa studier utvecklades läsförståelsemodellen Transactional Strategies Instruction – TSI 

(Transaktionell strategiundervisning) (Westlund, 2009:80).  

Dessa två modeller för arbete med läsförståelse är de jag valt att behandla i denna 

undersökning. 

2.3 Läsförståelsemodeller 

Här kommer jag att beskriva de två läsförståelsemodellerna: Reciprocal Teaching – RT och 

Transactional Strategies Instruction – TSI samt jämföra dem för att se likheter och skillnader.  

2.3.1 Reciprocal Teaching – RT 

RT bygger på att eleverna ska lära sig att använda lässtrategier som redskap. Strategierna 

delas in i fyra huvudstrategier: 

 Sammanfatta (Summarizing) 

 Ställa frågor (Questioning) 

 Reda ut (Clarifying) 

 Förutsäga (Predicting) 

När eleven sammanfattar ligger fokus på att hitta det centrala innehållet i texten genom att 

koncentrera viktig information och sortera bort mindre viktig. Att sammanfatta med egna ord 

är även ett sätt för eleven att själv kontrollera att hen verkligen förstått innehållet. Att ställa 

frågor fyller samma funktioner som att sammanfatta nämligen att identifiera viktig 

information och att kontrollera den egna förståelsen. Att reda ut innebär att eleven involverar 

ett kritiskt utvärderande sätt att läsa och tar reda på vad som behövs för att uppnå förståelse. 

Den sista strategin kallas att förutsäga och handlar om att göra inferenser (Palincsar & Brown, 

1984:120), vilket även bygger på att eleven utifrån tidigare kunskaper kan göra kvalificerade 

gissningar om texten och sedan kontrollera om de stämmer. Detta kan vara att försöka lista ut 

vad texten handlar om genom att t ex titta på titel, rubriker, bilder eller göra en kort överblick 

(Andreassen, 2008:232-233).  
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Undervisningen i denna modell syftar till att göra eleverna aktiva och att alla ska kunna bidra 

på sin nivå. Det reciproka, ömsesidiga, i modellen står för att den bedrivs i dialogform, 

mellan lärare och elev (Palincsar & Brown, 1984:121) och även elever emellan. Det är en 

interaktionistisk undervisning som grundar sig på Vygotskijs och Bruners teorier om att barn 

lär i interaktion. Kognitiv utveckling sker enligt Vygotskij i socialt samspel, en lärare eller 

mer kompetent elev fungerar som en modell och eleverna lär sig mönster och metod genom 

att höra denne tänka högt. På detta sätt startas ett samarbete och efter upprepade 

arbetstillfällen lär sig eleverna att ta mer och mer eget ansvar utan lika mycket stöd från 

läraren/ den kompetente eleven. Detta är jämförbart med Bruners scaffolding (stöttande) där 

eleven får temporärt stöd för att komma vidare i lärande och utveckling. Målet är att eleverna 

ska utveckla självstyrning och att kunna korrigera sig själva (Palincsar & Brown, 1984:123). 

En tyst tankeprocess vid textläsning lyfts genom denna dialogform fram och det ”tänks högt”. 

2.3.2 Transactional Strategies Instruction – TSI 

I TSI återfinns olika strategier som liknar de nämnda i RT men skillnaden är att de inte är lika 

strikt indelade och eleverna instrueras inte enbart i ett förbestämt antal strategier. Brown, El-

Dinary, Pressley och Coy-Ogan, (1995:256-257) skriver: 

Strategies include predicting what will happen next, verifying predictions based on text content 

or background knowledge, visualizing meanings conveyed in text, summarizing important 

information or restating ideas in one’s own words, associating information in text with 

background knowledge, and monitoring whether the text is making sense. Students are also 

taught to use strategies like the following to solve comprehension problems and deal with 

difficult words: ignore the problem and read on, guess by using context clues, reread, or look 

back for clarification. 

Jag tolkar detta som strategierna: 

 Förutsäga innehållet 

 Konstruera bilder till textens idéer 

 Sammanfatta innehållet med egna ord 

 Associera till och koppla in förkunskaper 

 Kartlägga och följa sin allmänna förståelse av texten 
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 Hantera svåra ord 

 Hoppa över och läsa vidare 

 Använda ledtrådar i texten 

 Läsa om 

 Titta tillbaka i texten för att klargöra något 

Dessa är alltså strategier som används i TSI. Grundtanken är att lära eleverna att söka sig till 

och utforma olika strategier när det finns ett behov under läsningen (Pressley, El-Dinary, 

Gaskins, Schuder, Bergman, Almasi & Brown, 1992). Det finns vissa grundläggande 

komponenter i modellen som jag kommer att presentera här. En komponent är att 

strategiundervisningen ska vara ett löpande arbete och pågå under en längre tid. Idealet är ett 

dagligt arbete i olika former t ex små läsgrupper men även diskussioner i helklass eller att 

läraren läser högt. Vidare läggs tyngdpunkt vid att läraren förklarar och praktiskt visar några 

få effektiva förståelsestrategier och undervisar eleverna i att använda sig av strategier när det 

finns behov av det. Elever och lärare tänker högt när de läser för att visa för varandra hur de 

använder strategierna och undervisningen fokuseras på att uppmärksamma eleverna på hur 

strategianvändningen leder till ökad förståelse. Lärarens roll är att lyssna på och uppmuntra 

eleverna till att sätta egna ord på och berätta för andra om sin läsförståelse. Läraren roll är inte 

att bedöma svaren som är rätt eller fel utan det är tankeprocessen som är i fokus. Ett 

långsiktigt mål med denna modellundervisning är att eleverna själva ska kunna använda 

strategier vid läsning och avgöra vilken strategi som är användbar för att komma åt 

textinnehållet. Anpassningen av strategierna är central (Brown, et al., 1995:256-258).  Liksom 

RT ser vi att TSI bygger på Vygotskijs tankar om lärande i socialt samspel mellan lärare och 

elev men senare även mellan eleverna. Eleverna uppmuntras till att diskutera texter utifrån 

sina egna idéer och tankar och i mötet med andra uppstår en vidare förståelse av textens 

mening (Brown, et al., 1995:256-258).  

2.3.3. Kort jämförelse 

De båda modellerna har som synes flera gemensamma punkter. De handlar om att genom 

social interaktion, -dialog och tänka högt-, använda kognitiva strategier för att öka förståelsen 

av en text. Dessa strategier är likartade i flera fall och innefattar att ställa frågor, förutsäga 

innehållet, koppla in förkunskaper, sammanfatta, kontrollera sin förståelse under läsningen 
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och att grafiskt organisera information i t ex bilder till textens idéer. Dessa två modeller har 

alltså många byggstenar gemensamma i grunden men det som skiljer dem åt är vad som 

betonas starkast och hur pass hårt styrt arbetet är efter en viss given struktur. I RT är det 

fastare knutet kring de fyra huvudstrategierna medan det i TSI betonas mer hur en 

anpassning av strategier och växling mellan dessa är viktig.  
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3. Metod 

Den här undersökningen har genomförts genom kvalitativ textanalys av artiklar och 

forskningsrapporter. Det var en lämplig metod då jag ville ta del av vad forskning visat när 

det gäller läsförståelsemodellers effekter på läsförståelseutveckling när de testats i 

skolverksamhet. Jag behövde därför en metod för att analysera dessa texter och kunna göra 

kategoriseringar och dra slutsatser om effekten.  

3.1 Kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning brukar inriktas mer på ord än på siffror (Bryman, 2002:249). Detta är 

något som är användbart i min studie då jag valt att titta på hur två olika läsförståelsemodeller 

kan påverka elevers läsförståelse. Läsförståelse är en komplex färdighet och vissa 

komponenter av den kanske utvecklas mer än andra med hjälp av olika former av stöttning. 

Det handlar om kvaliteter där jag vill försöka utläsa hur dessa modeller visat sig fungera inom 

olika aspekter. Jag har i den här undersökningen analyserat olika vetenskapliga artiklar där jag 

i min analys inte enbart tittat på elevernas poängresultat i testsituationerna utan jag har även 

tittat på forskarnas tillvägagångssätt i studierna. Jag har därför tittat på hur modellerna 

använts, vilka uppgifter som ingick i proven och om interventionerna givit någon effekt som 

visades på något annat sätt än på just proven. Detta föranledde valet av kvalitativ textanalys 

som metod. 

