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1. Inledning  

Vår litteraturstudie handlar om läsförståelsemodeller som anses bidra till god läsförståelse för 

att ge elever verktyg som behövs för att förstå och tolka en text. Att elever ska lära sig att 

förstå olika typer av texter och dess innehåll i skolan är ett faktum (Skolverket, 2017b, s. 252–

254). Enligt vår uppfattning ser vägen till god läsförståelse olika ut beroende på skola, lärare 

och elev. Under vår tid i utbildningen har vi sett att elever tar sig an texter på olika sätt. En 

del elever förstår vad de läst och en del inte, trots att de har flyt i sin läsning. Wengelin och 

Nilholm (2013, s. 44) betonar att ordavkodning inte är tillräckligt för att kunna läsa, utan att 

man även måste kunna förstå det man läser. Vi har dessutom upplevt under vår 

verksamhetsförlagda utbildning att elever som behärskar ordavkodning men inte förstår 

innehållet i en text har svårt i andra ämnen där läsförståelse krävs. Reichenberg (2014a, s. 7) 

fastslår att en god läsförmåga har en avgörande betydelse för fortsatta studier.  

I vår utbildning har vi erfarit hur essentiell läsförståelse är, så vi har valt att analysera 

modeller som visar hur elever utvecklar god läsförståelse. Vidare vill vi se vad som främjar 

god läsförståelse i dessa modeller. En annan aspekt är att se vad lärare gör för att elever ska 

bli goda läsare som kan använda sig av olika tillvägagångssätt för att förstå texter. Enligt 

Skolverket (2017b, s. 253) ska elever få möjligheter till att utveckla kunskaper om 

läsförståelsestrategier. Föreliggande litteraturstudie baseras på vetenskaplig litteratur så som 

tidskriftsartiklar, avhandlingar, bokkapitel i antologier och böcker.  

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell 

undersökning som har visat att svenska elever i årkurs fyra har förbättrat sina resultat i 

läsförståelse från de två tidigare mätningarna även om de inte är tillbaka på 2001 års nivå 

(Skolverket, 2016, s. 25–26). Elevernas läsförståelse testades vid läsning av skönlitteratur och 

sakprosa (s. 7–8). Undersökningen har även visat att resultaten bland annat beror på att elever 

fått undervisning i läsförståelse och läsförståelsestrategier, samt även att en hög procent av 

lärarna känner sig bekväma i att undervisa inom detta område (s. 48–54).  
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är med jämförande analys att belägga forskning om hur arbete med 

olika läsförståelsemodeller bidrar till läsförståelse. Detta syfte vill vi uppfylla genom att besvara 

följande frågor:  

• Vilka läsförståelsestrategier lärs ut i respektive modell? 

• Hur undervisas eleverna i läsförståelse inom modellerna?  
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3. Bakgrund  

I följande avsnitt kommer läsförståelse, läsförståelsestrategier och teoretiska inriktningar inom 

området presenteras. Vidare kommer även aktuella styrdokument inom ämnet behandlas. 

3.1.  Läsförståelse och läsförståelsestrategier   

Läsning är en aktivitet där ordavkodning och läsförståelse är två komponenter, med detta 

menas att man inte kan läsa utan läsförståelse (Wengelin & Nilholm, 2013, s. 43–44). 

Ordavkodning sker automatiskt vid läsning, vilken läsförståelse inte gör. Vid läsning behöver 

man inte tänka på hur ordavkodningen ska ske utan den mentala energin ägnas åt att förstå 

texten (Westlund, 2009, s. 39). För att förstå används läsförståelsestrategier, vilket handlar om 

hur man går tillväga för att skapa mening av en text (Nilsson Skåve, 2016, s. 45).  

Läsförståelse ses som en process där man konstruerar mening av det man läst som består 

av tre delar: läsaren, texten och syftet som ligger bakom läsningen. Det som påverkar 

läsförståelseförmågan är de exekutiva förmågor som är faktorer hos läsaren, vilket handlar om 

de mentala verktyg som finns i hjärnan för att sköta uppgifter och nå mål (Cartwright, 2017, 

s. 27–29).   

God läsförståelse främjar kunskapsutveckling i alla skolämnen och är grunden till livslångt 

lärande. Eleverna ska ges möjlighet till att utvecklas i läsförståelse, för att hindra misslyckanden 

i sin utveckling inom läsning som kan leda till negativa konsekvenser. Dessa konsekvenser är 

bland annat dålig självbild, vilket skapar oro för eleven inför läsningen och att eleven utvecklar 

svårigheter i sin läsutveckling (Reichenberg, 2014a, s. 7, 12).   

Som tidigare nämnts, samverkar två processer för att skapa mening av text, vilka är 

ordavkodning och förståelse. Kulturell bakgrundskunskap behövs för att förstå vad meningar 

och texter försöker förmedla. Vid läsning behöver elever aktivera sin bakgrundskunskap, göra 

inferenser, skapa inre bilder och kunna läsa på raderna, mellan raderna samt bortom raderna 

(Westlund, 2009, s. 96–106). Samtal om texter i skolan berör oftast det som står på raderna 

och inte det som underförstås. Den kritiska delen i att analysera texter har litet utrymme i 

undervisningen. Vidare får elever gärna enklare texter när läsförståelsen brister, vilket ofta ger 

motsatt effekt. De enklare texterna är mer komprimerade då en stor del information och 

tankeled försvinner, vilket försvårar förståelse av texten (Brink, 2016, s. 147). Enligt Nilsson 

Skåve (2016, s. 50) är det inte bara den befintliga kunskapen som ska kontrolleras vid 

textläsning utan eleverna ska också hjälpas att utveckla läsförståelsestrategier.  

Strategier för läsförståelse kan beskrivas som kognitiva mentala aktiviteter för att kunna 

ta till sig och hantera djupare information, vars tillvägagångssätt behöver planeras av läsaren. 
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Användningen av strategierna sker i ett sammanhang, det vill säga att arbete med texter måste 

ske före, efter och under läsningen (Schmidt, 2015, s. 4). Målet med att använda sig av 

läsförståelsestrategier är inte strategianvändningen i sig och den ska inte bara diskuteras utan 

också gestaltas. Det sker genom att läraren modellerar och att eleverna praktiserar strategierna 

(Westlund, 2009, s. 74).  

3.2. Läsförståelsemodeller och ”En läsande klass”  

Det finns tre läsförståelsemodeller som litteraturstudien utgår från. Här nedan kommer en 

kort beskrivning av respektive läsförståelsemodell.  

Reciprocal Teaching (reciprok undervisning) är en läsförståelsemodell som handlar om att 

lära ut i läsförståelsestrategier där lärare och elever växlar rollen som samtalsledare vid 

textsamtal. Dessa samtal sker i smågrupper. Denna modell ska inte ses som en ”Quick fix” 

utan ska användas regelbundet för att få bästa effekt. I Reciprocal Teaching synliggör lärare 

omedvetna processer genom att undervisa explicit (Westlund, 2009, s. 75–77). I denna 

läsförståelsemodell är samtalet centralt där scaffolding är viktigt för att utveckla metakognitiva 

färdigheter hos elever (Emanuelsson, Reichenberg, 2014, s. 7). Scaffolding innebär att eleverna 

ges stöd av läraren vid inlärningsprocessen och stödet avtar när eleverna tillämpar kunskaper 

på egen hand (Westlund, 2009, s. 22–23).  

Questioning the Author (fråga ut författaren) går ut på att fråga sig vad författaren vill 

förmedla och vad som inte förmedlas i texten samt även se att det finns en författare bakom 

texten. ”Idealet är att sträva efter textrörlighet och att göra inferenser” (Brink, 2016, s. 147). 

Utöver detta, handlar även modellen om att kritiskt granska vad som borde ha funnits med i 

texten (s. 147). Liksom i Receprocal Teaching är samtalet här också centralt och scaffolding ses 

som ett stöd (Emanuelsson & Reichenberg, 2014, s. 7) 

Collaborative Strategic Reading handlar om att elever arbetar tillsammans för att utveckla 

läsförståelsen. Den som lär ut ger elever stöttor i aktiviteterna för hur strategierna används. 

