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Abstract 

One of the many core aspects of learning a language involves reading comprehension. Being 

able to not only read but understand and decipher the context of content is one of the many 

factors that are essential in order to fully comprehend a subject. Reading comprehension is 

this assignments main focus and we have delved into this category through a literature study.  

For this literature study, we have analyzed the research of multiple different theses as well as 

scientific articles. Various different studies have been made regarding reading 

comprehension. We however, have decided to primarily engage in the reading strategies that 

were originally formed by Palincsar and Brown. The research in which these two authors 

elaborated on a reading strategy called reciprocal teaching. The content of this assignment 

discusses the meaning of reciprocal teaching, its' benefits as well as the disadvantages of 

using the strategy.  

The reason why this reading comprehension strategy originated lies within the fact that many 

students were lacking in understanding what they were reading. This became an evident issue 

that had to be addressed as school results were gradually decreasing. As reciprocal teaching 

became some sort of phenomena, many countries wanted to implement the strategy into their 

schools - this includes Sweden. 

Throughout the many years in which the strategy has been used in schools all over the world, 

statistics have shown that reciprocal teaching is a valid method for increased knowledge in 

reading comprehension. In Swedish institutional schools, reciprocal teaching is being used on 

a daily basis. It has however translated and expanded itself into what is being called 

"läsfixarna" which this assignment will also discuss. The results show that reciprocal teaching 

is a fundamentally working strategy that has proven to improve reading comprehension. 

 

Key words: reciprocal teaching, reading comprehension, reading strategies, teaching methods, 

intervention, weak readers 
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1. Inledning 

Vi har valt att fördjupa oss inom en litteraturstudie som berör de olika lässtrategierna. Idén 

till detta arbete kom till när vi båda diskuterade vår tredje (och näst sista) 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Där fick vi observera det aktiva klassrummet och det 

var i samband med denna utbildningsprocess som intresset grundandes för de olika 

lässtrategierna. I nästan alla klassrum kunde vi hitta fem mycket tydligt exponerade bilder 

som skulle representera dessa lässtrategier. Dessa "läsfixare" innefattar spågumman 

(förutspå), konstnären (höra och känna), detektiven (reda ut oklarheter), reportern (ställer 

frågor) och cowboyen (sammanfattar) (Barbro Westlund, 2012). Tillsammans skulle dessa 

olika lässtrategier hjälpa både lärare såväl som elever. För lärarna skulle detta hjälpa med en 

tydligare struktur och för eleverna skulle denna struktur medföra till en mera gripbar lektion 

som i sin tur skulle leda till utökad kunskap inom läsförståelse (Monica Reichenberg, 2000). 

 

PISA (Programme for International Assessment) är en kunskapsutvärdering som utförs vart 

tredje år och kontinuerligt med syfte att mäta elevers kunskaper inom diverse olika 

kunskapskategorier. Denna statistik samlas in i många länder med huvudsyfte att få en 

övergripande kunskapssammanställning. En utav kategorierna som det utgörs tester i är 

läsförståelse. PISA-mätningar är någonting som regelbundet tas fram som underlag när fakta 

skall framställas. Även i detta sammanhang, d.v.s. inom specificerandet av läsförståelse, kan 

vi beröra PISA och dess statistik. Mätningarna visar att Sveriges prestationsnivåer inom 

läsförståelse minskat drastiskt mellan åren 2000 till 2012 (Skolverket, 2013). Regeringen har 

varit insatta i behovet av att höja landets resultat i läsförståelse (Regeringskansliet, 2016). 

Påföljden av PISA-resultaten har involverat ett flöde av diverse olika åtgärder som bland 

annat införandet av betyg från årskurs 6 (Lundahl, Román & Riis, 2010) och utökandet av 

läslyftet (Regeringskansliet, 2016).  

 

I läroplanens övergripande mål inom ämnet svenska betonas att eleverna bland annat bör 

genom undervisning utveckla sitt tänkande och lärande genom språket. Det står även att de 

bör ges möjlighet att utvidga sina kompetenser genom att formulera egna tankar med hjälp av 

olika textformer. I den inledande sammanfattningen står det om hur elever ges förutsättningar 

att bearbeta sina kunskaper genom läsning och analys av diverse skönlitterära texter 

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, hädanefter Lgr. 11). 

Läsförståelse i form av de olika lässtrategierna stärks ytterligare i det centrala innehållet 
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(årskurs 1-3) där det står om lässtrategier som elever ska använda sig av för att förstå och 

tolka olika texter och deras sammanhang. Med dessa lovande åtgärder och tydliga mål i 

läroplanen blir det explicit hur läsförståelsen blir en central faktor i det hela institutionella 

lärdomsspektrumet.  

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad tre forskningsstudier säger om 

reciprokal undervisning. 

 

Vi utgår från två forskningsfrågor. Dessa lyder: 

 

- Hur har de fem olika lässtrategierna uppkommit? 

- Varför gynnar de fem olika lässtrategierna eleverna?  

 

2. Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande. I kapitlet begreppsdefinitioner går texten igenom 

begrepp som kan vara i behov av förklaring.  

 

Följande kapitel, Metod, beskriver metoden i denna litteraturstudie, det vill säga vilka 

tillvägagångssätt vi använt oss av för att ta fram relevant forskning för att genomföra studien. 

Utöver databassökningen som följer detta kapitel inkluderas även en förklaring till vad en 

systematisk litteraturstudie är. 

 

I nästkommande kapitel berörs bakgrunden till den forskningen som denna uppsats grundar 

sig på. Kapitlet tar bland annat upp hur reciprokal undervisning utvecklades för att bli det vi 

idag i Sverige kallar för "läsfixarna". I kapitlet Presentation av studier följer korta 

presentationer av de utvalda källorna. Därefter presenteras Resultat från forskningen som vi 

har valt ut. 

 

I studiens avslutande del diskuteras för- och nackdelar som presenterats av forskarna som 

använts i denna uppsats. Vidare ges förslag till fortsatt forskning.  
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3. Metod 

Denna litteraturstudie har sammanställts av olika forskningsresultat. Det är alltså 

avhandlingar, vetenskapliga artiklar och studentlitteraturer som som utgör uppsatsens källor.  

