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Sammanfattning 
Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka om och hur reciprocal teaching (RT) och 
olika varianter av RT gynnar elevers läsförståelse. Reciprocal teaching är en 
undervisningsmetod som har sitt ursprung i Palincsar och Browns forskning från 1980-talet 
och är influerad av Vygotskijs sociokulturella teori. Modellen har modifierats och i Sverige 
benämns den exempelvis Läsfixarna. Kunskapsöversiktens tre grundläggande frågeställningar 
är ”Vad kännetecknar forskningen om reciprocal teaching för läsförståelse?”, ”Vilka varianter 
av reciprocal teaching är gynnsamma för elevers läsförståelse?” samt ”Vilken eller vilka 
gruppkonstellationer är gynnsamma för en undervisning av reciprocal teaching?” 
 
I denna kunskapsöversikt har åtta vetenskapliga artiklar analyserats. Majoriteten av studierna 
har använt sig utav kvantitativa metoder med en kvasi-experimentell design. Två studier har 
använt sig av en mixad metod och en studie kvalitativ metod. Resultatet visar att reciprocal 
teaching tillsammans med tilläggsmetoder ger en djupare läsförståelse än traditionell 
reciprocal teaching. Tilläggsmetoderna uppmanar eleverna att ta mer ansvar för sitt lärande. 
Resultatet visar också att en anpassad modell av reciprocal teaching är fördelaktig för elever i 
ett tidigt stadium av deras läsinlärning. Den anpassade versionen bryter ned den traditionella 
modellen vilket bidrar till att strategierna (förutspå, ställa frågor, klargöra otydligheter och 
sammanfatta) används korrekt. Kunskapsöversikten belyser varianter av reciprocal teaching 
som gynnsamma för både lärare och elev i undervisningen.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FÖRORD 
Denna kunskapsöversikt har genomförts tillsammans där samtliga delar bearbetats av oss 
båda. Tabeller, figurer och text har konstruerats tillsammans. Arbetets gång har präglats av en 
samsyn där diskussion oss emellan stått i centrum.  
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INLEDNING 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (rev. 2017) belyser det 
centrala innehållet att undervisningen ska omfatta lässtrategier för att förstå och tolka texter 
samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. 
 
Reciprocal teaching är en lässtrategi som har sin utgångspunkt i den forskning som Palincsar 
och Brown gjorde på 1980-talet. Forskningens syfte var att finna ett undervisningsprogram som 
hjälpte svaga läsare att använda sig utav samma strategier som goda läsare gör (Westlund, 
2012). Till grund för reciprocal teaching ligger Vygotskijs sociokulturella teori som menar att 
barn med svårigheter i läsförståelse, kan finna det komplext att ta sig an en text om läraren inte 
synliggör processen i undervisningen. Precis som Vygotskij påpekar, är det gynnsamt för elever 
att diskutera och samtala i olika gruppkonstellationer (Westlund, 2012). 
 
Målet med att använda lässtrategier är att elever själva ska kunna reglera sin läsning och förstå 
dess innehåll. De elever som själva kan välja mellan strategier för att finna svar på frågor till en 
text innehar en god läsförståelse (Pilonieta & Medina, 2009). Syftet med strategin, reciprocal 
teaching, är att eleverna på ett självständigt sätt ska nå progression inom läsförståelse.  
 
Metoden är en vägledd (scaffolded) diskussionsteknik som syftar till att ge elever stöd i början 
av inlärningsprocessen för att sedan låta stödet avta desto säkrare de blir. För att metoden ska 
undervisas på ett korrekt sätt krävs det att läraren har goda kunskaper om reciprocal teaching 
och är medveten om vilken roll han eller hon ska inta. Läraren ska utgå ifrån de fyra 
grundprinciper som metoden vilar på: modellering, proximal utvecklingszon, stöttning och 
successivt överlåtande av ansvar. Principerna riktar sig till läraren och dennes förhållningssätt 
i undervisningen av reciprocal teaching och strategierna utgör formen för hur metoden ska 
tillämpas i praktiken. Reciprocal teaching bygger på att eleverna ska kunna använda de fyra 
strategierna: förutspå, ställa frågor, klargöra otydligheter och sammanfatta. Westlund (2012) 
har försvenskat Oczkus (2003) ursprungsmodell till ett koncept som benämns Läsfixarna. I 
svenska skolor känner man igen den som Spågumman Julia, Nicke Nyfiken, Fröken Detektiv 
och Cowboy-Jim med lasso. 
 

Bakgrund 
Val av forskningsområde för vår kunskapsöversikt grundar sig i våra egna erfarenheter utifrån 
vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där vi mött lässtrategin reciprocal teaching. Under 
VFU:n har vi sett att lärare använder reciprocal teaching som lässtrategi när de undervisar i 
läsförståelse. Vi blev nyfikna och ville ta reda på vad som kännetecknade forskningsfältet för 
den omtalade lässtrategin. Hädanefter benämner vi reciprocal teaching med dess förkortning 
RT. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka forskningsfältet för reciprocal teaching 
samt olika varianter av reciprocal teaching. Utifrån syftet formulerade vi tre frågeställningar: 
 

1. Vad kännetecknar forskningen om reciprocal teaching för läsförståelse?  
 
2. Vilka varianter av reciprocal teaching är gynnsamma för elevers läsförståelse? 

 
3. Vilken eller vilka gruppkonstellationer är gynnsamma för en undervisning av reciprocal 

teaching? 
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METOD 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för reliabilitet och validitet i kunskapsöversikten. 
Därefter presenterar vi de inkluderingskriterier som legat till grund för vårt urval, vår 
informationssökningsprocess och urvalet av artiklar, vilka också presenteras i tabellform (se 
tabell 1). Sist presenterar vi hur vår kartläggning gått tillväga. En överblick av kartläggningen 
finns att tillgå i bilaga 1.  
 

Reliabilitet och validitet 
Hög reliabilitet innebär enligt Eriksson Bajaras, Wengström och Forsberg (2013) att resultatet 
ska kunna bli detsamma vid upprepade mätningar av samma fenomen. Syftet med 
kunskapsöversikten har varit att se vad som kännetecknar forskningen inom reciprocal teaching 
samt olika varianter av RT. Vi har noggrant kartlagt studiernas syfte, frågeställningar, metoder 
och resultat för att på ett rättvist sätt förstå och tolka dem för att vårt resultat ska bli tillförlitligt. 
Det kan stärka reliabiliteten i vår kunskapsöversikt.  
 
Enligt Eriksson Bajaras et al. (2013) utgör validiteten om en studie är relevant eller inte, det vill 
säga om studien mäter det som är avsett att mätas eller inte. De urvalskriterier som valts har 
varit tydliga och hjälpt oss att nå relevanta artiklar som stämmer överens med vårt syfte och 
våra frågeställningar. De artiklar som valts är även noggrant granskade av andra forskare för att 
stärka dess trovärdighet och relevans. Dock kan vi inte med säkerhet säga att denna 
kunskapsöversikt speglar hela forskningsfältet då kunskapsöversikten endast består av åtta 
artiklar. Bland de åtta artiklarna är det tre forskare som representeras i flera studier. Dessa är 
Schünemann, Spörer och Brunstein. Det är viktigt att ha i åtanke när kunskapsöversikten läses 
då dessa författare kan ha en förkärlek för vissa metoder.  

Inkluderingskriterier 
Våra kriterier valdes noggrant ut för att sökningarna skulle matcha ämnet läsförståelse med 
fokus på reciprocal teaching och ge oss resultat av aktuell forskning. Eriksson Barajas et al. 
(2013) förklarar att inkluderingskriterier är viktigt att förhålla sig till för att avgränsa sina 
sökningar i de olika databaserna. Därför har vi varit noggranna med att avgränsa våra sökord i 
linje med urvalskriterierna. Eriksson Bajaras et al. (2013) betonar vikten av att använda sig utav 
aktuell forskning då den ligger till grund för ett mer trovärdigt resultat.  Därför valdes studier 
publicerade från 2009 och framåt med undantag för en artikel som valdes på grund av hög 
relevans då studien belyser ett undervisningsperspektiv som de andra studierna inte gör. En 
annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att artiklarna ska vara kritiskt granskade innan 
publicering. I och med detta valdes kriteriet peer reviewed som innebär att studien blivit läst 
och granskad av experter inom området. Vi ville också att studierna skulle vara skrivna på 
svenska eller engelska. Ytterligare ett kriterium handlar om ålder, då vår kunskapsöversikt berör 
elever och lärare på lågstadiet.  
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Tabell 1: Kriterier som användes för urval 

Kriterier  
Studier som belyser läsförståelse med fokus på Reciprocal teaching (RT) 
Peer reviewed 
Studier på svenska eller engelska 
Studier som är gjorda på primary och /eller elementary school 
Studier som är från och med 2009 

 

Informationssökning och urval 
I den första sökningen som gjordes i de båda databaserna ERIC (ProQuest) och Primo använde 
vi oss utav två stycken primära begrepp för att söka data, ”reciprocal teaching” och ”reading 
comprehension” med avgränsningar som peer reviewed och publikationsdatum från 2009–
2019. I Primo gjordes även en avgränsning på tidskriftsartiklar. Utfallet visade sig skilja mellan 
de olika databaserna. ERIC (ProQuest) gav 21 resultat medan Primo gav 519. Av de 519 
artiklarna från Primo lästes artiklarnas abstract igenom på de två första sidorna i databasen, 
vilket är 20 artiklar. Sedan valdes slutligen två artiklar ut för att ingå i vår översikt (se tabell 1). 
Av de 21 artiklar som framkom via sökningen i ERIC (ProQuest) valdes ingen artikel ut vid 
första sökningen då de träffarnas syfte var att undersöka andra varianter av RT som vi inte sett 
spår av i svensk skola och var därför inte relevanta för vår kunskapsöversikt. Enligt Eriksson 
Bajaras et al. (2013) bör en systematisk litteratursökning identifiera och värdera olika 
kvalitetskrav. Författarna menar att det är viktigt att specificera sina sökord i linje med 
urvalskriterierna för att få relevanta sökträffar som matchar sökorden.  
 