Dessa stöttor kallas för scaffolding. Grupperna använder läsförståelsestrategier för att förstå 

textens innehåll. Eleverna har olika roller i gruppen (Vaughn, Kettman Klinger & Shay 

Schumm, 1998, s. 6ff). Dessa läsförståelsemodeller kommer att redovisas mer ingående i 

litteraturstudiens resultat.  

”En läsande klass” är en studiehandledning som fritt distribueras till skolor och har 

uppmärksammats av flera lärare i Sverige för att hjälpa sina elever till att använda 

läsförståelsestrategier vid läsning. Materialet baserar sig på läsförståelsemodellerna Reciprocal 

Teaching, Transactional Strategic Instruction och Questioning the Author. Enligt Martin Widmark 
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grundar sig studiehandledningen även på Barbro Westlunds forskning om 

läsförståelsestrategier (Widmark, Trapp, Pettersson, Jonsson & Hugander Gonzalez, 2014, s. 

10–11).   

 

3.3. Aktuella styrdokument  

Undervisningen i svenska ska innehålla lässtrategier för att elever ska förstå och tolka texter. 

Eleverna ska även få undervisning i hur man anpassar sin läsning beroende på textens form 

och innehåll, till exempel sakprosatexter och skönlitterära texter (Skolverket, 2017b, s. 253).  

Lässtrategier innebär, enligt Skolverket (2017a), de konkreta sätt som läsare tar sig an en text. 

Genom lässtrategier får elever möjligheter till att fördjupa sin läsförmåga (s. 10).  

Enligt Skolverket (2017b) ska de yngre eleverna i slutet av årskurs 1 kunna föra enkla 

resonemang kring innehållet i en text och koppla den till sina egna erfarenheter. Vidare ska 

eleverna i slutet av årskurs 3 kunna återberätta viktiga delar av text, på så sätt visar de att de 

har grundläggande läsförståelse (s. 258).   

Att elever får undervisning i att använda strategier för att förstå texter är central och 

återkommer i alla årskurser under skolgången. Progressionen går från att ”knäcka koden” och 

lära sig lässtrategier till att i mellanstadiet kunna urskilja det som står på raderna och mellan 

raderna såväl som texters budskap (Skolverket, 2017a, s. 10). 

En internationell undersökning inom läsförståelse, PIRLS, visar att svenska elever har 

förbättrat sina resultat från 2011 i läsförståelse vid läsning av sakprosa och skönlitteratur. 

Detta kan bland annat bero på att de fått undervisning i lässtrategier och läsförståelse 

(Skolverket, 2016, s. 7–8, s. 25–26). Vidare visar studien att lärare har en viktig roll i 

undervisningen och att de flesta av dem var skickliga på att lära ut i läsförståelse (s. 49, s. 53). 

3.4. Sociokulturell teori och transaktionsteori  

Enligt ett sociokulturellt perspektiv bildas kunskap i en social kontext, där språket och 

kulturen hänger samman. Denna teori grundar sig i Vygotskiljs tankar som är att allt lärande 

sker i samspel med omgivningen. Det är genom aktiviteter som de kognitiva funktionerna 

utvecklas och där är den proximala utvecklingszonen i centrum som förespråkas av Vygotskij. 

Med proximala utvecklingszon menas att eleven utvecklas, med assistans, från den nivån 

eleven befinner sig i till nästa nivå i sin kunskap. Två begrepp som är centrala i teorin är 

imitation som innebär att eleven först imiterar sin omgivning vid lärande och internalisering 
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som innebär att eleven självständigt kan implementera kunskapen efter att ha imiterat 

(Westlund, 2009, s. 20–21). 

Transaktion tolkas som ömsesidigt möte, där samspelet sker mellan läsare och text. Vid 

varje läsning får läsaren nya bakgrundskunskaper som tas med i nästa läsning. Erfarenheterna 

som läsaren har med sig är dynamiska under läsningens gång. Transaktionsteorin bygger på 

att elever ska kunna argumentera och hitta belägg i texten. Begrepp som är centrala inom 

teorin är efferent läsning och estetisk läsning. Det som menas med efferent läsning är att 

läsaren värderar, analyserar eller kritiskt granskar textens budskap, struktur och stilistiska drag 

med ett utanför-perspektiv. Med utanför-perspektiv menas, att läsaren kliver ut ur texten för 

att kunna granska den kritiskt. Estetisk läsning innebär att läsarens värld sammanfogas med 

textens värld. Olika läsare upplever texter på olika sätt (Westlund, 2009, s. 91–92).  
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4. Metod  

I detta avsnitt presenteras hur informationssökningen har utförts och hur materialet har 

analyserats. Dessa två delar har underrubriker för lättare orientering. 

4.1. Informationssökning  

Denna kategori är uppdelad i tre delar; (a) vetenskapliga studier hittade via databaser, (b) 

vetenskapliga studier hittade via kedjesökning och (c) vetenskapliga studier hittade via 

handböcker.  

4.1.1. Vetenskapliga studier hittade via databaser 

De vetenskapliga studierna som har hittats via databaserna söktes fram med sökord som var 

relaterade till detta arbetets område om läsförståelsestrategier. Databaserna som genomsöktes 

var Education Resources Information Center (ERIC), Swepub, Journal Storage (JSTOR) och 

Högskolebiblioteket Jönköping Universitys databas PRIMO. Sökorden som användes var: 

reading comprehension, comprehension strategies, läsförståelse, läsförståelsemetoder, reading 

achivement, reading comprehension strategies, Reciprocal Teaching, Questioning the Author. 

Reichenberg,  

Dessa sökord kombinerades och söktes med hjälp av trunkering, parenteser och citattecken. 

En del artiklar som hittades i databaserna var inte tillgängliga i fulltext, därför söktes artiklarna 

i sökmotorn Google. Ett exempel på en sådan artikel är Reciprocal Teaching of comprehension-

fostering and comprehension-monitoring activities av Brown och Pallinscar (1984) och The Evaluation 

of Effectiveness of Reciprocal Teaching Strategies on Comprehension of Expository Texts av Gulhiz Pilten 

(2006).  

Hur vissa av sökningarna utfördes illustreras i följande tabell:  

Söktjänst Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal 

träffar 

Titel på utvald artikel  

ERIC ”Reading 

comprehension” AND 

”Reciprocal Teaching” 

144 Peer Reviewed, 

årtal från 2005-

2017, Academic 

Journals 

35 The Evaluation of 

Effectiveness of 

Reciprocal Teaching 

Strategies on 

Comprehension of 

Expository Texts 
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SwePub ”Läsförståelsestrategier” 8 0 8 Varför knackar han inte 

bara på?: En studie om 

arbete med läsförståelse i 

åk 1-2. 

JSTOR Collaborative Strategic 

Reading  

5, 132 Lade till sökord: 

”Reading 

Comprehension” 

och citattecken.  

”Collaborative 

Strategic Reading” 

AND ” 

”Comprehension”  

 

29 

 

Efficacy of Collaborative 
Strategic Reading With 
Middle School Students. 
 
 

PRIMO Reichenberg och 

Läsförståelse 

8 0 8 Elever i årskurs 3 läser och 

samtalar om texter: En 

interventionsstudie. 

 

4.1.2. Vetenskapliga studier hittade via kedjesökning  

Artiklar hittades även genom kedjesökning i tidigare kursböcker, Skolverkets artiklar och 

tidigare uppsatser inom detta område. Några av de artiklar som förekom flest gånger valdes 

att analyseras. Däribland fanns bland annat forskningsmetoder som visat sig vara 

framgångsrika och väl beforskade metoder inom läsförståelse och läsförståelsestrategier.  

I grundlärarutbildningen har bland annat Monica Reichenbergs och Barbro Westlunds 

böcker studerats om läsförståelse och läsförståelsestrategier. Av den anledningen kedjesöktes 

litteratur av dem i Högskolebiblioteket där några forskningsartiklars framgångsrika modeller 

förekom. I Monica Reichenbergs litteratur behandlar hon bland annat Reciprocal Teaching 

(2014a, s. 86). De modeller som förekom var bland annat Questioning the Author och Reciprocal 

Teaching i Barbro Westlunds litteratur (2009).    