                   

3.1 Systematisk litteraturstudie 

Denna uppsats utgår ifrån en systematisk litteraturstudie. Katarina Eriksson Barajas, Christina 

Forsberg och Yvonne Wengström (2013) skriver om olika kriterier som gäller för en 

systematisk litteraturstudie. Ett utav dessa kriterier är att sökningen skall genomföras 

systematiskt. Att någonting genomförs systematiskt innefattar att det finns kvalitativa studier 

som kan användas (Eriksson Barajas, m.fl. 2013). Det betyder också att sökningen och 

sidnummer som används i sökningen måste dokumenteras med ytters noggrannhet. Vem som 

helst skall kunna använda sig av samma sökord och avgränsningar och komma fram till 

samma resultat (a.a.). 

 

3.2 Databassökning 

Under litteratursökningsprocessen användes många sökord och avgränsningar för att komma 

fram till den relevanta forskning. För att finna forskning har vi använt oss av olika databaser. 

Dessa databaser fann vi via Örebro Universitetsbibliotek. Nedan presenteras sökmatrisen, 

samt urvalet av litteratur. 

Sökning 

 

Sökord 

Fritext/ämnesord 

Begränsning Träffar Urval 1 

Efter 

läsning 

av 

rubriker 

Urval 2 

Efter 

läsning av 

abstrakt 

#1 Google 

Scholar 

 

Reciprocal Teaching, 

läsförståelse 

Anpassat 

intervall: 2010-

2018 

409 3 1 

#2 DiVA Reading comprehension Dissertation, 

doktorsavhandling 

(monografi), 

doktorsavhandling 

(sammanläggning) 

32 

 

6 1 

#3 ERIC Reciprocal teaching Peer reviewed 

only, full text 

available on ERIC 

100 14 1 
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#4 Google 

Scholar 

 

Reciprocal teaching 

 

- 

 

476000 

 

4
1
 

 

1 

 

 

#1: Vald avhandling 

Avhandlingens namn Författare/årtal Lärosäte/förlag 

 

Elever i årskurs 3 läser och 

samtalar om texter: En 

interventionsstudie  

 

Reichenberg, Monica & 

Emanuelsson, Britt-Marie 

(2014) 

 

Acta Didactica Norge, 

volym 8, 2014-  n2, art 11. 

 

#2: Vald avhandling 

Avhandlingens namn Författare/årtal Lärosäte/förlag 

 

Att bedöma elevers läsförståelse: En 

jämförelse mellan svenska och 

kanadensiska bedömningsdiskurser i 

grundskolans mellanår. 

 

Westlund, Barbro (2013) 

 

Stockholm: Natur & Kultur 

 

#3: Vald artikel 

Tidskriftens namn, vol. (nr) Författare/årtal Artikelns namn 

 

Kairaranga, Vol. 15, No. 1, s. 26-35. 
 

McAllum, Ruth (2014) 

 

Reciprocal Teaching. 

Critical Reflection on 

Practice. 

 

#4: Vald avhandling 

Avhandlingens namn Författare/årtal Lärosäte/förlag 

 

Reciprocal Teaching of 

Comprehension-Fostering and 

Comprehension Monitoring 

Activities. 

 

Palincsar Sullivan, 

Annemarie & Brown 

Leslie, Ann (1984) 

 

Cognition and Instruction, 

volym 1, 1984- n2 

 

                                                           
1
Egna anteckningar: denna forskning hittades via databasen Google Scholar. Avhandlingen tillhör en antologi. 

Med denna sökning fick vi 476,000 resultat. Vi såg därför till att använda oss av Googles egna algoritm som 

placerar den mest citerade (och därför "populäraste") forskning högst upp i listan. Vi hade därefter fyra studier 

att utgå ifrån, och valde Palincsar & Browns avhandling. 
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3.3 Bearbetning av material 

Bearbetning av materialet gick till på följande vis: först och främst valde vi passande teman 

som båda författare var genuint intresserade av. Därefter gick vi igenom nyckelord som var 

kopplade till dessa teman (se: keywords i abstraktet). Dessa nyckelord användes som sökord 

bland respektive databaser (se: databassökning i metodkapitlet). Databassökningen gav 

många olika resultatet, i vilket vi då fick specificera, inrikta och avgränsa oss för att hitta 

relevant forskning. Till denna uppsatsen såg vi alltså till att jämföra och söka teman i 

forskningen vi valt.  

 

3.4 Etik 

Inom det vetenskapliga förhållningssättet är det viktigt att författaren inte framför egna 

partiska åsikter. Vår forskningssammanställning bygger på redan publicerat och etiskt 

granskat material och där för föreligger inga  övriga etiska problem. (Vetenskapsrådet, 2017) 

 

Vi har till denna studie valt att enbart granska innehåll som är vilar på forskningsetiska regler. 

Detta är också något som poängteras vara essentiellt i en systematisk litteraturstudie (Eriksson 

Barajas, m.fl. 2013).  

 

4. Bakgrund 

I detta kapitel av uppsatsen kommer vi att beröra den historiska bakgrunden kring olika 

lässtrategier. Texten kommer att fokusera på begreppen "RT" reciprokal undervisning och 

"läsfixarna" (de fem lässtrategierna som används i dagens klassrum).  

 

4.1 Vad är läsförståelse 

"Förmågan att läsa och förstå är högt värderad i vårt samhälle [...]. Dessa färdigheter är några 

av de nycklar som öppnar dörrar till tillvaron som aktiv samhällsmedborgare" (Skolverket, 

2006:6). PISAs definition av läsförståelse lyder: "Reading literacy is understanding, using, 

and reflecting on written texts, in order to achieve one's goals, to develop one's knowledge 

and potential, and to participate in society" (German PISA National Center). Det finns alltså 

korrelation mellan vad som Skolverket skriver och vad PISA definierar begreppet 

läsförståelse. Den gemensamma nämnaren är förtydligandet av läsförståelsens vikt i 
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samhället. God läsförståelse kan upplevas som en självklar utveckling i utbildningsprocessen 

hos elever.  

 

Med detta sagt är denna utveckling inte lika förutsägbar som det kan se ut. Det finns många 

anledningar till att det alltid varit svårt för lärare att bedöma kunskapsnivån i läsförståelse hos 

elever (Skolverket, 2016). En elevs skrivkunskaper kan bedömas kontinuerligt med hjälp av 

praktiska bedömningsmaterial (så som prov) för att bedöma elevens utveckling med tiden. 