I den här studien följde jag Pär Widéns (2009:145-148) fyra steg i kvalitativ textanalys och 

valde området läsförståelse som intresserade mig, formulerade en frågeställning och sökte 

textmaterial inom detta område för att försöka svara på min frågeställning. Därefter läste jag, 

och gjorde ett urval av texter som var vetenskapliga studier där effekten av arbete med 

läsförståelsemodeller (RT, TSI) har studerats. Dessa studier analyserades med fokus på syfte, 

metod och resultat i varje artikel. I min analys beaktade jag även studiernas vetenskapliga 

tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

3.2 Kvalitativ textanalys 

Kvalitativ textanalys är grundad i hermeneutiken, hermeneutik som är grekiska och betyder 

ungefär tolka, utlägga, förklara. Det handlar om att tolka och förstå texter samt skapa mening 

ur dem. Widén (2009:138) skiljer ut tre olika dimensioner som textanalysen kan bygga på. 

Den första dimensionen analyserar författaren och vad denne lägger in i texten vid 

författandet. I den andra dimensionen fokuseras form och innehåll t ex språkliga och litterära 
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aspekter och även innehållet. I den tredje dimensionen tolkas texten och dess innebörd i 

anknytning till omvärlden. Vid användandet av kvalitativ textanalys måste det tydligt 

klargöras vilken eller vilka dimensioner den riktas mot.   

I denna undersökning är det den tredje dimensionen jag har riktat in mig på eftersom jag läst 

och tolkat vetenskapliga rapporter och undersökningar med syftet att ta del av deras innehåll. 

Jag intresserade mig inte för författare/upphovsmakare och inte heller rapportens 

språkliga/textuella struktur.    

Widén (2009:145-148) - Fyra steg i kvalitativ textanalys: 

1.       Att identifiera analysens problem.  

2.       Att välja vilka texter som ska analyseras.  

3.       Att skapa analytiska teman.  

4.       Att göra en detaljerad analys.  

Utifrån de här fyra stegen formade jag min grundstruktur: 

Enligt steg 1 formulerade jag mitt problem. Jag intresserade mig för läsförståelse och ville 

undersöka på vilka sätt det går att arbeta med läsförståelse i skolan. Mer precist ville jag 

undersöka vad forskningen säger om olika sätt att arbeta med läsförståelse. Jag sökte i 

bibliotekskatalogen på Universitetsbiblioteket och fann två böcker i ämnet som var intressanta 

för mig. Dessa böcker tog upp olika modeller för att öka läsförståelse hos eleverna. Efter en 

avsökning på UniSearch fann jag att några av modellerna fanns med i undersökningar där de 

praktiserats i undervisning och utvärderats. Jag fastnade för och valde ut två modeller, 

Reciprocal Teaching - RT och Transactional Strategies Instruction - TSI. 

I steg 2 var det dags att välja mitt empiriska textmaterial. Jag sökte efter forskning på de två 

utvalda modellerna (RT, TSI) i databaser via Linköpings Universitetsbibliotek och valde att i 

första hand söka efter forskning som inte var äldre än från 2000-talet. Enligt steg 3 valde jag 

att avgränsa mig till att söka efter artiklar och undersökningar där dessa modeller har testats i 

praktisk verksamhet och där syftet har varit att undersöka effekten av dessa. Mitt tema var 

alltså läsförståelse med kategorierna modeller (RT, TSI) och effekt. I steg 4 var det dags att 

läsa och kategorisera materialet för att sedan kunna gå in på en mer närläsning och detaljerad 

analys.   
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Utifrån min definition av läsförståelse urskiljde jag olika områden och komponenter för att 

sedan undersöka om de ingick i modellerna och om eller hur modellerna har påverkat dessa. 

Komponenterna var muntlig språkkompetens, kognitiva förmågor, förkunskaper, kunskaper 

om skriftspråk, förståelsestrategier och läsmotivation (Bråten, 2008). I min detaljerade analys 

läste jag först igenom mina valda artiklar i sin helhet för att se hur modellen hade använts och 

utvärderats och mitt fokus låg på resultatet d v s vilken effekt som uppmätts. Jag tittade även 

på vilka komponenter som hade undersökts och vilka faktorer som fanns att beakta.  

3.3 Urval 

I mitt urval ville jag undvika att ta med undersökningar gjorda av de forskare som varit med 

och utvecklat läsförståelsemodellen. Jag ville hitta undersökningar där någon mer 

utomstående har tagit till sig modellen, applicerat den och utvärderat vilken effekt den hade. 

Detta val gjorde jag för att försöka få en kontextualiserad verksamhetsapplicering av 

modellen istället för ett utprövande av den där den fortfarande låg i en utvecklingsfas av 

forskarna. Jag använde mig av UniSearch och ERIC: databas för pedagogik och 

utbildningsvetenskap som söktjänster samt träffade en bibliotekarie anställd på 

Universitetsbiblioteket i Linköping för att försöka finna lämpliga undersökningar.  

I ERIC använde jag sökorden ”reciprocal teaching” och ”reading comprehension” samt 

avgränsningen peer reviewed och forskningen från år 2000 till 2013. Det gav 32 resultat varav 

3 var intressanta för mig. Sökorden ”transactional strategies instruction” och ”reading 

comprehension” samt peer reviewed och 2000-2013 gav endast 3 resultat varav ingen tyvärr 

var lämplig. 

Jag sökte även i UniSearch och använde samma sökning som ovan men lade till ”effect” och 

”RT” respektive ”TSI” för att avgränsa mer. Jag fick 75 resultat för reciprocal teaching varav 

ytterligare 3 var intressanta. När det gäller TSI fick jag 17 resultat varav ingen var intressant. 

Jag utvidgade därför tidsavgränsningen med tre år och fann 1 artikel som var lämplig, 

publicerad 1997. Även om denna studie var äldre än de övriga ansåg jag att den ändå i övrigt 

uppfyllde vad jag önskade.  

Jag valde bort artiklar som använde tydligt modifierade varianter av mina modeller eller 

artiklar där flera modeller inkorporerats till en metod. Detta eftersom det inte längre handlar 

om den eller de modeller och deras förutsättningar som jag redogjort för utan istället 

forskardesignade metoder med bakgrund i mina modeller. I vissa fall fanns det 
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forskardesignade metoder och mina modeller som jämförts med en kontrollgrupp, i de fallen 

valde jag att ta med dem. Studiernas omfattning har inte påverkat mitt urval. Mindre studier 

som testat någon av mina modeller har jag valt att ta med eftersom de verkligen testat, om än i 

liten skala, hur det fungerar att använda modellen i det verkliga klassrummet. Mitt slutliga 

urval var sju artiklar, en om TSI och sex om RT. 

3.4 Tillförlitlighet  

3.4.1 De analyserade studierna 

Här diskuterar jag tillförlitlighet i anslutning till de studier jag analyserat. När det gäller en 

studies tillförlitlighet finns det några aspekter som kan beaktas. Graneheim & Lundman 

(2004:109-110) skriver om en studies credibility; trovärdighet, vilket handlar om 

undersökningens fokus och tilliten till hur insamlade data och analysprocessen riktas mot 

detta tänkta fokus. Det kan handla om urvalet av deltagare och kontext för studierna och på 

vilket sätt datainsamlandet sker. I de analyserade studierna kan t ex elevernas ålder, mognad, 

förkunskaper, gruppsammansättning, tid och andra faktorer ha påverkan på resultatet av 

interventionen. Hur forskarna väljer att testa effekten av läsförståelseinterventionen påverkar 

hur tillförlitlig effekten kan anses vara. Hur stor är populationen? Används flera test (före, 

under, efter?), vilken typ av tester (standardiserade, designade?) och vad är det de egentligen 

testar? Trovärdighet kan också påverkas av hur data redovisas: om vissa data felaktigt eller 

systematiskt exkluderas eller irrelevant information inkluderas.  

Transferability; överförbarhet handlar om hur resultatet av studien kan överföras till andra 

grupper eller förhållanden. Ju mer utförligt förutsättningarna för studien beskrivs desto lättare 

är det att som utomstående läsare bilda sig en uppfattning om överförbarheten (Graneheim & 

Lundman, 2004:110). För att en studies resultat ska kunna upprepas är det viktigt att veta 

vilka förutsättningar som bidrog till resultatet. I de analyserade studierna deltar olika klasser 

och elever och för att resultatet ska kunna användas och appliceras i andra klassrum krävs det 

att förutsättningarna är beskrivna och kan uppfyllas igen. Om de deltagande klasserna i 

studien varit särskilt anpassade kanske det är svårt att överföra effekten till ett vanligt 

klassrum.  