 

4.1.3. Vetenskapliga studier hittade via handbok 

För att vidare hitta andra studier, samt för att fördjupa undersökningen, användes handboken 

Handbook of Research on Reading Comprehension (Israel & Duffy, 2008). Där fanns många 

forskningmodeller som presenterades och förklarades. I handboken hittades bland annat 
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Questioning the Author och Reciprocal Teching. Där påträffades även en annan forskningmodell, 

vilket är Collaborative Strategic Reading. Efter läsning av dessa forskningmodeller i handboken 

bestämdes det att dessa skulle finnas med i arbetet för att de bekräftades som framgångsrika. 

4.2. Materialanalys  

I materialanalys behandlas följande delar: (a) val av artiklar, (b) analyskriterier och (c) koder 

och kategorier av materialen.  

4.2.1. Val av artiklar  

Efter informationssökningen valdes såväl internationella som nationella artiklar ut vilka hade 

en koppling till detta arbetets syfte. Totalt valdes 13 publikationer och dessa var bland annat 

tidskriftsartiklar, licentiatavhandling, interventionsstudier, antologi och forskningsrapporter. 

Dessa forskningar är gjorda i olika årskurser, vilket ger en överblick över hur bland annat 

läsförståelsestrategier används och lärs ut i praktiken. Här nedan kommer en tabell för de 

utvalda artiklarna:  

Titel Författare År Publikationstyp 

Reciprocal Teaching 
of Comprehension-
Fostering and 
Comprehension-
Monitoring 
Activities. 

Annemarie Sullivan 
Palincsar och Ann 
L. Brown 

1984 Forskningsrapport 

Questioning the 
Author: A Yearlong 
Classrom 
Implementation to 
Engage Students 
with Text. 

Isabel L. Beck, 
Margaret G. 
McKeown, Cheryl 
Sandora, Linda 
Kucan och Jo 
Worthy 

1996 Artikel 

 Questioning the author: 
an approach for 
enhancing student 
engagement with text. 

Beck, Isabel L., 
McKeown, Margaret 
G., Hamilton, 
Rebecca L. & 
Kucan, Linda 

1997 Monografi 

Collaborative 
Strategic Reading 
during Social Studies 
in Heterogeneous 
Fourth-Grade 
Classrooms. 
 
 
 

Janette Kettmann 
Klinger, Sharon 
Vaughn och Jeanne 
Shay Schumm 

1998 Artikel/ 
Forskningsrapport 
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Titel Författare År Publikationstyp 

Collaborative 
Strategic Reading 
during Social Studies 
in Heterogeneous 
Fourth-Grade 
Classrooms 
 

Sharon Vaughn, 
Janette K. Klingner, 
Elizabeth A. 
Swanson, Alison G. 
Boardman, Greg 
Roberts, Sarojani S. 
Mohammed and 
Stephanie J. 
Stillman-Spisak 

2011 Forskningsartikel 

Varför knackar han 
inte bara på?: En 
studie om arbete 
med läsförståelse i 
åk 1-2. 
 
 

Helen Eckeskog 2013 Licentiatavhandling 

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

Monica Reichenberg 
och Britt-Marie 
Emanuelsson 

2014 Interventionsstudie 

Questioning the 
Author in a 
Scandinavian 
context. 

Monica Reichenberg 2014 Interventionsstudie 

Glädjen i att förstå – 
förhållningssätt och 
strategier. 

Catarina Schmidt 
och Jönsson 

2015 Artikel/modul 

”Questioning the 
Author”- modell för 
textsamtal. 

Monica Reichenberg 2015 Artikel/modul 

Reciprok 
undervisning 

Fia Andersson, 
Diana Berthén och 
Monica Reichenberg 

2015 Artikel/modul 

The Evaluation of 
Effectiveness of 
Reciprocal Teaching 
Strategies on 
Comprehension of 
Expository Texts 

Gulhiz Pilten 2016 Forskningsrapport 

 

Som kan ses i tabellen finns det tre forskningsrapporter och artiklar som publicerades innan 

år 2000, dessa är med i arbetet på grund av att de är grundstudierna till forskningmodellerna i 

denna litteraturstudie. Dessutom är dessa väl beforskade områden inom läsförståelse och 

läsförståelsestrategier som förekommer i ny forskning. Vidare söktes även forskning inom 

samma område som dessa forskningmodeller hade sina utgångspunkter i för att upptäcka om 

samma procedur var fungerade i ny forskning.  
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Artiklarna visade sig ha samma avsikter vad gäller att utveckla läsförståelse och strategier 

för detta. Dock skiljer de sig åt i hur eleverna kan lära sig att ta sig an en text. För att ge 

exempel på det som nämnts innan, har modellerna olika ingångspunkter så som 

innehållsinriktad undervisning och strategiinriktad undervisning i läsförståelse. De skiljer sig 

även åt vid beskrivningar om lärarens roll i detta och synen på grupparbete för kollegialt 

lärande.  

4.2.2. Analyskriterier  

Materialet som presenterades i tabellen ovan valdes ut genom att först ha läst titel och abstrakt 

som fanns i vissa av dem. De korta artiklarna lästes noggrant för att se deras relevans till 

arbetet. I de längre arbetena lästes, utöver titel och abstrakt, inledning och resultatdiskussion. 

I detta stadium var kriterierna att de inte utfördes i årkurserna åtta och nio, att de inte övergick 

till andra områden som till exempel motivation eller strategier för att lära sig avkoda (även om 

ordavkodning är en del av läsning fokuseras förståelse om innehåll). Även boksamtal valdes 

bort då det oftast berörde skönlitteratur medan detta arbete hade som fokus på 

läsförståelsestrategier för att förstå sakprosatexter. Vidare utformades olika koder, som 

beskrivs i nästkommande delavsnitt, som sedan blev kategorier.  

Ett annat kriterium var att arbetet skulle beröra forskning från år 2000 till 2017 med 

undantag för grundstudierna till forskningmodellerna. Detta är för att arbetet handlar om de 

tre modellerna Questioning the Author, Reciprocal Teaching och Collaborative Strategic Reading.      

Vid granskning av urvalet av materialet användes protokoll, se bilaga A, för att bedöma 

dess relevans till denna litteraturstudie. Protokollet var ett hjälpmedel för att granska 

litteraturen för att antingen inkluderas eller exkluderas. Ovan har det nämnts vad som 

inkluderades och exkluderades i detta arbete.      

4.2.3. Koder och kategorier av materialet  

Som nämnts ovan utformades olika koder av materialen där de olika kategorierna var; 

utgångspunkter, hur läsförståelsestrategierna lärdes ut, vilken roll läraren hade i 

undervisningen, vad forskarna har kommit fram till och funnit i sitt arbete. Vidare var två av 

koderna strategiinriktad undervisning och innehållsinriktad undervisning för läsförståelse. 

Anledningarna till att dessa kategorier valts ut är för att kategorierna besvarar arbetets 

frågeställningar och uppfyller arbetes syfte.  
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Arbetets resultat har följande avsnitt: undervisning i läsförståelsestrategier i klassrummet, 

lärarens roll i undervisning om läsförståelsestrategier, fokus på innehåll eller strategier? och 

strukturerade textsamtal. Det är av koderna och kategorierna dessa avsnitt har kommit till.   
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5. Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet som kommit fram utifrån de vetenskapliga studierna och 

artiklarna. Detta avsnitt är uppdelat i två: undervisning i läsförståelsestrategier och innehållsinriktad 

undervisning och strategiinriktad undervisning.  

5.1. Undervisning i läsförståelsestrategier  

Här kommer tre områden i undervisning om läsförståelsestrategier att behandlas. Områdena 

handlar om (a) hur strategierna lärs ut i en klassrumskontext enligt studierna och (b) vilken 

roll läraren har i undervisningen. Vidare behandlas (c) vilka likheter och skillnader som finns 

mellan studierna.  

5.1.1. Undervisning i läsförståelsestrategier i klassrummet 

Denna kategori kommer att behandla tre internationella forskningmodeller i samband med 

nationell forskning om hur undervisningen ser ut inom läsförståelsestrategier. Modellerna som 

kommer att tas upp är Reciprocal Teaching, Questioning the Author och Collaborative Strategic Reading.  

En studie som utformades av Palincsar och Brown (1984) heter Reciprocal Teaching of 

Compehension-Fostering and Comprehension-Monitoring Activities. Studien undersöktes i årskurserna 

7 och 8 i USA, som motsvarar de svenska årskurserna 6 och 7, med elever som ansågs svaga 

i läsförståelse (”poor comprehenders”). Eleverna ingick i aktiviteter där fyra strategier lärdes 

ut i samband med faktatexter (”expository texts”) (s. 127). Strategierna som lärdes ut var; 

sammanfatta, ställa frågor, klargöra otydligheter och förutspå vad som sker härnäst i en text. 