En andra systematisk sökning påbörjades därför i ERIC (ProQuest) med sökorden ”reciprocal 
teaching” ”reading comprehension” som kombinerandes med den booleska operatorn AND 
samt sökordet teacher med en trunkering (*).  Sökningen begränsades sedan ytterligare med 
peer reviewed, publikationsdatum 2009-2019 samt tidskrifter som valdes på grund av 
undervisningsrelaterade titlar (Science and Children, Reading and Writing: An 
Interdisciplinary Journal, Developmental Psychology, Journal of Educational Psychology, 
Reading Psychology, Early Childhood Education Journal, School Psychology Review, Early 
Child Development and Care, Reading Teacher, Scientific Studies of Reading, Early Education 
and Development, International Education Studies, Journal of Educational Research).  
 
Sökningen resulterade i 571 träffar. Abstracten skummades igenom för att sedan begränsa 
urvalet ytterligare genom att vi tillsammans valde bort årskurser som inte matchade kriterierna 
för kunskapsöversiktens syfte. Den avgränsningen resulterade i 241 artiklar istället för 571. Av 
de 241 artiklar lästes abstracten från träffarna på första sidan i databasen. En anledning till detta 
var att det hade varit alldeles för tidskrävande att läsa samtliga 241 artiklar. Slutligen valdes 
fyra artiklar ut från sökningen på ERIC (ProQuest) som matchade våra frågeställningar.  
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För att utöka vår repertoar av studier valde vi att besöka Skolforskningsinstitutets hemsida. Där 
fann vi en publicerad och systematisk översikt, Läsförståelse och undervisning om 
lässtrategier. Efter att ha läst översikten valde vi att titta närmare på den tillhörande 
referenslistan vilket resulterade i att två artiklar inkluderades genom ett snöbollsurval. 
Snöbollsurval eller den engelska termen snowballing används i syfte att finna studier som 
innehar god och relevant information och är ett vedertaget sätt att inhämta data (Eriksson 
Bajaras et al., 2013). 
 
Sammanfattningsvis valdes totalt åtta vetenskapliga artiklar ut för att ingå i vår 
kunskapsöversikt. Att urvalet resulterade i endast åtta artiklar beror till stor del på att många av 
databasernas artiklar studerat elever i högre årskurser, vilket inte matchade våra kriterier. En 
annan aspekt som ska poängteras är att en stor del av forskningen på reciprocal teaching har 
gjorts tidigare än 2009.  
 
Slutligen fördes data från de åtta artiklarna in i en tabell (se tabell 2) med avsikt att synliggöra 
för läsaren vilka artiklar som ingår i översikten. 
 
 
Tabell 2: Översikt över urval 

 Författare Titel Publiceringsdata Land Databas/snöbollsurval 
1. 
 

Tan Ooi Leng, C., Tan Kok, 
E., & Norlida, A. 
 
. 
 

Effects of Reciprocal 
Teaching Strategies 
on Reading 
Comprehension. 
 

Reading Matrix: An 
International Online 
Journal, Vol.11(2), 
ss.140-149. 2011. 
 

Malaysia ERIC (ProQuest) 

2. Seymour, J. R & Osana, H.P. 
 

Reciprocal Teaching 
Procedures and 
Principles: Two 
Teachers' Developing 
Understanding.  
 

Teaching and Teacher 
Education, Vol.19(3), 
ss.325- 344. 2003. 
 
 

USA Primo 

3. Schünemann, N., Spörer, 
N., & Brunstein, J. C. 
 

Integrating self-
regulation in whole-
class reciprocal 
teaching: A 
moderator–mediator 
analysis of 
incremental effects 
on fifth graders’ 
reading 
comprehension. 
 

Contemporary 
Educational 
Psychology, 
Vol.38(4), ss.289-305. 
2013.  
 

Tyskland Primo 

4.  Mandel, E., Osana, H. P., & 
Venkatesh, V.  
 

Addressing the 
Effects of Reciprocal 
Teaching on the 
Receptive and 
Expressive 
Vocabulary of 1st-
Grade Students.  
 

Journal of Research in 
Childhood Education, 
Vol.27(4), ss.407-426. 
2013. 
 

Kanada ERIC (ProQuest) 
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5. Tarchi, C. & Pinto, G.  
 

Reciprocal teaching: 
Analyzing 
interactive dynamics 
in the co-
construction of a 
text's meaning. 
 

The Journal of 
Educational 
Research, Vol.109(5), 
ss.518–530. 2016. 
 

Italien ERIC (ProQuest) 

6. Spörer, N., Brunstein, J. & 
Kieschke, U. 

Improving students’ 
reading 
comprehension skills: 
Effects of strategy 
instruction and 
reciprocal teaching. 
 

Learning and 
Instruction, Vol. 19, 
ss.272-286. 2009. 

Tyskland ERIC (ProQuest) 

7. Schünemann, N., Spörer, 
N., Völlinger, V. & 
Brunstein, J. 

Peer feedback 
mediates the impact 
of self-regulation 
procedures on 
strategy use and 
reading 
comprehension in 
reciprocal teaching 
groups.  
 

Instructional Science, 
Vol. 45, ss. 395-415. 
2017. 

Tyskland Snöbollsurval 

8. Spörer, N. & Schünemann, 
N. 

Improvements of 
self-regulation 
procedures for fifth 
graders’ reading 
competence: 
Analyzing effects on 
reading 
comprehension, 
reading strategy 
performance, and 
motivation for 
reading. 
 

Learning and 
Instruction, Vol. 33, 
ss.147-157. 2014. 

Tyskland Snöbollsurval 

 

 

Kartläggning 
I detta avsnitt förklaras utgångspunkter för kartläggning. Den fullständiga kartläggningen 
presenteras i bilaga 1. 
 
Enligt Nilholm (2017) finns det en stor valfrihet beträffande utgångspunkter i en kartläggning. 
En kartläggning ger också en god överblick över ett område där olika frågor ges möjlighet att 
besvaras. Under kartläggningsprocessen läste vi alla åtta artiklar grundligt tillsammans. Det 
gjorde vi för att vi ville bilda oss en gemensam uppfattning och en samsyn för de olika 
artiklarnas delar. Efter djupläsningen konstruerade vi tillsammans matrisen för kartläggningen 
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(se bilaga 1) och därefter förde vi in data från dem under följande rubriker: studiernas 
syfte/frågeställningar, urval/metod, typ av studie, resultat och diskussion. 
 
Utgångspunkterna valdes i syfte att tydliggöra artiklarnas grundläggande innehåll för att läsaren 
enklare ska kunna urskilja likheter och skillnader. Genom detta arbetssätt blev artiklarnas olika 
delar tydliggjorda och vi kunde enklare sätta artiklarnas olika delar, som exempelvis metod och 
resultat, i förhållande till varandra och därigenom se likheter och skillnader mellan dem som 
sedan genererade i vårt resultat. 
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RESULTAT 
Vi börjar med att presentera kännetecken för begreppsdefinitioner för varianter av RT som 
genom kartläggningen framkom. I resultatdelen beskriver vi också kännetecken för artiklarnas 
syfte och resultat. Dessa redogörs för både i text och tabell (se bilaga 1) och sammanfattas sedan 
i en fördjupad analys av studiernas syfte och resultat. Sedan redogör vi för olika metodologiska 
val i studierna. Därefter presenteras analysen av effekter samt kännetecken för traditionell RT 
och anpassningar och förstärkningar på RT. Slutligen jämförs studierna också i fråga om 
huruvida RT har tillämpats i helklass, mindre grupper eller i par. Beroende på i vilken 
gruppkonstellation RT tillämpats har utfallen nämligen blivit olika. 
 
Eriksson Barajas et al. (2013) poängterar att läsaren ska kunna urskilja om resultaten besvarar 
studiernas syften och frågeställningar. Därför behöver resultaten redovisas på ett så tydligt sätt 
som möjligt. Vi har försökt att beakta detta genom att på ett noggrant sätt redogöra för 
artiklarnas syfte och resultat så att läsaren enkelt kan förstå dem.  
 

Kännetecken för begreppsdefinitioner för varianter av RT 
Flera studier i denna kunskapsöversikt har anpassat och förstärkt den traditionella RT metoden 
med följande strategier för att se effekter av dem på läsförståelsen i kombination med RT: 
 
Self Regulated Learning (SRL) beskrivs som en metod där eleverna ska sätta upp mål och 
planera sitt arbete utifrån sin individuella läsförståelsenivå. Metoden utgår från tre strategier: 
målsättning, utförande av uppgifter och utvärdering. SRL handlar om att eleven själv ska ha 
kontroll över sin lärprocess och genom det våga ta sig an utmanande uppgifter som 
vidareutvecklar elevens kunskaper.  
 
Outcome Regulated Procedures (ORP) och Strategy Implementation Procedures (SIP) är två 
förenklade modeller av originalmetoden SRL. ORP fokuserar på strategierna målsättning och 
utvärdering medan SIP fokuserar på målsättning och övervakande av förståelse.  
 
Adapted Reciprocal Teaching (ART) är en anpassad variant av RT. Metoden fokuserar på två 
typer av ordförrådsutveckling, att berätta och öka nivån på elevers generativa bearbetning. Till 
skillnad från den traditionella reciprocal teaching blir eleverna experter på en av de fyra 
strategierna inom RT under tiden de arbetar i smågrupper. Varje grupp innefattar experter av 
alla de fyra strategierna och tillsammans bearbetar de en text. 
 