3.4.2 Min studie 

När det gäller tillförlitligheten i min studie har jag följt vissa kriterier, både när jag gjort mitt 

urval och i min analys. I min urvalsprocess beskriver jag vilka databaser och sökord jag 
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använt för att få fram mina artiklar och jag redogör för hur jag har resonerat när jag valt 

artiklar. I min analys av varje artikel har jag genomgående följt samma steg och tittat på 

samma punkter: vilken modell som använts, studiens syfte, metod (förutsättning, intervention, 

mätning) och resultat. Förutsättningarna för min studie är således utförligt beskrivna. 
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4. Analys 

Här kommer jag att presentera de 7 artiklar jag valt att analysera, en om TSI och sex om RT. I 

varje artikel försökte jag finna vilken modell som använts, syftet med studien, metod 

(förutsättning, intervention, mätning) och resultat. På sidorna 30-32 presenteras artiklarna i en 

sammanfattande tabell (Tabell 2).  

4.1 Artikel 1 

Loranger (1997) Comprehension Strategies Instruction: Does It Make a Difference? 

4.1.1 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om elever som undervisas i specifika forskningsbaserade 

strategier genom TSI kommer att: (a) förbättra läsförståelse och (b) vara mer engagerade 

under läsning i grupp.  

4.1.2 Metod 

4.1.2.1 Förutsättning 

Förutsättningen för denna amerikanska studie var att 32 elever i årskurs 4 (8-10 år) deltog i 

undervisning 180 min/vecka i 8 veckor. Forskarna undervisade under studien, två personer 

assisterade med att filma, föra anteckningar samt koda och analysera data. Två klasser deltog 

och delades in i två grupper vardera, en interventionsgrupp à 8 elever och en kontrollgrupp à 8 

elever i varje klass. Det fanns ingen signifikant resultatskillnad innan interventionen mellan 

grupperna utifrån test som gjordes innan interventionen. De båda forskarna undervisade en 

kontrollgrupp var och en interventionsgrupp. Efter halva tiden bytte de grupper.  

4.1.2.2 Intervention 

Under interventionen fick kontrollgrupperna traditionell läsgruppsundervisning. 

Interventionsgrupperna undervisades i fyra strategier enligt gällande arbetssätt för TSI. De 

fyra strategierna var: förutsäga, ställa frågor, reda ut och sammanfatta. Undervisningen bestod 

av direkt förklaring och visning av strategierna genom dialog och att tänka högt. Eleverna 

uppmuntrades att använda strategierna under deras enskilda lässtunder och att föra en loggbok 

om hur de använde strategier. De uppmuntrades även att vara flexibla både när de applicerar 

och anpassar strategierna samt när de tolkar text. Lärarna visade att de lade vikt vid att 

aktivera förkunskaper under läsprocessen, detta för att uppmuntra eleverna att bidra till 

dialogen och visa att de kan lyckas.  
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4.1.2.3 Mätning 

Mätningen av studien utfördes med elevintervjuer (före och efter) om deras läsprocess, 

lässessioner som filmades och där elevernas beteenden studerades, elevloggböcker användes 

också i vilka eleverna dokumenterade sin strategianvändning och standardiserade 

läsförståelsetest (före och efter).  

4.1.3 Resultat 

Enligt intervjuresultaten plockade eleverna i interventionsgruppen upp begrepp och tänkte 

mer strategiskt efter interventionen i jämförelse med kontrollgruppen där eleverna gav 

snarlika svar vid båda intervjutillfällena.  

Under de filmade lässessionerna var eleverna i interventionsgruppen mer fokuserade, djupare 

engagerade i texten och mer reflekterande i diskussionen kring den. Deras tolkningar av 

karaktärerna och texten var tankfulla och insiktsfulla och de förklarade och redogjorde mer 

förnuftigt för handlingsutvecklingen jämfört med kontrollgruppen som oftare gled från ämnet 

och föreföll att inte ta uppgiften lika seriöst. Eleverna i interventionsgruppen samarbetade 

mycket väl och byggde på varandras svar, hjälpte varandra med tolkningar och verkade ha 

roligt under diskussionen. Tystare elever vågade delta mer aktivt och ta mer risker. I 

kontrollgruppen fanns inte samma samarbetsanda och de elever som tog mycket utrymme i 

början av projektet fortsatte att göra det under hela projektet, vilket ledde till att de tystare 

eleverna inte fick mycket utrymme. Eleverna i interventionsgruppen använde begreppen för 

strategierna. Eftersom kontrollgruppen inte använt strategier kan på denna punkt ingen 

jämförelse göras. Eleverna i interventionsgruppen använde sig av loggböckerna i mycket 

större utsträckning än kontrollgruppen och även där skrev de ned strategibegreppen när de 

användes under läsningen.  

Eleverna i interventionsgruppen fick ett bättre resultat än kontrollgruppen på det 

standardiserade läsförståelsetestet. 
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4.2 Artikel 2 

Takala (2006) The effects of Reciprocal Teaching on Reading Comprehension in Mainstream 

and Special (SLI) Education  

4.2.1 Syfte 

Studiens syfte var att undersöka om Reciprocal Teaching överträffade traditionella metoder i 

undervisningen av åk 4 och åk 6 i traditionell utbildning för barn med typisk språkutveckling 

och utbildning för barn med Specifik språkstörning (SLI).  

4.2.2 Metod 

4.2.2.1 Förutsättning  

Studien genomfördes i två finska skolor, en vanlig skola och en specialskola segregerad för 

barn med lindrig eller svår SLI. Alla barnen i SLI-klasserna kunde tala och förstå normalt tal. 

Takala undersökte även elevernas avkodningsförmåga, detta har jag valt att utesluta ur min 

analys eftersom jag valt att fokusera på andra läsförståelsekomponenter.  

Undersökningen gjordes i två omgångar, en på vårterminen och en på höstterminen. I studien 

deltog sammanlagt 12 klasser, 6 interventionsklasser och 6 kontrollklasser. Under 

vårterminen deltog två åk 4 och två åk 6 från vanlig skola och två åk 4 och en klass åk 6 från 

SLI-skolan samt en åk 6 SLI-klass från en annan skola (totalt 8 klasser). Under höstterminen 

deltog två åk 6 från vanliga skolan och skola två åk 6 från SLI-skola. Nedan följer en tabell 

(Tabell 1) som visar strukturen över studien och klasserna som deltog - interventionsklasser 

och kontrollklasser. 

Tabell 1. Klasser och indelning i studien (Takala, 2006) 

 Vanlig skola SLI 

Vt Åk 4: 2 klasser (1intervention + 1 kontroll) Åk 4: 2 klasser (1intervention + 1 kontroll)  

 Åk 6: 2 klasser (1 intervention + 1 kontroll)  Åk 6: 1 klass                 

(1 intervention + 1 SLI-klass från annan skola 

som kontrollgrupp) 

Ht Åk 6: 2 klasser (1 intervention + 1 kontroll) Åk 6: 2 klasser (1 intervention + 1 kontroll) 
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4.2.2.2 Intervention 

Eleverna undervisades av sina ordinarie lärare som tränats i strategiundervisning. Forskaren 

närvarade en gång i veckan i alla interventionsklasser och undervisade tillsammans med 

läraren. Undervisningen skedde i NO-ämnet i åk 4 och historia i åk 6 och tidsperioden var 5 

veckor, 10-15 lektioner. Under interventionens fyra första lektioner presenterades och 

diskuterades strategierna; förutsäga, ställa frågor, reda ut, sammanfatta, med exempel, en 

strategi per lektion. Eleverna instruerades i helklass utan särskilda arrangemang och arbetade 

sedan mycket med diskussion och i grupper. I alla klasser dramatiserades texterna och 

strategierna övades på flera olika sätt. Eleverna uppmuntrades att använda strategierna vid 

läxläsning och ett kort brev där strategierna förklarades skickades hem.  

4.2.2.3 Mätning 

Mätningen genomfördes med två expertdesignade test som genomfördes 1 vecka innan, några 

dagar efter interventionen och 5 veckor efter. Testen delades in i kategorierna (1) 

sammanfatta och (2) sammanfatta och ställa frågor. Ett av testen var ett ”hierarchy-rating test” 

(1) där eleverna fick en text och 16 påståenden om texten. Eleven skulle välja ut de två 

viktigaste påståendena (tema) och därefter 6 kärnpåståenden. Resterande 8 påståenden handlar 

om detaljer. Detta test gjorde bara åk 6.  

Både åk 4 och 6 gjorde ett test (2) där eleverna fick en text och måste välja rubriker och frågor 

till texten utifrån färdiga alternativ.  

