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SAMMANFATTNING 

_______________________________________________________________________________ 

Anna Holmqvist, Ida Oskarsson 

Vilka gemensamma effekter har lässtrategimodeller på elevers läsförståelse? - En 
litteraturstudie om lässtrategimodeller i undervisningen. 
What common effects do reading strategy models have on pupils reading 
comprehension? - A literature study about reading strategy models in education. 

     Antal sidor: 23 

_______________________________________________________________________________ 

Resultaten av PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) har i flera år visat 
en försämring av svenska elevers läsförståelse. I den senaste mätningen har trenden brutits 
och svenska elevers resultat indikerar på en förbättring. Fastän resultatet visar på förbättring 
görs statliga satsningar för att öka elevernas kunskaper i svensk skola. Därför är syftet med 
studien att utifrån didaktisk forskning undersöka användandet av olika lässtrategimodeller 
och deras gemensamma effekter på elevers läsförståelseutveckling i åldrarna 6–12. Studiens 
frågeställningar är: Vilka lässtrategimodeller används enligt det undersökta materialet i 
undervisningen, för att utveckla elevers läsförståelse? Hur används lässtrategimodellerna i 
undervisningen i de studierna? Vilka gemensamma effekter har lässtrategimodellerna på 
elevers läsförståelse? För att uppfylla studiens syfte och frågeställningar har en 
litteraturstudie genomförts. I litteraturstudien har internationella och nationella 
vetenskapliga artiklar publicerade mellan år 1995 och 2017 inkluderats. Resultatet visar att 
Reciprok undervisning, Transaktionell undervisning, Questioning the Author och Explicit 
comprehension strategy instructions används för att utveckla elevers läsförståelse. 
Lässtrategimodellernas gemensamma effekter identifieras och förklaras: 
strategimedvetenhet, strategianvändning, motivation och interaktion. 
_______________________________________________________________________________ 

Sökord: läsförståelse, lässtrategimodeller, reading comprehension, reading strategy, 
lässtrategier 
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1 Inledning 
"Läsning är inte alltid något lustfyllt. Det är ett arbete. Att läsa kan vara svårt och 

frustrerande. För att komma till insikt måste man ibland kämpa" (Stensson, 2006, s. 37). 

Vad Stensson (2006) beskriver är att läsning innefattar mycket mer än att enbart avkoda 

text. Läsning handlar om motivation och intresse men beskrivs ofta utifrån ett 

nyttoperspektiv, och utifrån en grundläggande aspekt i ett demokratiskt samhälle. För att 

utveckla läsförståelsen måste eleverna lära sig strategier för att bli medvetna om hur de 

tänker (ibid, s. 7, 23). 

 

Vart femte år deltar cirka 4500 svenska elever från årskurs fyra i PIRLS, vilket innebär en 

mätning av elevers läsförmåga. Fram till 2016 har mätningarna visat på försämring hos 

svenska elevers kunskaper i läsförståelse, däremot visar senaste mätningen att den negativa 

trenden är bruten. I den senaste mätningen som utfördes år 2016 har svenska elevers 

kunskaper i läsförståelse ökat (Skolverket, 2017b, s. 66–67). Fastän resultatet indikerar en 

förbättring genomförs statliga satsningar för att öka elevers kunskaper. Obligatorisk tioårig 

grundskola samt en läsa-, skriva-, och räknagaranti, är några av de statliga satsningarna 

som genomförts, vars syfte är att ge alla elever bästa förutsättningar för lärande och 

utveckling (Prop. 1997/98:6 s. 43). Ytterligare en statlig satsning som genomförts är 

Läslyftet, vilket innebär kompetensutveckling för lärare i språk-, läs-, och skrivdidaktik. 

Syftet med Läslyftet är att stärka elevers kunskaper i svenskämnet genom att öka lärares 

kompetens i läsförståelse, läsfärdigheter och lässtrategier (Skolverket, 2019b). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns ett internationellt och nationellt 

intresse i att mäta samt utveckla elevers läsförståelsekunskaper.  

