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  Matilda Wiewegg 

Sammanfattning 

Forskningen som ingår i den här studien undersöker effekten av att använda reciprocal 

teaching för, i huvudsak, lässvaga elever för att utveckla deras läsförståelse. I den tidigare 

forskningen som ingår i studien jämförs olika elevgrupper som arbetar utifrån fyra olika 

arbetssätt. Dessa arbetssätt innefattar reciprocal teaching, en annan läsförståelsemetod, enbart 

samma material eller att eleverna endast deltar i den ordinarie läsundervisningen. Syftet med 

analysen är att undersöka hur reciprocal teaching kan utveckla lässvaga elevers läsförståelse. 

Metoden som används till den här studien är en systematisk litteraturstudie. Olika sökord och 

kriterier har formats utifrån den gällande frågeställningen, som sedan har använts för att 

systematiskt söka efter relevant tidigare forskning. 

Genom analysen av de forskningsartiklar som ingår i studien, kan man se att reciprocal 

teaching är en gynnsam metod för att utveckla lässvaga elevers läsförståelse oavsett ålder, 

geografiskt område, intellektuella svårigheter eller kulturell bakgrund. Eleverna får under de 

olika studiernas gång göra olika tester på bland annat sin läsförståelse, för att se hur och om 

den utvecklas. De får även göra tester några veckor efter studiernas slut vilka visar på att 

eleverna bibehåller sina kunskaper samt att de även fortsätter utvecklas och förbättrar sina 

resultat. Något som är betydelsefullt att tänka på när metoden reciprocal teaching används i de 

lägre åldrarna, är att den behöver anpassas efter elevernas tidigare kunskaper. Anpassas den 

inte bidrar det till att eleverna inte kan använda metoden på ett fördelaktigt sätt och stjälper 

mer än vad den hjälper deras läsförståelseutveckling. I arbetet med metoden är lärarens roll 

otroligt betydelsefull. Får inte eleverna den vägledning av läraren i början som de behöver, 

kan de heller inte använda metoden på det sätt som gynnar deras läsförståelseutveckling på 

det sätt som metoden är skapad för. 

Nyckelord: Läsförståelse, Grundskola, Reciprocal teaching. 
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1. Inledning 
 

“Många tror att när ett barn har knäckt läskoden - då kommer resten av sig själv. Men det 

stämmer inte. Det är först då som den riktigt stora utmaningen börjar: Att förstå det man 

läser.” (Reichenberg 2014, s. 5) 

  

Något jag har funnit vara en betydande och central del i elevernas arbete med texter, under 

min grundlärarutbildning, är deras läsförståelse. När jag går till mig själv är det något som jag 

har saknat under mina senare skolår samt under min grundlärarutbildning. Saknaden av olika 

strategier, för att kunna skapa en djupare förståelse för textens budskap, genererar i ett hinder 

och en känsla av utanförskap infinner sig snabbt anser jag. Jag känner att betydelsefull 

kunskap kan gå förlorad, vilket i sin tur bidrar till en lägre självkänsla och ett lägre 

självförtroende hos individen. Vidare kan det resultera i att individen inte litar på den kunskap 

hen har och på så sätt inte vågar stå upp för sina tankar och åsikter om texten. 

 

I dagens samhälle krävs det att individen har en god läsförståelse. Utan det skapas ett 

utanförskap eftersom individen inte kan följa med i det som händer i samhället. Det bidrar i 

sin tur till att en god läsförståelse blir en demokratisk rättighet menar Körling (2003, s. 13 – 

14). Det i sin tur gör att läs- och skrivinlärningen blir en av de mest betydelsefulla 

byggstenarna i den undervisning som sker i skolan. Vidare framhåller Reichenberg (2014, s. 

7) att läsförståelsen är med och påverkar elevens kunskapsutveckling i flera ämnen. Det är 

bland annat till följd av den läsförståelse eleven besitter som hen kan utveckla sin kunskap, 

vilket gör att det blir en betydelsefull del av elevens kunskapsinlärning.  

 

Ahlén (2003, s. 191) beskriver hur elever som har knäckt läskoden, men saknar läsförståelsen 

benämns som lässvaga elever. Författaren menar att lässvaga elever behöver stöttning i sin 

utveckling, vilket leder vidare till Reichenbergs (2014, s. 84) beskrivning av hur strukturerade 

textsamtal kan gynna elevers läsförståelse. En metod Reichenberg (2014, s. 86) presenterar är 

reciprocal teaching som, Annemarie Sullivan Palincsar och Ann. L Brown utformade i början 

av 1980-talet. Författaren poängterar även hur betydelsefull lärarens roll är för eleven, vilket 

även blir tydligt i denna metod. Syftet med reciprocal teaching var att den skulle hjälpa 

lässvaga elever på högstadiet, men har sedan den utformades använts för olika årskursen.  
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Enligt de tidigare internationella undersökningarna PISA och PIRLS från 2006 - 2012 sjönk 

läsförståelsen hos de svenska eleverna beskriver Reichenberg (2014, s. 7 - 8). Undersökningar 

stärker betydelsen av att arbeta med elevernas läsförståelse redan i de yngre skolåren. Det för 

att förebygga att eleverna blir lässvaga. Vidare ska skolan ge eleverna olika verktyg för att 

klara vardagen i samhället och bli demokratiska medborgare (Skolverket 2011). Det gör 

läsförståelsen till en betydelsefull del sammanhanget som Körling och Reichenberg ovan 

beskriver.  

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag stött på läsförståelsemetoden En läsande 

klass. En läsande klass är en läsförståelsemetod som Martin Widmark (2014, s. 6 - 7) var 

initiativtagare till. Gonzales et al. (2014, s. 11 - 12) beskriver hur En läsande klass bygger på 

tre olika läsförståelsemetoder, däribland reciprocal teaching. I arbetet med En läsande klass 

får elever arbeta med fem olika figurer, spågumman, reportern, detektiven, cowboyen och 

konstnären. Figurerna representerar fem olika läsförståelsestrategier eleverna kan arbeta med 

under textsamtal, för att få en djupare förståelse för textens innehåll (Gonzales et. al. 2014, s. 

13 – 15). Fyra av de fem strategier i En läsande klass kan kopplas till de fyra strategier som 

reciprocal teaching innehåller. Eleven ska summera, ställa frågor, reda ut oklarheter samt 

förutspå vad texten handlar om (Palincsar och Brown 1984, s 120). Utifrån mina tidigare 

erfarenheter av hur betydelsefullt det är med en god läsförståelse och det jag har mött när jag 

varit ute på den verksamhetsförlagda utbildningen, finner jag läsförståelseförmågan som en av 

de viktigaste byggstenarna att ge eleverna i mitt framtida yrke som lärare. 

 

1.2 Syfte och Frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka, utifrån tidigare forskning, om reciprocal teaching 

kan användas för att utveckla lässvaga elevers läsförståelse i de lägre skolåren. 

 Vad säger forskningen om hur reciprocal teaching kan utveckla läsförståelse hos 

lässvaga elever i de lägre skolåren? 

2. Bakgrund 
I kapitlets första avsnitt presenteras en genomgång om vad eleven ska kunna enligt 

styrdokumenten relaterat till läsförståelse. I nästa avsnitt presenteras resultat utifrån PIRLS-

rapporten från 2012 relaterat till läsförståelse. Därefter presenteras ett avsnitt som berör 

läsförståelsens innebörd i relation till elev och lärare. Kapitlets avslutande del behandlar 

metoden reciprocal teaching, hur den fungerar samt des innebörd.   
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2.1 Styrdokument 

Skolan ska förmedla kunskaper till eleverna för att de ska kunna utvecklas till självständiga 

demokratiska individer. Det är med hjälp av språket som eleven kan ta till sig ny kunskap och 

förmedla sina åsikter, vilket gör det till en betydelsefull del i undervisningen. Eleverna ska 

genom att använda olika lässtrategier kunna läsa mellan raderna och på så sätt förstå textens 

djupare budskap (Skolverket 2011, s. 223). Vidare ska de, i ämnet svenska enligt 

kunskapskraven för godtagbara kunskaper i årskurs tre kunna “[…] använda lässtrategier på 

ett i huvudsak fungerande sätt.” Eleven ska även visa att hen har en grundläggande 

läsförståelse samt kunna diskutera och framföra sina tankar om den läst textens budskap 

(Skolverket 2011, s. 227).   

 

2.2 PIRLS 

I PIRLS rapporten från 2011 (Skolverket 2012, s. 80 - 81) kan man se att elevers läsförmåga 

blir allt sämre i de lägre åldrarna och följer med genom hela deras skolgång. Det är även allt 

färre elever som presterar på en högre nivå i sin läsfärdighet samt att antalet elever som ligger 

på en låg eller medelnivå ökar. Det kan i sin tur skapa problem för dem när de kommer högre 

upp i årskurserna och det ställs högre krav på deras läsförståelsekunskaper. I den 

läsundervisning som bedrivs i den svenska skolan visar det sig, enligt PIRLS rapporten 

(Skolverket 2012 s. 85 - 86), att eleverna inte arbetar med lässtrategier på samma sätt och lika 

ofta som elever i andra länder. Det blir då missgynnande för de som behöver hjälp med att 

utveckla sin läsförståelse. Eleverna går på så sätt miste om en betydelsefull del i sin 

kunskapsutveckling, vilket medför att deras skolgång påverkas negativt. När eleverna arbetar i 

grupp och ges möjlighet till att diskutera texter utifrån olika lässtrategier kan deras 

läsförståelse utvecklas menar Skolverket (2012, s. 85 - 86).  

 

2.3 Läsförståelse 

Reichenberg (2014, s. 5) beskriver hur betydelsefull en strukturerad undervisning är. En 

strukturerad undervisning erbjuder eleverna en god chans till att läsa olika texter och med 

hjälp av olika strategier utveckla en god läsförståelse. Vidare framhåller Skolverket (2016, s 

8) vikten av att börja arbeta med läsförståelse redan i de yngre åldrarna. Detta för att det 

påverkar hela elevens skolgång och dess förmåga att ta till sig kunskap. Westlund (2014, s. 69 

- 71) beskriver hur begreppet läsförståelse inte är helt enkelt att definiera. Författaren menar 

att en god läsförståelse innebär att individen har tillgång till bland annat olika strategier, 
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tidigare erfarenheter samt motivation. Genom det kan eleven sedan utveckla en läsförståelse. 