Eleverna fick även ett kort frågeformulär (2 frågor) där de fick utvärdera projektet.  

4.2.3 Resultat 

Ingen signifikant skillnad uppmättes i någon av klasserna i åk 6 på ”hierarchy-rating test” 

varken vårtermin eller hösttermin. Utvecklingen gick dock i en positiv riktning. 

När det gällde att sammanfatta och ställa frågor förbättrade åk 4 i vanlig skola sitt resultat på 

vårterminen, både direkt efter och 5 veckor efter. Det genomsnittliga poängresultatet angav en 

signifikant skillnad. På höstterminen fick åk 6 i vanlig skola en signifikativ skillnad mellan 

testet före och efter interventionen men inte 5 veckor efter. På resterande test fanns ingen 

signifikant skillnad, dock en utveckling i en positiv riktning. Elevernas svar på det korta 

frågeformuläret var till största del positiva. Somliga tyckte att de hade behövt jobba mycket. 
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4.3 Artikel 3 

Spörer, Brunstein & Kieschke (2009) Improving students’ reading comprehension skills: 

Effects of strategy instruction and reciprocal teaching 

4.3.1 Syfte  

Syftet var att undersöka effekten av tre olika former av strategiundervisning för läsförståelse. 

Reciprocal Teaching ingick i två av formerna.  

4.3.2 Metod  

4.3.2.1 Förutsättning 

I studien deltog 210 elever i åk 3-6 från två tyska skolor som undervisades under något av de 

fyra villkoren: traditionell Reciprocal Teaching (RT), Reciprocal Teaching i par (RTP), 

Instructor guided reading (IG) och kontrollgrupp. Ingen signifikant skillnad uppmättes mellan 

grupperna enligt test innan interventionen. Interventionen pågick under 7 veckor med två 

lektioner à 45 min/vecka. Interventionsgrupperna undervisades av forskare, kontrollgruppen 

undervisades av ordinarie lärare. Varje instruktör undervisade minst 1 grupp i alla tre olika 

interventionsvillkor. Loggbok fördes av lärarna för att säkerställa interventionens integritet.  

4.3.2.2 Intervention 

Första fasen, lektion 1-6, undervisades de tre grupperna på samma sätt/enligt samma plan. 

Fyra strategier introducerades en i taget: förutsäga innehållet, ställa frågor, sammanfatta, reda 

ut.  

I andra fasen övade sig eleverna i att applicera strategierna i olika former (beskrivna nedan). 

Traditionell RT: Lektion 7-14. Under de första lektionerna var läraren förebild och visade hur 

strategierna kan appliceras på ett textstycke. Sedan fick eleverna prova på att använda en av 

de fyra strategierna medan läraren gav återkoppling och beröm. Under lektion 9-14 

uppmanades eleverna att ansvara för att leda dialogen och ge varandra stöd. Läraren 

förklarade funktionen av återkoppling och beröm och hjälpte dialogledaren att formulera 

lämpliga kommentarer.  

RTP: Under lektion 7-8 undervisades eleverna i applicering av strategierna, först med läraren 

som förebild och sedan uppmuntrades eleverna i att fortskrida. Läraren gav beröm när eleven 

använde en strategi korrekt. Lektion 9 började eleverna att arbeta i par och övade strategierna 

i reciprok dialog. Eleverna i paren turades om att vara ledare och använde de olika 
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strategierna i sin dialog. Lärarens roll var i det här skedet att följa dialogerna och hjälpa till 

om det behövdes. 

IG: Lektion 7-14. Läraren visade först hur strategierna kan appliceras på ett textstycke. Efter 

det lät läraren en elev applicera en av strategierna. Läraren guidade eleverna genom 

resterande lektioner och innehade ledarrollen genom hela projektet. Det var läraren som gav 

beröm och återkoppling och bestämde vilken elev som ska applicera vilken strategi samt 

uppmanade de andra eleverna att hjälpa till. 

Kontrollgrupp: Undervisades av ordinarie lärare. Strategierna undervisades implicit under 

läsning och textinteraktion.  

4.3.2.3 Mätning 

Eleverna testades innan interventionen, efter interventionen och 12 veckor efter. Olika 

testavsnitt valdes ut till de olika årskurserna och testades i annan elevgrupp för att säkerställa 

att avsnitten var av samma svårighetsgrad.  

(1) Designade test med tre textavsnitt följda av 9 frågor vardera som testade två saker: 

strategiförvärvande och läsförståelse. 

Strategiförvärvande: I textavsnitten testades de olika strategierna i tur och ordning. Eleven 

ombads att först förutsäga vad texten skulle handla om utifrån rubrik och första stycket av 

texten, sedan läsa hela texten och reda ut svåra ord och begrepp, ställa frågor till texten och 

slutligen sammanfatta texten.  

Läsförståelse: När eleven använt de olika strategierna på texten (som ovan) och kände sig klar 

togs texten bort och eleven fick svara på nio läsförståelsefrågor.  

(2) Eleverna fick även genomföra ett standardiserat läsförståelsetest. 

Vid testsituationen efter interventionen fick eleverna svara på enkätfrågor om sin egen 

upplevelse av interventionens effektivitet, hur det var att arbeta med strategier och hur deras 

motivation, engagemang och arbetsglädje påverkats. Vid rättning ersattes elevens namn, 

skola, testtillfälle och interventionsgrupp med en kod för att rättningen inte skulle påverkas. 

20 % slumpvis utvalda testbedömningar rättades av en andra rättare för att kontrollera 

tillförlitligheten.  
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4.3.3 Resultat 

Eleverna i RT förbättrade sina resultat på tre strategier från test innan till båda testtillfällena 

efter. RTP-eleverna förbättrade sina resultat på tre strategier från test innan till test direkt efter 

interventionen, men bara på två till testet 12 veckor efter. IG-eleverna förbättrade sina resultat 

från test innan till test efter, men bara på en strategi på testet 12 veckor efter. Eleverna i 

kontrollgruppen visade ingen signifikant skillnad. 

När det gäller läsförståelse presterade interventionsgrupperna bättre än kontrollgruppen på 

båda testtillfällena efter interventionen. Grupperna som undervisats i Reciprocal Teaching 

förbättrade sina resultat från test innan till båda testtillfällena efter och presterade bättre än IG. 

Elever från alla tre interventionsgrupper uppfattade att undervisningen var användbar för att 

förbättra sin läsförståelse enligt enkätsvaren. Majoriteten av svaren var positiva.  

Vidare konstaterades ett samband mellan strategin sammanfatta och goda läsförståelseresultat. 

De elever som var bra på att sammanfatta lyckades bättre i läsförståelsen. 

4.4 Artikel 4 

Schünemann, Spörer & Brunstein (2013) Integrating self-regulation in whole-class reciprocal 

teaching: A moderator-mediator analysis of incremental effects on fifth graders’ reading 

comprehension 

4.4.1 Syfte  

Syftet var att testa och jämföra effekten mellan traditionell Reciprocal Teaching (RT) och 

Reciprocal Teaching förstärkt med Self-regulated learning (RT+SRL).  

4.4.2 Metod 

4.4.2.1 Förutsättning 

I studien deltog 323 elever i åk 5 från fyra tyska skolor. Interventionen pågick under 7 veckor 

med 2 lektioner à 45 min/vecka. Totalt deltog 15 klasser, 6 RT, 6 RT+SRL samt 3 

kontrollklasser.  

Två erfarna assistenter genomförde undervisningen i interventionsgrupperna och hade vardera 

tre grupper från de olika interventionsvillkoren.  
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4.4.2.2 Intervention 

Båda grupperna instruerades likadant när det gäller strategierna som ingår i Reciprocal 

Teaching. Under lektion 1-3 introducerades lässtrategierna: reda ut, förutsäga, ställa frågor, 

sammanfatta och visades av instruktören och ansvaret lades sedan över på eleverna i 

smågrupper à 3-5 elever. Gruppindelningen baserades på resultat från förtest och eleverna i 

varje grupp låg på samma nivå. I gruppen turades eleverna om att vara ledare och läraren 

visade hur arbetet i gruppen skulle gå till. Eleverna arbetade sedan lektion 3-13 med 

grupparbete, texter och strategiapplicering. Under lektion 14 fick de reflektera över arbetet 

och instruerades att skicka flaskpost till någon som inte deltagit i interventionen och beskriva 

vad de lärt sig, vilka strategier som hjälpt dem och deras sammantagna intryck av arbetet. 