När läsförståelse däremot skall bedömas och dokumenteras av lärare sker det inte på ett lika 

preciserat sätt. Det finns inget "korrekt" sätt för lärare att bedöma en elevs läsförståelse, men 

Palincsar och Brown (1984) nämner några primära strategier som skulle kunna fungera som 

hjälpmedel. Författarna skriver hur en lärare inte kan ignorera de fyra huvudkomponenter som 

används för att skapa goda förutsättningar för läsförståelse. Dessa fyra faktorer består av 

"decoding fluency, considerate texts, compatible content, and strategic activity" (s. 119). 

Sammanfattningsvis kan man beskriva ovannämnda faktorer som strategier för läraren att 

avkoda elevens kunskaper, ha kontexten i åtanke, vara flexibel i potentiella åtgärder samt att 

vara strategiskt proaktiv.  

 

4.2 Reciprokal undervisning och dess bakgrund 

Det finns en mängd olika strategier för att utveckla sin läsförståelse. Denna uppsats kommer 

att fokusera på reciprokal undervisning (hädanefter kommer förkortningen RT att användas). 

RT grundades av Palincsar och Brown mellan 1984 och 1991 som en grundstrategi för elever 

som uppnådde goda läskunskaper när det gäller avkodning men som hade svag 

kunskapsutveckling inom läsförståelse. Med detta menas att eleven inte förstår vad han eller 

hon läser. Palincsar och Brown var de som ursprungligen tog fram de fyra grundstrategierna 

för läsförståelse. Dessa fyra strategier var "att förutspå och ställa hypoteser", "att ställa 

frågor", "att reda ut oklarheter" och "att sammanfatta" (Palincsar & Brown, 1984).  

 

När RT ursprungligen användes i klassrummet låg det mer i lärarens ansvar att presentera och 

förmedla strategiernas innehåll till eleverna. Gradvis gav läraren utrymme för att eleverna 

skulle influera lektioner. Palincsar och Brown (1984) beskriver: "the training method was that 

of reciprocal teaching, where the tutor and students took turns leading a dialogue centered on 

pertinent features of the text" (s. 117). Med detta menas att pedagogen exempelvis skulle stå i 

centrum inför eleverna och praktiskt visa med gester och uttryck. Huvudsyftet med detta var 



   

9 
 

att pedagogiskt visa en tydlig bild av läsinlärning för eleverna. Senare tog eleverna över vad 

läraren gjorde, det vill säga att eleverna fick arbeta utan lärarens direktiv med de olika 

strategierna. Det låg alltså i lärarens ansvar att initiera denna lärandestrategi för att därefter 

låta eleverna ta över när de känner sig trygga i att använda metoden (Reichenberg & 

Lundberg, 2011). Detta stärks ytterligare i McAllums kritiska reflektion över RT, i vilket 

författaren beskriver att experten (läraren) modellerar, parafraserar och ställer frågor, i vilket 

eleven sedan tar rollen som dialogisk ledare (McAllum, 2014, översatt av oss). 

 

Det finns en tydlig koppling mellan Palincsar och Browns framtagna metod och Vygotskijs 

sociokulturella lärandeteori. Vygotskij tar upp den proximala utvecklingszonen som 

definieras som en zon där eleven skall försöka sig på någonting som ligger på en för hög nivå, 

men att eleven tillsammans med lärarens handledning bör kunna lösa problemet (Lundgren & 

Säljö, 2014). På ett liknande vis ser vi hur RT först och främst involverar lärarens vägledning 

som sedan eleverna tar efter vid ett tryggare skede. 

 

4.3 En läsande klass - "Läsfixarna" 

Reciprok undervisning startade i USA, men det var inte förrän många år senare som skolor i 

Sverige fick ta del av dessa strategier. Barbro Westlund introducerade det in i det svenska 

klassrummet. Eftersom att de tidigare begreppen varit på engelska har Westlund försökt 

omvandla och förklara begreppen för de svenska pedagogerna. "Läsfixarna" kallade hon det 

vilket numera används i varje svensk kommunal skola (Alfa, 2014). I samband med 

implementerandet av läsfixarna i den svenska skolan, skrev hon en avhandling som blev ett 

stöd för skolor runtom i landet. Innan läroplanen från 2011 (Lgr. 11) fanns inte ordet 

lässtrategier med. Det var i samband med Westlunds (2013) avhandling som lässtrategier blev 

en del av läroplanen.  

Läsfixarna i Sverige består av fem karaktärer där var och en tar upp en viktig del inom 

läsförståelse. Tillsammans anses dessa fem strategier bidra till förbättrad kunskap inom 

förståelse, användning och reflekterande av skrivna texter (German PISA National Center).  

 

Resultatet av svenska elevers drastiskt försämrade läsförståelse genom åren (Skolverket, 

2013) blev skapandet av ett projekt vid namn en läsande klass. Detta projekt initierades av 

Martin Widmark, ungdomsförfattare och mellanstadielärare. En läsande klass är direkt 

kopplat till Westlunds tolkning och översättning av Palincsar och Browns reciprokal 
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undervisningsstrategier. Detta projekt används som ett arbetsmaterial som ges ut kostnadsfritt 

till landets alla skolor. Syftet med projektet är att gå emot den nedåtgående trenden inom 

läsförståelse (En läsande klass). Westlund har tagit fram fyra olika karaktärer, deras 

beskrivningar samt vad de tillför i klassrummet. Med tiden har Widmark expanderat 

läsfixarna med en femte karaktär (konstnären).  

 

En läsande klass beskriver dessa fem karaktärer nedan: 

 

- Spågumman förutspår och ställer hypoteser om texten genom att titta närmare 

på rubriker, bilder, bildtexter och textgenre. Denna strategi används innan, 

under och efter läsningen. Vid läsning av berättande texter handlar 

förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen. Vid läsning 

av faktatexter handlar förutsägelserna om att utifrån sin egen kunskap om ämnet 

förutsäga vad texten kommer att säga. 

 

- Reportern ställer frågor på tre nivåer om texten. Dessa nivåer är på raden, 

mellan raderna och bortom raderna. Frågor på raden kan besvaras med 

information som står direkt uttalad i texten. Frågor mellan raderna är sådana 

som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i texten och dra egna 

slutsatser. Detta brukar kallas för att göra inferenser, att läsa mellan raderna. För 

att svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter, att de gör text-kopplingar.  Reportern används 

under och efter läsningen. 

 

- Konstnären skapar inre bilder av det lästa. Med hjälp av sinnena lever läsaren 

sig in i texten och kan se, höra och känna det texten berättar om. Konstnären 

används under läsningen. 