Det bildas en dialog mellan texten och läsaren och när läsaren på ett djupare plan kan läsa 

mellan raderna, skapas en relation mellan läsaren och texten vilken annars uteblir. Samtidigt 

kan elevens motivation och läslust utvecklas än mer om hen får de verktyg som kan stärka 

läslusten. Eleven kan på så sätt finna en djupare förståelse för textens innehåll och att den på 

så sätt blir mer intressant (Skolverket 2016, s. 21). 

 

Westlund (2014, s. 70) menar att en betydelsefull faktor för att eleverna ska kunna utveckla 

sin läsförståelse är att de får möjlighet till att vara aktiva kring en text. De ska ges möjlighet 

till att kunna resonera, reflektera samt diskutera kring textens innehåll för att kunna skapa en 

djupare förståelse för textens budskap. Dock menar författaren att eleverna allt för ofta bara 

möter olika tester som ska stämma av deras kunskaper kring läsförståelsen. Det skapar i sin 

tur en negativ bild av arbetet för dem. Läraren behöver låta eleverna utbyta tankar och 

diskutera kring den text de läst för att skapa en positiv bild av arbetet (Westlund 2014, s. 70).  

 

Något som har stor betydelse för elevernas framgångar i skolan är klassrumsklimatet. Det är i 

klassrummet som de ska finna sin trygghet, för att kunna ta till sig all den kunskap som 

förmedlas för att sedan kunna ta steget vidare ut i livet. Ett tryggt klassrumsklimat bidrar till 

att eleverna lättare kan dela den kunskap de har med varandra och på så sätt ta sin kunskap till 

en högre nivå (Körling 2003, s. 20 - 21). Även Westlund (2014, s.159 - 160) belyser hur 

betydelsefullt det är med ett tryggt klassrumsklimat. Ett tryggt klimat och en strukturerad 

undervisning samt tydliga ramar gynnar eleverna i de lägre skolåren. Vidare behöver läraren 

ge alla elever ett individuellt stöd, för att de sedan ska kunna ta ett eget ansvar och bli 

medvetna om sina egna styrkor och svagheter. Författaren påtalar vidare att det är 

betydelsefullt för läraren att ge eleverna uppgifter som utmanar deras kunskaper, men 

samtidigt inte är för svåra. Samtidigt är det av vikt att ge det stöd som eleverna behöver för att 

de ska kunna gå vidare till mer komplicerade texter. Westlund (2014) betonar att det är av vikt 

att eleverna får lära sig att använda olika strategier. Det kan i sin tur hjälpa dem att utveckla 

deras läsförståelse.  

 

Reichenberg (2014, s. 74 - 75) betonar vikten av att ge eleverna verktyg för att bli en aktiv 

läsare. Eleven blir en aktiv läsare när hen kan ställa olika frågor till texten och på så sätt 

skapas ett djup i läsningen. Frågor som ibland bara berör just det som står skrivet, men även 

frågor som kräver att eleven går på djupet och läser mellan raderna. En viktig uppgift för 



  Matilda Wiewegg 

5 
 

läraren blir då att träna eleverna på att ställa dessa frågor till den text de arbeta med. Något 

som även har betydelse för hur eleven kommer att svara på frågor om texten och hur hen 

tolkar den är deras tidigare erfarenheter. Beroende på vad de har för tidigare erfarenheter och 

kunskaper kan hen tolka textens budskap olika, men även ha svårt att förstå den (Reichenberg 

2014, s. 77 - 79). Författaren beskriver även att elevernas förkunskaper inverkar på hur de 

tolkar en text, vilket kan vara betydelsefullt att synliggöra för dem. Olika förkunskaper kan 

bidra till att olika individer tolkar en text på olika sätt, men genom att diskutera den 

tillsammans kan eleverna få upp ögonen för det som den ensamma individen kanske inte ser 

själv. Vidare menar Reichenberg (2014, s. 84 - 93) att det finns olika metoder som innefattar 

textsamtal vilka kan hjälpa eleverna att förbättra sin läsförståelse. En metod är reciprocal 

teaching, som Palincsar och Brown skapade i början av 1980 - talet vilken kommer att 

presenteras nedan.  

 

2.4 Reciprocal teaching 

Wolmarans (2016, s 4) framhåller att läsförståelsen är ett av de viktigaste verktygen eleverna 

får i skolan. En god läsförståelse kan vara avgörande för hur de klarar sig i skolans olika 

ämnen, vilket gör det betydelsefullt att eleverna får kunskaper kring hur olika lässtrategier 

fungerar. Det för att kunna utveckla sin läsförståelse. Ett sätt som kan få eleven att utveckla 

sin läsförståelse är när de arbetar med reciprocal teaching. När eleven får strategier för hur 

hen kan utveckla sin läsförståelse, gynnar det inte bara deras skolgång utan även den 

läsförståelse individen bär med sig hela livet. Dock är reciprocal teaching en metod som 

läraren inte kan använda under endast ett fåtal lektioner, utan det är en metod som kräver sin 

tid (Palincsar och Brown 1984, s. 122 - 123). Palincsar och Brown (1984, s. 123) beskriver att 

läraren först ska finnas där som stöd och guida eleverna genom metoden, tills de själva 

behärskar den. Dock ska läraren fortfarande finnas där om de blir osäkra eller känner att de 

behöver hjälp för att komma vidare. Läraren kan då också utmana eleverna och ge dem den 

feedback de behöver för att ta sig vidare i sin kunskapsutveckling. Författarna menar att detta 

arbetssätt kan kopplas till Lev Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, som har 

sitt ursprung i den sociokulturella synen på individens lärande (Säljö 2013, s. 193 - 194). 

Säljö (2013, s. 193 – 194) beskriver vidare hur den närmaste proximala utvecklingszonen kan 

kopplas till att människan hela tiden kan utvecklar sina kunskaper. Utvecklingszonen är där 

individen är som känsligast för ny information och som ligger snäppet över det hen redan 

behärskar. Här blir då lärarens roll otroligt betydelsefull för att vägleda och delge eleverna ny 

kunskap. Samtidigt måste de vara noga med att läsa av så den nya informationen inte blir för 
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svår att processa för eleven. Det är en fin balansgång då det inte får bli för svårt vilket kan 

bidra till en motsatt effekt. Läraren måste finnas där och vägleda eleven men så småningom ta 

ett steg tillbaka när de behärskar mer och mer själv av den nya kunskapen.  

 

Palincsar och Brown (1984, s. 118) redogör för att det finns tre huvudfaktorer som har 

betydelse för elevens läsförståelse.  

1. Texten  

2. Elevens förkunskaper samt textens innehåll  

3. De strategier läsaren använder sig av för att förstå texten och kunna kringgå olika hinder 

som kan bidra till ett misslyckande.  

Texterna läsaren möter behöver vara välskrivna, så kallade läsvänliga texter. Läsarens 

förkunskaper kan även de spela roll för på vilken nivå hen kan förstå vad texten handlar om. 

När läsaren inte besitter strategier för hur hen ska kringgå olika hinder som uppstår i läsandet 

av en text, kan det bidra till att läsaren inte kan läsa mellan raderna. Det kan då resultera i att 

den som läser inte kan förstå textens djupare mening (Palincsar och Brown, 1984, s. 118). 

 

Palincsar och Brown (1984, s. 120) beskriver hur metoden reciprocal teaching bygger på fyra 

olika strategier läsaren kan använda sig av när hen läser en text. Läsaren ska: 

1. Summera  

2. Ställa frågor 

3. Reda ut oklarheter  

4. Förutspå  

När den som läser använder sig av dessa strategier kräver det att hen fokuserar och använder 

sina förkunskaper. När läsaren ska summera måste hen fokusera på huvudinnehållet och här 

blir det tydligt om läsaren har förstått texten. Om läsaren ska ställa frågor till texten krävs det 

även här att läsaren är fokuserad på texten och förståelsen av texten blir även här synlig. Reda 

ut oklarheter innebär att läsaren behöver vara kritiska mot innehållet och våga ställa sig 

frågande till innehållet om det är något de inte håller med om eller finner oklart. När eleverna 

förutspår får de chansen att genom sina tidigare erfarenheter och den lästa textens innehåll, se 

om de kan förutspå vad som kommer senare i texten och på så sätt utmana sig själva. 

Palincsar och Brown (1984, s. 121) beskriver hur dessa fyra aktiviteter bidrar till en ökad 

läsförståelse samt gör läsaren medveten om hen inte har förstått innehållet av texten. När 

läsaren använder sig av dessa strategier i en dialog mellan lärare/elev samt elev/elev menar 

författarna att lässvaga elever utvecklar sin läsförståelse. Läraren kan se vilken kunskapsnivå 
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de befinner sig på och det blir tydligt om de fyra olika strategierna används på ett korrekt sätt. 

Utifrån det kan läraren sedan ge feedback som bidrar till elevernas kunskapsutveckling 

(Palincsar och Brown 1984, s 168 - 169). 
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3. Metod 
I kapitlets första avsnitt beskrivs den metod som används för att besvara studiens 

frågeställning. En presentation av hur sökprocessen har gått till ges också. Kapitlets 

avslutande avsnitt presenterar hur de valda artiklarna har bearbetats för att finna ett resultat. 

 

3.1 Metodbeskrivning 

För att besvara frågeställningen som ligger till grund för den här studien, bedöms en 

systematisk litteraturstudie som Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) 

presenterar vara mest lämplig. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 20 - 23) beskriver hur den 

undervisning som sker i skolan ska utgå från vetenskap och beprövade metoder, vilket den 

systematiska litteraturstudien kan bidra till. Eriksson Barajas et al. (2013, s 27 - 28) beskriver 

vidare hur tydligheten i tillvägagångssättet i den systematiska litteraturstudien bidrar till 

transparens och att den öppet kan kritiskt granskas.    