Eleverna i RT+SRL undervisades dessutom i self-regulated learning som bestod av att sätta 

upp lektionsmål (om strategianvändandet och poängresultat på quiz), kartlägga 

strategianvändningen med hjälpblad och loggbok och att utvärdera sitt eget arbete. 

Utvärderingen gjordes med hjälp av ett snabbrättat test i slutet av varje lektion och 

utvärdering av sina uppsatta lektionsmål.  

4.4.2.3 Mätning 

Eleverna genomgick ett test som bara användes som test innan interventionen som mätte 

läsflyt och delades in i grupper efter resultatet, se ovan i texten.  

Eleverna testades innan interventionen, efter interventionen och 8 veckor efter, i läsförståelse, 

strategirelaterade uppgifter och självtillit i läsningen. Läsförståelsetestet var ett standardiserat 

test med text följt av 18 flervalsfrågor som syftar till att testa bl. a identifiera 

detaljinformation, fånga huvudidéer och göra inferenser.  För att testa strategirelaterade 

uppgifter användes ett designat test där eleven visar och använder strategierna. Testen rättades 

av utomstående person ovetandes om grupp eller testtillfälle.  

För att mäta elevernas självtillit i läsningen fick eleverna svara på frågor med fyrgradig skala 

där de fick bedöma hur säkra de var på sin förmåga att använda de olika strategierna. De fick 

även bedöma sin förmåga att läsa en text noga, söka och finna information och förstå 

huvudidéer.  
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4.4.3 Resultat 

Jämfört med kontrollgruppen fick interventionsgrupperna bättre resultat på samliga test vid 

båda testtillfällena efter interventionen. De presterade bättre på det standardiserade 

läsförståelsetestet, det designade strategitestet samt hade en större tillit till sina läsförmågor. I 

jämförelsen av de båda interventionsgrupperna presterade RT+SRL bättre än RT på längre 

sikt, vilket forskarna menar visar på att SRL är en bra komponent att använda tillsammans 

med Reciprocal Teaching.  

4.5 Artikel 5 

Soriano Ferrer, Chebaani, Soriano Ayala & Descals Tomás (2011)  Enseñanza recíproca y 

autoobservación del uso de estrategias efectos sobre la comprensión de textos  

4.5.1 Syfte  

Syftet med studien var att undersöka och jämföra effekten av Reciprocal Teaching i vanligt 

klassrum (RT) och Reciprocal Teaching och self-monitoring som strategi (RT+SM).  

4.5.2 Metod 

4.5.2.1 Förutsättning 

I studien deltog 59 spanska elever i åk 4 (9 år) under 17 veckor med totalt 50 lektioner à 45 

min, 3 lektioner/vecka. Eleverna delades in i tre grupper, RT – 19 elever, RT+SM – 18 elever 

och kontrollgrupp – 22 elever. Test före studien visade inte på några signifikanta skillnader 

mellan grupperna. Interventionsgrupperna undervisades av en av sina ämneslärare, vilken 

hade stor erfarenhet av strategiundervisning. Kontrollgruppen undervisades av ordinarie 

lärare.  

4.5.2.2 Intervention 

Interventionen inleddes med 5 lektioner explicit undervisning där läraren visade hur 

strategierna förutsäga, ställa frågor, reda ut och sammanfatta applicerades. Eleverna 

instruerades också till att koppla in förkunskaper. Under följande 45 lektioner övade eleverna 

i diskussionsgrupper à 6-8 elever. Gruppdeltagarna roterades för att eleverna skulle få större 

chans att delta och inte fastna i fasta roller, en elev var ledare i varje grupp. Eleverna fick läsa 

titeln för att aktivera sina förkunskaper och förutsäga texten. Sedan fick de läsa textavsnittet 

tyst för sig själva och reda ut de ord eller begrepp som var svåra att förstå, formulera frågor 

och sammanfatta innehållet. Sedan presenterade en av gruppledarna sin sammanfattning, 

föregripning, frågor och svar högt inför storgruppen och de övriga gruppledarna förde dialog 
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om det som kommit upp. När ett textavsnitt var avklarat fortsatte eleverna med nästa för att 

slutligen göra en sammanfattning av hela texten. Läraren erbjöd stöd under hela processen. I 

RT+SM-gruppen instruerades eleverna under de första fem lektionerna även i att använda 

self-monitoring. Efter att ha avslutat strategiapplicering på ett textavsnitt fick eleverna 

utvärdera ifall de använt strategierna på ett korrekt sätt.  

4.5.2.3 Mätning 

Mätningen delades in i två kategorier: mätning av specifika effekter och överförd effekt. För 

båda kategorierna testades eleverna direkt efter interventionen och 4 månader efter. För att 

mäta specifika effekter användes tre olika test och arbetsuppgifter för att testa (1) förmåga att 

fånga implicita huvudidéer i tre olika texter, (2) sammanfattning av text och (3) 

arbetsuppgifter där eleven fick visa kunskaper om strategierna och läsförståelseaktiviteter 

samt hur de använder dem. Den överförda effekten mättes med fyra test: två standardiserade 

läsförståelsetest; ett test där eleverna skulle fånga implicit betydelse av nonsensord i en text 

och ett minnestest där eleverna fick läsa en text (7 min) och efter distraktion i form av en 

annan aktivitet (5 min) skriva ned allt de mindes.  

4.5.3 Resultat 

På testen av specifika effekter presterade interventionsgrupperna bättre än kontrollgruppen på 

båda testtillfällena efter. När det gäller användning av strategier fick RT+SM bättre resultat på 

test direkt efter men inte på test efter 4 månader. 

På de standardiserade testen för läsförståelse fanns ingen signifikant skillnad mellan de tre 

grupperna. På minnestestet var eleverna i RT+SM bättre än RT och kontrollgruppen på att 

minnas textens huvudidéer på båda testtillfällena efter interventionen. På övriga test och 

testdelar fanns ingen skillnad mellan de båda interventionsgrupperna.  

4.6 Artikel 6 

Soriano Ferrer, Sánchez López, Soriano Ayala & Nievas Cazorla (2013) Instrucción en 

estrategias de comprensión lectora mediante enseñanza recíproca: efectos del agrupamiento 

de los estudiantes  

4.6.1 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka effekten av att arbeta med Reciprocal Teaching i två 

olika former av grupper: vanlig klass och mindre grupper.  
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4.6.2 Metod 

4.6.2.1 Förutsättning 

Studiens deltagare var 43 spanska elever i åk 4 (9 år) som undervisades under 17 veckor, 50 

lektioner à 45 min, 3 lektioner/vecka. Eleverna delades in i tre grupper: Reciprocal Teaching i 

storgrupp (18 elever), Reciprocal Teaching i mindre grupp (8 elever) och en kontrollgrupp (17 

elever). Interventionsgrupperna undervisades av en av sina ämneslärare, vilken hade stor 

erfarenhet. Kontrollgruppen undervisades av ordinarie lärare utan intervention. Test före 

studien visade inte på några signifikanta skillnader mellan grupperna. 

4.6.2.2 Intervention  

Interventionen genomfördes med samma förfarande som i föregående studie av Soriano Ferrer 

et al. (2011). I den mindre gruppen var skillnaden att det bara var en diskussionsgrupp.  

4.6.2.3 Mätning 

Mätningen delades in i två kategorier: mätning av specifika effekter och överförd effekt. För 

båda kategorierna testades eleverna direkt efter interventionen och 4 månader efter. För att 

mäta specifika effekter användes två olika test och arbetsuppgifter, (1) test av elevernas 

förmåga att fånga implicita huvudidéer i tre olika texter och (2) arbetsuppgifter där eleven 

fick visa kunskaper om strategierna och läsförståelseaktiviteter samt hur de använder dem. 

Den överförda effekten mättes med tre test: ett standardiserat läsförståelsetest där eleven fick 

läsa en text och svara på 12 frågor, ett test där eleverna skulle fånga implicit betydelse av 

nonsensord i en text och ett minnestest där eleverna fick läsa en text (7 min) och efter 

distraktion i form av en annan aktivitet (5 min) skriva ned allt de mindes. 

4.6.3 Resultat 

Resultatet på specifika effekter visar att eleverna i interventionsgrupperna lyckades bättre än 

kontrollgruppen på att fånga implicita huvudidéer på båda testtillfällena efter. Ingen skillnad 

sågs mellan interventionsgrupperna. Eleverna i interventionsgrupperna fick bättre resultat när 

det gäller kunskaper om strategier och läsförståelseaktiviteter, med viss fördel för den mindre 

gruppen. 