 

Utifrån författarnas VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) har det noterats att elever läser 

mycket, men oftast utan lässtrategier och arbetssätt för ökad läsförståelse. Bearbetning av 

det lästa har främst skett i form av bokrecensioner där eleverna fått svara på frågor kring 

texter, men aldrig någon undervisning där lässtrategimodeller behandlats. Därför vill 

författarna med litteraturstudien baserad på didaktisk forskning undersöka användandet av 

olika lässtrategimodeller och deras effekt på elevers läsförståelse.  

 

Under arbetet med litteraturstudien har det noterats att forskare benämner 

lässtrategimodeller på olika sätt. Andreassen (2007, s. 231) använder begreppet 
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undervisningsprogram medan Westlund (2009, s. 74) använder modeller. I 

litteraturstudien har begreppet modeller valts med ett tillägget lässtrategi för att tydligt 

indikera att modellerna behandlar lässtrategier. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien är att utifrån didaktisk forskning undersöka användandet av 

olika lässtrategimodeller och deras effekt på elevers läsförståelseutveckling i åldrarna 6–

12.  

 

Syftet uppfylls genom att besvara följande frågeställningar:  

• Vilka lässtrategimodeller används enligt det undersökta materialet i 

undervisningen, för att utveckla elevers läsförståelse? 

• Hur används lässtrategimodellerna i undervisningen i de studierna? 

• Vilka gemensamma effekter har lässtrategimodellerna på elevers läsförståelse? 
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3 Bakgrund 

I följande kapitel presenteras centrala begrepp kopplade till litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Inledningsvis beskrivs läsning och läsförståelse (3.1) följt av lässtrategier 

(3.2), motivation (3.3) och metakognition (3.4). Därefter presenteras lässtrategier och 

läsförståelse enligt styrdokumenten (3.5). Avslutningsvis beskrivs sociokulturell teori om 

lärande (3.6). 

3.1 Läsning och läsförståelse 
Läsa innebär att med tekniska aspekter och språkförståelse förstå innehållet i skriftliga 

texter (Elbro, 2018, s. 199). De tekniska aspekterna innebär automatiserad ordavkodning, 

medan språkförståelsen innebär förståelse på olika nivåer som ord-, menings-, och 

pragmatisk nivå. Både tekniska aspekter och språkförståelse är lika viktiga komponenter 

för att utveckla läsförståelse (Norén, 2018, s. 15–16). I den tidiga läsundervisningen krävs 

det goda avkodningsstrategier och flyt i läsningen vilket så småningom komplettas med 

bland annat motivation, och metakognition i.e. övervakning av den egna förståelsen, för 

att utveckla läsförståelse (Westlund, 2009, s. 49). 

 

Läsförståelse innebär att utifrån automatiserad ordavkodning och språkförståelse samspela 

med text för att förstå, där olika textkopplingar görs av läsaren, till exempel till egna 

erfarenheter, andra texter och omvärlden (Bråten, 2008, s. 14–15). Läsförståelse kan även 

definieras utifrån strategier läsaren använder under läsning, till exempel inferenser, vilket 

innebär en tolkning av textens betydelse i förhållande till egna erfarenheter, frågor eller 

inre bilder (Stensson, 2006, s. 33). Andra faktorer av betydelse för utveckling av 

läsförståelse är brett ordförråd, trygghet med ordvalen, både i skriftspråk och 

meningsbyggnad, samt erfarenheter av omvärlden (Taube, 1997, s. 60).  

3.2 Lässtrategier 
Lässtrategier kan förklaras som mentala strategier vilket läsaren använder i möten med 

text, samt hur läsaren gör för att förstå det lästa. Lässtrategier kan även definieras som 

verktyg läsaren väljer utifrån textens uppbyggnad för att fördjupa sin läsning (Bråten, 

2007, s. 69) vilket i sin tur indikerar på att läsaren har utvecklat läsförståelse (Lundberg 

och Herrlin, 2005, s. 15). Det finns olika lässtrategier att använda sig av vid läsning av 
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text. Några av lässtrategierna kan till exempel innebära att läsaren aktiverar förförståelsen, 

tänker framåt i texten, visualiserar, värderar, ställer frågor till texten, sammanfattar eller 

gör inferenser (Skolverket, 2015, s. 3–4). För att eleverna ska förmå arbeta med 

lässtrategier krävs motivation, annars riskerar lässtrategier bli tekniska övningar eleverna 

inte förstår nyttan av (Roe, 2014, s. 51). 