 

3.2 Etiska aspekter 

Eriksson Barajas et al. (2013, s. 69 - 70) belyser att olika etiska överväganden beträffande 

urval och presentation av det resultat som framkommer, bör göras i en systematisk 

litteraturstudie. De artiklar som ingår i studien ska ha genomgått noggranna etiska 

överväganden. Oavsett om artiklarnas resultat stödjer frågeställningen eller inte ska deras 

resultat redovisas. De artiklar som ingår i studien ska arkiveras i 10 år på ett säkert sätt samt 

redovisas. Utifrån dessa tre riktlinjer samt frågeställningen har studien formats och ett resultat 

har kunnat arbetats fram. De artiklar som ingår i studien är redan dokumenterade samt att de 

frågor som ställs i studien inte berör någon person utan istället ställs till forskningen, bidrar 

till att dessa etiska aspekter redan har tagits hänsyn till. 

 

3.3 Sökprocessen 

Eriksson Barajas et al. (2013, s. 78) beskriver hur en eller flera olika kriterier för sökningen i 

olika databaser bestäms utifrån den gällande frågeställningen för studien. De sökord som 

sedan används är ord som går att koppla till den gällande frågeställningen. Även språket, år 

och studietyper är betydelsefulla att ha i åtanke när olika sökningar görs för att få ett brett 

eller avsmalnat sökområde. De primära och sekundära kriterier vilka presenteras här nedan, 

finns för att stödja den manuella avgränsningen som görs utifrån vilka träffar sökorden 

genererar.  
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 Primärt ska reciprocal teaching och reading comprehension/läsförståelse ingå i 

artikeln. 

 Studien ska beröra elever i de lägre skolåren.  

 Artikeln anses relevant för studien om reciprocal teaching jämförs med andra metoder. 

Dock är det inte något som ingår i något sökord vilket då blir ett sekundärt kriterium. 

 Ett sekundärt kriterium är att det ska bli en geografisk bredd på de artiklar som är 

relevanta för studien. En geografisk bredd på de artiklar som är relevanta för studien 

visar på att det är en metod som det finns ett brett internationellt perspektiv på. 

 

De databaser som har använts i studien är Google schoolar, Linguistics and language 

Behavior Abstract (LLBA) samt ERIC (EBSCO). Sökningarna dokumenteras sedan i en mall 

där datum, sökmotor, sökord, begränsningar, träffar, urval 1 och urval 2 presenteras (bilaga 

1). I urval 1 presenteras hur många träffar som ansågs relevanta utifrån deras rubriker och. I 

urval 2 presenteras så många träffar som ansågs relevanta utifrån att abstract, inledning och 

resultat lästes. 

 

Frågeställningen har brutits ner i tre olika delar och där har jag funnit tre olika 

nyckelkomponenter, vilket resulterade i fyra olika sökord. För att kunna göra en bred sökning 

och för att inte gå miste om relevant litteratur har ett sökord formulerats på svenska och tre 

sökord formulerats på engelska. 

De sökord som har använts är: 

”läsförståelse” 

“reading comprehension” 

“reciprocal teaching” 

“elementary school” 

 

Den första sökningen gjordes i databasen ERIC (EBSCO) (se bilaga 1) utifrån följande 

sökord: 

“reciprocal teaching” 

“elementary school” 

“reading comprehension” 

Sökningen avgränsades genom att fylla i peer reviewed, linked full text och att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan 1980 och 2017. Avgränsningen peer reviewed användes för att 

de artiklar som sökningen skulle resultera i skulle vara vetenskapligt granskade. Först gjordes 
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en sökning på vart och ett av sökorden för att jag skulle få en överblick över vad sökorden 

kunde generera för innehåll och antal träffar. Därefter sattes sökorden ihop med operatorn 

AND för att alla sökord skulle finnas med i en slutgiltig sökning. Genom att sätta ihop alla 

sökord med operatorn AND bidrog det även till en smalare sökning efter relevant forskning. 

(Eriksson Barajas et al. 2013, s.79 - 79). Sökningen bidrog genererade i sex träffar och efter 

en manuell avgränsning utifrån de tre ovanstående primära och sekundära kriterierna, 

kvarstod tre relevanta artiklar. 

 

I databasen Linguistics and language Behavior Abstract (LLBA) (se bilaga 2) började 

sökningen med sökordet “läsförståelse”. Sökningen genererade dock bara i en träff som inte 

fanns tillgänglig i fulltext, vilket bidrog till att sökorden endast blev på engelska. I den här 

databasen gick det inte att begränsa sökningen mer än till peer reviewed. Därav gick det inte 

att begränsa sökningen inom ett visst årtal eller med full linked text. De sökord som valdes 

var desamma som användes på ERIC (EBSCO): 

“reciprocal teaching” 

“reading comprehension”  

“elementary school” 

Först gjordes jag en sökning på varje enskilt sökord, för att sedan sätta ihop dem med 

operatorn AND. Den slutgiltiga sökningen genererade i 14 träffar varav jag fann två artiklar 

relevanta för studien efter den manuella avgränsningen. Några av de 14 artiklar som fanns 

med i sökningen hade även kommit fram när sökningen gjordes på ERIC (EBSCO), vilket 

gjorde att dessa valdes bort. Även de artiklar som inte gick att få i fulltext valdes bort. 

 

Under sökningen på Google Scholar (se bilaga 3) användes sökorden  

"reciprocal teaching"  

"läsförståelse".  

Även här användes operatorn AND för att koppla samman sökorden. "reciprocal teaching" 

AND "läsförståelse" gav 302 träffar. Efter att alla rubriker hade lästs valdes fem artiklar ut där 

abstract, inledning och resultat lästes. Av dessa fem artiklar fann jag tre som var relevanta för 

studien utifrån urval 1 och 2 samt primära och sekundära kriterierna. I den här databasen gick 

det inte att fylla i peer reviewed, årtal eller full linked text vilket bidrog till att många av de 

träffar som sökningen bidrog med var tidigare examensuppsatser, vilka inte var relevanta för 

urvalet av artiklar. 
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En av de artiklar som finns med i studien är Palincsar och Browns (1984) studie. Avsnittet 

Reciprocal teaching som finns i bakgrundskapitlet grundar sig även i denna studie samt att det 

var Palincsar och Brown som grundade metoden vilket gör den högt relevant att ha med. 

Studien genomgick inte samma sökprocess som de andra artiklar som valdes för att analyseras 

utan den genomgick den manuell sökning som utgick från Reichenbergs (2014, s. 138 – 144) 

referenser. Utifrån den referenslistan kunde jag sedan hitta Palincsar och Browns studie. Den 

ansågs även relevant utifrån urval 1 och 2 samt de primära och sekundära kriterier som de 

olika sökningarna har genomgått vilket stärkte betydelsen av att ha med den i denna studie.  

 

 

3.4 Tillvägagångssätt under analysen av de systematiskt utvalda artiklarna 

Eriksson Barajas et al. (2013, s. 160 - 163) beskriver hur analysarbetet av ett valt objekt 

innebär att man bryter ner och delar in det i olika mindre delar. Detta gjordes efter den 

manuella avgränsningen och de artiklar som skulle ingå i studien var valda. För att få en god 

översikt över varje studies innehåll har dessa fem punkter använts. 

1. Författare, titel, publiceringsår 

2. Undersökningens frågeställning / alternativt syfte  

3. Design, urval, bortfall, datainsamlingsmetoder 

4. Resultat 

5. Slutsatser 

Om frågeställning saknas till någon artikel beskrivs istället syftet. Utifrån dessa fem punkter 

analyseras sedan artiklarna utifrån de mönster, likheter och olikheter som påverkar hur 

metoden används för att kunna svara på den frågeställning studien vilar på. Efter det 

diskuteras sedan resultatet mot det bakgrundskapitel som finns i studien. 
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4. Resultat och analys 
 

4.1 Presentation av artiklarna 

Nedan kommer varje artikel presenteras utifrån de fem ovanstående punkterna. 

 

4.1.1 Artikel 1 

Titel, Författare och publiceringsår 

 Reciprocal Teaching of Comprehension-Fostering and Comprehension-Monitoring 

Activities 

 Annemarie Sullivan Palincsar och Ann L. Brown 1984 

 

Undersökningens frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka om elevers läsförståelse utvecklades när de arbetade med 

textsamtal utifrån fyra olika strategier. 

 

Design, urval, bortfall, datainsamlingsmetoder 

Den här studien är en jämförelsestudie där olika elevgrupper arbetade på olika sätt för att 

utveckla sin läsförståelse. Från början var det 37 sjundeklasselever som deltog i studien, varav 

24 var lässvaga. De 24 elever som var lässvaga hade blivit utvalda av sina lärare ur en större 

grupp för studien. De fick sedan genomgå ett test som Palincsar och Brown hade utformat och 

utifrån dessa kriterier så var det dessa elever som fick forma fyra olika arbetsgrupper till 

studien som pågick i 20 dagar (Palincsar och Brown 1984, s. 126).  

 

De 24 eleverna blev indelade i 4 grupper som arbetade på olika sätt. Eleverna fick göra olika 

tester för att se hur deras läsförståelse utvecklades under studien och för att se om elevernas 

utveckling skilde sig något åt beroende på hur de arbetade. Tre grupper gjorde för-, under och 

eftertester och en grupp gjorde endast för- och eftertester. En grupp arbetade med reciprocal 

teaching under studien. Eleverna arbetade två och två i cirka 30 minuter när de använde 

reciprocal teaching och samtalen spelades in för att sedan transkriberas och betygsättas av 

oberoende personer. En annan grupp fick arbeta med locating information där eleverna fick 

arbeta med samma material och göra samma tester som eleverna som arbetade med reciprocal 

teaching. De arbetade även två och två, men dock med en annan strategi där de skulle finna 

svar på olika frågor i en text. De två andra grupperna var kontrollgrupper där den ena gruppen 

fick arbeta med samma material som de andra två grupperna och göra dagliga tester för att se 
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hur de utvecklade sin läsförståelse, men de fick ingen specifik metod att använda sig av. Den 

fjärde och sista gruppen arbetade inte heller med någon specifik metod men fick inte heller 

möta samma material som de andra grupperna utan deltog i den ordinarie undervisningen. 

Dock gjorde de samma för- och eftertester som de andra grupperna, för att kunna mäta hur 

deras utveckling såg ut under studiens tid (Palincsar och Brown 1984, s. 126 - 127). 

 

Utifrån den första studien gjordes en andra studie för att se om metoden var lika effektfull. 