Kännetecken för studiernas syfte och resultat 
Tan Ooi Leng, Tan Kok och Norlindas studie (2011) genomfördes i Malaysia. Syftet med 
studien var att undersöka effekterna av lässtrategin reciprocal teaching på elever med 
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svårigheter med läsförståelse. Studien visar positivt resultat på elevernas läsförståelse när det 
kommer till att tillämpa strategin i beskrivande texter. Forskarna menar att eleverna troligtvis 
intog en medveten och ledande roll i sin inlärning genom att de med jämna mellanrum stannade 
upp i texten och tillämpade strategierna för att öka sin förståelse. Elever med dålig 
avkodningsförmåga förbättrade också sina resultat när de fick lyssna till textsamtal.  

En annan studie genomfördes i USA där Seymour och Osana (2003) fokuserade på två 
verksamma lärare som genomgick en fortbildning i RT. Syftet var att se hur lärare tillämpade 
RT efter fortbildning. Resultatet visade vissa kritiska aspekter gällande de fyra principerna 
(modellering, proximal utvecklingszon, stöttning och succesivt överlåtande av ansvar) som 
undervisningen bör vila på. Vad som framgår av studien är vikten av att lärare arbetar utifrån 
de uppsatta principerna för att undervisningen ska bedrivas korrekt. Principerna utgör också 
god grund för att eleverna successivt ska kunna tillämpa strategierna självständigt. 

Shünemann, Spörer och Brunstein (2013) genomförde sin studie i Tyskland. Syftet var att se 
skillnader mellan reciprocal teaching (RT) och reciprocal teaching (RT) + self regulated 
learning (SRL). Dessa strategier jämfördes med vanlig språkundervisning. Av resultatet 
framkom kritiska egenskaper hos RT om SRL inte tillämpades. SRL+RT ökade medvetenheten 
om lärandet hos eleverna. Något som också framkommer är att SRL är betydande då det främjar 
och kompletterar traditionell RT, specifikt för en helklassundervisning. 

Mandel, Osana och Venkateshs studie (2013) genomfördes i Kanada. Syftet med 
undersökningen var att undersöka effekterna av ART (Adapted Reciprocal Teaching). 
Resultatet från studien framhäver att elever som är aktiva i sin inlärningsprocess ökar sitt 
ordförråd avsevärt. Det var också tydligt att eleverna blev tvungna att ta mer ansvar för sin 
undervisning när de arbetade enligt arbetssättet ART till skillnad från SR (Shared Reading) som 
är en lärarstyrd undervisningsmetod. Studien belyser även att noggrant utvalda uppgifter kan 
öka och utveckla elevers ordförråd.  

Studien genomfördes av Tarchi och Pinto (2016) i Italien. Syftet med studien var att undersöka 
om samtal i undervisningen bidrar till mer aktiva elever genom metoden RT. Studien visar 
positiva resultat. När elever får möjlighet att vara delaktiga i sin undervisning främjar det 
utveckling av läsförståelse. Samtalet är en central faktor som har stor betydelse. 
Sammanfattningsvis tyder denna studie på att RT redan från första stund, oberoende av tidigare 
erfarenheter, skapar en interaktionsrik och bred undervisning i högre utsträckning än vad som 
förväntas i en årskurs tre.  

Spörer, Brunstein och Kieschkes studie (2009) genomfördes i Tyskland. Syftet var att 
undersöka effekterna av tre olika former av läsförståelsestrategier (RT, RT i par och IG, dvs. 
Instructor Guided Reading) på elever i de yngre åldrarna. Studien visar att elever som får 
undervisning i traditionell RT ökar sin läsförståelse mer än de elever som får en alternativ 
undervisning, RTP eller IG. Resultatet visar också att diskussion i smågrupper ger bäst effekt 
på läsförståelsen. De elever som hade diskuterat i par var inte med om samma 
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kunskapsutveckling. Något som dock är viktigt att belysa är att IG gav bättre resultat än ingen 
strategitillämpning alls.  

Ytterligare en studie genomfördes av Schünemann, Spörer, Völlinger och Brunsteins (2017) i 
Tyskland. Denna studies syfte, precis som Schünemann, Spörer och Brunstein (2013), var att 
undersöka hur väl RT samt RT + SRL bidrar till ökad läsförståelse genom undervisning men 
med fokus på undervisning i smågrupper. Resultatet visar att kombinationen av RT + SRL ger 
bättre effekter än endast RT. Användandet av lässtrategierna RT + SRL ger eleverna goda 
redskap att klara av läsuppgifter i smågrupper. Modellen bidrar till att elever tar ansvar och 
hjälper varandra att lösa arbetsuppgifter. Läraren behöver inte styra eleverna utan kan förlita 
sig på att eleverna självständigt arbetar på ett effektivt sätt.  

Den åttonde och sista studien i denna kunskapsöversikt genomfördes av Spörer och 
Schünemann (2014) i Tyskland. Syftet med studien var att jämföra effekterna av RT + SIP 
(Strategy Implementation Procedure) och RT + ORP (Outcome Regulated Procedures) med 
RT + SRL. Resultatet belyser att de tre metoderna gav högre effekt än vad traditionell RT gör. 
Dock visade metoderna där SRL delats upp till RT + SIP och RT + ORP, att båda två bidrar till 
ökad läsförståelse än RT + SRL. Något som forskarna belyser som problematiskt är den höga 
påfrestningen som RT + SRL utgör. Därmed finns det risk för att RT + SRL bidrar till en 
kognitiv överbelastning jämfört med RT + SIP och RT + ORP.  

Sammanfattningsvis kan vi se att RT undersöks ur olika perspektiv. Vissa forskare fokuserar 
på varianter av RT och andra på enbart den traditionella metoden. Majoriteten av studierna 
undersöker effekter på elevers läsförståelse i tillämpandet av RT och/eller varianter av RT 
medan en studie fokuserar på hur lärare tillämpar metoden och hur han eller hon förhåller sig 
till de fyra grundprinciperna. Vad som också framkommer av resultaten är att mindre 
gruppkonstellationer har stor betydelse för elevers inlärning och kunskapsutveckling i 
läsförståelse. Slutligen är det gemensamt för alla studier är att samtalet är väsentligt då det 
främjar kunskapsutvecklingen hos eleverna.  

Kännetecken för studiernas metodologiska val  
Nedan följer beskrivningar av de åtta studierna med fokus på vilken metod som använts i dem. 
För att läsaren ska kunna tolka och förstå resultatet är det av stor betydelse att kunna avgöra 
vilken design forskaren har tillämpat i sin studie (Nilholm, 2017). Därför presenteras studierna 
var för sig för att ge läsaren en god inblick i hur studierna var utformade. Av kartläggningen 
framkom det att studierna framförallt var kvantitativa med en kvasi-experimentell design följt 
av två studier med mixad metod. Till sist var det en studie som använde sig utav kvalitativ 
metod (se figur 1).   
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Figur 1: Översikt över metoder som använts i studierna. 
 

Beskrivning av kvantitativa studier i urvalet 
Majoriteten av de valda studierna bygger alltså på kvantitativ metodologi med en kvasi-
experimentell design. Eriksson Barajas et al. (2013) förklarar att en kvasi-experimentell design 
kännetecknas av att innehålla någon form av intervention, alltså att en grupp får genomgå 
undervisning i det som ska mätas. Forskaren har här normalt sett ingen kontroll över vilka 
deltagare som blir valda att ingå i en interventionsgrupp (experimentgrupp). För att kunna 
jämföra experimentgruppens progression skapas en kontrollgrupp som matchar 
experimentgruppen utifrån kriterier gällande exempelvis kön, ålder och kunskapsnivå. Denna 
form av kvantitativ forskningsdesign används när forskaren vill studera effekter av något 
gällande undervisning. 

Shünemann et al. (2013) genomförde en kvantitativ studie. Studien är utformad efter en kvasi-
experimentell design. Totalt deltog 15 klasser i årskurs fem ifrån fyra olika skolor. Tolv klasser 
valdes slumpmässigt ut från tre olika skolor. Sex klasser tillämpade enbart traditionell RT 
medan sex andra klasser tillämpade både RT och SRL. Eftersom lärarna från dessa tre skolor 
förväntade sig att deras klasser skulle delta i läsinterventionen, var det inte möjligt att rekrytera 
en klass från samma skola som inte tillämpade någon lässtrategi. Därför valdes ytterligare en 
fjärde skola där tre klasser följde sin vanliga undervisning. Eftersom forskarna i huvudsak var 
intresserade av att se eventuella skillnader emellan de olika strategierna valdes ett större antal 
klasser ut som skulle tillämpa traditionell RT och RT + SRL än klasser som följde sin vanliga 
undervisning. I studien samlades data in genom ett för- och ett eftertest. De klasser som 
undervisades i traditionell RT samt de som undervisades i RT + SRL genomförde totalt 14 
lektioner under en sjuveckorsperiod, där varje lektion varade i 45 minuter. De tre första 
lektionerna bestod av en introduktion där läraren modellerade lässtrategierna. De tio följande 
lektionerna bestod av grupparbete som baserats på för-testets resultat. I denna fas skulle 
eleverna fokusera på läsförståelse samt automatisering av avkodning. Under den fjortonde och 
sista lektionen uppmanade läraren eleverna att reflektera över sin individuella utveckling under 
sjuveckorsperioden. De tre klasser som inte tillämpade någon lässtrategi under denna 
sjuveckorsperiod genomförde sin undervisning som vanligt.  