Dessa strategier användes tillsammans med läraren innan, under och efter läsningen (s. 121–

122). Eleverna i studien fick arbeta i smågrupper med läraren där de fick läsa segment av text. 

Efter att läraren först modellerat hur strategierna skulle användas fick eleverna uppgifter som 

att ställa frågor till varje segment, förutspå vad som sker näst, sammanfatta och diskutera det 

som var svårt att begripa i texten. Under arbetets gång fick elever vägledning och respons av 

läraren samt uppmuntrades att delta utifrån sin egen förmåga (s. 160ff). Reciprocal Teaching har 

även genomförts i en annan studie gjord av Pilten (2016) med årskurs 4 som motsvarar 

svenska skolans årskurs 3 (s. 234). Där undersöktes effektiviteten av denna modell vid arbete 

med faktatexter. Där fick eleverna lära sig de fyra strategierna genom att läraren tänkte högt 

för att modellera hur de användes. De arbetade även i smågrupper som i studien av Palincsar 

och Brown (1984) ovan. Resultatet visade att dialogerna påverkade läsförståelsen positivt.  
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Nästa forskningsbaserade modell är Questioning the Author som har konstruerats av 

McKeown, Kucan, Beck, Sandora och Worthy (1996) där fokus är på textens innehåll. Studien 

gjordes i en årskurs 4 som motsvarar svenska skolans årskurs 3. Även här behandlades 

faktatexter i undervisningen (s. 389). Till skillnad från föregående studie är modellen inriktad 

på att förstå innehållet och inte lära ut strategier för att förstå innehållet. Syftet i att undervisa 

med hjälp av Questioning the Author är att försöka förstå idéerna som författaren förmedlar i 

texten på ett djupare plan. Genom att ställa frågor om texten så som ”vad försöker författaren 

säga?” (s. 387)1 och ”vad tror du författaren menar med detta?” (s. 387)2 kan elever skapa 

mening av text. Således lyfter Reichenberg (2015) upp att syftet med denna modell är att stärka 

elevernas självbild genom att ifrågasätta författarens text. Med detta menar hon att författarens 

text kan ha hinder för eleverna vilka kan vara okända ord i texten, otydliga tankeled eller 

otydligt utrett orsak- och verkansamband. Genom att ifrågasätta författaren ser inte eleverna 

sin förståelse som otillräcklig utan ser att det är författaren som kan vara otydlig i sitt sätt att 

bygga upp sin text och kan ha en ovisshet om målgruppen som läser texten (s. 1–2).  

Studien Collaborative Strategic Reading av Kettman Klinger, Vaughn och Shay Schumm 

(1998) genomfördes i en årskurs 4 som motsvarar svenska skolans årskurs 3. Här handlar det 

om hur elever tillsammans i grupp kan bygga upp sin läsförståelse genom att använda sig av 

fyra läsförståelsestrategier för att förstå faktatexter (s. 7). Dessa fyra är baserade på Palincsar 

och Browns (1984) läsförståelsestrategier, dock skiljer de en aning åt. Det som skiljer dem åt 

är benämningen och när de ska förutspå vid läsning av text samt när sammanfattning sker. I 

denna studie kallas strategierna för: (a) preview, vilket är att förutspå, (b) click and clunck, 

vilket används när något är tydligt eller otydligt i texten, (c) get the gist, vilket är att hitta kärnan 

i texten och (d) wrap up, vilket är att sammanfatta (s. 7). Eleverna fick lära sig när, hur och 

varför strategierna användes i samband med att forskare modellerade. I jämförelse med 

föregående studier blev eleverna här tilldelade roller där de fick använda sig av någon strategi. 

Sedan satt fem elever och läste en text där dessa implementerades. Fokus här är att eleverna 

hjälps åt att bygga upp förståelse kring text tillsammans (s. 7ff).   

Denna modell har även genomförts av Vaughn, K. Klingner, A. Swanson, G. Boardman, 

Roberts, Mohammed and J. Stillman-Spisak (2011) i en annan studie med elever i årskurs 8 

och 9 i USA, däremot var det lärare som modellerade och undervisade i strategierna. 

Strategierna var detsamma som nämnts i studien ovan. Läraren visade i början av lektionen 

                                                      
1 Egen översättning.  
2 Egen översättning.  
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hur eleverna skulle ge feedback till varandra och tillsammans hitta huvudidén (”main idea”) i 

en faktatext (s. 941, 948ff).  

I en svensk studie av Eckeskog (2013) analyserades fyra lärares undervisning om 

läsförståelse i årskurserna 1 och 2 varav tre lärare behandlade bland annat faktatexter. Där 

framkom att lärarna undervisade på olika sätt och såg läsförståelsestrategier som antingen 

hjälpmedel för att förstå en text eller som en repertoar som eleverna skulle lära sig (s. 39ff). 

Vissa lärare använde sig av symboler och bilder vid användning av de olika strategierna så som 

”spåkulan” (s. 42), ”cowboy med lasso” (s. 41) och ”apan” (s. 49) och en lärare lade inte vikt 

vid symbolerna utan hade fokus i innehållet (s. 66ff). Vidare betonar Eckeskog att analysen 

visade att undervisningen lade mer vikt vid inlärningen av symbolerna för 

läsförståelsestrategierna. Detta i sin tur gagnar inte eleverna till att bli strategiska läsare. Hon 

menar att det inte finns mening med att lära sig symbolerna och kunna strategierna om inte 

de ses som hjälp för att förstå en text (s. 95–98).  

5.1.2. Lärarens roll i undervisning om läsförståelsestrategier 

I Palinscar och Browns studie (1984) var lärarens roll att undervisa i och om strategierna som 

skulle användas före och efter men också under läsningen. Genom att läraren modellerade de 

fyra strategierna; förutspå, sammanfatta, ställa frågor och tydliggöra oklarheter i texten, lärde 

sig eleverna hur de skulle använda sig av dem (s. 124ff). Vidare var lärarens uppgift att lämna 

över rollen, stegvis, som ledare till eleverna när strategierna användes genom dialog om de 

förklarande/informativa texterna (s. 135, 162). Då var läraren i bakgrunden för att övervaka 

dialogen som eleverna hade med varandra. När missuppfattningar uppstod i diskussionen 

interagerade läraren med eleverna för att klargöra det obegripliga men också när eleverna 

missade viktiga idéer i texten (s. 162ff). Vidare har Pilten (2016) genomfört sin studie på ett 

liknande sätt, där lärare upplevde att små grupper var till alla deltagarnas fördel för att läraren 

kunde nå ut till varje individ lättare. Med detta menas att läraren kunde gå in i diskussion när 

bland annat problem uppstod. Läraren fann även att eleverna kunde samspela framgångsrikt 

och utvecklades tillsammans i att använda strategierna och gjorde dem till sin egna. En annan 

lärare fann även att modellering av strategi möjliggjorde att elever förstod hur de användes (s. 

242–243). 

Lärarens roll i McKeown, Kucan, Beck, Sandora och Worthy (1996) studie var att 

strukturera samtalet och ge eleverna utrymme till att uttrycka sig i diskussionerna. Läraren 

hade dessutom rollen att segmentera text och förbereda frågor som fokuserade på författarens 

budskap (s. 389ff). I undervisningen repeterade, omformulerade och förfinade läraren bland 
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annat vad som sades av eleverna med andra ord (s. 397-398). Resultatet i studien visade att 

frågorna som ställdes öppnade upp för diskussioner som ledde till att eleverna byggde 

förståelse tillsammans av faktatexten (s. 411). I en annan studie (Reichenberg, 2014) som 

gjordes i en årskurs 3 i Sverige (s. 6) var lärarens roll att: (a) segmentera text, (b) markera, (c) 

modellera, (d) summera, (e) vända tillbaka till antingen text för att missuppfattning uppstått 

eller för att eleverna hamnat utanför och (f) upprepa det eleverna sagt (s. 4–5). Dessa strategier 

som läraren använde nämns även i McKeown, Hamilton Kuckan och Beck (1997, s. 74–75).  