Det var då de ordinarie lärarna som höll i undervisningen. Undervisningen ägde rum i den 

ordinarie gruppkonstellationen som redan fanns i klasserna. Eleverna blev indelade i fyra 

grupper varav två var lässvaga elever och två grupper där eleverna var på en medelnivå i sin 

läsförståelse. I alla andra avseenden var studien likadan som studie 1 (Palincsar och Brown 

1984, s. 157).  

 

Resultat 

Utifrån de resultat Palincsar och Browns (1984) studien visade förbättrade eleverna som 

arbetade med reciprocal teaching sin läsförståelse markant i jämförelse med locating 

information och de andra testgrupperna. De som arbetade med reciprocal teaching höjde sina 

resultat från 20% till 60% rätt på testen under de veckor som de arbetade med reciprocal 

teaching i studie 1. Eleverna hade även kvar sina kunskaper under det test som de fick göra 

åtta veckor efter att studien hade avslutats, vilket stärker studiens resultat än mer (Palincsar 

och Brown 1984, s.156 - 157). Även i den andra studien gick det att se att de som arbetade 

med reciprocal teaching förbättrade sin läsförståelse markant i jämförelse med de andra 

eleverna. Studien visade även på att eleverna själva använde sig av metoden i andra ämnen då 

de såg hur mycket den hjälpte dem att förstå textens innehåll på ett bättre och djupare sätt 

(Palincsar och Brown, s. 160).  

 

Slutsatser 

En slutsats som går att göra utifrån studien var att eleverna höjde sina resultat i de fyra 

enskilda strategierna när de arbetade med reciprocal teaching. Författarna menade dock att det 

var helheten av metoden och inte någon enskild strategi som bidrog till den stora betydelsen 

för elevernas utveckling av deras läsförståelse. Palincsar och Brown (1984, s. 168) beskriver 

hur tidigare studier har gjort på enbart exempelvis summera eller reda ut oklarheter av en text 

och att dessa resultat visar på en förbättring av elevernas läsförståelse. Dock visar Palincsar 
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och Browns studie att reciprocal teaching bidrog med betydligt bättre resultat vilket tydliggör 

betydelsen av att arbeta med de fyra olika strategierna tillsammans.  

 

Metoden i sig själv bidrar till en ökad läsförståelse, samt till läraren på ett naturligt sätt kan se 

var eleverna befinner sig och visa dem hur individer med en god läsförståelse arbetar med en 

text för att förstå och komma ihåg den (Palincsar och Brown 1984, s. 168 – 169). En annan 

slutsats som kan dras utifrån denna studie är hur betydelsefullt det är för läraren att se när hen 

ska ta ett steg tillbaka och låta eleven själv praktisera metoden. Genom att ta ett steg tillbaka i 

rätt ögonblick ger läraren eleven en chans att utveckla sina kunskaper än mer. På så sätt 

utmanar läraren även eleven i hens kunskapsutveckling genom att inte stötta och leda eleven i 

rätt riktigt hela tiden. Samtidigt blir det betydelsefullt att poängtera vikten av att inte försvinna 

helt utan finnas där som stöd om eleven inte klarar sig själv. Lärarna drog i den andra studien 

slutsatsen om att när de väl hade lärt sig hur metoden fungerade och sett dess Positiva resultat, 

ville de fortsätta använda metoden i den ordinarie undervisningen, även efter studiens slut 

(Palincsar och Brown 1984, s. 166 - 167). 
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4.1.2 Artikel 2 

Titel, Författare och publiceringsår  

 Reciprocal Teaching Improves Standardized Reading-Comprehension Performance in 

Poor Comprehenders. 

 Linda M. Lysynchuk, Michael Pressly, Nancy J. Vye 1990 

 

Undersökningens frågeställningar 

Studiens syfte var att undersöka effekterna av att använda reciprocal teaching för att utveckla 

lässvaga elevers läsförståelse. Eleverna skulle vara från olika åldrar och befinna sig i sin 

ordinarie undervisningsgrupp med sina ordinarie lärare.  

 

Design, urval, bortfall, datainsamlingsmetoder 

Denna studie jämför sig med Palincsar och Browns (1984) studie där de utformade metoden 

reciprocal teaching. Eleverna i Palincsar och Browns studie gick i årskurs sju vilket bidrog till 

att M. Lysynchuk, Pressly och J. Vye (1990) ville undersöka om metoden även fungerade på 

elever som gick i de lägre årskurserna. 36 elever i årskurs fyra från sex olika skolor och 36 

elever i årskurs sju från två olika skolor deltog i studien. Det var 18 elever i reciprocal 

teaching-grupperna och 18 elever i kontrollgrupperna i varje årskurs. Kontrollgrupperna 

arbetade med samma material men använde sig inte av någon specifik metod under studien 

(M. Lysynchuk, Pressly och J. Vye 1990, s. 472 – 473).  

 

Inga elever med inlärningssvårigheter deltog i studien, vilket återspeglade hur Palincsar och 

Browns studie såg ut. Eleverna fick göra för- och eftertester för att kunna mäta om det 

uppstått någon skillnad i deras läsförståelse under den tid de deltagit i studien. Utifrån de 

förtester som eleverna fick göra där deras förkunskaper mättes delades de sedan in i olika 

mindre grupper. Kontrollgruppen arbetade med samma material under samma antal lektioner 

och med samma lärare, men använde sig inte av reciprocal teaching. Eleverna som deltog i 

kontrollgruppen i Palincsar och Browns studie deltog endast i för- och eftertesterna (M. 

Lysynchuk, Pressly och J. Vye 1990, s. 473).  

 

När studien började var eleverna jämna i sina läsförståelsekunskaper. De fick arbeta i mindre 

grupper med två till fem elever i varje grupp under de 13 dagarna arbetet pågick, till skillnad 

från Palincsar och Browns studie där eleverna arbetade i par. Under studien var det tre 
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personer som observerade de olika elevgrupperna för att se och dokumentera hur deras 

läsförståelse utvecklades (M. Lysynchuk, Pressly och J. Vye 1990, s. 474 – 475). 

 

Resultat 

Studien visar att metoden reciprocal teaching gynnar lässvaga elevers läsförståelseutveckling. 

Utifrån den jämförelse M. Lysynchuk, Pressly och J. Vye gör med Palincsar och Browns 

studie visar den även att elever i de lägre åldrarna förbättrar sin läsförståelse när de arbetar 

med reciprocal teaching (M. Lysynchuk, Pressly och J. Vye 1990, s. 479-480). 

 

Slutsatser 

De elever som arbetade med reciprocal teaching och kontrollgrupperna arbetade med samma 

material och samma lärare. Det bidrog till att författarna kunde dra slutsatsen att elevernas 

skilda resultat inte berodde på materialet eller om de hade någon speciell lärare, utan det var 

metoden i sig som bidrog till resultatet. (M. Lysynchuk, Pressly och J. Vye 1990, s. 480). En 

annan slutsats författarna kunde göra utifrån studien var att elevernas läsförståelse kunde 

förbättras än mer om de fick fortsätta arbeta med metoden under en längre tid än de 13 

tillfällena som de fick under denna studie (M. Lysynchuk, Pressly och J. Vye 1990, s. 480 – 

481). 

 

4.1.3 Artikel 3 

Titel, Författare och publiceringsår  

 An Intervention Study in Grade 3 Based Upon Reciprocal Teaching 

 Monica Reichenberg och Kent Löfgren 2014. 

 

Undersökningens frågeställningar / alternativt syfte 

Vilka effekter har reciprocal teaching på elevers läsförståelse? 

 

Design, urval, bortfall, datainsamlingsmetoder 

Studien genomfördes under en 12 veckors period och innefattade 30 elever och tre lärare. Två 

gånger i veckan under ca 15 - 20 minuter arbetade lärarna och eleverna med olika textsamtal 

och använde metoden reciprocal teaching. Varje grupp innehöll 15 elever. Under den 12-

veckors period studien genomfördes var det några elever som flyttade, vilket gjorde att antalet 

deltagande elever varierade. Dock var det inte något som påverkade resultatet eftersom det 

var så få som föll bort under studiens gång. Ett kriterium som fanns för vilka som skulle delta 
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i studien var att de skulle gå i tredje klass och bo i ett område som hade ett socialt 

utanförskap. Valet av att studera större elevgrupper var för att lärare oftast undervisar i större 

grupper än mindre och de ville undersöka om metoden var lika effektiv trotts en större 

elevgrupp. Elevernas vårdnadshavare informerades om studien som eleverna skulle delta i och 

att deltagandet var frivilligt. Namn på skola och elever var fiktiva i studien för att inte avslöja 

vilken skola och vilka elever som deltog. Genom olika läsförståelsetester och videoinspelade 

textsamtal som transkriberades samlade författarna in testdata som sedan analyserades 

kvalitativt. De olika testdata som samlades in innan, under och efter studien kompletterade 

varandra och syftet var att skapa en design som kunde mäta resultaten över tid (Reichenberg 

och Löfgren 2014, s. 125 – 126). 

 

Bortsett från de fyra olika strategierna, summera, ställa frågor, reda ut oklarheter samt 

förutspå lade författarna till en ny strategi de kallade nya ord. För att ta bort 

svårighetsstämpeln på nya ord så skulle lärarna fråga om eleverna kunde se några nya ord 

istället för att fråga om de hittade några svåra ord. För att lärarna skulle känna att de 

behärskade metoden på en bra nivå höll författarna olika seminarier där lärarna fick praktisera 

metoden tillsammans med varandra innan, under och efter studien (Reichenberg och Löfgren 

2014, s. 126).  

 

Resultat 

Utifrån de läsförståelsetester eleverna deltog i innan, under och efter visade det på att deras 

läsförståelse förbättrades och att skillnaderna mellan elevernas kunskaper blev mindre. 