 

- Detektiven reder ut oklarheter, nya ord och uttryck. Strategin används under 

läsningen och innebär att läsaren: Läser om ordet. Läser om meningen. Läser 

om stycket för att få ordet i ett sammanhang. Funderar på om ordet liknar ett ord 

på svenska eller ett annat språk som läsaren redan kan. Funderar på om ordet är 

sammansatt av flera ord. Funderar på vad det är för sorts ord (substantiv, 

adjektiv, verb) Använder sina förkunskaper i ämnet. Slår upp ordet eller frågar 

någon vad det kan betyda. 
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- Cowboyen sammanfattar det viktigaste i texten. Denna strategi används både 

under och efter läsningen och är extra viktig vid läsning för att lära. Olika 

grafiska modeller kan med fördel användas för att sammanfatta både 

skönlitterära texter och faktatexter (En läsande klass). 

 

5. Presentation av studier 

Reciprokal undervisning kan upplevas som en komplex grundstrategi. Detta beror dels på att 

vissa termer och begrepp kan vara svårförståeliga utan kontext. Det finns dessutom många 

olika teorier, tankar, utredningar och forskning inom området - vilket i sin tur kan leda till att 

läsaren blir överväldigad av den samlade informationen. Som exempel på detta tar vi 

Palincsar och Browns (1984) studie. Medan denna forskning omfattar RT och dess statistiskt 

beskrivna fördelar i skolan kan den samtidigt vara svårtillgänglig på grund av hur texten är 

uppbyggd. När Palincsar och Brown (1984) skriver om arbetet de utfört och sedan kopplar till 

statistik riskeras läsaren att inte känna sig informationsmässigt förberedd. Övergången mellan 

de olika vetenskapliga slutsatserna kan med andra ord upplevas som svårtolkade. Denna 

uppsats vill ge en övergripande bild med hjälp av forskare och författare från olika delar av 

världen. 

 

Varje subkapitel nedan kommer att presentera författarna som ingår i den här litteraturstudien 

tillsammans med en motivering för varför vi inkluderat just den här källan i vår studie.  

 

1. Reichenberg & Emanuelsson (2014). Elever i årskurs 3 läser och samtalar om texter: En 

interventionsstudie 

Ett namn som förekommer i många sökningar inom området läsning och förståelse är Monica 

Reichenberg, doktor i specialpedagogik på Göteborgs universitet. Reichenbergs forskningar 

innehåller olika modeller för läsning och några av dessa kommer att användas i vår studie. 

Reichenberg är en professor i allmän didaktik vid Göteborgs universitet och har varit 

professor i literacy vid Umeå universitet. Hon har förespråkat vikten av läsförståelse i många 

sammanhang. Reichenberg är författare för ett flertal olika böcker och studier och vissa av 

dessa används aktivt och kontinuerligt inom många universitet (IPS.gu, 2018). 

 

Britt-Marie Emanuelsson är en mellanstadielärare som arbetat i 20 år inom 

utbildningsförvaltningen i Partille kommun. Där utför pedagogerna med bland annat 
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fördjupade pedagogiska utredningar med elever som har svårigheter inom läsning och 

skrivning (Agrenska, 2018). 

 

I Reichenberg & Emanuelssons Elever i årskurs 3 läser och samtalar om texter (2014) görs 

en studie där läsförståelse ligger i centrum. Undersökningen inkluderar 71 elever från fyra 

olika tredjeklassare i västra Sverige. Studien utgick ifrån tre olika steg och kan (kortfattat) 

sammanfattas så här. Det första steget var att testa elevernas förmåga för avkodning, såväl 

som läsförståelse. Denna process var uppdelad i två delmoment, och dessa var tidsbegränsade. 

Det andra steget, som pågick under åtta veckor (fyra gånger per vecka) var att låta eleverna 

föra textsamtal i grupp. Hälften av eleverna använde sig av RT som arbetsmetod medan den 

resterande hälften gick efter QtA
2
. Textsamtal bestod av att lärare och elever högläste en text. 

I det tredje och avslutande momentet genomfördes ett test där alla deltagande elever fick 

använda sig av sina tidigare och nylärda kunskaper (Reichenberg & Emanuelsson, 2014). 

Syftet med denna undersökning var att studera implementerandet av RT och dess styrkor 

inom läs- och hörförståelse.  

 

Denna studie kommer vi att använda i vår uppsats för att poängtera hur effektiv reciprokal 

undervisning kan vara i praktiken.  

 

2. Palincsar & Brown (1984). Reciprocal Teaching of Comprehension-Fostering and 

Comprehension Monitoring Activities. 

Annemarie Sullivan Palincsar är professor i pedagogik vid Michigans universitet. Palincsars 

studier fokuserar till viss del på självreglerande inlärning, det vill säga elevens förmåga att 

anpassa sig efter det aktuella behovet. Hon undersöker även barns användning av läs- och 

skrivkunnighet. För en få en djupare historisk inblick över läsförståelse kommer vi att 

använda oss av forskningen som skrivits av Palincsar och Brown.  

 

Ann Leslie Brown, utbildningspsykolog, var med och utvecklade RT tillsammans med 

Palincsar. Brown var dessutom med och byggde metakognitiva strategier, alltså strategier där 

elever är medvetna om sina egna tankeprocesser.  

 

                                                           
2
 QtA, "Questioning the Author" är en ytterlig arbetsmetod inom läsförståelse. 
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Palincsar och Browns (1984) forskning om RT involverade två pilotstudier. I båda studier 

användes sjundeklassare med låg nivå i läsförståelse. Båda studier tog del av fyra aktiviteter 

nämligen att att förutspå, ställa frågor, klargöra och summera. Aktiviteterna ingick i 

lärandemetoden RT, där den vuxne och eleverna alternerade att kommentera den skriva 

texten. En session under dessa studier kunde involvera att en vuxen påbörjade en läsning och 

ställde frågor till eleverna. Frågorna kunde exempelvis beröra vad de tror kommer att ske i 

berättelsen (förutspå), ställer frågor om den (frågeställa), reda ut dessa frågor (klargöra) och 

avsluta med en sammanfattning (summera). Studierna såg till att progressivt och kontinuerligt 

ge mer utrymme till elevernas självständighet. Med detta menas till exempel att den vuxne till 

en början diskuterar och ställer 90% av frågorna, men att med tiden balansera denna siffra så 

att eleverna får en större roll i diskussionen. Den andra studien var en upprepning av den 

första studien, men med en skillnad i vem som var ledande auktoritär. Den första studien 

utfördes av en forskare med huvudsyftet att observera och analysera utvecklingen över tid. 