Lärarens roll var inte att lära ut i strategier utan att genom frågor och diskussion komma åt 

innehållet. Detta gjordes genom att ställa ingångsfrågor till texten tillsammans med eleverna 

och uppföljningsfrågor till elevernas yttranden för att stödja deras förståelse av texten 

(Reichenberg, 2015, s. 1, 3; McKeown et al, 1996, s. 389ff).  

Lärarens roll i Kettmann Klinger, Vaughn och Shay Schumms studie (1998) skiljde sig 

ifrån rollen läraren hade i Palincsar och Bowns studie (1984) och McKeown m.fl. studie 

(1996). Läraren hade ingen roll i undervisningen utan det var forskare som lärde ut strategierna 

och modellerade dessas användning för eleverna i samband med faktatexter genom att tänka 

högt. Forskarna som lärde ut i denna modell i klassrummen var forskarna som genomförde 

denna studie (s. 7, 10–14, 19). Eleverna fick sitta i grupper där olika roller tilldelades. Där fick 

de läsa faktatexter tillsammans och använda sig av strategierna för att förstå texten. I resultatet 

fann de att elever som fick undervisning i Collaborative Strategic Reading diskuterade innehållet 

på en högre nivå och implementerade strategierna vid läsning av texter i samhällskunskap (s. 

18–19). Däremot visades sig att det kan vara nödvändigt att ha en kunnig vuxen tillgänglig vid 

gruppdiskussionerna för att hjälpa till med att bland annat koppla samman det de har lärt sig 

till det som de ska lära sig (s. 10–11).  

Vaughn, K. Klingner, A. Swanson, G. Boardman, Roberts, Mohammed and J. Stillman-

Spisak (2011) gjorde en liknande studie, dock var läraren involverad i undervisningen genom 

att modellera hur strategierna användes via att tänka högt. Detta gjordes genom guided practice 

vilket Reichenberg och Emanuelsson (2014, s. 4) beskriver som lärarstyrda aktiviteter där 

lärare demonstrerar genom att tänka högt kring hur strategierna ska appliceras. Det ska 

tilläggas att detta också gjordes i de andra studierna Reciprocal Teaching (Palinscar & Brown, 

1984, s. 156) och Questioning the Author (McKeown et al, 1996, s. 289) där lärare gav vägledning 

i aktiviteterna och diskussionerna. Vidare beskriver Vaughn et al. (2011) att lärarens roll var 

att välja ut textsegment och arrangera grupperna som består av fyra till fem deltagare. Vid 

grupparbete med text cirkulerade läraren i klassrummet, gav eleverna vägledning, respons, 
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ställde frågor för att se om de förstått och för att hjälpa eleverna till att förbättra inlärningen 

av textens innehåll (s. 946–948).   

 

5.1.3. Likheter och skillnader mellan Reciprocal Teaching, 

Questioning the Author och Collaborative Strategic 

Reading 

Reciprocal Teaching, Questioning the Author och Collaborative Strategic Reading har likheter och 

skillnader, vilka bland annat består i strategierna som lärdes ut, hur undervisningen såg ut och 

undervisningsgruppernas storlek.  

Strategierna som lärdes ut i Reciprocal Teaching (Palincsar & Brown, 1984, s. 120; Pilten, s. 

238, 2016) var sammanfatta, förutspå, reda ut oklarheter och ställa frågor vid läsning av 

informativa texter. Dessa strategier användes även i Collabortative Strategic Reading (Vaugn et al, 

1998, s. 7; Vaughn et al, 2011, s. 946–948) där dock benämningarna var olika samt skiljdes 

vissa strategier åt. I den studien var namnen: preview (förutspå), click and clunck (användes 

vid oklarheter), wrap up (sammanfatta) och get the gist (finna huvudmeningen). Däremot 

lärdes inte strategier ut i Questioning the Author (McKeown, 1996, s. 388–390) till eleverna utan 

till lärare för hur samtalet ska ske, vilket är att ställa frågor till eleverna om vad författaren vill 

förmedla och hur denne förmedlar sina idéer i faktatexten. När ett hinder uppstår för eleverna 

vid läsning av faktatext ska eleverna ifrågasätta författarens sätt i att beskriva. Här skuldbeläggs 

författaren istället för elevernas förståelse, vilket är ett sätt att få eleven att känna sig aktiv och 

medskapande i läsningen (Emanuelson & Reichenberg, 2014, s. 5).  

I Reciprocal Teaching sker aktiviteterna i smågrupper med lärare och elever, där kan lärare 

nå ut till eleverna vid svårigheter. Dessa aktiviteter är lärarledda men också elevledda (Palincsar 

& Brown, 1984, s. 136–143, 161–163). Däremot i Questioning the Author är diskussionerna förda 

både i helklass och i mindre grupper, där eleverna var de som förde resonemang med lärarens 

vägledning (McKeown et al, 1996,). Inom Collaborative Strategic Reading, är aktiviteterna både 

lärarledda och elevledda, däremot visas det att målet med denna modell är att eleverna 

tillsammans ska arbeta för att utveckla sin läsförståelse genom strategierna (Vaughn et al, 1998, 

s. 9–16).  
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5.2. Innehållsinriktad undervisning och strategiinriktad 

undervisning  

Här kommer studier att behandlas där alla har fokus på vilken undervisning som ger mest 

effekt vad gäller att öka läsförståelsen hos elever. I studierna jämförs två undervisningar; 

innehållsinriktad undervisning och strategiinriktad undervisning.  

5.2.1. Fokus på innehåll eller strategier?  

McKeown, Blake och Beck (2009) genomförde i sin studie två olika undervisningar, varav en 

strategiinriktad undervisning och en innehållsinriktad undervisning, för att se vilken som var 

mest effektiv för att utveckla läsförståelse bland eleverna. Studien visade att elever som fick 

undervisning där textens innehåll var i fokus utvecklade en bättre läsförståelse än de elever 

som fick undervisning i läsförståelsestrategier. Vidare visades det även att eleverna som fick 

innehållsinriktad undervisning fördjupade sig i texten på ett djupare plan medan de andra 

eleverna fokuserade på hur läsförståelsestrategierna skulle användas.  

Vidare genomfördes en liknande studie i en svensk skola av Reichenberg och 

Emanuelsson (2014) som pågick i åtta veckor till skillnad från studien som nämnts ovan, som 

pågick i två år. Reichenberg och Emanuelsson (2014) visade i sin studie att det inte framkom 

en märkbar skillnad mellan de elever som antingen fick innehållsinriktad undervisning eller 

strategiinriktad undervisning. En skillnad som syntes i studien var att de elever som fick 

innehållsinriktad undervisning tog lite längre tid vid läsning av text, detta kan enligt författarna 

bero på att undervisningen fokuserar på att gå på djupet av en text och skapa mening av det 

som står (s. 9ff). Vidare beskriver författarna att strategiorienterad undervisning motsvarar 

bland annat modellen Reciprocal Teaching och att innehållsorienterad undervisning motsvarar 

bland annat modellen Questioning the Author.  

Enligt Reichenberg och Emanuelsson (2014) är det viktigt för lärare att inte fokusera på 

att endast använda sig av en enda metod hur väl beforskat den än må visa sig vara. Med detta 

menar de att det är strukturerade metoder som hjälper eleverna till att utveckla sin läsförståelse. 

Ytterligare menar de att lärare och elever är olika, därför behöver inte dessa metoder fungera 

för alla i olika sammanhang (s. 2). 
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5.2.2. Strukturerad textsamtal  

I Reichenbergs studie (2014) om hur Questioning the Author används för att förstå en text visades 

det att elever som var lågpresterande inte gavs utrymme i samtalet till skillnad från elever som 

var högpresterande. De högpresterande eleverna utvecklades medan eleverna som var 

lågpresterande höll sig i bakgrunden. Det som Reichenberg kom fram till var att ostrukturerad 

undervisning var till antingen elevernas fördel eller nackdel beroende på elevernas nivå (s. 

17ff).  