Standardavvikelsen ändrades från 3,2 poäng till 1,78 poäng vilket tydligt visade att de blev 

mer jämna i sina kunskaper. På förtestet eleverna gjorde hade de en medelpoäng på 10, där 

maxpoängen var 18. Under studiens gång kunde man se hur medelpoängen steg. På testet de 

gjorde under studien var medelpoängen 13,8 och på eftertestet visade medelpoängen på 14,6 

poäng. När eleverna gjorde läsförståelsetester några veckor efter att studien var avslutad hade 

deras medelpoäng fortsatt öka och den var då 16.9 poäng. De fortsatte alltså att förbättra sin 

läsförståelse även efter, vilket visade på goda resultat för studien (Reichenberg och Löfgren 

2014, s. 127 - 128). Resultatet visar även att gruppens storlek inte hade någon betydelse för 

användningen av metoden. Dock framhåller författarna att mindre grupper skulle kunna bidra 

till än bättre resultat (Reichenberg och Löfgren 2014, s.129). 

 

Slutsatser 
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De lärare som deltog i studien ansåg att det var en tidskrävande metod, men samtidigt 

betonade författarna vikten av läsförståelsens betydelse och hur det bidrar positivt till 

elevernas fortsatta skolgång och livet generellt. Författarna påtalade, efter studien, vikten av 

att arbeta med olika lässtrategier och på så sätt arbeta med elevernas läsförståelse. En stor del 

i metoden är att eleven själv ska leda samtal, men i denna studie var det endast läraren som 

ledde textsamtalen. Med risk för att det skulle bli en för svår uppgift för eleverna och att de 

skulle fokusera mer på att leda textsamtalet än att fokusera på textens innehåll. Dock visade 

resultaten på en förbättring även om metoden hade anpassats efter elevgruppens kunskapsnivå 

(Reichenberg och Löfgren 2014, s. 129).   

 

4.1.4 Artikel 4 

Titel, Författare och publiceringsår  

 Developing Reading Comprehension Among Students With Mild Intellectual 

Disabilities: An Intervention Study 

 Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg 2013 

 

Undersökningens frågeställningar / alternativt syfte 

Syftet med studien var att se om elever med intellektuella svårigheter kan utveckla sin 

läsförståelse, med hjälp av en strukturerad arbetsmetod. 

 

Design, urval, bortfall, datainsamlingsmetoder 

Eleverna fick arbeta med två olika metoder för att kunna jämföra med något. En grupp fick 

arbeta med reciprocal teaching och en grupp med inference teaching under studien (Lundberg 

och Reichenberg 2013, s. 89). Till skillnad från reciprocal teaching där eleverna ska ställa 

frågor till texten när de undersöker den, skulle de istället svara på frågor OM texten. När 

eleverna arbetade med inference teaching lades inte samma vikt vid deras kognitiva aktiviteter 

eller att arbeta med olika strategier som i reciprocal teaching. Inference teaching-modellen var 

även en mer lärarstyrd modell i jämförelse med reciprocal teaching (Lundberg och 

Reichenberg 2013, s. 92).  

 

Studien pågick i åtta veckor med 16 lektioner som var ca 30 minuter. 40 elever deltog samt 

sju lärare som hade kompetens inom specialundervisning. Eleverna delades upp i två nästan 

lika stora grupper, där en grupp fick arbeta med inference teaching och en grupp med 

reciprocal teaching. Eleverna fick göra olika tester innan och efter studien som testade deras 
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ordigenkänning, meningsförståelse, läsflyt, läsförståelse samt hörförståelse. Lektionerna 

dokumenterades genom att de filmades och sedan analyserades de dokumenterade filmerna 

för att sedan kunna presentera ett resultat. Det var den tid som eleverna förde en diskussion 

och tog initiativ till frågor och deras turtagning som var i fokus för dokumentationen och 

presentationen av resultat (Lundberg och Reichenberg 2013, s. 92 – 95) 

 

Resultat 

De resultat som framkom utifrån studien visade att eleverna fick bättre resultat på sin 

läsförståelse med båda metoderna. På fyra av de fem olika testerna som eleverna fick göra 

under studiens gång var det de elever som arbetade med reciprocal teaching som fick bäst 

resultat. På testet som mätte elevernas läsförståelse var det gruppen som arbetade med 

inference teaching som fick bäst resultat. Dock mättes även elevernas läsförståelse i 

meningsförståelsetestet och där var det de elever som arbetade med reciprocal teaching som 

fick bäst resultat. Analyserna av videoinspelningarna visade att eleverna som arbetade med 

reciprocal teaching tog mer plats under textsamtalen, medan det var en jämnare balans mellan 

lärare och elever som praktiserade inference teaching-modellen (Lundberg och Reichenberg 

2013, s. 98 – 99). 

 

Slutsatser 

Utifrån studien så drar författarna en slutsats som stärker deras hypotes. Personer med 

intellektuella svårigheter kan förbättra sin läsförståelse och vara aktiva i textsamtal när de får 

arbeta med en strukturerad undervisnings metod (Lundberg och Reichenberg 2013, s. 99).  

 

4.1.5 Artikel 5 

Titel, Författare och publiceringsår  

 Elever i årskurs 3 läser och samtalar om texter: En interventionsstudie 

 Monica Reichenberg och Britt-Marie Emanuelsson 2014 

 

Undersökningens frågeställningar / alternativt syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra reciprocal Teaching och Questioning 

the Author. 

 

Design, urval, bortfall, datainsamlingsmetoder 
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Det var sammanlagt 71 elever som deltog från årskurs tre och fyra från två olika skolor, samt 

fyra lärare. Två klasser fick arbeta med reciprocal teaching och två klasser arbetade med 

Questioning the Author (QtA). Studien var frivillig för alla som deltog och elevernas 

vårdnadshavare fick en samtyckesblankett inför studien (Reichenberg och Emanuelsson 2014, 

s. 8 - 9). Innan studien fick berörda lärare och rektorer från skolorna en föreläsning av 

författarna till studien om läsförståelse och läsning. Innan och under studien fick de lärare 

som använde sig av de olika metoderna delta i olika seminarium där de fick arbeta med dem 

för att stärka deras kunskaper kring metoderna. För att stärka validiteten mötte lärarna endast 

den metod som de använde sig av i undervisningen för att de inte skulle bli påverkade av den 

andra metoden.  Eleverna fick innan studiens början utföra olika tester kring läsning och 

läsförståelse för att sedan under åtta veckor delta i studien. Under studien fick eleverna delta i 

32 textsamtal fördelade på 4 lektioner i veckan, ca 30 minuter långa, under åtta veckors 

period. Texterna var berättande texter då eleverna inte stött på tillräckligt med faktatexter för 

att ha kunskaper om dem. Inför textsamtalen delade lärarna upp texterna i olika delar som 

både lärare och elever läste och diskuterade utifrån de strategier som metoderna innehöll. 

Eleverna fick alltså chans att diskutera det som de läste istället för att läsa en hel text och 

sedan diskutera det. När studien var slut fick eleverna genomgå samma test en gång till för att 

se om arbetet hade bidragit till några skillnader (Reichenberg och Emanuelsson 2014, s. 10 – 

11). 

 

De olika modellerna är väldigt lika varandra, trotts att reciprocal teaching är en med 

strategiorienterad undervisningsform och QtA är en mer innehållsorienterad 

undervisningsform. I QtA ska avståndet mellan text och läsare brytas ner och läsaren ska 

kunna läsa vad som står mellan raderna och på så sätt förstå textens budskap. Läsaren ska 

göras medveten om att det är en författare som står bakom den skrivna texten och det är upp 

till denne att se till så att innehållet är begriplig för den målgrupp som finns för texten. 

Läsaren ska även i den här metoden här vara en aktiv läsare och ställa olika frågor till texten 

för att problematisera och skapa en mening med den. Läraren ska guida eleverna under 

textsamtalen utifrån mindre texter vilket läraren även gör när de arbetar med reciprocal 

teaching. Under arbetet ställde de två slags frågor till texten, ingångsfrågor och 

uppföljningsfrågor. Dessa frågor var till för att göra eleverna uppmärksamma på att det fanns 

en författare bakom den skrivna texten, samt att de skulle få syn på textens centrala delar. 

Under tiden de ställde frågor och diskuterade den text de läst fanns läraren där för att stötta 

och leda dem vidare. Läraren sammanfattade även den lästa texten när de skulle arbeta vidare 
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för att den inte skulle förlora sin helhet och göra det svårare för eleverna att förstå textens 

djupare innebörd (Reichenberg och Emanuelsson 2014, s. 5 - 7). 

 

Resultat 

Resultaten för studien visade att det inte skilde de båda metoderna något åt i deras effektivitet 

vad gällde att utveckla elevernas läsförståelse. Det skilde eleverna något åt på de olika 

testerna men det skedde konstant en förbättring. Dock kunde de se att de som hade arbetat 

med QtA hade förbättrat sin läshastighet på sammanhängande texter medan eleverna som 

arbetade med reciprocal teaching var kvar på samma nivå som innan studien. Det kunde i sin 

tur kopplas till att när eleverna arbetar med QtA läser både lärare och elever texten högt ett 

flertal gånger för att komma åt texten på djupet. Det skulle kunna ha varit en bidragande 

faktor för resultatet (Reichenberg och Emanuelsson 2014, s. 14 - 15). 

 

Slutsatser 

Författarna menar att studiens tid kan ha en betydelse för hur resultatet såg ut och att det 

kunde ha sett annorlunda ut om de hållit på under en längre period (Reichenberg och 

Emanuelsson 2014, s. 14).   

 

4.1.6 Artikel 6 

Titel, Författare och publiceringsår  

 Training Reading Comprehension in Adequate Decoders/Poor Comprehenders: Verbal 

Versus Visual Strategies. 

 Mina C. Johnson-Glenberg 2000 

 

Undersökningens frågeställningar / alternativt syfte 

Syftet med denna studie var att se om lässvaga elever kunde förbättra sin läsförståelse när de 

deltog i en strukturerad undervisning i mindre grupper.  

Utifrån syftet hade två frågeställningar formulerats för studien. 

1.      Kan det hjälpa elever med svag läsförståelse att arbeta i små grupper för att 

förbättra/utveckla sin läsförståelse? 

2.      Har det någon betydelse om modellen eleverna praktiserar är mer verbal eller visuell? (C. 

Johnson-Glenberg 2000, s. 772). 

 

Design, urval, bortfall, datainsamlingsmetoder 
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Det är en jämförande studie där de jämför hur olika metoder utvecklar elevers läsförståelse. 

En grupp praktiserade reciprocal teaching och en grupp praktiserade Visualizing/verbalizing.  