Kvalitativ
12%

Kvantitativ
63%

Mixad
25%

METOD
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Mandel et al. (2013) genomförde också sin kvantitativa studie med hjälp av en kvasi-
experimentell design. Ett första urval gjordes till en början på 50 deltagare i årskurs ett. Ett 
andra urval gjordes sedan på 44 deltagare med ett bortfall på sex deltagare som inte hade 
engelska som modersmål. Två klasser delades in i två undergrupper (en ART-grupp och en SR-
grupp) genom en slumpmässig nummergenerator. En undergrupp i varje klass ingick i en grupp 
där ART tillämpades. Den resterande gruppen blev därmed invald att ingå i kontrollgruppen. 
Totalt ingick 23 elever i experimentgruppen och 21 elever i kontrollgruppen. Proceduren för 
studien följdes av ett förtest, en interventionsfas, en instruktionsfas samt ett eftertest. I 
interventionsfasen fick eleverna öva sig på de fyra strategierna inom RT (ställa frågor, 
sammanfatta, klargöra och förutspå) i grupper om fyra där en elev fick ansvara för varje 
strategi. Genom detta lärde sig eleverna att föra anteckningar över ord som kunde vara 
svårförstådda men också att ta sig an en ledande roll för samtalet. Instruktionsfasen bestod av 
fem stycken 50 minuterslektioner som pågick under en tvåveckorsperiod. Syftet med denna fas 
var att eleverna fick arbeta med tre olika böcker där de fick öva sig på att använda de fyra olika 
strategierna i RT. Dock behövdes det en hel del stöttning ifrån läraren.  

Samma metod använde Spörer et al. (2009), det vill säga en kvantitativ studie med en kvasi-
experimentell design. Totalt deltog 210 elever från årskurs tre till sex från två olika skolor. En 
skola där traditionell språkundervisning bedrevs valdes slumpmässigt ut att agera 
kontrollgrupp. Den andra skolan delades upp i två interventionsgrupper. I den ena gruppen 
bedrevs undervisning utifrån RT och RTP (Reciprocal Teaching in Pairs) medan den andra 
gruppen arbetade utifrån metoden IG som står för instructor guided reading (vägledd 
undervisning) där lärarens roll var att guida eleverna i undervisningen. Eleverna som 
undervisades i metoden IG gavs dock inte tillåtelse att agera diskussionsledare som annars den 
traditionella RT modellen förespråkar som även RTP-gruppen fick möjlighet till. Studien 
pågick under 14 lektioner under två faser där första fasens fokus låg på de fyra strategierna 
inom RT. I fas två fick eleverna årskursanpassade uppgifter att arbeta med för att tillämpa 
strategierna. Ett för- och ett eftertest gjordes med fokus på elevernas kunskaper i läsförståelse.  

Schünemann et al. (2017) använde också en kvantitativ metod med en kvasi-experimentell 
design. Totalt deltog tolv klasser i årskurs fem som slumpmässigt valdes att ingå i en RT + 
SRL-grupp (76 elever i 19 grupper) eller en RT-grupp (91 elever i 24 grupper). Tre klasser 
ingick i en kontrollgrupp där 167 elever blev observerade. I denna studie var även lärarna 
deltagare och observerades. Studien pågick under 14 lektioner där eleverna fick träna sig på att 
ge återkoppling till varandra utan att läraren var den som styrde och stöttade.  I början, i mitten 
och i slutet av interventionen observerade en forskare lärarens beteende ifråga om att tydliggöra 
instruktioner, individuella undervisningsmetoder och ordningsregler samt hur lärarna stöttade 
och motiverade eleverna. 

Spörer och Schünemann (2014) genomförde ännu en kvantitativ studie med en kvasi-
experimentell design. Två olika städer valdes att ingå i studien. Totalt deltog 24 klasser i årskurs 
fem från tio olika skolor. Metoderna som jämfördes var RT + SIP (Strategy Implementation 
Procedure) och RT + ORP (Outcome Regulated Procedures) med RT + SRL. SRL är 
grundmetoden som i denna studie delas upp i SIP och ORP. I en stad valdes två olika metoder 
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ut att tillämpas och i den andra staden de två andra metoderna. Ett för- och ett eftertest gjordes 
med fokus på de fyra olika läsintervetionerna (se bilaga 1). Alla fyra interventioner tillämpades 
under 14 lektioner under en tvåmånadersperiod.  

Beskrivning av kvalitativa studier i urvalet 
Seymour och Osana (2003) är de enda vars studie i vårt urval som utgår från en kvalitativ metod, 
vilket betyder att forskaren är tvungen att förstå sig på den specifika kulturen samt kulturens 
värderingar för att kunna analysera forskningens process. Det är viktigt inom kvalitativ 
forskning att fokus ligger på tolkning, förståelse av människan och hur människan upplever sin 
omvärld (Eriksson Barajas et al., 2013). 

Seymour och Osana (2003) gjorde alltså en kvalitativ studie. De två lärarna som ingick i studien 
medverkade i en fortbildning gällande RT. Fortbildningen var en öppen utbildning som hölls 
utav SFT (School For Thoughts) där lärarna genom fyra träffar fick fördjupad utbildning i RT. 
Studien innefattade tre olika faser av datainsamling under en sexveckorsperiod. Flera månader 
innan studien tog fart observerades båda lärarnas undervisning i deras naturliga klassrumsmiljö. 
De var både motiverade och engagerade att öka sina kunskaper om RT. Första fasen innehöll 
individuella intervjuer, andra fasen innehöll en ny runda utav intervjuer samt observationer av 
lärarnas undervisning och sista fasen innehöll en slutlig runda med intervjuer och observationer. 
Både under och efter sexveckorsperioden gjordes en grundläggande analys av lärarnas 
undervisning. Den ena läraren förklarade under andra intervjutillfället att han fram till då 
mestadels prövat strategin utan att det givit några större positiva effekter på undervisningen 
men insåg att han hade använt strategin på fel sätt. 

Beskrivning av mixade studier i urvalet 
Två av studierna i vårt urval har använt sig av mixade metoder, det vill säga både kvalitativ och 
kvantitativ metod. En stor fördel med detta arbetssätt är att det specifika fenomenet som studien 
syftar till att mäta kan förklaras ur olika perspektiv. Resultatet av en kvantitativ metod kan leda 
till nya frågeställningar eller hypoteser som därefter undersöks med hjälp av en kvalitativ metod 
(Eriksson Bajaras et al., 2013).  
 
En av de två studierna har bedrivits av Tan Ooi Leng et al. (2011). Den är både en kvalitativ- 
och kvantitativ studie. Totalt var det 68 deltagare där forskare och lärare ingick i studien. Alla 
deltagande elever hade svårigheter med läsförståelse. Studien genomfördes på fyra klasser i 
årskurs sex, där varje klass innehöll 17 elever. Studien byggde inledningsvis efter en kvasi-
experimentell design där två av klasserna slumpmässigt valdes att ingå i den experimentella 
gruppen. De resterande två klasserna ingick i en kontrollgrupp. Ett förtest kartlade elevernas 
tidigare kunskaper inom läsförståelse och ett eftertest gjordes. Båda testen innehöll 20 stycken 
flervalsfrågor gällande läsförståelse av beskrivande texter. Förtestet visade att 
experimentgruppen och kontrollgruppen hade likvärdiga kunskaper i läsförståelse. Studien 
löpte över nio läslektioner där eleverna fick arbeta med läsning av beskrivande texter. 
Experimentgruppen fick instruktioner att använda sig utav de fyra lässtrategierna inom RT som 
innefattar följande: ställa frågor, sammanfatta, klargöra och förutspå. Kontrollgruppen 
undervisades även den under nio lektioner dock utan tillämpande av RT i att läsa beskrivande 
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texter. Efter nio lektioner fick experimentgruppen besvara fem olika kvalitativa frågor för 
reflektion. Dessa frågor innefattade vad eleverna gillade samt ogillade med strategin, vilka 
fördelar det fanns med användandet av RT och till sist vad eleverna fått för intryck av 
lässtrategin.  

Även Tarchi och Pinto (2016) använde sig utav en mixad metod. Deras kvantitativa metod 
liknade den som tillämpats i övriga kvantitativa studier i vårt urval. Den kvalitativa metoden 
relaterar till det stora forskningsprojektet ”Senzazaino” som studien ingick i. Eleverna i denna 
studie blev videoinspelade. 43 elever i årskurs tre deltog från tre olika skolor med en klass från 
varje skola. Tre utav deltagarna var lärare. Urvalet baserades på lärares intresse att utforska 
lässtrategin RT som metod att tillämpa i undervisningen. Två olika undervisningsmetoder 
användes under studien. Den första var lärarcentrerad där eleverna till en början arbetade 
individuellt och därefter i helklass medan den andra var elevcentrerad där fokus låg på 
kommunikation och där arbetade eleverna i par och i grupp. Slutligen jämfördes dessa två 
metoder för att se vilken utav dem som gav bäst effekt på elevernas aktiva deltagande i 
klassrummet.  
 

Analys av studiernas syfte och resultat 
Christoffersen och Johannessen (2012) belyser vikten av att bryta ner en analys i mindre delar 
för att viktiga faktorer ska kunna urskiljas och jämföras på ett tydligt sätt. Vi gick in i arbetet 
med en tro om att traditionellt arbetssätt av RT var det som gav bäst effekt på undervisningen i 
läsförståelse. Under tiden som studierna kartlades framkom det snart ett mönster vi inte räknat 
med. Mönstret handlade om att de olika varianterna av RT visade bättre resultat vad gäller 
läsförståelse än traditionell RT. Vi valde därför att göra ett färgkodningsschema med fyra 
frågeställningar som synliggör detta faktum för läsaren i både text och i tabell (se tabell 3).  
 
Tan Ooi Leng et al. (2011), Schünemann et al. (2013), Mandel et al. (2013), Tarchi och Pinto 
(2016), Spörer et al. (2009), Schünemann et al. (2017) och Spörer och Schünemann (2014) 
representerar studier som alla mäter effekter på elevers läsförståelse med hjälp av lässtrategin 
RT medan Seymour och Osana (2003) syftar till att undersöka lärares kunskaper kring 
lässtrategin RT och hur det kan påverka undervisningen. Därför valde vi frågan ”Är studien 
gjord på elev eller lärare?” (se tabell 3).  
 