På mätningen av överförd effekt fick eleverna i interventionsgrupperna bättre resultat än 

kontrollgruppen, med fördel för den mindre gruppen över den stora.  
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4.7 Artikel 7 

Choo, Eng & Ahmad (2011) Effects of Reciprocal Teaching Strategies on Reading 

Comprehension  

4.7.1 Syfte 

Syftet var att undersöka hur Reciprocal Teaching kan hjälpa svagpresterande elever att 

förbättra sin läsförståelse samt hur eleverna upplever modellen.  

4.7.2 Metod 

4.7.2.1 Förutsättning 

68 elever i Malaysia i ”Sixth Form” (18 år) som studerade engelska för att förbereda sig inför 

akademiska studier deltog i studien. Interventionen genomfördes under 9 lektioner i engelska 

med 2 interventionsgrupper (34 elever) och 2 kontrollgrupper (34 elever). Ett test innan 

interventionen visade att ingen signifikant skillnad fanns mellan grupperna. 

Interventionsgruppen undervisades av forskaren och ordinarie lärare undervisade 

kontrollgruppen. Samma litteratur användes i båda grupperna. 

4.7.2.2 Intervention 

Under interventionen fick eleverna lära sig fyra strategier (förutsäga, ställa frågor, reda ut, 

sammanfatta), med läraren som förebild och stöd först. Sedan turades eleverna om att i 

dialogform vara ledare, med stöd av läraren, tills de kunde applicera strategierna själva. 

4.7.2.3 Mätning 

Mätning genomfördes med läsförståelsedel av ett standardiserat test i engelska med text och 

20 flersvarsfrågor som användes före och efter interventionen. Eleverna i 

interventionsgruppen fick även svara på en enkät med fem utvärderande öppna frågor. 

4.7.3 Resultat 

På läsförståelsetestet efter interventionen fick elever i interventionsgruppen bättre resultat än 

kontrollgruppen. I interventionsgruppen skedde en signifikant förbättring av resultatet från 

test innan till efter. Majoriteten av eleverna i interventionsgruppen hade positiva erfarenheter 

av att arbeta med strategier och tyckte att det var bra att arbeta tillsammans i grupp, diskutera 

och hjälpa varandra. Många tyckte dock att de behövde repetera samma teknik och strategi 

många gånger för att förstå men samtidigt ansågs det generellt att strategierna var bra, 

effektiva och användbara. 
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Tabell 2. Sammanfattande tabell över artiklarna 

Text Syfte Intervention Mätning Resultat 

 

Loranger, 

A. L.  

(1997)  

Undersöka om 

elever som 

undervisas i 

specifika 

forskningsbaserade 

strategier genom TSI 

kommer att: (a) 

förbättra 

läsförståelse och (b) 

vara mer engagerade 

under läsning i 

grupp. 

 

32 elever åk 

4  

180 

min/vecka i 8 

veckor 

Elevintervjuer 

(före och efter), 

filmade 

lässessioner, 

elevloggböcker 

och 

standardiserat 

läsförståelsetest 

(före och efter). 

Interventionsgruppen 

bättre resultat på 

standardiserat 

läsförståelsetest. 

Interventionsgruppen 

var mer fokuserade, 

djupare engagerade 

och reflekterande. Bra 

samarbete. Tystare 

elever vågade delta 

mer aktivt och ta mer 

risker. 

Takala, M. 
(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka om 

Reciprocal Teaching 

överträffade 

traditionella metoder 

i undervisningen av 

åk 4 och åk 6 i 

traditionell 

utbildning med 

typiskt utvecklande 

barn och utbildning 

för barn med 

Specifik 

språkstörning (SLI). 

 

 

 

 

 

 

 

12 klasser 

från två olika 

skolor. Åk 4 

och åk 6.  

5 veckor  

10-15 

lektioner. 

Två 

expertdesignade 

test, 1 vecka 

innan, några 

dagar efter 

interventionen 

och 5 veckor 

efter. 

 

Frågeformulär. 

Åk 6 signifikant 

skillnad mellan test 

före och efter 

interventionen men 

inte 5 veckor efter.  

Åk 4, genomsnittligt 

poängresultat bättre 

både efter 

interventionen och 5 

veckor efter. 

På resterande test 

fanns ingen 

signifikant skillnad, 

dock en positiv 

utveckling. 

Eleverna var till 

största del positiva till 

undervisningen. 
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Spörer, N, 

Brunstein, 

J. C., 

Kieschke, 

U.  

(2009) 

Undersöka effekten 

av tre olika former 

av 

strategiundervisning 

för läsförståelse.  

210 elever  

åk 3-6 från 

två skolor.  

7 veckor, 2 

lektioner à 

45min/vecka 

Standardiserat 

läsförståelsetest, 

designade test 

och enkätfrågor. 

(före, efter och 

12 veckor efter) 

Interventionsgrupper 

bättre resultat på båda 

testtillfällena efter 

interventionen. 

Eleverna fann 

undervisningen 

användbar. 

 

Schünema

nn, N. 

Spörer, N., 

Brunstein, 

J. C.  

(2013) 

 

Testa och jämföra 

effekten mellan 

traditionell 

Reciprocal Teaching 

(RT) och Reciprocal 

Teaching förstärkt 

med Self-regulated 

learning (RT+SRL) 

 

323 elever 

 åk 5 från 

fyra skolor. 

7 veckor, 2 

lektioner à 

45min/vecka 

 

Standardiserat 

läsförståelsetest, 

enkätfrågor, 

designade test. 

(före, efter och 8 

veckor efter) 

 

Interventionsgruppen 

bättre på 

standardiserat 

läsförståelsetest, 

designat strategitest 

samt hade en större 

tillit till sina 

läsförmågor på båda 

testtillfällena efter. 

Soriano 

Ferrer, M. 

et al.  

(2011) 

Undersöka och 

jämföra effekten av 

Reciprocal Teaching 

i vanligt klassrum 

(RT) och Reciprocal 

Teaching och self-

monitoring som 

strategi (RT+SM) 

59 elever åk 

4, 17 veckor 

totalt 50 

lektioner à 45 

min, 3 

lektioner 

/vecka. 

Standardiserade 

test och 

designade test 

(före, efter och 4 

mån efter) 

Ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna på 

standardiserade test. 

Interventionsgrupper 

bättre på designade 

test båda 

testtillfällena efter. 

Soriano 

Ferrer, M. 

et al. 

(2013) 

Undersöka effekten 

av att arbeta med 

Reciprocal Teaching 

i två olika former av 

grupp: vanlig klass 

och mindre grupper 

 

 

 

 

43 elever åk 

4 17 veckor, 

totalt 50 

lektioner à 45 

min, 3 

lektioner 

/vecka 

Standardiserade 

test och 

designade test 

(före, efter och 4 

mån efter) 

Eleverna i 

interventionsgrupper 

bättre resultat på båda 

testtillfällena efter 
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Choo, T. O. 

L., Eng T. 

K. & 

Ahmad, N. 

(2011) 

Undersöka hur 

Reciprocal Teaching 

kan hjälpa 

svagpresterande 

elever att förbättra 

sin läsförståelse samt 

hur eleverna 

upplever modellen 

68 elever i 

Sixth Form 

 

9 lektioner 

Läsförståelsedel 

av standardiserat 

test 

(före och efter) 

Enkät 

 

Interventionsgruppen 

bättre resultat. 

Eleverna hade i 

majoritet positiva 

erfarenheter. 
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5. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka effekter två olika läsförståelsemodeller, 

Reciprocial Teaching (RT) och Transactional Strategies Instruction (TSI), har på elevers 

läsförståelse. I det här avsnittet kommer jag att diskutera några viktiga resultat som 

framkommit i analysen samt några förutsättningar för de uppkomna effekterna och därefter 

koppla det till skolan och undervisningen.  

5.1 Förbättrad läsförståelse jämfört med kontrollgrupp 

Enligt de analyserade studierna förbättrade eleverna som arbetat med RT och TSI sin 

läsförståelse och fick bättre resultat på läsförståelsetesten, antingen på standardiserade eller 

designade test, eller på både och, jämfört med kontrollgrupperna (Choo et al. 2011; Loranger, 

1997; Schünemann, et al. 2013; Soriano Ferrer, et al. 2011, 2013; Spörer, et al. 2009; Takala, 

2006). I en av studierna var det dock inte någon genomgående signifikant effekt, utan enbart i 

en av de deltagande klasserna (Takala, 2006). Denna positiva effekt på läsförståelsen som 

kommit av att arbeta med explicit strategiundervisning i form av RT har bibehållits över tid 

enligt uppföljningstest efter 5 veckor-4 månader (Schünemann, et al., 2013; Soriano Ferrer, et 

al. 2011, 2013; Spörer, et al., 2009; Takala, 2006). En annan intressant effekt är att elever som 

är bra på att sammanfatta lyckas bättre i läsförståelsen (Spörer et al., 2009). 