Två modeller som visat sig vara framgångsrika inom detta område är Reciprocal Teaching av 

Palincsar och Brown (1984) och Questioning the Author av McKeown mfl. (1996), som tidigare 

har nämnts. Dessa modeller används för strukturerande textsamtal. I Reciprocal Teaching 

strukturerar läraren samtalet genom att modellera och ge eleverna utrymme för att öva 

strategierna för att sedan bli mer självständiga i att använda dem. Oftast sker aktiviteterna i 

små grupper, där alla får komma till tals och få direkt respons av läraren. För att läraren ska 

uppfylla syftet med det strukturerade samtalet gäller det att inte låta eleverna tappa den röda 

tråden och om de gör det styra in dem i texten igen (Andersson, Berthén & Reichenberg, 2015, 

s. 8–11). 

Däremot i Questioning the Author (Reichenberg, 2015, s. 8–11) som inte fokuserar på att 

lära ut strategier utan att ställa frågor till texten, är textsamtalet strukturerat genom att eleverna 

får talutrymme medan läraren ger respons till det sagda. Med att ställa frågor till texten menas 

att ifrågasätta vad författaren vill förmedla vilket lyfts upp i en diskussion. För de elever som 

är lågpresterande ger lärare talutrymme att yttra sig. Läraren delar dels ut ordet till eleverna, 

dels låter läraren eleverna ta för sig, utan tillåtelse, vid diskussionerna med sina klasskamrater. 

Vidare riktar läraren textsamtalet tillbaka till texten när eleverna svävar iväg till annat.   

I studien av Kettmann Klinger, Vaughn och Shay Shumm (1998) handlar om att elever 

ska arbeta för att tillsammans kunna bidra till ökad läsförståelse av text genom att använda 

läsförståelsestrategier. Samarbete i grupp är påverkat av hur strukturen i lärandemiljön ser ut. 

Det räcker inte för läraren att sätta ihop olika grupper för att det ska vara produktivt, utan 

denne ska ha i åtanke gruppens interaktion och struktur för utveckling av läsförståelse (s. 5). 

Studien visade att det fanns struktur i gruppdiskussionerna genom att eleverna var tilldelade 

olika roller. Gruppledaren såg till att varje gruppmedlem kom till tals i diskussionerna (s. 13).   

Som tidigare nämnts, gynnas eleverna av strukturerade textsamtal. Reichenberg (2014) 

hävdar att lågpresterande elever inte gynnas av ostrukturerade textsamtal där de får färre 

möjligheter till att delta i diskussionen (s. 17). 
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6. Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras metodvalet och resultatet samt hur ämnesområdet är relevant för 

vårt arbete. Det kommer även att tas upp idéer som kan forskas vidare om. Avsnittet är 

uppdelat i två delar: metoddiskussion och resultatdiskussion.  

6.1. Metoddiskussion  

I detta avsnitt diskuteras arbetets metod-del för att visa litteraturstudiens styrkor och svagheter 

vad gäller informationssökningens genomförande och materialanalysens analysering. Delarna 

som kommer att diskuteras är informationssökningens och materialanalysens påverkan på 

arbetets resultat.  

6.1.1. Informationssökning  

Informationssökningens genomförande har visat påverkan på arbetets resultat genom de 

sökord som har används, de söktjänster där artiklar har tagits fram och kedjesökningarna som 

har skett via kurslitteratur och handbok. Sökorden har hjälpt till med att avgränsa 

artikelsökningarna till detta arbetets syfte men även begränsat utbudet av sökningarna som 

ledde till just de forskningmodellerna som arbetet utgår ifrån. Det finns fördelar med hur 

informationssökningen har gått till vilka är att vi hittade lämpliga studier och artiklar, som var 

både nationella och internationella och ny forskning inom området. Dock fanns det också 

nackdelar vilka var att en del artiklar inte var tillgängliga, missade potentiella studier till detta 

arbete och att av sökorden var det få artiklar vi fann behandlade lågstadiet. 

6.1.2. Materialanalys  

Artiklarna som användes i resultatdelen är av relevans, dock en begränsning av 

forskningsområdet vilket kan ses både som en fördel och nackdel. Fördelen med detta är att 

vi sållade bort det som inte var relevant och icke vetenskapligt. Nackdelen med detta är att vi 

kan ha missat potentiella studier som kunde ha varit relevanta för vårt arbete. Vi var tvungna 

att begränsa oss för att detta forskningsområde är stort. 

Eftersom artiklarna vi valt är nationella såväl som internationella får vi en uppfattning om 

hur det ser ut i praktiken i olika länder. Utifrån våra egna erfarenheter kan kulturen ha en 

påverkan på studiernas genomförande. Dessa är dock okända för oss och kan kanske inte ha 

någon relevans för arbetets utförande. De nationella studierna inom detta område upplevde 

vi var begränsade till ett visst antal forskare som förekom ofta. Vidare upplevde vi även att 
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dessa studier refererade till varandra och till liknande studier som forskare gjort. Därmed anser 

vi att detta har påverkat materialanalysen och resultatdelen. 

De internationella studierna som var på engelska kunde vissa gånger upplevas som 

svårtolkade där vår tolkning kan ha påverkat resultatet. Med detta menas att en del begrepp 

som har specifika betydelser i det engelska språket kan har tolkats på ett annat sätt på det 

svenska språket. Av de internationella studierna upplevde vi att det fanns begränsad forskning 

inom lågstadiet. Vidare kan detta bero på att det är oftast i mellan- och högstadiet som brister 

i elevernas läsförståelse upptäcks för faktatexter.  

Kriterierna som skapades till att hitta material för att besvara våra frågeställningar fick oss 

att inte övergå till annat som inte hörde till ämnet. 

 

6.2. Resultatdiskussion  

Efter att vi har framställt resultatet av de vetenskapliga artiklarna och studierna, som besvarar 

våra frågeställningar, har reflekterande tankar framkommit. Dessa tankar berör vikten av 

läsförståelse, forskningen och artiklarna som finns tillgängliga för lärare och varför modellerna 

ansågs vara framgångsrika.  

Vi har kommit fram till att det lärs ut strategier i två av modellerna, vilka är Reciprocal 

Teaching och Collaborative Strategic Reading, och den tredje modellen, Questioning the 

Author, har som avsikt att ifrågasätta författarens text för att komma åt innehållet. Lärarna 

använde sig av samtal och scaffolding som stöd, för att hjälpa eleverna att utvecklas. Vi har 

även kommit fram till att strukturerad undervisning gynnar alla elever, och att modellerna i sig 

inte utvecklar elevernas läsförståelse.  

Vikten av läsförståelse presenteras av bland annat Reichenberg (2014a) som hävdar att 

”en av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda 

texter” (s. 7). Med detta menar hon att det är genom läsning som kunskapsinhämtningen och 

utveckling av färdighet kan ske. Vidare är läsförståelse en förmåga som ska utvecklas av elever 

genom undervisning i alla årskurserna (Skolverket, 2017b, s. 252–254). Därmed anser vi att 

detta område är viktig att fortsätta forska kring. Utöver det nämnda, har även internationella 

sökningar som PISA (Skolverket, 2015, s. 20–22) och PIRLS (Skolverket, 2016, s. 18–25) visat 

att Sveriges resultat i läsförståelse har förbättrats från föregående undersökning.  

Enligt vår egen uppfattning är utbudet för svenskbaserad forskning begränsad inom detta 

område. Att kunna läsa och förstå texter såväl som att använda och tolka dem är viktigt för 
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att lära. Det viktiga är att fortsätta hjälpa eleverna att utveckla sin läsförståelse för att kunna ta 

sig an texter och skapa mening av dem.  

Resultatet visar hur modellerna Reciprocal Teaching (Palincsar & Brown, 1984; Pilten, 2016, 

Reichenberg & Emanuelsson, 2014), Questioning the Author (McKeown et al, 1996, McKeown 

et al, 2009, Reichenberg, 2014a) och Collaborative Strategic Reading (Vaughn et al, 1998; Vaughn 

et al, 2011) används i praktiken, och att alla dessa har en strukturerad undervisning där 

strukturerade textsamtal äger rum. Vidare har modellerna Reciprocal Teaching och Questioning the 

Author koppling till Vygotskijs tankar om att samtalet kan användas för att strukturera sitt 

tänkande (Emanuelsson & Reichenberg, 2014, s. 7). Collaborative Strategic Reading har också en 

koppling till Vygotskijs tankar om samtal, där det menas att diskussioner som äger rum på en 

högre nivå främjar tänkandet och lärandet (Vaughn et al, 1998, s. 16). Reichenberg (2014b) 

visade att en lärarens undervisning genom Questioning the Author inte var strukturerad, vilket 

ledde till att en del elever hamnade utanför samtalet och detta gynnade inte dem (s. 17). Vidare 

hävdar Reichenberg och Lundberg (2011) att det är genom strukturerade textsamtal som 

strategier för läsförståelse utvecklas, som leder till att eleverna blir strategiska läsare (s. 73).  