En annan fråga som framkom under kartläggningen var ”Gynnades läsförståelsen av enbart 
traditionell RT?” Av kartläggningen framkom det att studiernas resultat var beroende av vad 
som hade mätts, det vill säga om den traditionella RT eller varianter av RT hade undersökts. 
Därav kunde vi notera två grupperingar där ena gruppen, Tan Ooi Leng et al. (2011), Seymour 
och Osana (2003) och Tarchi och Pinto (2016) endast prövade den traditionella RT och den 
andra gruppen Schünemann et al. (2013), Mandel et al. (2013), Schünemann et al. (2017) Spörer 
och Schünemann (2014) och Spörer et al. (2009) prövade RT i annan konstellation.  
 
Den tredje frågan i tabellen, ”Tillämpades ytterligare någon hjälpstrategi? Vilken?”, valdes för 
att klargöra likheter och skillnader mellan de strategier som tillämpades. I hälften av studierna 
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belyser forskarna att de antingen tillämpade annan strategi för att öka effekterna av 
läsinlärningen eller också att de hade brutit ned strategin för att få en ökad effekt. Schünemann 
et al. (2013), Schünemann et al. (2017), Spörer et al. (2009) och Spörer och Schünemann (2014) 
utgör de studier som tillämpat annan strategi vid sidan av traditionell RT för att se på effekter 
av att utöka eller revidera RT.  
 
Mandel et al. (2013) valde att bryta ned traditionell RT genom att lägga fokus på en RT-strategi 
åt gången, för att belysa de olika strategiernas användningsområden och på så sätt eventuellt nå 
ökad effekt på läsförståelse. I och med detta arbetssätt visade eleverna på en ökad 
självständighet gällande sin individuella läsinlärning. I och med detta valde vi att formulera den 
fjärde och sista frågan i tabellen som: ”Om ja på föregående fråga, gav det förbättrad effekt?” 
 
 
Tabell 3: Färgschema över likheter och skillnader i de åtta studierna 

Studier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågor 

Tan Ooi 
Leng, Tan 
Kok, & 
Norlida 
(2011) 

Seymour 
& Osana 
(2003) 

Schünem
ann, 
Spörer, & 
Brunstein 
(2013) 

Mandel,
Osana & 
Venkates
h (2013) 

Tarchi & 
Pinto 
(2016) 
 

Spörer, 
Brunstein 
& 
Kieschke 
(2009) 

Schünem
ann, 
Spörer, 
Völlinger
& 
Brunstein 
(2017) 

Spörer & 
Schünem
ann 
(2014) 

Är 
studien 
gjord på 
elev eller 
lärare?  

Elev Lärare Elev Elev Elev Elev Elev Elev 

Gynnade
s 
läsförstå
elsen av 
enbart 
tradition
ellRT? 

Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Tillämpa
des 
ytterliga
re någon 
hjälpstra

Nej Nej Ja 
SRL 

Ja 
ART 

Nej Ja 
RTP 
IG 

Ja 
SRL 

Ja 
SRL 
ORP 
SIP 
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tegi? 
Vilken? 
Om ja på 
föregåe
nde 
fråga, 
gav det 
förbättr
ad 
effekt?  

  Ja Ja  Nej Ja Ja 

 

Kännetecken för resultat av traditionell RT 
Tan Ooi Leng et al. (2011), Seymour och Osana (2003), Tarchi och Pinto (2016) och Spörer et 
al. (2009) har alla kommit fram till att den traditionella RT-metoden har god inverkan på elevers 
läsförståelse och utgör en bra struktur för språkundervisning. När eleverna i studierna fick 
möjlighet att samtala i olika gruppkonstellationer märktes en stor skillnad i deras progression. 
Schünemann et al. (2017) instämmer i ovanstående studies resultat. Förståelsen för den lästa 
texten blev än djupare när eleverna både fick tänka själva men också lyssna till andra elevers 
tankar och åsikter, visar Schünemann et al. (2017).  
 
Tan Ooi Leng et al. (2011), Seymour och Osana (2003), Tarchi och Pinto (2016) Spörer et al. 
(2009) och Schünemann et al. (2017) poängterar lärarnas betydelse ifråga om att uppmana 
elever att arbeta i grupp samt vikten av att lärare måste kunna konstruera meningsfulla uppgifter 
som främjar ett kollaborativt arbetssätt. Seymour och Osana (2003) har till skillnad från de 
andra studierna som haft ett elevfokus istället fokuserat på lärarnas tillämpning av RT. 
Författarna påpekar vikten av att läraren inte bara undervisar om lässtrategin utan faktiskt har 
en grundläggande kompetens och förförståelse för hur de fyra principerna i RT ska praktiseras. 
Utan denna kompetens saknar strategin stabil grund och effekterna blir därmed inte desamma. 
Lärare måste förstå sin egen roll där syftet inte bara är att lära ut kunskap utan också kunna 
guida elever till att bli mer självständiga och målmedvetna i sitt lärande. När elever söker 
kunskap och förståelse i en text är det lärarens uppgift att ge eleverna goda verktyg för att 
lyckas.  
 
De fyra strategierna inom RT (ställa frågor, sammanfatta, klargöra och förutspå) menar 
Seymour och Osana (2003) är av största betydelse att lärare förhåller sig till då de utgör grunden 
för en bred kompetensutveckling. Vad gäller struktur är det viktigt att lässtrategin tillämpas på 
ett systematiskt sätt vilket bidrar till en ökad förståelse hos eleverna för när och hur de fyra 
strategiernas ska användas och för vad. En annan likhet i resultaten är betydelsen av scaffolding 
(en av de fyra principerna), det vill säga att läraren tar sig an rollen att stötta upp eleverna i 
deras individuella utveckling och förståelse. Där menar Seymour och Osana (2003) att lärare 
själva måste besitta goda kunskaper i RT och i hur strategin praktiskt ska tillämpas i 
undervisningen. Elever ska förses med rätt typ av stöttning för deras individuella behov.  
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Kännetecken för anpassningar och förstärkningar av RT 
Schünemann et al. (2013), Schünemann et al. (2017) och Spörer och Schünemann (2014) till 
skillnad från Mandel et al. (2013) fokuserade på RT i kombination med SRL medan Mandel et 
al. (2013) istället valde att dela upp RT till ART. Schünemann et al. (2013) och Schünemann et 
al. (2017) poängterar att elever som använder RT + SRL arbetar mer målinriktat utan att läraren 
behöver vara med och stötta dem. 
 
Till skillnad mot ovanstående studier, har Spörer och Schünemann (2014) valt att bryta ned 
SRL i kombination med RT för att sätta mindre press på eleverna vad gäller att tillämpa 
strategier. I studien framträder kritiska aspekter om RT + SRL belastar elever och därmed 
begränsas deras inlärningsförmåga. Istället tillämpades här SIP och ORP för att underlätta 
arbetsprocessen. Detta visade sig ge goda effekter vad gäller progression i läsförståelse. 
Strategierna lämpade sig bättre då uppdelningen bidrog till att arbetsprocessen blev effektivare. 
 
Mandel et al. (2013) fokuserade till skillnad från de andra studierna på fördelar med ART, på 
en anpassad variant av RT. Strategin hjälper elever i ett tidigt stadie av sin läsinlärning att förstå 
texters innehåll genom att tillämpa en strategi av RT åt gången. De belyser också vikten av att 
vara aktiv i sin egen inlärningsprocess för att nå ökad läsförståelse.  
 
Genom att förstärka läsundervisningen med RT + SRL, ORP eller SIP visar majoriteten av 
studierna att elever blir mer självständiga och motiverade till att lära när strategierna praktiseras 
tillsammans. Samma sak visar resultatet av ART. När elever i ett tidigt stadie ska lära sig att 
använda de fyra olika strategierna i RT, gynnas lärandet av att endast en strategi åt gången 
tillämpas. På så sätt når de progression i läsförståelse. Mandel et al. (2013) menar att elever i 
ett tidigt stadie i sin läsinlärning har lätt för att tappa fokus om för många strategier tillämpas 
på samma gång. Därför fick varje elev ansvara för varsin strategi. Trots skillnader i strategier 
har alla studier gemensamt att RT utgör basen för positiva effekter på läsförståelse.  
 

Kännetecken för resultat av RT i helklass, mindre grupper och par 
I följande avsnitt presenterar vi likheter och skillnader för vilket undervisningsformat RT 
tillämpats i (se figur 2) och vad som givit bäst effekt. Följande diskuteras detta resultat i 
diskussionen.  
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Figur 2: Översikt av undervisningsformat i studierna 

Helklass 
Tan Ooi Leng et al. (2011), Schünemann et al. (2013) och Spörer och Schünemann (2014) har 
alla undersökt och sett fördelar med att tillämpa RT i helklass. I denna konstellation tar läraren 
en mer ledande roll i att undervisa och styra eleverna till att använda sig utav de fyra 
strategierna. Genom dessa artiklar har det dock visat sig att en del av arbetsprocessen görs i 
grupp men att största delen av undervisningen utförs i helklass. En anledning till varför 
klasserna ibland delats in i mindre grupper kan berott på ett stort elevantal. Undervisningen har 
startats samt avslutats genom en summering av arbetsprocessen i helklass.  

Mindre grupper 
Schünemann et al. (2017) Mandel et al. (2013) och Spörer et al. (2009), har alla sett fördelar 
med att arbeta med RT i mindre gruppkonstellationer. Genom detta arbetssätt har flera positiva 
aspekter lyfts fram. Eleverna har blivit mer självständiga i sitt arbete, de har även fått en djupare 
förståelse för den lästa texten vad gäller både ords betydelse och textens fulla innehåll. Av de 
resultat som framkommit har alla studier lyft fram diskussionen som det mest väsentliga för att 
eleverna ska nå progression i läsförståelse.  

Par 
Spörer et al. (2009) har bedrivit sin undersökning genom att låta eleverna arbeta och föra dialog. 
Detta visade sig dock begränsa diskussionen som istället blev mer systematisk än fri. Därför 
förespråkar forskarna att RT ska bedrivas i större gruppkonstellationer.  