3.3 Motivation 
Begreppet motivation handlar om val, engagemang och uthållighet i de aktiviteter en 

människa är involverad i (Bråten, 2008 s. 75). Begreppet beskrivs även i dagligt språk som 

en positiv drivkraft, vars syfte är att bidra med lust till att utföra en uppgift. För att läsning 

ska anses lustfyllt behöver läsundervisningen bidra till att eleverna blir motiverade och 

engagerade, så att läsning sker frivilligt (Roe, 2014, s. 51). Läsmotivation bidrar till ökad 

läsning och koncentration i läsningen, samtidigt som eleven har större uthållighet att 

bemöta svårigheter under läsningen (Wigfield och Tonks refererad i Bråten, 2008, s. 77–

78). 

3.4 Metakognition 
Ordet metakognition har sitt ursprung i grekiskan meta ('med', 'ibland', 'efter') och latinets 

cognito (tankefunktioner), vilket innebär en medvetenhet om tankeprocesser, i.e. "ett tänk 

om tänket" och vilka strategier elever använder för att förstå (Druid Glentow, 2006, s. 

22).  Det handlar inte enbart om kunskaper i eget tänkande, utan även att kunna korrigera 

sitt tänkande utifall fel strategi valts. Metakognition innebär även medvetenheten om 

effekten av strategin, samt en förståelse för när, varför och hur den används. Det krävs 

således ett metakognitivt tänkande för att veta vilken strategi som ska användas (Westlund, 

2009, s. 128; Stensson, 2006, s. 23).  Frågor som vad gör jag?, hur gör jag?, hur bra eller 

dåligt går det?, förstår jag?, och hur ska jag gå vidare? är exempel på metakognitiva 

frågor för att utveckla förståelse (Druid Glentow, 2006, s. 22). 

3.5 Läsförståelse och lässtrategier enligt 
styrdokumenten 

Läsförståelse och lässtrategier har en central roll inom undervisningen i svenska. Eleverna 

ska få möjlighet att använda sig av lässtrategier för att förstå och tolka text, samt anpassa 

läsningen efter textens form och innehåll (Skolverket, 2018, s. 258; Skolverket 2017a, s. 
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10). Förmågan att läsa är viktig för kunskapsutvecklingen, därför ska undervisningen verka 

för att stärka elevernas läsförmåga genom att låta undervisningen skapa lust till att läsa och 

diskutera texter med andra. Eftersom texttyper och texters svårighetsgrad skiljer sig mellan 

årskurserna är lässtrategier återkommande genom hela grundskolan (Skolverket 2017a, s. 

10). Progressionen i kunskapskraven om läsförståelsen går från att i årskurs tre återge några 

för eleven viktiga delar av innehållet, samt kan föra enkla resonemang om tydligt 

framträdande budskap i texterna och relatera resonemangen till egna erfarenheter, till att i 

årkurs sex sammanfatta texter på ett enkelt sätt från början till slut, där de beskriver 

innehållet och centrala delar som kopplas till sammanhang. Vidare ska eleven föra 

resonemang utifrån egna erfarenheter för att framföra budskap från olika texter, samt deras 

upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt (Skolverket, 2018, s. 263). Progressionen i 

kunskapskraven om lässtrategier går från att i årskurs tre: "läsa bekanta och elevnära texter 

med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt", till att i årskurs 

sex "läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att 

använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt" (ibid).  