Den andra studien däremot genomfördes av frivilliga pedagoger i skolan där de använde sig 

av liknande koncept i sina egna klasser (Palincsar & Brown, 1984). 

 

[...] concentrate on improving students' ability to learn from texts. It is generally 

agreed that given reasonable facility with decoding, reading comprehension is 

the product of three main factors: (1) considerate texts, (2) the compatibility of 

the reader's knowledge and text content, and (3) the active strategies the reader 

employs to enhance understanding and retention, and to circumvent 

comprehension failures (Palincsar & Brown, 1984:118). 

 

Ovannämnda citat illustrerar huvudsyftet med dessa utförda studier. En översättning av citatet 

är att studierna fokuserar på att förbättra elevers förmågor av att lära sig innehållet från 

diverse olika texter. Det står även att det är generellt accepterat att läsförståelse är produkten 

av tre huvudfaktorer vilka är (1) en text med sammanhållning "röd tråd", (2) textens innehåll 

skall vara anpassad till läsarens läsförmåga och (3), att eleven förstår sina misstag och lär sig 

av dem (Palincsar & Brown, 1984).  

 

Att denna uppsats ofta kommer att ta upp Palincsar och Browns tankar beror på att de ger en 

god uppfattning kring läsförståelse. 
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3. Westlund (2013). Att bedöma elevers läsförståelse: En jämförelse mellan svenska och 

kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. 

Barbro Westlund är en grundskollärare som efter 25 år fick anställning som lärarutbildare. 

Idag är hon forskare som förespråkar i läs- och skrivutveckling i Stockholms institution för 

språkdidaktik (Stockholms universitet). Westlund (2013) har skrivit en avhandling som 

jämför den svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. Denna 

uppsats kommer att använda sig av avhandlingen då innehållet kommer att kunna kopplas 

direkt till denna texts forskningsfrågor.  

 

Westlunds (2013) avhandling utgick från fjärdeklassare via en jämförelse mellan svenska och 

kanadensiska lärare. Studien använde i huvudsakligen intervju- och observationsmetoder för 

att komma fram till resultaten. De var tio lärare sammanlagt med 5 svenska och 5 

kanadensiska lärare. Dessa lärare blev dagligen intervjuade i 30 minuter.  

Westlund intervjuade först lärarna enskilt, sedan delade hon upp dem i respektive grupper 

(svenska/kanadensiska). Slutligen använde Westlund alla tio lärares responser vid sin analys 

av studier. Frågorna som ställdes hade teoretiska perspektiv i fokus, det vill säga att begrepp 

som exempelvis feedback (respons) användes (Westlund, 2013).  

Syftet med denna studie var att analysera vilka av de svenska och kanadensiska 

läsförståelsediskurser som gav tydligast resultat. Det blev huvudsakligen en jämförelse mellan 

de studier som utfördes i Sverige och i Kanada. Studien blev alltså helt beroende av lärarna 

som blev intervjuade.  

 

Då läsförståelse har en betydande del i denna uppsats blir Westlunds (2013) komparativa 

internationella forskning vital för vår studie. 

 

4. McAllum (2014). Reciprocal Teaching. Critical Reflection on Practice. 

Ruth McAllum har en mastersexamen i pedagogik och har under sju år arbetat som 

övningsledare på Resource Teacher: Learning and Behaviour (RTLB). RTLB är en förening 

vars inriktning är inlärnings- och beteendesvårigheter, och som jobbar i syfte med att stödja 

lärare och elever inom skolan. Sedan McAllum började fokusera på barns lärande har hon 

visat ett tydligt intresse för RT. Tillsammans med RTLB arbetar de hårt för att sträva efter en 

skola med högre kunskap inom läsförståelse (McAllum, 2014). 
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I McAllums artikel om RT som lärandemetod beskrivs delvis de strategier som berörs inom 

RT. Hon börjar med att ge en grundlig beskrivning om RT och dess betydelse. Därefter 

nämner McAllum även Vygotskijs sociokulturella teori och finner en korrelation mellan 

denna och RT. Utöver en fördjupning av RT, ger artikeln även en förklaring till 

arbetsstrategins styrkor såväl som begränsningar. En huvudsaklig anledning till varför vi valt 

McRuths artikel är just det sistnämnda, det vill säga att hon även beskrivit nackdelar med 

strategin.  

 

I nästkommande kapitel presenteras ovannämnda undersökningar och dess resultat som är 

direkt kopplade till studiens forskningsfrågor.  

 

6. Resultat 

RT är, likt tidigare nämnt, en komplex lärandemetod. RT som arbetsmetod har använts i 

många år. Nedan presenteras resultatet av den litteratur och forskning vi valt. 

 

6.1 Hur har de (5) olika lässtrategierna uppkommit 

Reciprokal undervisning  

Kunskapsnivåer varierar från land till land men baserar sig på nationella styrdokument. 

Styrdokumenten i Sverige presenteras i Lgr 11, som finns som material för att dirigera skolans 

ansvariga pedagoger för att uppnå den ovannämnda jämna kunskapsnivån. I resultatet 

kommer kunskapsnivåns fokus att ligga på läsförståelsen. Elevers kunskap inom läsförståelse 

ligger för mestadels i olika stadier.  Ibland kan elever vara på en mycket hög nivå och ibland 

är det raka motsatsen. I relation till denna uppsats är det sistnämnda av relevans, det vill säga 

elever med lägre läsförståelsekunskap än det genomsnittliga i klassrummet. RT utvecklades 

med syftet att minska klyftan mellan elever med hög läsförståelsekunskap och de med mindre 

kunskaper. Detta skulle göras genom att lyfta de svagare eleverna för att få en mera jämn 

kunskapsnivå i klassrummet. 

 

RT introduceras i Springsfield, USA 

I en vetenskaplig artikel som är skriven av Palincsar (1984) skrivs en situation i USA där en 

sjundeklassare kunde högläsa utan problem, men förstod inte alls vad han läste. 