 
 

Helklass
50%Mindre grupper

37%

Par
13%

UNDERVISNINGSFORMAT

Helklass Mindre grupper Par
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DISKUSSION 

I diskussionen belyser vi aspekter som kan ha influerat vårt resultat i kunskapsöversikten. Vi 
presenterar också en resultatdiskussion samt den teoretiska ämnesbakgrund som de 
vetenskapliga artiklarna grundar sig på. 

Metoddiskussion 
Vi valde att söka data i databaserna ERIC (ProQuest) och Primo då vi hade bäst förkunskaper 
i dessa sökmotorer. Vi är därför medvetna om att vi möjligtvis kan ha exkluderat viss data som 
skulle kunnat ligga till grund för vår kunskapsöversikt. Sökorden som valdes på både svenska 
och engelska gav endast träffar på engelska artiklar. Det breda utfallet gjorde det svårt att 
urskilja relevanta studier för våra frågeställningar. Processen av att inhämta data blev därför 
mycket mer tidskrävande än vad den egentligen hade behövt bli. Vi har kommit till insikt att 
ett effektivare sätt att insamla data hade varit att först titta på forskningsfältets nyckelord och 
därefter utforma våra sökord. I slutfasen av datainsamlingen började vi att använda oss utav 
denna metod som resulterade i ett betydligt effektivare sätt att arbeta. Vi ser också såhär i 
efterhand att vi hade kunnat preciserat våra sökord ytterligare och även testat fler sökord på 
både svenska och engelska. Dock är det inte säkert att utfallet hade blivit relevant ändå men det 
hade varit intressant att se hur det svenska fältet såg ut. 

Eftersom alla delar i kartläggningen valdes att göras tillsammans, vare sig det var tolkning av 
artiklar eller kodning av data, blev den förberedande processen även här väldigt lång och 
tidskrävande. Detta kan ses som både en svaghet och en styrka. Vi väljer att se det som en styrka 
då det genererat i att vi båda fått en djup och grundläggande förståelse för artiklarnas 
genomförande och utfall. Slutligen ser vi det också som en styrka att vi genom detta arbetssätt 
bildat oss en samsyn för forskningsfältet vi studerat. Även om kartläggningsprocessen varit 
tidskrävande ser vi det som nödvändigt för att skapa en helhet för arbetet. 

Studierna vi valt att undersöka utgår ifrån år 2009–2019. Under detta decennium har vi sett att 
flera studier fokuserat på att tillämpa varianter av reciprocal teaching upptill den traditionella 
RT. Vi förstår därmed att det är möjligt att finna fler studier gällande traditionell RT om 
tidsspannet 2009–2019 utökats. Varför vi valt studier mellan dessa årtal är på grund av att vi 
vill nå så aktuell forskning som möjligt. Det är viktigt för att hela kunskapsöversikten ska spegla 
det aktuella forskningsfältet.  

Flera utav träffarna som sökorden resulterade i belyste andra varianter av RT än SRL, ORP, 
SIP och ART. Vi tog ett aktivt val att exkludera de studier som inte innefattade ovan nämnda 
varianter. Inga av våra sökord syftade heller till de olika varianterna, utan fanns redan 
inkluderade i de träffar som sökorden resulterade i. Vi är medvetna om att vårt urval hade 
kunnat vara större om vi från första början bestämt oss för att inkludera varianterna i sökorden. 
Dock hade det kunnat få konsekvenser. Det vill säga att studierna inte haft sin grund i reciprocal 
teaching vilket är primärkriteriet för denna kunskapsöversikt. 
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Ur ett geografiskt perspektiv berör vårt urval flera olika kontinenter så som Asien, Europa och 
Nordamerika. Det kan ses som en begränsning då inte Skandinavien är representerat. Studierna 
kan därför inte direkt översättas till befintliga strategier i den svenska skolan. Ur ett 
metodologiskt perspektiv har vi valt att beskriva varje enskild studies metod grundlig vilket 
främjar kunskapsöversiktens pålitlighet. Vi ansåg att detta var väsentligt då vårt urval 
representerades av olika metoder samt att metoderna utgör en betydande del för studiernas 
resultat.  

Resultatdiskussion 
Vi har valt att presentera vårt resultat i både text, figur och tabellform. Som Bringsrud Fekjær 
(2016) påpekar är det en god idé att visa sitt resultat i olika former som exempelvis text och 
tabell för att tydliggöra de olika resultaten för läsaren.  
 
I vår kunskapsöversikt kan vi se att forskarna nu i delar av världen väljer att rikta sitt fokus på 
att revidera eller tillämpa annan strategi i kombination med den traditionella RT metoden för 
att nå ytterligare effekter på läsförståelse. Detta kan vi även se spår av i den svenska läroplanen. 
Det vill säga ett självreglerande lärande. Dock har vi inte i svenska skolor sett en direkt 
översättning av att tillämpa SRL, ORP, SIP eller ART som strategi. En annan aspekt som också 
är viktig att poängtera är att studierna angående SRL är genomförda av samma författare 
tillsammans med andra kollegor. Därför kan denne författare ha en förkärlek till just den 
strategin.  
 
Trots att varianter av RT visat goda resultat är det även viktigt att ha i åtanke att den traditionella 
RT visat positiva effekter på elevers läsförståelse. Eftersom den traditionella RT med de fyra 
principerna också strävar efter självständiga och ansvarstagande elever är det möjligt att SRL 
kan blir överflödigt. Vi funderar över om det kan vara så att de fyra principerna (modellering, 
proximal utvecklingszon, stöttning och succesivt överlåtande av ansvar) inte praktiserats och 
förståtts på ett korrekt sätt av lärare. Som tidigare nämnts behöver lärare därmed både ha goda 
kunskaper om principerna och strategierna för att nå önskvärda resultat i läsförståelse.  
 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (rev.2017) förklaras 
följande:  
 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. 
Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet 
med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och 
formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha 
möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande i utbildningen. 

 
Citatet visar att den svenska läroplanen redan tagit fasta på de positiva effekter som ett 
självreglerande lärande bidrar till men har inte tillämpat det som strategi utan istället valt att 
generalisera det över hela undervisningen. Vi ser det som en positiv aspekt då all undervisning 
i svenska skolor ska syfta till att göra eleverna mer självständiga och ha möjlighet att påverka 
undervisningen.  
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Vad vi förstått är att i andra delar av världen ses undervisningen ur ett mer auktoritärt perspektiv 
där eleverna inte i samma utsträckning har möjlighet att självreglera sitt lärande till skillnad 
från eleverna i Sverige. Istället har en utarbetad strategi för att främja delaktighet och 
självständighet tillämpats. Vi anser det som olyckligt då forskning visar att elever i mindre 
samtalskonstellationer presterar bättre än elever som genomgår en mer auktoritär och lärarstyrd 
undervisning. Vi bedömer också att ett självreglerat lärande borde tillämpas i alla skolans 
ämnen, precis som svenska läroplanen poängterar, och inte bara i språkundervisningen för att 
fostra ansvarstagande elever. 

Undervisningsformat 
Slutligen visar resultatet att beroende på i vilken gruppkonstellation eleverna undervisas i ger 
det olika utfall på läsutvecklingen. Vi upplever det som intressant då det genom denna 
kunskapsöversikt framkommer att arbete i par inte gynnar elevernas läsförståelseutveckling i 
samma utsträckning som mindre gruppkonstellationer gör. Dock kan vi inte utesluta att 
konstellationer i par inte skulle vara gynnsamt för elevers kunskapsutveckling. Men när det 
gäller läsförståelse bör samtal föras i större grupper.  
 

Vidare forskning inom forskningsfältet 
Eftersom vår kunskapsöversikt till största del består av kvantitativa studier, där elevers 
kunskaper inom läsförståelse mäts genom tester, hade det också varit intressant och betydande 
att se hur elever själva ser på undervisningen av RT genom kvalitativa metoder. Det hade kunnat 
bidra till ännu en dimension för att förstå läsförståelseundervisningens påverkan ur ett mer 
elevnära perspektiv. 
 
Förslagsvis skulle vidare forskning även kunna undersöka hur elevers kunskapsutveckling 
påverkas av olika gruppkonstellationer vad gäller undervisning i läsförståelse för att tydligare 
se dess effekter. Eftersom vi inte heller stött på svensk forskning där RT i relation till 
gruppkonstellationer undersökts, hade även det varit intressant att ta del av. Dock är det viktigt 
att belysa möjligheter för att det redan forskats på men att vi inte tagit del av de studierna. 
 

Teoretiskt perspektiv 
Enligt Eriksson Bajaras et al. (2013) bör en diskussion innehålla eventuella ämnesteorier som 
forskningen lutar sig mot. Något som framkom ur resultatet var samtalets betydelse. Genom att 
eleverna samtalar, både med varandra och tillsammans med lärare, skapas goda förutsättningar 
för att nå progression i läsförståelse. Vi har stött på detta tidigare i vår utbildning och därför är 
det en självklarhet för oss, när det kommer till att utforma undervisning, att 
språkundervisningen ska främja samtal.  
 
Vygotskij förespråkar elever som är aktiva i sin inlärningsprocess. Det vill säga att eleverna 
tillsammans med varandra ska ges möjlighet att samtala kring undervisningen och 
arbetsuppgifter. På så sätt ges förutsättningar för fler motiverade och kunskapsorienterade 
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elever. I en grupp skapar man tillsammans mening för det lärda. Människor formas beroende 
på den omgivning man vistas i samt vilken kontext man lever i. Vilket betyder att den 
sociokulturella kontexten har en stor inverkan på elevers kunskapsutveckling (Westlund, 2012). 
Samtliga studier i vår kunskapsöversikt framhäver samtalet eller dialogen som väsentlig och 
meningsfull för att elever ska utvecklas i sin läsförståelse. Vi kan inte med säkerhet säga att 
resultatet hade visat detsamma om studierna utförts i andra delar av världen där Vygotskijs 
sociokulturella teori inte står till grund för undervisningen som den svenska läroplanen utgår 
från.  
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BILAGA 1 
 

Artikel Syfte/Frågeställnin
gar 

Urval/Metod Typ av studie Resultat Diskussion 

Tan Ooi Leng, C., 
Tan Kok, E., & 
Norlida, A. (2011). 
Effects of 
Reciprocal 
Teaching Strategies 
on Reading 
Comprehension. 
Reading Matrix: An 
International 
Online Journal, 
Vol.11(2), ss.140–
149. 
 