Det fanns även en kontrollgrupp som inte använde sig av någon specifik metod under de 10 

veckor studien ägde rum. Eleverna deltog i ca fyra lektioner i veckan och varje lektion var 30 

minuter lång. Reciprocal teaching fokuserar mer på den verbala delen medan 

visulaizing/verbalizing fokuserar på ett mer visuellt arbetssätt. De som praktiserade 

visulaizing/verbalizing skulle skapa inre bilder samtidigt som de läste en text. När de hade 

gjort det skulle de sedan ska kunna presentera innehållet av texten verbalt. Fokus låg på de 

inre mentala bilder som eleven skapade (C. Johnson-Glenberg 2000, s. 772, 774, 775). 

 

I urvalsprocessen började författarna med att fråga olika lärare som var aktiva i tredje-, fjärde- 

och femteklass om de kunde välja ut några elever som de ansåg vara aktuella för studien 

utifrån vissa kriterier. De 59 elever som sedan ansågs vara kvalificerade för att kunna ingå i 

studien blev indelade i 12 mindre grupper med 2 - 5 elever i varje grupp. Tre elever föll bort 

under studiens gång. Utöver de 59 eleverna så fanns det två kontrollgrupper. Det var tre 

skolor som de två olika metoderna praktiserades på, i mindre grupper med två lärare. De som 

arbetade med eleverna under studien förde loggböcker, som de diskuterade med varandra 

nästan varje dag. Eleverna som praktiserade reciprocal teaching och visulaizing/verbalizing 

fick efter att de hade blivit uttagna till studien göra ett förtest på sina kunskaper. Ett eftertest 

gjordes efter de 10 veckorna som de var delaktiga i studien. Eleverna intervjuades även när de 

hade gjort de eftertester som ingick i studien. De elever som ingick i kontrollgrupperna fick 

göra samma tester som reciprocal teaching och visulaizing/verbalizing grupperna utförde (C. 

Johnson-Glenberg 2000, s. 774). 

 

Resultat 

Svaret på den första frågeställningen var att elever som deltar i mindre grupper med 

aktiviteter där de får arbeta med metakognitiva metoder förbättrar sin läsförståelse. De elever 

som arbetade med reciprocal teaching och visulaizing/verbalizing förbättrade sina resultat 

betydligt mer än de kontrollgrupper som inte hade använt någon särskild metod. Den andra 

frågan var inte lika enkel att svara på. Testerna visade en skillnad på de olika metoderna men 

dock inte så stor att det gick att avgöra vilken metod som var bäst. Båda metoderna 

utvecklade lässvaga elevers läsförståelse men på olika sätt (C. Johnson-Glenberg 2000, s. 778, 

780). 
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Slutsatser 

En slutsats författaren förde fram var att skillnaderna mellan de olika metoderna skulle kunna 

bli mer markant om studien hade pågått under en längre tid. Dock framhåller hen att ett 

meningsfullt lärande inte handlar om den ena eller andra metoden, utan om ett samspel mellan 

dem (C. Johnson-Glenberg 2000, s. 780) . 

 

4.1.7 Artikel 7 

Titel, Författare och publiceringsår  

 Reciprocal Teaching in a Regular Primary School Classroom 

 Marie Kelly, Dennis W. Moore och Bryan F. Tuck 1994 

 

Undersökningens frågeställningar / alternativt syfte 

Studiens syfte var att undersöka effekten av att använda metoden reciprocal teaching på 

lässvaga elever i deras ordinarie läsundervisning med deras ordinarie lärare.  

 

Design, urval, bortfall, datainsamlingsmetoder 

72 elever från två klasser (en årskurs 4 och en årskurs 5) genomförde ett test för att se hur 

deras avkodning- och läsförståelsekunskaper såg ut. Av dessa 72 elever valdes 18 ut som 

skulle ingå i studien. Av dessa 18 elever var det 12 som var lässvaga och de delades in i två 

heterogena grupper som skulle arbeta med reciprocal teaching. De andra sex elever hade en 

god läsförståelse eller en mycket god läsförståelse och fick utgöra en kontrollgrupp. 

Kontrollgruppen använde sig av samma material som de andra grupperna när de arbeta med 

läsgrupper och fick svara på olika frågor om de texter de läste men de arbetade inte utifrån 

någon specifik metod (Kelly, W. Moore och F. Tuck 1994, s. 54)  

 

De lässvaga eleverna arbetade med reciprocal teaching under den andra delen av läsåret i sin 

ordinarie läsundervisning. Läraren började lektionen med att ha en 20 minuters genomgång 

och introducerade reciprocal teaching som de lässvaga eleverna skulle arbeta med. Lärarna 

hade inte tillgång till något extra material eller tillgång till någon extraassistans under studiens 

gång. De elever som ingick i studien fick göra dagliga tester där resultaten användes för att se 

hur de olika grupperna utvecklades (Kelly, W. Moore och F. Tuck 1994, s 53 - 54).  

 

Resultat 
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De resultat som författarna kom fram till genom studien visade att de elever som arbetade 

med reciprocal teaching förbättrade sin läsförståelse mer än kontrollgruppen med 

utgångspunkt i de tester som gjordes under studien. På de eftertester som eleverna fick göra 

på deras läsförståelse åtta veckor efter studiens slut kunde man se att kunskapsnivån hade 

fortsatt öka. Elevernas läsförståelse hade inte bara ökat för just den textgenre de arbetade 

med, utan även för andra textgenrer. Under studiens gång gick det även att se hur läraren först 

tog mer plats när hen instruerade eleverna till metoden, för att sedan kunna backa när eleverna 

själva kunde använda metoden. Dock fanns läraren alltid nära till hands för att finnas där som 

ett stöd för dem under arbetet (Kelly, W. Moore och F. Tuck 1994, s. 58 - 58). 

 

Slutsatser 

Utifrån de resultat som studien visade på stärker det resultat från tidigare forskning som visar 

på att metakognitiva strategier förbättrar elevernas läsförståelse. Eleverna utvecklade även sitt 

läsminne när de arbetade med reciprocal teacing, vilket också bidrog till en bättre läsförståelse 

(Kelly, W. Moore och F. Tuck 1994, s. 59). 

 

4.1.8 Artikel 8 

Titel, Författare och publiceringsår  

 The Evaluation of Effectiveness of Reciprocal Teaching Strategies on Comprehension 

of Expository Texts 

 Gulhiz Pilten 2016 

 

Undersökningens frågeställningar / alternativt syfte 

Syftet med studien var att undersöka om reciprocal teaching har någon påverkan på elevers 

läsförståelse av faktatexter. 

 

Design, urval, bortfall, datainsamlingsmetoder 

Studien bestod av både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder. Eleverna fick 

genomgå olika tester vilka kan kopplas till den kvantitativa delen där resultaten presenteras i 

olika tabeller. Den kvalitativa delen bestod av semistrukturerade intervjuer med lärare och 

elever, för att undersöka effektiviteten av metoden ur ett lärar- och elevperspektiv. Alla 

intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. Lärarna intervjuades i ca 45 minuter och 

eleverna intervjuades i ca 15 minuter (Pilten 2016, s. 234 - 235). 
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Det var 54 elever som deltog i studien som varade i 11 veckor. 26 elever praktiserade 

reciprocal teaching och 28 elever tillhörde kontrollgruppen som fortsatte med den ordinarie 

undervisningen. Eleverna fick genomföra för- och eftertester för att se hur de hade utvecklat 

sin läsförståelse under studiens gång (Pilten 2016, s. 235 – 236).  

 

Resultat 

Resultaten från de tester som elever fick göra under studiens tid visade att de elever som 

praktiserade reciprocal teaching förbättrade sina resultat mer än de som utgjorde 

kontrollgruppen. I de intervjuer eleverna deltog i uttryckte de att de tyckte metoden var trevlig 

att arbeta med och att de kände sig mer trygga med de olika uppgifterna när de fick arbeta 

med varandra. De märkte även själva att deras läsförståelse hade utvecklats vilket stärkte dem 

i deras arbete, samt att arbetet ökade deras motivation (Pilten 2016, s. 243 - 245).  

 

Slutsatser 

En slutsats de lärare som deltog i studien gjorde var att de hade lättare att ge god feedback till 

eleverna när de arbetade i mindre grupper (Pilten 2016, s. 245). 

 

4.1.9 Artikel 9 

Titel, Författare och publiceringsår  

 The role of structured cooperative learning groups for enhancing Chinese primary 

students’ reading comprehension 

 Yin-Kum Law 2014 

 

Undersökningens frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka hur två olika grupper som arbetade med reciprocal 

teaching, men som fick olika mycket stöd av sin lärare, utvecklade sin läsförståelse. 
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Design, urval, bortfall, datainsamlingsmetoder 

I studien deltog nio klasser från fyra olika skolor som gick i årskurs sex. Elever som hade 

inlärningssvårigheter deltog inte i studien. Innan studien skickades ett brev ut till alla 

vårdnadshavare för att få ett godkännande att eleverna fick delta i studien. Efter att 

vårdnadshavarna hade skickat in sitt godkännande var det 235 elever som kunde delta i 

studien. De lärare som deltog i studien var behöriga lärare som hade en lång erfarenhet av 

läraryrket. Eleverna fick genomgå ett förtest och ett eftertest på sin läsförståelseförmåga samt 

ett senare test för att se om kunskaperna fanns kvar. Studien var en kvasiexperimentell studie 

som innebär att de jämförde olika grupper istället för att ha en kontrollgrupp. Dessa tester 

samt ett frågeformulär var det som användes för att samla in data till studien för att kunna 

sammanställa ett resultat (Law 2014, s. 475 - 476). 

 

De 235 elever som deltog blev uppdelade i två grupper high-structured reciprocal teaching 

(HSRT) och low-structured reciprocal teaching (LSRT).  I HSRT var det 102 elever indelade i 

fyra klasser och de elever som deltog i LSRT var 133 stycken som var indelade i fem klasser. 