Sjundeklassaren var Palincsars elev sedan årskurs 1 och hans svårigheter med läsförståelsen 

kvarstod under hela grundskolan. I artikeln beskriver Palincsar att lärarutbildningen inte 
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förberedde läraren för att hantera problem likt denna. Senare började Palincsar forska vidare 

vid Illinois universitet inom reciprokal undervisning och i sin forskning hade hon eleverna 

med dessa läsförståelsesvårigheter i åtanke. I sina studier av RT blev hon ekonomiskt, 

moraliskt och teoretiskt stärkt av Ann Brown som senare blev hennes forskningskollega. Efter 

många försiktiga undersökningar av användandet av RT visade det sig att arbetsmetoden var 

stadig nog att tillämpas inom de praktiska ramarna. Palincsar och Brown började därefter 

rekrytera lärare som var intresserade av att implementera RT i klassrummet - och detta 

började i Springfield, Illinois. Det var vid detta stadium som arbetsmetoden först började 

användas med förstaklassare med brist på läsförståelse. Det tog dock inte lång tid förrän RT 

började tillämpas på försök på alla elever och inte exklusivt på de med svårigheter. Det visade 

sig att RT hade en stor inverkan på elevers inlärande av texter och inte långt senare ville 

skolor kring hela landet (senare expanderades detta utanför USA) ta del av dessa studier 

(Palincsar, 1993). Situationen som beskrivs av Palincsar var gnistan som tände elden för vad 

som senare visade sig bli en mycket viktig arbetsmetod i skolan. 

 

En ny lärandemetod ger hopp 

I ett ytterligare exempel nämns Highland Park, skola i Michigan. Fattigdom, obenägenhet att 

förändras, låg lärarmoral, ännu lägre skolresultat, samt brist på lärande, lärare och material är 

bara några av de faktorer som var bidragande till skolans nedgång. De ansvariga hade försökt 

med många olika metoder för att få elever att lära sig, men ingenting verkade ge positiv 

effekt. Senare bestämde sig skolan för att testa en ny strategi nämligen reciprokal 

undervisning. I artikeln beskrivs hur de bestämde sig för att utgå ifrån RT på grund av att 

metoden lade betoning på läsförståelse. I många tidigare fall där RT hade använts visade det 

sig att arbetsmetoden märkbart gynnade eleverna och det var just dessa premisser som 

Highland Park lade sina förhoppningar på. I artikeln beskrivs hur en av fördelarna med RT 

var de många alternativen för lärande och hur arbetsmetoden var mycket lättförståelig, både 

för elever- såväl som för lärare. Lärare och elever kunde, oavsett tidigare kunskaper inom 

läsförståelse, anpassa och använda sig av metoderna influerade av RT. Slutligen beskrivs det i 

artikeln att en av de viktigaste aspekterna till varför de valde RT var det faktum att 

arbetsmetoden involverade elev-interaktion. De ovannämnda förutsättningarna inom RT 

skulle tillsammans bidra till ett utvecklat lärande inom läsförståelse (Carter, 1997). 
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RT och dess immigration till Sverige  

Westlund (2013) tar i sin avhandling upp kunskapskillnader inom läsförståelse mellan 

svenska, respektive kanadensiska skolor. När Westlund tog del av de kanadensiska 

lektionerna insåg hon att undervisningarna gick till stor del på att verkligen ta reda på textens 

riktiga innehåll. Texten skulle med andra ord inte bara läsas av eleverna, utan även förstås. De 

skulle till viss del kunna förutspå vad som kommer att ske i texten, ställa och besvara frågor 

samt sammanfatta det viktigaste i texten. Lärarna i Kanada beskrev denna arbetsprocess som 

en svår utmaning men att det i det långa loppet skulle gynna eleverna - vilket i sin tur skulle 

underlätta för lärarna. När Westlund (2013) skulle jämföra respektive länder förstod hon att 

lärarna i Sverige arbetade främst utifrån färdigformulerade kontrollfrågor. Lärarna beskrev att 

de använde sig av magkänsla och intuition som bedömningsstöd, till skillnad från den 

kanadensiska skolan där mera utvecklade termer och bedömningsformer användes med syftet 

att förbättra kunskapsnivån i helhet. När Westlund analyserade och jämförde styrdokumenten 

såg hon en vital skillnad mellan båda länder; de svenska läroplanerna hade inte med viktiga 

termer som till exempel läsförståelse och lässtrategier (Westlund, 2013). 

 

Westlunds (2013) avhandling hade starkt inflytande på Sveriges nya läroplan. Hon tog den 

ovannämnda jämförande studien och expanderade den i Sverige genom att introducera en 

anpassad version av RT. Denna version känner vi igen som läsfixarna och används dagligen i 

den svenska skolan (Westlund, 2013). 

 

6.2 Hur gynnar de (5) olika lässtrategierna eleverna 

Den inledande framgången 

Erfarna läsare tenderar att konstant vara medvetena över sitt läsande; alltså att personen i 

fråga kan läsa och samtidigt förstå sambandet och helheten med texten. Han eller hon bör 

även kunna dra hypotetiska och teoretiska slutsatser utifrån textens innehåll. Ett exempel på 

detta skulle kunna vara en person i en berättelse som beskrivs som modig och stark. Det 

förväntas av läsaren att han eller hon känner till karaktärens egenskaper och tillämpar dem 

genom mestadels av historien (se: funktion 4 i nedanstående stycke). I synnerhet är det detta 

som skiljer sig mellan en erfaren och en mindre erfaren läsare.  

 

Palincsar och Brown (1984) bekräftar denna bild genom att ge ytterligare exempel på 

reciprokal undervisning funktioner inom läsförståelse som gynnar elever: (1) eleven förstår 
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syftet av läsandet, (2) eleven gör sig medveten över relevant bakgrundsfakta, (3) eleven riktar 

in sig på huvudinnehållet  i texten i utbyte mot textens trivialiteter, (4) eleven kan se 

konsistenta mönster i texten och kan med hjälp utav tidigare delar förutspå vad som skall 

hända, (5) läraren skall vara aktiv för att se om eleven förstår innehållet, till exempel genom 

att låta eleven förklara textens innehåll, och (6) låta eleven visa utökad läsförståelse med hjälp 

av olika tester som inkluderar tolkningar, förutspående och slutsatser (Palincsar & Brown, 

1984).  