Läsförståelsemodellerna RT och TSI bygger på olika lässtrategier som eleverna ska kunna 

använda som redskap för att uppnå läsförståelse när de arbetar med en text. De lässtrategier 

som använts i alla analyserade studier är: sammanfatta en text med egna ord, förutsäga, reda 

ut och ställa frågor (Palincsar & Brown, 1984; Brown et al. 1995). Lärarkåren måste utveckla 

sin undervisning i och om lässtrategier för att ge svenska elever bättre läsförståelse 

(Skolverket, 2007) eftersom de presterar allt sämre i jämförelse med elever i andra länder 

(Skolverket, 2007, 2010, 2013). Enligt kursplanen för svenska ska eleverna undervisas i 

lässtrategier för att kunna förstå, tolka och analysera olika texter och kunna urskilja budskap, 

tema, motiv samt syften, avsändare och sammanhang (Lgr11). Läsning är en aktiv process 

som innefattar problemlösning, värdering och kritiskt tänkande, och läsförståelse uppstår 

genom ett ömsesidigt samband mellan läsare och text (Westlund, 2009:72). 

Enligt Bråten (2008) är en komponent i läsförståelsen just läsförståelsestrategier. Att 

sammanfatta en text med egna ord är en struktureringsstrategi som hjälper läsaren att få en 

överblick av innehållet (Bråten, 2008) och denna strategi återfinns i båda 
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läsförståelsemodellerna (RT, TSI). När eleven sammanfattar urskiljs viktig information och 

mindre viktig sorteras bort. Att sammanfatta med egna ord är också ett sätt för eleven att 

kontrollera att hen har förstått innehållet (Palincsar & Brown 1984). När eleven sammanfattar 

en text aktiveras och korsas olika minnen som ingår i våra kognitiva förmågor som är en 

annan komponent i läsförståelse. Arbetsminnet används när eleven läser texten och kopplar 

ihop information från flera delar av den. Allt detta kopplas sedan till långtidsminnet där 

förkunskaper och erfarenheter finns för att bearbetas och elaboreras till ny kunskap (Bråten, 

2008). Att sammanfatta en text med egna ord är alltså en effektiv läsförståelsestrategi och är 

viktig när eleverna ska uppnå läsförståelse.  

Eftersom effekten bibehållits en tid efter interventionen (Schünemann et al, 2013; Soriano 

Ferrer et al, 2011, 2013; Spörer et al, 2009; Takala, 2006) går det enligt den här studien att dra 

slutsatsen att den i viss mån kan anses som långvarig. En långvarig effekt är intressant 

eftersom den ger eleven tid att ta in och öva sig på att använda strategierna och det långsiktiga 

målet i arbetet med läsförståelsemodellerna RT och TSI är att eleverna ska kunna uppnå 

självstyrning och ta ansvar för sin egen läsprocess. Eleven utvecklas genom temporärt stöd av 

läraren eller en annan elev för att senare klara sig självständigt (Brown, et al. 1995, Palincsar, 

& Brown, 1984). Eleven får genom dessa former av explicit strategiundervisning (RT, TSI) 

gradvis och efter förmåga ta större ansvar för det egna strategianvändandet och den egna 

läsprocessen. Enligt Lgr11 ska eleverna genom skolundervisningen få de kunskaper och 

verktyg som behövs för att klara sig i samhället och för ett livslångt lärande (Lgr11). Det bör 

dock framhållas att arbete med läsförståelsestrategier bör ske löpande och eleverna bör få 

tillfälle att repetera strategierna eftersom det tar tid att etablera kunskaperna. Att arbetet ska 

ske löpande över en längre tid är en komponent som poängteras i TSI (Brown, et al., 1995).  

Eleverna kan med hjälp av läsförståelsestrategier utvecklas till självständiga läsare som 

förhoppningsvis kan använda strategierna för att förstå texter i flera sammanhang. Därmed får 

de ett verktyg som de kan använda för att lära känna sig själva och världen runt omkring, ett 

verktyg för det livslånga lärandet. Enligt läroplanen är studiefärdigheter och metoder att 

tillägna sig kunskap viktiga (Lgr11) och ett övergripande mål för gymnasieskolan är att 

eleverna ska kunna söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en 

källa till kunskap (Lgy11). Detta gäller alltså texter och kunskap inom flera områden eftersom 

det är ett övergripande mål. Därför är det viktigt att som lärare poängtera ett vitt 
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användningsområde för lässtrategierna och integrera det i flera ämnen för att eleverna ska 

kunna söka kunskap i olika sammanhang och dra nytta av sin läsförståelse. 

5.2 Läsförståelse genom kommunikation och samarbete 

Alla interventioner i den här studien bygger på ett interaktionistiskt arbetssätt där eleverna 

läser och bearbetar texter genom dialog och att tänka högt. Resultaten i studierna visar också 

att elevernas läsförståelse har förbättrats genom dessa interventioner (Choo et al. 2011; 

Loranger, 1997; Schünemann, et al. 2013; Soriano Ferrer, et al. 2011, 2013; Spörer, et al. 

2009; Takala, 2006). Båda läsförståelsemodellerna som studierna använt sig av (RT, TSI) 

grundar sig på tanken att barn lär i interaktion och socialt samspel (Brown et al. 1995, 

Palincsar & Brown 1984). I RT ska alla elever vara aktiva och bidra på sin nivå, det reciproka 

[Reciprocal] i modellen är den ömsesidiga dialog som förs mellan lärare och elev och även 

mellan eleverna (Palincsar & Brown, 1984). Eleven utvecklas genom temporärt stöd av 

läraren eller en annan elev för att senare klara sig självständigt (Brown, et al., 1995, Palincsar, 

& Brown, 1984). Ett övergripande mål i läroplanen är att eleven ska kunna ”lära, utforska och 

arbeta både självständigt och tillsammans med andra” (Lgr11:8). Detta lärande genom 

samarbete ser vi genomsyra arbetet i alla interventioner. Eftersom det är genom att delta i 

kommunikation som vi lär (Säljö, 2000) är ett arbetsklimat där eleverna visar hänsyn till 

varandra och elever vågar delta och uttrycka sin kunskap och sina tolkningar 

eftersträvansvärt. Ett sådant arbetsklimat uppnåddes genom att arbeta med TSI (Loranger, 

1997).  

Genom att interagera med texter lär vi känna oss själva, vår omvärld och människorna i den 

(Lgy11). Det är i mötet lärande sker – mötet med texters information, tankar, känslor och 

åsikter och mötet med andra människor. Genom att diskutera texter utifrån sina egna idéer och 

tankar och i mötet med andra uppstår en vidare förståelse av textens mening (Brown, et al., 

1995). Att få insikt i det som förmedlas i texten och dessutom få insikt i andras tolkningar, 

tankar och reflektioner kring samma text ger ett vidgat möte och djupare lärande. När vi 

diskuterar en text med andra aktiveras och korsas våra olika minnen, vilka hör till 

läskomponenten kognitiva förmågor. Detta behövs för att skapa större mening ur det lästa. 

Arbetsminnet används när eleven läser texten och sedan i dialogen kopplar ihop innehållet 

med de tankar som andra elever har. Allt detta kopplas sedan samman i långtidsminnet där 

förkunskaper och erfarenheter finns för att bearbetas och elaboreras till ny kunskap (Bråten, 

2008). 
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Den här studien bekräftar att vi lär i kommunikation och interaktion eftersom det är genom 

detta arbetssätt (dialog, tänka högt) som den ökade effekten har uppkommit i samtliga 

analyserade studier (Choo, et al., 2011; Loranger, 1997; Schünemann, et al., 2013; Soriano 

Ferrer, et al., 2011, 2013; Spörer, et al., 2009; Takala, 2006). Om fler elever vågar delta i 

diskussionen och göra sina tankar hörda blir fler perspektiv representerade och kunskapen 

djupare och mångfacetterad.  