3.6 Sociokulturell teori om lärande 
En teori om elevers lärande är den sociokulturella teorin, vilket kan beskrivas som en 

helhetssyn på lärande och utveckling där tanken, medvetandet och den materiella världen 

ingår, vilket står i ömsesidig kontakt med människan (Jakobsson, 2012, s. 153). För att 

förklara tanken, medvetandet och den materiella påverkan på lärandet används begreppet 

mediering vilket innebär att tänkandet drivs framåt med hjälp av språkliga och materiella 

redskap (ibid). Mediering innebär även människans användande av redskap för att förstå 

omvärlden där språket och kommunikationen anses utveckla människan till tänkande 

varelser (Säljö, 2012, s. 191). Inom sociokulturell teori om lärande är begreppet den 

närmaste proximala utvecklingszonen central, vilket inom forskning råder olika syn på hur 

den ska tolkas. Säljö (2012, s. 193) å ena sidan belyser begreppets innebörd att en mer 

kompetent person inledningsvis ger stöd åt eleven, där stödet successivt avtar för att så 

småningom upphöra helt. Jakobsson (2012) å andra sidan, menar att det nödvändigtvis inte 

innebär skillnader i kunskapsnivå för att utvecklas i den proximala utvecklingszonen. 

 
Men det kan vara ett missförstånd att förstå denna typ av situationer som att det endast är mindre 
erfarna som lär sig av de som är mer vana. Mycket pekar på att samtliga deltagare utvecklar nya 
kunskaper och kompetenser eftersom man i ett sådant samarbete ofta måste förklara, omformulera, 
argumentera, presentera och tänka om. Att lyssna på andra människor i dessa sammanhang medierar 
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nya tankar, bidrar till att vi ser på världen med nya ögon och approprierar nya tankegångar 
(Jakobsson, 2012, s. 159). 

 

För att förklara hur kommunikationen ser ut i samspelet mellan till exempel lärare och 

elev, används i sociokulturella teorin begreppet scaffolding. Med hjälp av scaffolding inom 

den närmaste proximala utvecklingszonen kan lärandet utvecklas genom utbyte av 

kunskaper sinsemellan (Säljö, 2012, s. 194). 
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4 Metod 

I följande kapitel presenteras tillvägagångssättet för insamlingen av materialet. Kapitlet 

inleds med informationssökning (4.1) där sökord och söktjänster presenteras. Därefter 

redogörs kriterier för inklusion (4.2) följt av urval (4.3). Avslutningsvis presenteras en 

materialanalys (4.4). 

4.1 Informationssökning 
Eftersom syftet med litteraturstudien är att utifrån didaktisk forskning undersöka 

användandet av olika lässtrategimodeller och deras gemensamma effekt på elevers 

läsförståelseutveckling i åldrarna 6–12, har databaser valts utefter databasernas inriktning. 

Databaserna ERIC, PsycINFO och ProQuest är inriktade på undervisning och pedagogik, 

där ett internationellt utbud på artiklar finns att tillgå. Ytterligare en databas som använts 

är Swepub, vilkens material publicerats på svenska lärosäten och kunde därför användas 

för att få sökträffar på svenska artiklar. 

 

Inledningsvis användes begreppen reading strategies och reading comprehension i 

flertalet sökningar. Sökorden trunkerades för att ge dem olika ändelser, till exempel 

strategy och strategies. För att säkerställa att sökträffarna gav träffar på precisa begrepp 

användes frassök. För att styra vilka ord i sökningen som skulle kombineras med vilka  

användes parenteser. ("reading strategies" or "reading comprehension") and ("primary 

school" or "primary education"). Begrepp som genererade träffar var "Reading 

Comprehension" and "Reading Strateg*" and "Primary school". Sökningar gjordes även 

på svenska ord, till exempel "Lässtrategi*" och "Läsförståelse", med syftet att kombinera 

svensk och utländsk forskning. I databasen ERIC gjordes även kombinerade sökningar på 

ämnesord med hjälp av verktyget thesaurus. Ämnesord som Reading strategies, 

elementary school, primary school, reading comprehension, och teaching användes. 

Informationssökningen gjordes även med kedjesökning i forskningsartiklars referenslistor. 

Nedan beskrivs ett exempel på en informationssökning i databasen ERIC (se Figur 2). 
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Figur 2: Modell över en sökprocess med sökorden reading strategies, reading comprehension, primary 

school och teaching. 