 

I Palincsar och Browns (1984) studier om RT visade det sig att arbetsmetoden blev väldigt 

framgångsrik. Författarna beskriver åtta primära anledningar till varför studierna fick 

arbetsmetoden att betraktas som lyckad: (1) elevers förmågor av att utföra dialog blev 

avsevärt förbättrat, (2) majoriteten elever visade sig klara av läsförståelsetesterna (3) effekten 

var hållbar i längden; ingen minskning av kunskapsprestationer visades under studiens 

tidsförlopp, (4) arbetsmetoden kunde generaliseras, alltså genomföras i hela klassrummet, och 

samtidigt ge goda resultat, (5) elever visade att de kunde på ett enklare sätt förutspå, ställa och 

besvara frågor samt sammanfatta texter, (6) läsförståelsetesterna som utfördes i studie 1 (av 

forskarna) visade på förbättrade resultat, (7) liknande tester som gjordes i studie 2 (av 

frivilliga lärare) visade också på goda resultat och (8) lärarna var väldigt entusiastiska över att 

få tillämpa arbetsmodellen i deras dagliga lärarrutiner (Palincsar & Brown, 1984).  

 

Utveckling med RT över tid 

Michigans Educational Assessment Program (MEAP) visar statistik på elever som uppnått 

landets olika staters kunskapssnitt i läsförståelse. Tabellen visar den procentuella ökningen 

eller minskningen hos elever under tidsspannen av fyra år (Carter, 1997). 

 

Årskurs 1994 1993 1992 1991 

4 28.8 14.4 9.8 8.6 

7 9.3 10.9 8.6 12.8 

10 23.2 13.3 22.4 10.6 

 

År 1994 presenterades statistik från många skolor i Michigans distrikt - resultaten bland 

sjunde- och tioendeklassare var svaga. I kontrast hade fjärdeklassare (tidigare tredjeklassare) i 

Highland Parks skola påbörjat en intensiv process i RT och tabellen visar på en drastisk 

förbättring från och med perioden när metoden implementerats. Det blev rättare sagt en 
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fördubblad ökning i kunskapsnivå från 1993 till 1994 (Carter, 1997). Detta intryck stärks 

ytterligare i Reichenbergs (2000) avhandling där hon beskriver hur RT inte enbart ökar 

elevers läsförståelse utan de får även kunskaper om självbedömning. Vad hon menar med 

detta är att eleverna ökar deras metakognitiva insikter. 

 

Reichenberg & Emanuelsson genomförde en studie vars syfte var att testa effektiviteten bland 

de två respektive strategier inom läsförståelse; RT och QtA. Studien som pågick i åtta veckor 

(32 totala samtal) resulterade i en "signifikant ökning i läsförståelse vare sig eleverna hade 

tränat efter RT eller QtA" (Reichenberg & Emanuelsson, 2014:1).  

 

En sammanställning av RT 

McAllum (2014) skriver även om RT och dess positiva resultat. I denna vetenskapliga artikel 

beskrivs arbetsmetoden och resultatens utveckling under en längre period. RT har tre 

huvudsakliga egenskaper: (1) det är en metod som baserar sig på tydlig struktur och där de 

fyra (eller fem, beroende på om man vill implementera den femte "läsfixaren" av Widmark) 

lässtrategierna utvecklar elevernas förmågor av att granska sina egna arbeten. Syftet med detta 

är att låta eleverna effektivisera sin läsning och på så vis utöka kunskaperna inom 

läsförståelsen. (2) RT inleds med att lärarens initativ dominerar och med tiden låter läraren 

gradvist eleverna få mera utrymme för att slutligen låta eleverna ta över helt och hållet så att 

läraren därefter blir en observatör i klassrummet. (3) RT fungerar som hjälpmedel för en 

inkluderande klass, det vill säga en klass där alla elever kan känna att de bidrar och känner 

tillhörighet (2014).  

 

I McAllums (2014) artikel beskrivs det vidare om att RT har visat sig vara effektiv och visat 

sig fungera för diverse olika grupper elever. Till dessa hör elever som ej påbörjat eller som 

precis börjat sin läsning, elever med mycket begränsad förmåga i läsförståelse såväl som 

avkodningsförmåga [...], samt elever med specifika inlärningssvårigheter (2014).  

 

7. Diskussion  

En sammanfattande mening kring RT skulle kunna vara att den är en väl effektiv arbetsmetod. 

RT gynnar elever som inte har påbörjat läsning, samt elever som har svårigheter med 

läsförståelsen. Arbetsmetoden inkluderar alla i klassrummet och ser till att lärare och elever 

tar del av texterns innehåll på ett balanserat sätt. RT visar sig också fungera i inledning av 



   

20 
 

läsningen av en text, då eleven har ett mål med läsningen redan från början. Trots detta är inte 

arbetsmetoden helt fri från eventuella nackdelar.  

 

McAllum (2014) skriver om RT, dess för- och nackdelar samt vad man bör tänka på. En utav 

McAllums (2014) tankar är att RT inte undersökts i fler sammanhang än bland utvalda 

målgrupper. Kopplat till detta nämns det även hur studierna som utgjort RT och dess 

framgång enbart utförts i mindre skalor
3
. "Small sample sizes are subject to strong influences 

from outlier results and are not necessarily representative of larger populations. The number 

of repeated reciprocal teaching studies with consistently strong results does help to mitigate 

the problem of all small sample size." (s. 33). Vad McAllum (2014) menar med detta citat är 

att forskning i små skalor tenderar att bli influerade av tidigare (småskaliga) studier. Dessa 

mindre studier  kan inte helt automatiskt generaliseras till större studier och populationer. 

McAllum (2014) skriver dock om hur antalet upprepade studier inom RT som givit 

konsistenta positiva resultat hjälper med att lindra ovannämnda kritik.  

 

En ytterligare svaghet inom RT och dess involverade studier berör huruvida arbetsmetoden är 

relevant i ett normalt klassrum. McAllum (2014) tar upp Palincsar och Browns (1984) studie 

där förhållandet mellan antalet lärare och elever är ovanligt obalanserade, i detta fall 2 lärare 

per 1 elev. Författaren tar inte upp om resultaten i Palincsar och Browns (1984) studie beror 

på RT eller om resultatet visade sig positivt på grund av den fördelning av lärare respektive 

elev. Hon tillägger även frågan om RT faktiskt går att utföra i en helklass utan en vuxens 

auktoritära roll som vägledande stöd (McAllum, 2014). Som avslutande kritik skrivs det om 

hur RT inte nödvändigtvis passar alla lärares sätt att undervisa i läsförståelse: "Not all 

teachers are comfortable as facilitators of learning rather than directors of learning" (s. 33). 