Via våra nya upptäckter av denna litteraturstudie har vi fått förståelse för att detta är 

tidskrävande och att det krävs välplanerade undervisningar för att hjälpa eleverna att bli goda 

läsare. Medvetenhet är också en viktig faktor för bra undervisningar, vilket har visats i, bland 

annat, Eckeskogs licentiatavhandling (2013) där vissa lärare undervisade inom 

läsförståelsestrategier på olika sätt och i samband med högläsning. Med medvetenhet menas 

att lärare måste kritiskt analysera de material och metod som används i undervisningen för att 

inte vilseleda eleverna i aktiviteterna (s. 95–99). Vi har sett likheter mellan de symboler som 

lärare använde sig av i licentiatavhandlingen med materialet som ”En Läsande Klass” så som 

apan (s. 49), spåkulan (s. 42) och cowboy med lasso (Eckeskog, 2013, s. 41).  

”En läsande klass” av Martin Widmark har dessutom fått kritik av bland annat Jan Nilsson 

som är lektor i svenska med didaktisk inriktning och Barbro Westlund som är lektor i läs- och 

skrivutveckling. Jan Nilsson hävdar att denna studiehandledningens vetenskaplighet brister 

vilket leder till att materialet har ifrågasatts (”Prisat läsprojekt får tuff kritik”, 2014). Barbro 

Westlund hävdar att risken för materialet är att elever lär sig vad strategierna betyder istället 

för att använda dem till att förstå texter. ”En läsande klass” anses av Barbro Westlund som en 

förenkling av hennes forskning inom detta område vilket (”Prisat läsprojekt får tuff kritik”, 

2014), enligt vår egen uppfattning, är ett komplext område. Vidare menar hon att läsförståelse 

bör diskuteras på en högre nivå. Vi har upptäckt att detta material förekommer i klassrummen, 

vilket får oss att reflektera över medvetenheten om hur man ska undervisa i läsförståelse. 
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Tankar som dykt upp är om lärare tar det första bästa som finns på marknaden, om detta 

material hjälper eleverna till god läsförståelse och om lärare läser internationell forskning inom 

området som leder till en bredare uppfattning inom ämnet.  

Westlund (2013) belyser i sin avhandling att det som ger mest effekt för läsförståelse är 

balansen mellan innehållsinriktad och strategiinriktad undervisning. Det finns en risk att 

strategiundervisning inte används som det var tänkt utan följer ett ”färdigt recept”, vilket visas 

ge negativ effekt. Lärarens profession spelar en central roll där man alltid reflekterar hur och 

varför just en undervisningsmetod används (s. 64–66).   

Efter att vi har samlat och presenterat resultatet av de källor vi har använd oss av, uppkom 

det flera utgångspunkter som skulle kunna tänkas undersökas i fortsatt forskning. En 

problemformulering kan vara att jämföra två framgångsrika forskningmodeller i svenska 

skolan i de lägre åldrarna. En annan problemformulering kan vara att undersöka vad som leder 

lärare till att använda ”En läsande klass” och hur de undervisar i läsförståelse. En tredje 

problemformulering kan vara hur lärare uppfattar lässtrategier och läsförståelsestrategier 

utifrån styrdokumenten. En fjärde problemformulering kan handla om bedömning inom 

läsförståelse, hur det går till och vad det är man bedömer. 

Det som hade varit intressant att forska vidare om är vilka strategier som används vid 

boksamtal bortsett från de sammanhang det forskades om i studien. Dessutom finns det andra 

forskningmodeller som anses vara framgångsrika som exempelvis Transactional Strategic 

Instruction (TSI) och Concept-Oriented Reading Instruction (CORI) som kunde ha vidgat arbetets 

område. 
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Bilaga A 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 

 

Är syftet relevant för ert examensarbete? Ja   Nej 

 

Är kunskapsläget inom det aktuella området  Ja  Nej 

beskrivet? 

 

Finns ett ämnesdidaktiskt perspektiv   Ja  Nej  

representerat i studien? 

 

Är val av material beskrivet?   Ja   Nej  
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Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 

Beskrivs statistiska metoder/analys?  Ja   Nej  

 

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkrings- 

begrepp (tillförlitlighet och trovärdighet) Ja  Nej 

i diskussionen?      

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?       

    Ja   Nej  

Sker återkoppling till nyare forskning  

i relation till huvudfynden i diskussionen? Ja   Nej  
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Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Forskningsmetod (t.ex. tvärsnittsstudie) 

 

…………………………………………………………. 

 

………………………………………………………… 

     

 

 

Granskare sign: ………………………………………………. 
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Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 

 

Är syftet relevant för ert examensarbete? Ja   Nej 

 

Är kunskapsläget inom det aktuella området  Ja  Nej 

beskrivet? 

 

Finns ett ämnesdidaktiskt perspektiv   Ja  Nej  

representerat i studien? 

 

Är val av material beskrivet?   Ja   Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
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Del II 

Kvalitetsfrågor 

 

Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativ metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkrings- 

begrepp (tillförlitlighet och trovärdighet) Ja  Nej 

i diskussionen?       

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?        

    Ja   Nej  

Sker återkoppling från bakgrunden gällande  

teori, begrepp och förhållningssätt   Ja   Nej 

i diskussionen?      
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Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Forskningsmetod (t.ex. fenomenologi, grounded theory) 

 

…………………………………………………………. 

 

………………………………………………………… 

 

 

Granskare sign: ………………………………………………. 
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Översikt över analyserad litteratur  

Författare, Titel, Ev. tidskrift, Publikations år 

Land, Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

 

 

Teoretisk 

bakgrund 

Resultat 

Annemarie Sullivan Palincsar och Ann L. Brown. 

Reciprocal Teaching of Comprehension-Fostering and 
Comprehension-Monitoring Activities. 

Publicerad år 1984. 

USA.  

ERIC (dock inte tillgänglig, hittad via sökmotorn 
Google).  

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur modellen 
Reciprocal Teaching 
gynnade elever till 
att utveckla 
läsförståelse.  

37 elever varav 24 med 
lässvårigheter deltog i 
undersökningen i grade 7 vilket 
motsvarar svenska skolans årskurs 
6. Genomfördes två omgångar.  

Det gjordes tester och 
observationer.  

Sociokultur
ellt 
perspektiv.  

Resultatet visade att Reciprocal Teaching 
gynnade eleverna till ökad läsförståelse. 
Dessutom visade resultatet att läraren hade 
en viking roll som förebild och till en 
strukturerad undervisning.  

Isabel L. Beck, Margaret G. McKeown, Cheryl Sandora, 
Linda Kucan och Jo Worthy.  

Questioning the Author: A Yearlong Classrom 
Implementation to Engage Students with Text. 

Tidskrift - The Elementary School Journal 

Publicerad år 1996. 

USA. 

JSTOR.  

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur modellen 
Questioning the 
Author hjälpte 
eleverna att förstå 
en text samt öka 
läsförståelsen.  

Studien var kvalitativt genomförd. 
Två lärare och 23 elever arbetade 
med denna modell. Datainsamling 
bestod av observationer, 
videoinspelningar och 
anteckningar.  

Sociokultur
ellt 
perspektiv.  

Resultatet visade att eleverna fördjupade sig 
i texten på ett meningsfullt sätt genom att 
ställa meningsfulla frågor. Genom detta 
förbättrades elevernas läsförståelse och 
lärare utvecklades i att strukturera samtalet 
kring det lästa genom ingångsfrågor och 
uppföljningsfrågor.  

Beck, Isabel L., McKeown, Margaret G., Hamilton, 

Rebecca L. & Kucan, Linda. 

   

En bok som 
beskriver 
Questioning the 
Author. 

Baserad på grundstudien 
Questioning the Author.  

Sociokultur
ellt 
perspektiv 

-  
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Questioning the author: an approach for enhancing 

student engagement with text. 

 

Newark, Del.: International Reading Association. 