De hade åtta läslektioner i veckan och lektionerna pågick i 35 - 45 minuter. HSRT fick under 

lektion ett till åtta lära sig hur de olika strategierna i modellen fungerade samt att de fick 

använda strategier en och en. Under lektion nio till 16 fick eleverna använda de fyra olika 

strategierna och lära sig hur de kunde samordna dem när de läste en del av en text. Eleverna 

blev indelade i mindre grupper utifrån de resultat förtestet visade. I varje grupp fanns det 

elever som var hög-, medel- och lågpresterande. Dock så gjorde inte läraren eleverna 

medvetna om vem som var vad för att det inte skulle påverka dem under deras arbete. Läraren 

gav ordet till olika elever i de små grupperna som skulle leda samtalet. När eleverna hade 

arbetat i de mindre grupperna gick det över till en helklassdiskussion. Under 

helklassdiskussionen fick de möjlighet att lära sig genom lärarens feedback och läraren fick 

möjlighet att se om eleverna behärskade metoden. De som ingick i LSRT-grupperna fick 

genomgå samma tester och blev indelade i olika grupper på samma sätt som eleverna i HSRT-

grupperna. De elever som deltog i LSRT-grupperna fick inte samma strukturerade 

undervisning och stöttning som HSRT-grupperna. Deras lärare uppmuntrade dem att diskutera 

med varandra men gav inte ordet till någon som de gjorde i HSRT-grupperna. 

Helklassdiskussionen såg ut på samma sätt i LSRT som i HSRT-grupperna. Eleverna fick 

samtala i helklassdiskussionen utifrån de fyra olika strategierna (Law 2014, s. 476 – 477).  

 

Till studien har författarna formulerat två hypoteser (Law 2014, s. 474 – 475). 
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1. Högpresterande elever skulle dominera i LSRT-grupperna och förse sina 

klasskamrater med mindre positiv respons och mindre hjälp. De lågpresterande 

eleverna skulle få ut mer av att arbeta i en HSRT arbetsgrupp och få bättre resultat på 

de tester de gör än de lågpresterande eleverna som arbetar i de LSRT- grupperna. 

2. Eftersom HSRT-grupperna skulle stötta varandra i textsamtalen och komma med tips 

och idéer i arbetet antogs det, att de lågpresterande eleverna skulle ha en större 

möjlighet att förbättra sin läsförståelse än de lågpresterande eleverna i den mindre 

strukturerade arbetsgruppen. Det antogs även att HSRT-grupperna skulle få en mer 

positiv upplevelse av arbetet.   

 

Resultat 

Studiens resultat stödjer de hypoteser som författarna gjorde i början av studien. Resultaten 

visar på att eleverna i HSRT-grupperna presterade bättre på uppföljningstestet än eleverna i 

LSRT-grupperna. Resultaten visade även på att de elever som var lågpresterande presterade 

bättre i HSRT-grupperna än i LSRT-gruppen. I HSRT-grupperna var alla tvungna att leda en 

diskussion kring det som de hade läst. Det gjorde att de fick en större chans att utveckla sin 

läsförståelse och ta del av den hjälp de fick av de andra eleverna, eftersom de arbetade 

tillsammans. De lågpresterande elever i LSRT-grupperna kom lätt i skymundan då det inte var 

någon som delade ut ordet till någon specifik person i de grupperna. Det ledde till att de som 

presterade högre lätt tog över diskussionen och de lågpresterande eleverna valde att ta ett steg 

tillbaka. Sett till endast de högpresterande elevernas resultat kunde man se en skillnad 

beroende på om de hade tillhört HSRT-grupperna eller LSRT-grupperna. De som hade arbetat 

i LSRT-grupperna gjorde bättre ifrån sig än de som hade tillhört HSRT-grupperna på de 

eftertester som de fick göra. Författaren menade att det kunde ha att göra med att de elever 

som arbetade i HSRT-grupperna skulle hjälpa de lågpresterande eleverna och på så sätt fick 

de inte samma chans att sätta sig in i materialet som eleverna i LSRT-grupperna (Law 2014, s. 

487 - 489). 

 

Slutsatser 

En slutsats författaren kunde göra var att elevens förkunskaper även spelade en stor roll i 

arbetet med reciprocal teaching för deras utveckling i läsförståelsen. Elevens förkunskaper var 

också till en stor fördel och kunde spela en stor roll i hur eleven presterade oavsett vilken 

grupp hen hörde till. En elev med goda förkunskaper kring ämnet som texten handlade om 
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som arbetade i en LSRT-grupp kunde prestera bättre än en elev från HSRT-grupperna 

beroende på de förkunskaper som eleven hade. Till exempel så visade det sig att de elever 

som kunde argumentera och hade förkunskaper kring textens innehåll hade större chanser att 

få bättre resultat än de andra oavsett vilken grupp de tillhörde. Eleverna i HSRT-grupperna 

var efter arbetet mer positiva till arbetet i de mindre grupperna än de i LSRT-grupperna vilket 

var något som bekräftade författarens hypotes för studien. Något som också kan ha varit med 

och påverkat studien var den kinesiska kulturen. Författaren beskriver hur högpresterande 

elever kan ha tagit ett steg tillbaka av anledningen att de inte vill utmärka sig för att vara 

smartare eller störa harmonin i gruppen (Law 2014, s. 488 - 489). 

 

4.2 Analys av material 

De mönster, likheter, olikheter som påverkar resultatet av hur metoden används presenteras 

nedan. För att skapa en tydlighet i arbetet med analysen har fyra rubriker skapats.  

 

4.2.1 Generella resultat och mönster 

Utifrån artiklarna kan man generellt se att lässvaga elever som arbetar med textsamtal i 

undervisningen och använder metoden reciprocal teaching förbättrar sin läsförståelse utifrån 

de resultat som de olika testerna visar. Deras resultat skiljer sig betydligt från de elever som 

deltog i studierna som inte använde sig av någon metod eller om metoden inte följdes på det 

sätt som den skulle. Reichenberg och Löfgrens (2014, s. 127) studie visade även att de fick en 

jämnare kunskapsnivå i gruppen samt att deras läsförståelse förbättrades. Metoden erbjuder 

eleverna en strukturerad undervisning och en lärare som stöttar dem i deras utveckling.  

 

Av de nio artiklar som ingår i denna studie, var det två studier som jämförde två olika 

metoder mot varandra, men där eleverna förbättrade sig på liknande sätt i båda metoderna. I 

Reichenberg och Emanuelssons (2012, s. 14) studie jämförde de reciprocal teaching med QtA 

och i Johnson-Glenbergs (2000, s. 780) studie jämfördes reciprocal teaching med en visuell 

metod. Eleverna förbättrade sina läsförståelsekunskaper med alla metoder och det kunde inte 

urskiljas om någon metod var bättre än den andra. Dock menare Reichenberg och 

Emanuelsson att en skillnad mellan metoderna hade kunnat bli synlig om deras studie hade 

pågått under en längre tid.  
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4.2.2 Textsamtal 

Textsamtal är en central del i arbetet med reciprocal teaching vilket avspeglades i de olika 

artiklarna som analyseras. Lärarna eller de personer som har arbetat med reciprocal teaching 

med eleverna har valt ut läsvänliga texter och sedan har de genom textsamtal kring texterna 

använt sig av de fyra olika strategierna. Det har då bidragit till att eleverna har gått från 

lässvaga till att ha en god läsförståelse. När eleverna har ställt olika frågor till och om texterna 

tillsammans med sina kamrater och lärare, har de kunnat reflektera över sina tankar och idéer 

med dem. Det bidrog till att de lättare kunde reda ut vad som stod mellan raderna och förstå 

textens budskap. Reichenberg och Löfgrens (2014 s. 129) studie var den enda av de nio 

studier som presenteras ovan där det endast var läraren som ledde textsamtalet. Enligt 

Palincsar och Browns (1984, s. 122 – 124) studie som ligger till grund för metoden ska alla 

ingå i textsamtalet. Dock menade Reichenberg och Löfgren att eleverna inte var delaktiga i 

själva textsamtalet på det viset eftersom det var utanför deras kunskapsnivå. De menade att 

eleverna skulle fokusera för mycket på textinnehållet istället för att arbeta med de olika 

strategierna. Det ligger även i fas med hur Palincsar och Brown menar att metodens 

arbetsgång kan kopplas till den närmaste proximala utvecklingszonen. Läraren ska, utifrån var 

eleverna befinner sig på sin kunskapsnivå utmana dem att utvecklas. Om läraren gör det för 

svårt kan det istället stjälpa mer än vad det hjälper. 

 

4.2.3 Lärarens roll 

Palincsar och Brown (1984, s. 123) beskriver att läraren har en viktig roll i arbetet med 

reciprocal teaching. Det är läraren som instruerar elever till metoden samt guidar dem genom 

arbetet, ger feedback på deras arbete och utmanar deras kunskaper för att de ska gå vidare i 

sin utveckling. Detta blev tydligt i Laws (2014, s. 487 – 489) studie där författaren använde 

sig av två olika grupper som båda arbetade med reciprocal teaching men med olika mycket 

stöd och vägledning av sin lärare. Den grupp som fick mer stöd och vägledning av sin lärare 

presterade bättre. Dock presterade de högpresterande eleverna i LSRT-grupperna högre än de 

högpresterande eleverna i HSRT-grupperna. Författarna tolkar dock detta som att de 

högpresterande eleverna i HSRT- grupperna inte fick samma chans att sätta sig in i texten som 

de högpresterande eleverna i LSRT- grupperna, då de skulle hjälpa de lågpresterande eleverna 

vilket i sin tur resulterade i sämre testresultat (Law, s. 487).   
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4.2.4 Gruppkonstellationer 

I de olika artiklarna kan man se hur de använder sig av olika gruppkonstellationer. 

Majoriteten hade mindre grupper med upp till sex deltagare medan de andra hade ett större 

antal elever i grupperna. I Reichenberg och Löfgrens (2014, s. 129) artikel formade de 

elevgrupper med 15 elever i varje grupp. Detta gjorde de eftersom lärare oftast arbetar med 

större elevgrupper och de ville då se om metoden gav lika positiva resultat på större 

elevgrupper som mindre. Dock menar författarna att mindre elevgrupper skulle kunna bidra 

med ett ännu bättre resultat på deras läsförståelse. Utifrån den ursprungliga studien Palincsar 

och Brown (1984, s. 166) gjorde där det var sex elever i varje grupp som sedan arbetade två 

och två så visar detta resultat på att elevgruppens storlek inte har någon större betydelse för 

om metoden fungerar eller ej. Dock blir en slutsats Pilten (2016, s. 244) gjorde i sin studie 

värdefull att ha i åtanke. Vid mindre antal elever i grupperna var det lättare att se varje elev 

och ge en god feedback.  
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5. Diskussion 

I det första avsnittet i detta kapitlet kommer en metoddiskussion att redovisas. Efter det 

diskuteras resultatet mot bakgrundskapitlet. I kapitlets avslutande del kommer avslutande 

reflektioner.  