4.2 Kriterier för inklusion 
För att säkerställa att materialet är av kvalitet och trovärdighet, samt svarar på 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar användes tre inklusionskriterier. Det första 

kriteriet, (1) materialet är peer-reviewed, används för att säkerställa att materialet är 

granskad av sakkunniga inom ämnesområdet och är därmed av så god kvalitet och 

reliabilitet som möjligt. Det andra kriteriet (2) materialet är skrivet efter år 2000, används 

för att avgränsa materialet till att presentera forskning genomförd inom ett aktuellt 

tidsspann.  Dock har undantag från urvalskriteriet (2) gjorts då relevant litteratur för 

litteraturstudiens syfte, hittats genom kedjesökning. Två artiklar publicerade år 1995 och 

1997 har därför inkluderats. Det tredje kriteriet (3) materialet behandlar 

lässtrategimodeller i undervisning i åldrarna 6–12, har som syfte att inkludera material 

som svarar på litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 
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4.3 Urval 
Urvalet består av totalt tio vetenskapliga artiklar, såväl internationell som nationell 

forskning. Nedan presenteras urvalet i en tabell där artiklarna är sorterade i 

bokstavsordning efter titel. 

 

Titel Författare Publikationstyp År Land 

A quasi-experimental validation 
of transactional strategies 
instruction with low-achieving 
second-grade readers 

Rachel Brown, 
Michael Pressley, 
Peggy Van Meter & 
Ted Schuder 

Vetenskaplig 
artikel 

1995 USA 

"But before You Said You 
Believed That…": A 
Longitudinal Study of Structured 
Text Talks in Small Groups 

Monica 
Reichenberg 

Vetenskaplig 
artikel 

2008 Sverige 

Comprehension strategies 
instruction: Does it make a 
difference? 

Ann L. Loranger. Vetenskaplig 
artikel 

1997 USA 

Creating Confident and 
Competent Readers: 
Transactional Strategies 
Instruction 

Carolyn P. Casteel, 
Bess A. Isom & 
Kathleen F. Jordan 

Vetenskaplig 
artikel 

2001 USA 

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

Monica 
Reichenberg & 
Britt-Marie 
Emanuelsson 

Vetenskaplig 
artikel 

2014 Norge 

First- and Second-Grade Urban 
Students' Path to Comprehension 
Strategy Use 

Paola Pilonieta Vetenskaplig 
artikel 

2017 USA 

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

Christian Tarchi & 
Giuliana Pinto 

Vetenskaplig 
artikel 

2016 Italien 

The Effect of Reciprocal 
Teaching Intervention Strategy 
on ReadingComprehension Skills 
of 5th Grade Elementary School 
Students with Reading 
Disabilities 

Mostafa Kamel 
Gomaa 

Vetenskaplig 
artikel 

2015 Egypten 

The effect of a strategy training 
on reading comprehension in 
fourth-grade students 

Marloes Muijselaar, 
Nicole Swart, 
Esther Steenbeek-
Planting, Mienke 
Droop, Ludo 
Verhoeven & Peter 
de Jong 

Vetenskaplig 
artikel 

2017 Nederländerna 
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The Evaluation of Effectiveness 
of Reciprocal Teaching Strategies 
on Comprehension of Expository 
Texts 

Gulhiz Pilten Vetenskaplig 
artikel 

2016 Turkiet 

 

Tabell 1: Litteraturstudiens urval 

4.4 Materialanalys  
Materialanalysen inleddes med närläsning av materialet. Under närläsning ställdes 

materialet inför tre stycken analyskriterier för att säkerställa att materialet svarade på 

litteraturstudiens frågeställningar. Följande analyskriterier har använts: 

• Lässtrategimodeller skildras i undervisningen. 

• Lässtrategimodellerna används för att utveckla läsförståelse. 

• Det framkommer att lässtrategimodellerna har en eller flera gemensamma effekter 

på elevers läsförståelseutveckling. 