 

Publicerad år 1997.  

 

USA 

 

Libiris, (hittad via Archive.org).  

 

Janette Kettmann Klinger, Sharon Vaughn och Jeanne 
Shay Schumm.  

Collaborative Strategic Reading during Social Studies in 
Heterogeneous Fourth-Grade Classrooms. 

Tidskrift - The Elementary School Journal 

Publicerad år 1998.  

USA.  

 

JSTOR.  

 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur effektiviteten av 
grupparbeten bidrar 
till ökad läsförståelse 
genom olika 
läsförståelsestrategie
r.  

I studien ingick tre klasser i en 
och samma skola. Eleverna gick i 
”grade 4” som motsvarar svenska 
skolans årskurs 3.  

Datainsamling genomfördes 
genom tester i läsförståelse, tester 
i ”social studies” och 
ljudinspelningar av 
grupparbetena.   

Sociokultur
ellt 
perspektiv.  

Resultatet visade att eleverna som var med i 
experimentgruppen förbättrade sin 
läsförståelse. Dock samma förbättring vad 
gäller innehållsförståelse i ”social studies” i 
båda grupperna.  
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Margeret G. Mckeown, Isabel L. Beck och Ronette G. 
K. Blake. 

Reading Comprehension Instruction: Focus on Content 
or Strategies? 

Publicerad år 2009.  

Tidskrift - Perspectives on Language and Literacy 

USA.  

ProQuest via Primo.  

Syftet med studien 
var att jämföra två 
undervisningssätt: 
innehållsinriktad 
och strategi inriktad 
undervisning.  

I studien ingick elever från 6 
klasser i ”grade 5”, som 
motsvarar svenska skolans årskurs 
4, från en skola. Studien pågick i 
två år.  

Sociokultur
ellt 
perspektiv.  

Resultatet visade att lärare som undervisade 
i strategierna skulle appliceras under 
läsningen och lärare som undervisade i 
innehåll visade eleverna hur man skapade 
mening av text såväl som att förstå 
huvudidén i texten. Detta ledde till att 
eleverna i strategiundervisningen 
fokuserade på strategiernas användning, 
och de andra på att skapa mening av det 
lästa.  

Sharon Vaughn, Janette K. Klingner, Elizabeth A. 
Swanson, Alison G. Boardman, Greg Roberts, Sarojani 
S. Mohammed and Stephanie J. Stillman-Spisak 

Efficacy of Collaborative Strategic Reading With Middle 
school Students. 
 
Publicerad år 2011.  
 
Tidskrift - American Educational Research Journal. 
USA.  
JSTOR.  

Syftet med studien 
var att se effekterna 
av modellen 
Collaborative 
Strategic Reading 
och Metacognitve 
Strategic Learning i 
läsförståelse.  

Elever som gick i ”grade 7 and 8” 
vilka motsvarar, svenska skolans 
årskurser 6 och 7 var med i 
studiens undersökning. Det var 
tre skolor i olika distriktområden.  

Experimentgruppen och 
kontrollgruppen var slumpmässigt 
sammansatta.  

Det var 61 klasser som ingick i 
studien. Varav 34 klasser fick 
undervisning i Collaborative 
Strategic Reading och resterande i 
Metacognitiv Strategic Learning i 
18 veckor.  

Datainsamling skedde via test, 
”Gates-MacGinitie Reading 
Comprehension Test”.    

Sociokultur
ellt 
perspektiv.  

Resultatet visade att experimentgruppen 
gjorde framsteg i sin läsförståelseutveckling 
på testet, men inte i att läsa med flyt.  
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Helen Eckeskog.  

Varför knackar han inte bara på?: En studie om arbete 
med läsförståelse i åk 1-2. 

Licentiatavhandling. 

Publicerad år 2013. 

Sverige.  

Swepub.  

Syftet med arbetet 
var att 
undersökningen var 
att förstå hur lärare 
undervisar inom 
läsförståelse samt 
strategier i 
grundskolans första 
åren.  

Etnografisk studie. Där följde 
forskaren fem lärare från fem 
olika skolor. Data samlades in 
genom loggböcker, observationer 
och intervjuer.  

Sociokultur
ellt 
perspektiv.  

Av resultatet visades det att lärarna hade 
olika synsätt till läsförståelse och 
läsförståelsestrategier. Användningen av 
läsförståelsestrategier ska inte ses som en 
färdighet. Strategier för läsförståelse ska 
användas på rätt sätt vid texter för att 
komma åt innehållet och inte veta vad de 
heter.  

Monica Reichenberg och Britt-Marie Emanuelsson. 

 

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

Publicerad år  2014.  

Tidskrift - Acta Didactica Norge - tidsskrift for 
fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  

Sverige.  

Swepub. 

 

Syftet med studien 
var att utvärdera 
modellerna 
Reciprocal Teaching 
och Questioning the 
Author genom 
undervisning.  

64 elever i årskurs 3 fick träna 
fyra gånger/vecka under åtta 
veckor.  

Uppdelad i två. Första hälften av 
eleverna fick undervisning i 
Reciprocal Teaching och andra 
hälften i Questioning the Author. 

Interventionsstudie. Insamling av 
32 samtal via inspelning.  

 

  

Sociokultur
ellt 
perspektiv.  

Resultatet visade en ökning oberoende av 
modell i läsförståelse samt att läshastigheten 
ökade. Däremot ökade det mest för de 
elever som fick undervisning i Questioning 
the Author.  

Monica Reichenberg. 

Questioning the Author in a Scandinavian context. 

Publicerad år 2014. 

Tidskrift - L1-Educational Studies in Language and 
Literature. 

Sveige. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur lärare använde 
sig av Questioning 
the Author i 
diskussioner.  

6 lärare på grupper om 6 elever 
ingick i undersökningen.  

Datainsamlingen skedde genom 
videoinspelningar. 

Sociokultur
ellt 
perspektiv.  

Resultatet visade att elever som inte var 
”good comprehenders” inte gynnades av en 
ostrukturerad undervisning i Questioning 
the Author.  
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Swepub. 

 

 

Catarina Schmidt och Karin Jönsson.  

Glädjen i att förstå – förhållningssätt och strategier. 

Publicerad år 2015. 

Artikeln ingår i. Läslyftet: Att läsa och skriva i alla 
ämnen: Del 6: Moment A – individuell förberedelse. - 
Skolverket. 

Sverige. 

Swepub. 

Syftet med modulen 
är att visa hur lärare 
kan undervisa i 
strategier med bra 
förhållningssätt för 
att elever ska förstå. 
Artikeln syftar till 
lärare i grundskolan.   

Datainsamling via litteraturer. Sociokultur
ellt 
perspektiv.  

- 

Monica Reichenberg.  

” Questioning the Author”- modell för textsamtal. 

Publicerad år 2015. 

Del 6 i Modulen –Läsförståelse och skriftproduktion. 
Läs & skrivportalen 

Sverige.  

Swepub.  

Syftet med artikeln 
är att beskriva 
modellen 
Questioning the 
Author för lärare.  

Datainsamling via litteraturer.  Systematisk 
undersökni
ng av 
litteratur. 

- 

Fia Andersson, Diana Berthén och Monica Reichenberg.  
Reciprok undervisning. 

Publicerad år 2015.  

Sverige. 

Swepub.  

Syftet med artikel 
var att beskriva 
reciprok 
undervisning för 
lärare.  

Datainsamling via litteraturer.  Systematisk 
undersökni
ng av 
litteratur. 

-  
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Gulhiz Pilten. 

The Evaluation of Effectiveness of Reciprocal Teaching 
Strategies on Comprehension of Expository Texts. 

Publicerad år 2016.  

Tidskrift - Journal of Education and Training Studies 

Turkiet.  

ERIC (dock inte tillgänglig, hittad via sökmotorn 
Google).  

Syftet med studien 
var att påvisa hur 
dialogisk 
undervisning 
underlättar 
förståelse av 
informativa texter 
”explository text”.  

Datainsamling av jämförelse 
mellan experiment och 
kontrollgrupp genom för och 
efter test. Intervjuer med lärare 
och elever.  

 Resultatet visade att det är framgångsrikt 
med dialogisk undervåning för att utveckla 
läsförståelse av ”expository texts”. Med 
andra ord, gynnar reciprok undervisning 
eleverna för att förstå.  