5.3 Sidoeffekter  

Effekter av läsförståelsemodellerna har inte enbart visat sig på lästesten. En effekt som 

studien visat är att elever uppskattar att arbeta med RT tillsammans i grupp och att diskutera 

och hjälpa varandra (Choo, et al., 2011). Ytterligare en effekt är att genom att arbeta med TSI 

utvecklar elever ett bra samarbete i grupp, hjälper varandra med tolkningar och bygger på 

varandras svar i dialogen. Eleverna visar hänsyn till varandra, vilket leder till att tysta elever 

vågar delta mer aktivt och ta mer risker. Eleverna blir djupare engagerade i läsningen, 

reflekterar mer och gör bättre tolkningar och förklaringar av texten. Eleverna utvecklar alltså 

ett ökat engagemang i läsningen (Loranger, 1997). Elever som arbetat med RT anser också att 

det är ett bra arbetssätt för att öka sin läsförståelse (Choo, et al., 2011; Spörer, et al., 2009) 

och är positiva till modellen (Takala, 2006). Efter att ha arbetat med RT hade eleverna större 

tillit till sina egna läsförmågor när det gäller att använda de olika strategierna samt att läsa en 

text noga, söka och finna information och förstå huvudidéer i texten (Schünemann, et al., 

2013).  

Motivation är en viktig komponent i läsförståelsen (Bråten, 2008) och elever som gillar att 

läsa lyckas bättre när det gäller läsförståelse än elever som inte gillar att läsa (Skolverket, 

2012). Om eleverna uppskattar en arbetsmetod och finner den användbar kan detta därför 

anses positivt för motivationen. Ett övergripande mål i Lgy11 är att eleverna kan söka sig till 

litteratur och kulturutbud av olika slag som källa till kunskap, självinsikt och glädje (Lgy11). 

Skolan ska alltså förmedla en positiv syn där läsning förutom kunskap även skänker glädje 

och på detta sätt motivera eleverna att själva söka sig till litteratur.  

Genom att arbeta i grupp med TSI vågar alltså även tysta elever delta mer aktivt (Loranger, 

1997). Ett tillåtande arbetsklimat där fler elever vågar delta och uttrycka sin kunskap och sina 

tolkningar är något lärare alltid strävar mot, eftersom vi lär genom att delta i kommunikation 

(Säljö, 2000).   Ett övergripande mål i läroplanen är att eleven ska kunna känna tillit till sin 
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egen förmåga (Lgr11). Denna studie visar att elever känner bättre tillit till sina egna 

läsförmågor efter att ha arbetat med RT och genom att arbeta med TSI känner eleverna sig 

säkrare i grupparbete och vågar delta aktivt och visar därmed att de har tilltro till sin egen 

förmåga.  

Att arbeta med modellerna RT eller TSI har upplevts som positivt bland eleverna, de har 

funnit att det är användbart och det har gett dem tillit till sina egna förmågor. Detta kan leda 

till motivation bland eleverna, något som är viktigt för att utveckla läsförståelse. Dessa 

modeller är därför intressanta när lärarkåren ska utveckla undervisningen i läsförståelse, vilket 

behövs enligt PIRLS 2006 (Skolverket, 2007).  

5.4 Interventionens förutsättningar och effekter 

En komponent för TSI är att arbetet ska vara löpande och pågå under en längre tid (Brown et 

al. 1995). Även en kortare intervention på 8 veckor har visat sig ge god effekt (Loranger, 

1997). Även när det gäller RT har effekt uppmätts jämfört med kontrollgrupper efter kortare 

arbetsperioder, med tidsförutsättning från 9 lektionstillfällen till 17 veckor (Choo, et al., 2011, 

Schünemann, et al., 2013, Soriano Ferrer, et al., 2013, Soriano Ferrer, et al., 2011, Spörer, et 

al., 2009). RT som undervisas i en mindre grupp kan ge mer effekt jämfört med helklass 

(Soriano Ferrer, et al., 2013) men modellen ger även effekt i helklass och diskussionsgrupper 

(Choo, et al., 2011, Schünemann, 2013, Sorianio Ferrer, et al., 2011, Spörer, et al., 2009).  

Lärare i den svenska skolan måste utveckla sin undervisning i och om lässtrategier för att ge 

svenska elever bättre läsförståelse (Skolverket, 2007) eftersom de presterar allt sämre i 

jämförelse med elever i andra länder (PISA, PIRLS) och därför är sämre rustade inför 

framtiden (PISA). Som nämnt ingår strategier numera i det centrala innehållet i kursplanen för 

svenska (Lgr 11). Enligt resultatet av denna undersökning har effekt av explicit 

strategiundervisning (RT) uppmätts i olika länder och årskurser, i vanliga klassrum och i olika 

gruppkonstellationer. RT, oavsett tid och grupputformning, gav bättre resultat jämfört med 

kontrollgrupp (Choo, et al., 2011, Schünemann, et al., 2013, Soriano Ferrer, et al., 2013, 

Soriano Ferrer, et al., 2011, Spörer, et al., 2009).  Eftersom förutsättningarna har varierat visar 

detta på modellens styrka. Resultatet känns betryggande eftersom det, i det verkliga 

klassrummet som läraren befinner sig i, ibland kan vara svårt att skapa särskilda 

förutsättningar. Det är enligt den här studien värt att satsa på explicit strategiundervisning.  
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5.5 Sammanfattning och slutsats  

Trots svenska elevers försämrade resultat i läsförståelse i internationella studier är explicit 

strategiundervisning inte något som skolan använt sig av i någon större utsträckning. Först i 

den nya läroplanen från 2011 är lässtrategier tydligt inkluderade i svenskämnets centrala 

innehåll. Explicit strategiundervisning i form av Reciprocal Teaching (RT) och Transactional 

Strategies Instruction (TSI) har i denna undersökning visat sig vara effektivt för att förbättra 

läsförståelse. RT med strategierna föregripa, ställa frågor, reda ut och sammanfatta har gett 

effekt som bibehållits efter interventionen, i olika länder, åldrar och gruppkonstellationer. 

Särskilt struktureringsstrategin att sammanfatta en text med egna ord har visat sig effektiv. 

Andra effekter som gått att se i studien är att eleverna uppskattar att arbeta med modellerna, 

vilket kan ge ökad motivation. Motivation är viktigt för utvecklingen av läsförståelse. 

Eleverna fick också ökad tillit till sina egna förmågor, något som lyfts fram i Lgr11. Eleverna 

lär av varandra i interaktion, dialog och genom att tänka högt kring texter. Genom dessa 

arbetssätt (RT, TSI) får de möta flera perspektiv på ett ämne, genom texten, sin egen tolkning 

och sina kamraters tolkningar och tankar, som sammantaget bildar kunskap och erfarenhet. 

Undervisning i TSI gav här effekt i den analyserade studien, men eftersom underlaget är så 

litet kan inga större slutsatser dras angående modellens effektivitet. Undersökningen visar att 

det kan vara mödan värt att som lärare satsa på explicit läsförståelseundervisning och att det 

ger resultat med även en kortare arbetsperiod. Dock är ett längre och mer integrerat arbetssätt 

det som eftersträvas. Utifrån det som framkommit i analysen av artiklarna kan jag dra 

slutsatsen att läsförståelsestrategier är ett bra verktyg i läsförståelseundervisning och det är 

något jag kommer att använda mig av i mitt yrkesliv.  

5.6. Vidare forskning 

5.6.1 Gruppens utformning 

Studier har gjorts angående hur gruppens utformning har påverkat effekten. Att arbeta med 

RT i en mindre grupp med bara 8 elever var till viss del mer effektivt, vilket indikerar att 

effekten kan bli större av att arbeta i mindre grupp än i helklass (Soriano Ferrer et al. 2013). 

Däremot visade det sig att arbete med RT i par inte var mer effektivt än traditionell RT i ett 

längre perspektiv (Spörer et al. 2009). Detta gör att jag blir intresserad av att studera vilken 

påverkan gruppens storlek och utformning har på effekten. 
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5.6.2 Strategianvändning i flera sammanhang 

Eftersom strategianvändning är viktig för läsförståelsen vore det intressant att undersöka hur 

elever som undervisats explicit i strategier lär sig att använda dem i andra sammanhang. 

Läsförståelse och strategier ingår i svenskämnet (Grundskolans kursplan för svenska, 2011) 

men är viktigt för eleverna i all interaktion med texter för att kunna inhämta kunskap. Att 

undersöka i hur stor utsträckning och hur skolelever överför strategianvändningen i andra 

ämnen än just svenska vore därför intressant. En sådan undersökning skulle kunna verifiera 

överförbarheten och hur effektivt verktyget verkligen är för lärandet samt uppmärksamma fler 

lärare på vikten av läsförståelsestrategier i andra ämnen än svenska. 
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