 

Ovannämnda synpunkter är kritik mot RT som undervisningsmetod. Det finns även de som 

finner kritik mot de som försöker expandera på RT som arbetsmetod. I en intervju med 

Barbro Westlund, rapporterad av Per Bengtson, tar Westlund upp potentiella risker med RT 

som exklusiv arbetsmetod. Hon beskriver att det är mycket vanligt att [man] fastnar vid ett 

"lyckat" projekt och att man därefter inte kan se övriga möjligheter. Samtidigt nämner hon att 

man bör vara försiktig. Här refererar Westlund till Widmarks (En läsande klass) femte 

                                                           
3
 Alton-Lees (2003) studie i Nya Zeeland fokuserade på ett mindre antal elever. Palincsar och Browns (1984) 

första studie baserade sig primärt av sex studenter, medan deras andra studie (1984) involverade 21 elever.  
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karaktär bland "läsfixarna". "Jag blir orolig när jag ser att vissa lägger till en femte figur bland 

läsfixarna och ändå kallar det reciprocal teaching" (Westlund, 2014).  

Hon varnar för  förändringar  på väletablerad forskning (här syftar hon till Palincsar och 

Browns forskning om RT) utan att tänka på konsekvenser. Hon är alltså kritisk till att utföra 

drastiska förändringar till något som visat sig fungera i många decennier (Alfa, 2014). Våra 

personliga tankar kring Westlunds kritiska åsikter är att hon kommer med väl grundade 

argument, men att de inte känns helt och hållet rättvisa. Med detta menar vi att man mycket 

väl skulle kunna ha varierade versioner av vetenskapsteorier, i hopp av att utveckla teorin mot 

det bättre. Westlund beskriver hur personerna som skapade den femte karaktären bör ha 

identifierat sitt arbete med ett annat begrepp och inte använt sig utav reciprokal undervisning 

(Alfa, 2014). Här anser vi att begreppet inte tappar sitt innebörd genom att introducera en 

ytterligare figur; vi menar att teorier bör fortsätta testas för att potentiellt utveckla deras 

innehåll. 

 

Monica Reichenberg har skrivit en inledning till en lärobok skriven av Widmark (2009). Här 

tar hon upp texter av olika slag (barnböcker, faktatexter) och hur elever tar in informationen. 

Det beskrivs hur elever riskerar att bli vana med lättare böcker i tidigare åldrar och hur detta 

kan i sin tur leda till att de [i senare åldrar] blir överväldigade över texternas mera komplexa 

uppbyggnadsstruktur. Reichenberg (2009) nämner hur det vore oklokt att förlita sig på att 

elever utvecklar sin läsförståelse på egen hand. En utav huvudpremisserna i reciprokal 

undervisning är att läraren gradvis och under en längre tidsspann skall låta elever "ta över" 

samtalet i exempelvis en diskussion om en text. Reichenberg (2009) som mycket väl anser RT 

vara en gedigen arbetsmetod trycker extra mycket på att processen av RT inte får förhastas för 

"ges inget stöd tidigt i barnets läsförståelseutveckling kommer det att sätta spår i alla 

skolämnen" (s. 14). Detta kan, enligt Reichenberg (2009), resultera i att elever får begränsad 

läserfarenhet som därefter kan leda till ett mera begränsat ordförråd.                     

 

Hur är en av de frågor som lärarna ställs inför dagligen. Under den senaste 

verksamhetsförlagda utbildningen tog vi del av den praktiska användningen av RT. Trots att 

vi båda befann oss i två olika skolor kunde vi se tydliga likheter i hur elever och lärare 

använde lässtrategin i klassrummet. Lässtrategin i fråga genomfördes genom karaktärerna 

som finns med i läsfixarna. Även Widmarks senast tillagda femte figur, kostnären, fanns 

tillgänglig och användes flitigt tillsammans med de andra figurerna.  
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Resultaten i de ovannämnda presenterade studierna visar på att RT kan användas för att 

effektivisera elevers utveckling av läsförståelse. Samtidigt ser vi (genom erfarenheter från 

VFU) hur Sverige implementerat RT i klassrummens vardag och vi kan instämma med denna 

utförda praktik. I den didaktiska frågan när det vore passande att introducera RT för eleverna, 

utgår vi från att det vore rimligt att använda verktyget redan från första tillfället som eleven 

börjar läsa.  

 

Denna litteraturstudie har undersökt begreppet reciprokal undervisning och dess influenser i 

skolan. Efter att vi reviderat och sammanställt de utvalda artiklar och avhandlingar kan vi 

komma med olika resonemang till varför RT bör användas i dagens klassrum. Först och 

främst kan vi tydligt se att kontinuerlig användning av RT gynnar elevers läs- och 

hörförståelse. "Kontinuerlig" blir nyckelordet då vi anser att det är viktigt att RT används inte 

bara regelbundet utan av alla lärare i skolan. För att detta skulle kunna ske måste skolverket 

informera och skapa material för att lärare runtom i landet skall kunna undervisa via RT 

(exempelvis läslyftet
4
).  

 

Förslag till vidare forskning 

Palincsar och Brown (1984) är onekligen en utav de mest influerade och refererade studier när 

det kommer till reciprokal undervisning. Dessa forskare var i det stora hela grundarna för vad 

vi idag kallar för RT, som senare i Sverige utvecklades för att bli "läsfixarna" som används 

dagligen i den svenska skolan. Det kommer därav inte som en överraskning när nästan varje 

studie refererat till en och samma avhandling. Med detta sagt tycker vi att det vore önskvärt 

om fler studier hade vågat återskapa en liknande studie som Palincsar och Brown (1984) 

utförde, fast genom ett mera modernt och nyare perspektiv. Vi menar inte att studier skall 

avlägsna sig från grundaren av reciprokal undervisning, utan hävdar enbart att ämnet kunde 

bli mera nyanserat om det vore att finnas fler alternativ att använda sig av.  

 

Ett sätt att gå vidare - och som samtidigt skulle kunna utgöra ett svar till föregående kritik 

(McAllum, 2014), vore att man förslagsvis även skulle kunna forska med RT inom en större 

skala. Här menar vi att empiri skulle samlas genom att utföra studier i en hel skola eller även 

inom ett helt län.  

 

                                                           
4
 Läslyftet är en möjlighet för elever att utvecklas i språk- läs och skrivdidaktik och sker lokalt på skolan.  
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