 

Undersöka 
effekterna av 
lässtrategin 
Reciprocal 
Teaching (RT) på 
elever med 
svårigheter i 
läsförståelse.  
 
Två 
frågeställningar:  
 
1.Kan lässtrategin 
RT hjälpa elever, 
med svårigheter i 
läsförståelse, att 
förbättra sina 
kunskaper i 
beskrivande 
texter?  
2.Hur reagerar 
elever, med 
svårigheter i 
läsförståelse, på att 
tillämpa 
lässtrategin RT i 
beskrivande 
texter?   
 

Totalt 68 deltagare 
med svårigheter i 
läsförståelse. 
 
Fyra klasser i 
årskurs 6. Varje 
klass innehöll 17 
elever.  
 
Två av klasserna 
valdes 
slumpmässigt att 
ingå i den 
experimentella 
gruppen. De 
resterande två 
ingick i 
kontrollgruppen.  
 
Forskaren och 
läraren var 
deltagare i 
kontrollgruppen.  
 
Fyra instrument 
användes i studien:  
1.förtest 
2.eftertest 
3.nio lektioner med 
RT - för 
experimentella 
gruppen samt nio 
lektioner utan RT 
för kontrollgruppen  
4.fem kvalitativa 
frågor för 
reflektion.  
 

Kvalitativ och 
kvantitativ, 
Kvasi-experimentell 
design 

Visar att RT har en 
god inverkan på 
elevers 
läsförståelse vad 
gäller beskrivande 
texter. 
 
 

Lässtrategin RT 
uppmuntrar lärare 
att reflektera kring 
sin undervisning är 
det kommer till 
läsförståelse och 
skapa en 
meningsfull 
undervisning för 
eleverna.  
Studien gjordes för 
elever i årskurs 6 
men är även 
applicerbar på 
elever i andra 
årskurser samt 
med goda som 
såväl sämre 
kunskaper i 
läsförståelse. 
 
.  

Seymour, J. R & 
Osana, H.P. (2003). 
Reciprocal 
Teaching 
Procedures and 
Principles: Two 
Teachers' 
Developing 
Understanding. 
Teaching and 
Teacher Education, 
Vol.19(3), ss.325–
344. 
 

Fokus ligger på 
lärarnas 
erkännanden av 
Reciprocal 
Teaching (RT) och 
på hur deras 
övertygelser kan 
påverka 
undervisningen.  
 
Två 
frågeställningar: 
 
1.Under tiden 
lärarna genomgår 
utbildning, vad 
anser de två 
lärarna är 

Två redan 
verksamma lärare 
deltog.  
 
Tre faser av 
datainsamling 
under 6 veckor. 
Innan 
datainsamlingen 
observerades båda 
lärarna i deras 
klassrum.  
 
Fas 1: individuella 
intervjuer 
Fas 2: ny runda 
med intervjuer och 
observationer 

Kvalitativ I slutet av 
utbildningen 
tillämpades båda 
lärarna alla fyra 
procedurer av RT i 
deras klassrum.  
Dock visar studien 
en antydan till att 
utvecklingen av 
lärarnas 
konceptutveckling 
avslöjade flera 
missuppfattningar 
om både 
principerna och 
rutinerna för RT 
såväl som kognitiv 

En viktig upptäckt 
som framgick av 
studien är att det 
inte räcker nämna 
RT i 
lärarutbildningen 
för att den senare 
ska tillämpades och 
undervisas på ett 
korrekt sätt.  
 
En faktor som 
lärarna visade ha 
svårt för var 
förmågan att 
utföra 
procedurerna och 
att deras uppgift är 



 

 
 

meningsfullt och 
avgörande vad 
gäller de fyra 
strategierna som 
ingår i 
läsförståelsestrateg
ien RT (ställa 
frågor, 
sammanfatta, 
klargöra, förutspå) 
och även för de 
fyra principerna 
som strategin 
grundas på 
(kognitivt arbete, 
stöttning/scaffoldin
g, proximal 
utveckling (ZPD), 
reciprok 
undervisning, alltså 
hur man samtalar 
kring texter? 
2.Hur förändras 
lärarnas 
föreställningar 
under deras 
utbildning? 
 

Fas 3: slutlig runda 
med intervjuer och 
observationer 
 
Detaljerad analys 
gjordes både under 
och efter de olika 
faserna.  
 

tillväxt under 
interventionen 

att hjälpa eleverna 
utvecklas på egen 
hand. 

Schünemann, N., 
Spörer, N., & 
Brunstein, J. C. 
(2013). Integrating 
self-regulation in 
whole-class 
reciprocal teaching: 
A moderator–
mediator analysis 
of incremental 
effects on fifth 
graders’ reading 
comprehension. 
Contemporary 
Educational 
Psychology, 
Vol.38(4), ss.289–
305.  
 

Huvudsakliga syftet 
var att se skillnader 
mellan 
tillämpandet av 
Reciprocal 
Teaching (RT) och 
Reciprocal 
Teaching (RT) + 
Self-regulated 
learning (SRL) och 
ingen 
lässtrategitillämpni
ng alls.  

Totalt 15 klasser 
från fyra skolor. 12 
klasser från tre 
olika skolor valdes 
slumpmässigt ut.  
Sex klasser: RT 
Sex klasser: RT + 
SRL 
Tre resterande 
klasser följde sin 
vanliga 
undervisning för att 
få en tydlig 
jämförelse. 
 
Data samlades in 
genom ett för-test 
och ett efter-test.  

Kvantitativ 
Kvasi-experimentell 
design 

Det finns kritiska 
egenskaper hos RT, 
om inte SRL 
tillämpas. Genom 
att tillämpa även 
SRL i 
undervisningen 
tillsammans med 
RT, ökar 
medvetenheten för 
lärandet på ett 
metakognitivt plan. 
  

Något som tydligt 
framkommer i 
studien är att 
implementation av 
SRL är betydande 
då det främjar och 
kompletterar 
traditionell RT, 
specifikt för en 
helklassundervisnin
g. Eleverna intar i 
och med detta en 
ledande roll för sitt 
lärande.  

Mandel, E., Osana, 
H. P., & Venkatesh, 
V. (2013). 
Addressing the 
Effects of 
Reciprocal 
Teaching on the 
Receptive and 
Expressive 
Vocabulary of 1st-
Grade Students. 
Journal of Research 
in Childhood 
Education, 
Vol.27(4), ss.407–
426.  

Undersöka 
effekterna av att 
tillämpa vissa 
strategier inom RT 
för att utöka 
elevernas 
ordförråd. Detta 
genom metoden 
ART (Adapted 
Reciprocal 
Teaching) 

Första urval: 50 
deltagare i årkurs 
1. 
Andra urval: 44 
deltagare i årskurs 
1 (bortfall på 6 
deltagare som inte 
hade engelska som 
modersmål). 
 
Två klasser delades 
slumpmässigt in i 
två undergrupper 
(en ART-grupp och 
en SR-grupp) 
genom en 

Kvantitativ 
Kvasi-experimentell 
design 

Bygger på 
generativ 
inlärningsteori som 
förespråkar att 
elever är aktiva i sin 
egen 
inlärningsprocess.  
 
Undersökningen 
påvisar att elever 
som varit mer 
aktiva i sin 
inlärningsprocess, 
med hjälp av att 
dela upp RT, förstår 
tillämpningen av 

Det var tydligt att 
eleverna var 
tvungna att ta mer 
ansvar i 
undervisningen när 
de arbetade genom 
ART. Studien 
belyser också hur 
noggrant utvalda 
uppgifter utifrån 
strategiernas 
tillämpning kan 
förbättra och 
utveckla elevers 
ordförråd.  



 

 
 

 slumpmässig 
nummergenerator.    
 
11 respektive 12 
elever ifrån vardera 
klasser, totalt 23 
ingick i ART-
gruppen 
(experimentgruppe
n).  
 
11 respektive 10 
elever ifrån vardera 
klasser, totalt 21 
ingick i SR-gruppen 
(kontrollgruppen).  
 
Ett för-test och ett 
efter-test gjordes 
med fokus på 
elevernas 
vokabulär. 
 
 

varje strategi 
bättre och ökar sitt 
ordförråd avsevärt.   

Tarchi, C. & Pinto, 
G. (2016). 
Reciprocal 
teaching: Analyzing 
interactive 
dynamics in the co-
construction of a 
text's meaning. The 
Journal of 
Educational 
Research, 
Vol.109(5), ss.518–
530. 
 

Analysera om 
Reciprocal 
Teaching (RT) 
aktiverar en 
mångfald i 
diskussioner, 
kommunikativa 
funktioner och 
interaktion 
sekvenser; och för 
att avgöra om RT 
måste baseras på 
tidigare arbete 
med elevens 
samarbets- och 
samarbetsfärdighet
er för att vara 
effektiva 
(kontextberoende 
kontra kontext 
självständighet). 

43 elever i årskurs 
3 deltog. Tre olika 
skolor, en klass per 
skola. Tre lärare 
deltog också. 
Urvalet gjordes 
genom lärares 
intresse för att 
utforska RT som 
metod. En av de tre 
klasserna tillhörde 
en italiensk 
montessoriskola. 
Resterande två var 
”klassiska” skolor.  
 
Två metoder 
användes:  
1.Lärarcentrerad 
(eleverna arbetar 
först individuellt 
och sedan i hel 
klass). 
2.Elevcentrerad 
(arbetar i par och 
grupper, 
kommunikation är 
centralt). 
Jämfördes sedan 
för att se vilken 
metoden som gav 
bäst effekt. 
 