5.1 Metoddiskussion 

För att besvara frågeställningen användes en systematisk litteraturstudie som Eriksson Barajas 

et al. (2013) presenterar. Genom att använda en systematisk litteraturstudie kunde jag 

undersöka och analysera vad forskningen säger om metoden samt vilka resultat metoden har 

gett på utvecklingen av lässvaga elevers läsförståelse. I början av sökningen på de olika 

databaserna fanns det en förhoppning om att få en geografisk bredd på relevanta artiklar vilket 

jag anser tillgodosågs. De artiklar som ingår i studien har sitt ursprung i Kina, USA, Turkiet 

och Sverige vilket ger en bredd på det geografiska området och bidrar till en större 

trovärdighet för studien. Under sökprocessen upptäckte jag att sökordet “elementary school” 

även gav träffar på ”primary school”, men då de är två begrepp som står i relation till 

varandra så valde jag att bortse från det. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Reciprocal teaching är en beprövad metod som visar på att elever oavsett årskurs, kulturell 

bakgrund, skolans geografiska placering i samhället eller elever med intellektuella svårigheter 

förbättrade sin läsförståelse. 

 

Reciprocal teaching bidrar till en strukturerad undervisning, vilket Reichenberg (2014, s. 5) 

menar är en betydelsefull faktor för att lässvaga elever ska utveckla en god läsförståelse. Det 

skulle i sin tur kunna kopplas till de positiva resultat de lässvaga eleverna fick på de 

eftertester de gjorde i studierna, där de mätte utvecklingen av deras läsförståelse. Till skillnad 

från de kontrollgrupper som arbetade med samma material men inte arbetade enligt samma 

arbetssätt, gick det att se en markant skillnad på deras kunskapsutveckling, kopplat till den 

strukturerade undervisningen som reciprocal teaching erbjuder. Utifrån de resultat metoden 

visar på, hur lässvaga elever får en bättre läsförståelse när de arbetar med reciprocal teaching, 

finns det skäl till att börja med reciprocal teaching redan i de tidiga skolåren. Även Skolverket 

(2016, s. 8) menar att det är betydelsefullt att börja arbeta med elevers läsförståelse redan 

tidigt i deras skolgång. En god läsförståelse kan vara avgörande för hur deras 

kunskapsutveckling ser ut i flera olika ämnen och blir därav en central aspekt i deras lärande. 

Palincsar och Brown (1984) utformade metoden när de arbetade med lässvaga elever i sjunde 
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klass, men enligt den studie Reichenberg och Löfgren (2014, s.129) gjorde visar det på att 

elever redan i tredje klass kan arbeta med metoden. En stor del i metoden är att eleven själv 

ska leda samtal, men i denna studie var det endast läraren som ledde textsamtalen. Läraren 

hade anpassat metoden utifrån elevernas kunskapsnivå och detta gjordes för att det inte skulle 

bli en för stor kognitiv belastning för dem. De skulle kunna fokusera på textens innehåll 

istället för att för mycket fokus skulle hamna på att leda textsamtalen. Utifrån de resultat 

Reichenberg och Löfgren (2014, s. 129) kom fram till, skulle det kunna tolkas som att 

reciprocal teaching kan användas i de lägre åldrarna, men att det kräver att läraren gör en 

anpassning av metoden till den kunskapsnivå eleverna befinner sig på.  

 

Westlund (2014, s. 70) och Reichenberg (2014, s. 75) för ett resonemang om att eleverna 

behöver vara aktiva i mötet med den text de läser. Detta för att kunna skapa en djupare 

förståelse för textens innehåll. Mot bakgrund av författarnas resonemang skulle det kunna 

innebära att reciprocal teaching är en metod som bidrar till att de blir aktiva läsare då 

Palincsar och Brown (1984) menar att det är textsamtal är en central del i metoden. När 

eleverna arbetar på detta sätt kan det gynna deras läsförståelse och den samverkan mellan text 

och läsare som Skolverket (2016, s. 18 - 19) menar infinner sig vid en god läsförståelse kan 

uppstå.  

 

Körling (2003, s. 20 - 21) och Westlund (2014, s. 159 - 160) hävdar att klassrumsklimatet har 

en betydande del i elevernas kunskapsutveckling. Författarna menar att de som känner sig 

trygga i det rådande klassrumsklimatet också har en bättre chans att nå en högre 

kunskapsutveckling, än de som inte känner samma trygghet. Mot denna bakgrund kan det bli 

betydelsefullt att arbeta med klassrumsklimatet för att eleverna ska känna sig trygga med 

varandra och kunna gynnas av att arbeta med textsamtal utifrån reciprocal teaching. I Laws 

(2014, s. 487 - 489) studie kan man se ett exempel på detta där de lågpresterande eleverna i 

LSRT-grupperna tog ett steg tillbaka då de var osäkra på sina kunskaper. På så sätt fick de 

inte samma möjlighet att ställa de frågor till texten som de behövde för att kunna skapa en 

djupare förståelse för dess innehåll. Det i sin tur ledde till att eleverna inte utvecklade sin 

läsförståelse på samma sätt som de andra och fick sämre resultat på läsförståelsetesterna. 

Vidare kan Laws (2014, s. 487) studie kopplas till hur betydelsefull lärarens roll är i arbetet 

med reciprocal teaching, något som Palincsar och Brown (1984, s. 123) påtalar. Det är läraren 

som ska instruera eleverna i metoden för att sedan gradvis ta ett steg tillbaka när de själva kan 

behärska metoden. Läraren behöver hela tiden finnas där som stöd, men målet är att eleverna 
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ska kunna föra textsamtalen själva i grupp. I Laws (2014, s. 487) studie kunde man tydligt se 

skillnaden på de två olika grupperna utifrån vilket lärarstöd de fick under textsamtalen. De 

elever som fick mer stöd visade också på bättre resultat utifrån de eftertester de gjorde på hur 

deras läsförståelse hade utvecklats. Utifrån det resultat artiklarna har visat på stärker det 

Reichenberg (2014) och Palincsar och Browns resonemang kring det. Läraren har en central 

roll i elevernas kunskapsutveckling och utan läraren står eleverna ensamma utan någon som 

kan stötta dem i deras utveckling. Läraren har en viktig roll i att vägleda och utmana eleverna 

för att deras läsförståelse ska gynnas på bästa sätt i arbetet med reciprocal teaching och i deras 

kunskapsutveckling. Det är läraren som ska ge elever verktyg som de kan använda för att nå 

de kunskapskrav som finns (Skolverket, 2011 s. 227).    

 

5.3 Avslutande reflektioner 

De resultat som framkommit utifrån de olika artiklar som har studerats visar det på att 

elevernas läsförståelse har en positiv utveckling oavsett elevgrupp när de arbetar med 

reciprocal teaching. Det är en metod som bidrar med en strukturerad undervisning vilket 

Reichenberg (2014, s. 5) påpekar är en betydelsefull faktor för lässvaga elevers 

läsförståelseutveckling. Den PIRLS-rapport som kom från Skolverket 2011 visar på att 

svenska elevers läsförståelse sjunker, men även att elever i Sverige inte arbetar på samma sätt 

med läsförståelsestrategier som elever i andra länder gör. Utifrån de resultat reciprocal 

teaching visar, Reichenberg påpekar samt resultaten från PIRLS anser jag att det blir än 

viktigare att börja arbeta med läsförståelsestrategier redan tidigt i elevernas skolgång. 

Rapporten visar även på vikten av att läraren kan följa upp elevernas arbete och på så sätt ge 

dem en god feedback. Detta sker då på ett bra sätt genom att eleverna få arbeta i mindre 

grupper där läraren kan se hur eleven arbetar samt var de befinner sig på sin kunskapsnivå. Ett 

arbetssätt som detta, kan kopplas till reciprocal teaching och stärker dess betydelse än mer 

som framgångsrik metod. Dock måste läraren vara medveten om att det är en metod som tar 

tid men jag anser att det är tid som man vinner i längden.  

 

Utifrån de resultat som framkommit genom studien betraktar jag även reciprocal teaching ger 

eleverna chansen att träna på att samarbeta och lära sig lyssna på varandras tankar och åsikter 

medan de är delaktiga i textsamtalen. Detta bidrar även till att skapa ett gott klassrumsklimat 

som är en viktig del i arbetet med reciprocal teaching. Om inte eleverna känner sig trygga kan 

det bidra negativt i deras kunskapsutveckling och de kan låta andra elever ta över vilket bidrar 

till att de kan gå miste om sin chans att utveckla sina kunskaper.  
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Enligt de resultat som framkom från de olika artiklarna som har analyserats är reciprocal 

teaching en metod som kan användas i både större och mindre grupper. Metoden går även att 

anpassa efter elevernas kunskapsnivå, vilket jag anser vara otroligt betydelsefullt för en metod 

som jag kan ha en stor användning av i mitt framtida yrke som lärare. Genom att tidigt börja 

arbeta med metoden är eleverna bekanta med den när de har lärt sig att avkoda text och man 

kan då direkt börja fokusera mer på läsförståelsen hos eleverna. De positiva resultat som 

framkommit i studien för metoden reciprocal teaching kan även stärkas till att användas 

utifrån de kunskapskrav som eleverna har när de slutar i årskurs 3. Eleverna ska då enligt Lgr 

11 (Skolverket 2011, s. 227) ha en grundläggande läsförståelse samt kunna diskutera och föra 

fram sina tankar om den lästa textens budskap. De ska även genom språket kunna förmedla 

sina åsikter och utvecklas till självständiga demokratiska medborgare. Det anser jag gör 

läsförståelsen till ett av de viktigaste verktygen eleverna kan få med sig genom 

undervisningen i skolan.   
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