 

Kvalitativ och 
kvantitativ, Kvasi-
experimentell 
design 

Studien visar på att 
RT är en metod där 
läraren agerar 
stöttepelare för 
eleverna. För 
progression i 
läsförståelse krävs 
det att läraren intar 
en icke auktoritär 
roll, dvs. att 
eleverna styr sin 
egen undervisning 
mot fortsatt 
utveckling och 
förståelse.  

Sammanfattningsvi
s tyder denna 
studie på att RT 
redan från första 
implementation i 
klassrummet,  
oberoende av 
tidigare 
erfarenheter, 
skapar en 
interaktionsrik och 
bred undervisning i 
högre utsträckning 
än vad som 
förväntades i 
årskurs 3.  
 

Spörer, N., 
Brunstein, J. & 
Kieschke, U. (2009). 
Improving 
students’ reading 

Syftet var att 
undersöka 
effekterna av tre 
olika former av 
läsförståelsestrateg

Totalt 210 elever 
från årskurs 3 till 6, 
uppdelade på två 
skolor.  
 

Kvantitativ 
Kvasi-experimentell 
design 
 
 

Studien visar att de 
elever som fått 
undervisning i 
traditionell RT ökat 
sin förståelse mer 

Viktigt att belysa är 
att IG gav bättre 
resultat än 
kontrollgruppen 
men att RT gav 



 

 
 

comprehension 
skills: Effects of 
strategy instruction 
and reciprocal 
teaching. Learning 
and Instruction, 
Vol. 19, ss.272-286. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ier på elever i de 
yngre åldrarna.  
 
Fyra hypoteser: 
 
1. De tre 
interventionsgrupp
erna (RT, RTP, IG) 
jämfört med 
kontrollgruppen 
skulle visa på ökade 
effekter av 
läsförståelse.  
2. RT och RTP (p = i 
par) skulle visa sig 
mer effektivt i att 
öka eleverna 
självreflektion och 
metakognition. 
Kombinationen av 
en 
läsförståelsestrateg
i tillsammans med 
RT skulle vara mer 
framgångsrikt än 
ingenting alls. 
3. Användandet av 
lässtrategien RT 
antogs ha mest 
effekt vad gäller att 
tillämpa den på 
läsförståelseuppgift
er och att den 
kunskapen om hur 
strategin används 
skulle följa med 
eleverna även efter 
interventionen.  
4. Man antog att 
RT och RTP skulle 
visa liknande 
effekter i att fostra 
eleverna att öka sin 
läsförståelse.  
 
En frågeställning:  
 
I vilken 
utsträckning skiljer 
sig RTP från RT när 
det gäller att 
påverka 
lässtrategier? 
 

En skola valdes 
slumpmässigt ut att 
agera som 
kontrollgrupp där 
traditionell 
språkundervisning 
bedrevs.  
 
Den andra skolan 
delades upp i två 
interventionsgrupp
er, i den ena 
gruppen bedrevs 
undervisning 
utifrån RT och RTP 
medan den andra 
gruppen arbetade 
genom metoden IG 
(vägledd 
undervisning) där 
lärarens roll var att 
guida eleverna. 
Dock fick eleverna 
ej tillåtelse att 
agera 
diskussionsledare 
som annars den 
traditionella RT-
modellen 
förespråkar. 
 
Ett för-test och ett 
efter-test gjordes 
med fokus på 
elevernas 
läsförståelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

än de elever som 
fått en alternativ 
undervisning (RTP 
och IG) och 
markant jämfört 
med 
kontrollgruppen. 
Elever i RTP-
gruppen fick inte 
lika stort utrymme 
att diskutera då 
deras diskussion 
var begränsad till 
endast dem två. De 
elever som fått 
möjlighet att 
diskutera i grupp 
gav bättre resultat 
än dem i par. 
Elever som fått den 
traditionella 
undervisningen i RT 
visade efter 12 
veckor att de 
bibehållit sin 
kunskap av att 
tillämpa RT för att 
förstå en text.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

störst effekt av 
dem alla. Något 
som framkom var 
att elever som fick 
möjlighet att 
diskutera i mindre 
grupper fick bättre 
resultat i det långa 
loppet än dem i 
par. Därav dras 
slutsatsen att 
diskussion i 
smågrupper är 
betydande för att 
främja 
läsförståelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Schünemann, N., 
Spörer, N., 
Völlinger, V. & 
Brunstein, J. 
(2017). Peer 
feedback mediates 
the inpact of self-
regulation 
procedures on 

Studiens syfte var 
att belysa 
gruppkonstellation
er i undervisningen 
av RT och dess 
effekter. 
 
Fyra hypoteser: 
 

Total 12 klasser i 
årskurs fem valdes 
slumpmässigt ut att 
ingå i en RT + SRL 
grupp (76 elever i 
19 grupper) eller 
en RT grupp (91 
elever i 24 
grupper). 

Kvantitativ 
Kvasi-experimentell 
design 

Visar på att elever 
som använder RT + 
SRL ger en mer 
utvecklad och 
mångsidig 
återkoppling av hur 
strategierna 
används utan att 
läraren är med och 

Användandet av 
lässtrategierna RT + 
SRL visar tydligt att 
eleverna får med 
sig goda redskap 
för att bedriva sin 
undervisning på ett 
självständigt och 
skickligt sätt. Detta 



 

 
 

strategy use and 
reading 
comprehension in 
reciprocal teaching 
groups. 
Instructional 
Science, Vol. 45, ss. 
395-415. 
 

1. RT + SRL 
tillsammans 
kommer ge mer 
positiva effekter på 
elevers 
läsförståelse än 
grupper som 
endast undervisas 
genom RT.  
2. Elever som 
undervisas i RT + 
SRL ger feedback 
av högre kvalité till 
varandra än de 
elever som endast 
undervisas i RT.  
3. Desto mer som 
krävs av elever i RT 
+ SRL när det 
kommer till 
läsförståelseuppgift
er, desto mer 
förväntas ifrån 
diskussion och 
kamratrespons.  
4. 
Läsförståelseuppgif
ter där strategin 
tillämpas ökar 
läsförståelsen.   
 

 
Tre klasser ingick 
en kontrollgrupp. 
167 (84 flickor och 
83 pojkar) 
femteklassare blev 
filmade. 
 
I början, i mitten 
och i slutet av 
interventionen 
observerade en 
icke-deltagare 
lärarens beteende i 
att klargöra 
instruktioner, 
individuella 
undervisningsmeto
der, ordningsregler 
och hur de stöttade 
och motiverade 
eleverna.  

stöttar upp. 
Eleverna är mer 
uppgiftsorienterad
e och följer sina 
uppgifter mer 
strategiskt och 
fokuserat än de 
som undervisats 
genom traditionell 
undervisning i RT.  

i sin tur gynnar 
även läraren som i 
dagens samhälle 
ofta bedriver sin 
undervisning 
ensam i 
klassrummet. 
Läraren behöver 
därför inte styra 
eleverna utan kan 
förlita sig på att 
eleverna själva 
arbetar effektivt. 
Studien visar också 
att kombinationen 
av RT + SRL ger 
goda effekter på 
elevers 
läsförståelse. 

Spörer, N. & 
Schünemann, N. 
(2014). 
Improvements of 
self-regulation 
procedures for fifth 
graders’ reading 
competence: 
Analyzing effects 
on reading 
comprehension, 
reading strategy 
performance, and 
motivation for 
reading. Learning 
and Instruction, 
Vol. 33, ss.147-157. 
 

Syftet med studien 
var att jämföra 
effekterna av RT + 
SIP (Strategy 
Implementation 
Procedure) och RT 
+ ORP (Outcome 
Regulated 
Procedures) med 
RT + SRL.  
 
Tre hypoteser: 
 
1. De elever som 
fick undervisning i 
RT + SIP, RT + ORP 
och RT + SRL skulle 
prestera bättre än 
elever som endast 
undervisade i RT.  
2a. Eleverna som 
fick RT+ SIP och RT 
+ SRL skulle visa 
högre kvalité 
genom 
tillämpandet av 
lässtrategierna och 
därmed prestera 
bättre än RT och RT 
+ ORP 
2b. Eleverna som 
tillämpade RT + 

Totalt 24 klasser i 
årskurs fem från tio 
olika skolor. Två 
olika städer, i en 
stad valdes två 
olika metoder ut 
att tillämpades och 
i den andra staden 
två andra metoder.  
 
Ett för-test och ett 
efter-test gjordes 
med fokus på fyra 
olika 
läsinterventioner.  
 
Alla fyra 
interventionerna 
tillämpades under 
två månader.  
 

Kvantitativ 
Kvasi-experimentell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visar på att alla de 
tre metoderna gav 
högre effekter än 
traditionell RT. 
Dock visade de två 
metoder där SRL 
delats upp till RT + 
SIP och RT + ORP 
båda två bidrog till 
en högre effekt än 
RT + SRL.  
 

En problematik 
som forskarna 
belyser är att även 
om RT + SRL är mer 
effektivt än enbart 
RT så kanske 
innehållet i RT +SRL 
blir för mycket för 
eleverna. Därmed 
bidrar till en 
kognitiv 
överbelastning 
jämfört med SIP 
och ORP.  



 

 
 

ORP och RT + SRL 
lärde sig att bättre 
förstå sin egen 
progression. RT + 
ORT och RT + SRL 
elever skulle nå en 
högre 
läsmotivation över 
tid samt nå högre 
resultat i 
jämförelse med RT 
+ SIP.  
3a. RT + SIP och RT 
+ SRL elever skulle 
lyckas bättre i att 
bemästra strategin 
RT och därför också 
öka deras 
läsförståelse i en 
större utsträckning 
än RT elever.  
3b. RT + ORP och 
RT + SRL skulle 
bidra med att öka 
läsmotivationen 
och därmed deras 
kunskaper.  
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