 

Materialet sammanfattades och diskuterades utifrån litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Ett översiktsdokument (se Bilaga 1) skapades med avsikt att ge 

överskådlig information, framförallt om materialets syfte och resultat, men även forskarnas 

namn, publikationstyp, -år- och -land. På så sätt kunde översiktsdokumentet användas för 

att analysera gemensamma faktorer angående lässtrategimodellernas effekter på elevers 

läsförståelse. Därefter kategoriserades materialet efter teman. Följande teman skapades 

och ligger till grund för att besvara frågeställningen vilka gemensamma effekter har 

lässtrategimodellerna på elevers läsförståelse?: Strategimedvetenhet, strategianvändning, 

motivation och interaktion. För att besvara frågeställningarna vilka lässtrategimodeller 

används enligt det undersökta materialet i undervisningen, för att utveckla elevers 

läsförståelse? samt hur används lässtrategimodellerna i undervisningen i de studierna? 

har följande teman skapats: Questioning the Author, Reciprok undervisning, 

Transaktionell undervisning, Explicit comprehension strategy instructions, textsamtal, 

iaktta modellering, lässtrategier, samt guidad läsning. 
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5 Resultat 

I följande kapitel besvaras litteraturstudiens syfte och frågeställningar. De första två 

frågeställningarna presenteras i avsnitt (5.1) med underrubrikerna Questioning the Author 

(5.1.1) Reciprok undervisning (5.1.2), Transaktionell undervisning (5.1.3) och Explicit 

comprehension strategy instructions (5.1.4). Den tredje frågeställningen besvaras i avsnitt 

(5.2) med underrubrikerna strategimedvetenhet och strategianvändning (5.2.1) samt 

motivation och interaktion (5.2.2).  

5.1 Lässtrategimodeller i undervisningen och hur de 
används i det undersökta materialet 

Enligt det undersökta materialet behandlas lässtrategimodellerna Questioning the Author, 

Reciprok undervisning, Transaktionell undervisning och Explicit comprehension strategy 

instructions. Följande avsnitt förklarar hur respektive lässtrategimodell används för att 

utveckla elevers läsförståelse. 

5.1.1 Questioning the Author 

Questioning the Author är en lässtrategimodell som enligt Palincsar (2003, s. 107) innebär 

att eleverna diskuterar och fördjupar läsförståelsen genom att ställa frågor till texten. I 

Reichenberg och Emanuelssons studie (2014, s. 6) diskuteras texter i direkta och 

strukturerade textsamtal, där läraren och eleverna växelvis läser högt. Texten skummas 

inledningsvis igenom för att sedan segmenteras (ibid). I Reichenbergs (2008) studie varade 

undervisningstiden mellan 20–30 minuter där olika frågor bearbetades för att utveckla 

läsförståelse som tillexempel kontrollfrågor om elevernas bakgrundskunskap för att förstå 

ord och delar i texten. Även andra frågetyper som öppna och slutna frågor, samt frågor 

som utmanade eleverna att göra textkopplingar används. Eleverna fick ständig uppmuntran 

att förklara med egna ord, samt använda lässtrategier i den individuella läsningen. Eleverna 

informerades om att "fråga" är en lässtrategi vars syfte är att utveckla läsförståelse (ibid, s. 

164).  

5.1.2 Reciprok undervisning 

Reciprok betyder ömsesidig vilket innebär att Reciprok undervisning sker genom dialog, 

både mellan lärare och elev samt mellan elev och elev (Andreassen, 2007, s. 233). Reciprok 
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undervisning används för att utveckla läsförståelse men lässtrategimodellen har visat sig 

användas på olika sätt. Syftet och arbetssättet med lässtrategierna skiljer sig åt enligt det 

undersökta materialet. Enligt Tarchi och Pinto (2016, s. 523) används Reciprok 

undervisning för att konstruera mening ur texten, samt för att eleverna ska tillämpa 

lässtrategier i den individuella läsningen. Textsamtal utgör största delen av undervisningen 

där texter diskuteras gruppvis utifrån fyra olika lässtrategier. Med lässtrategin fråga skapas 

förståelse för texten för att sedan förmå ställa relevanta följdfrågor till textsamtalens 

deltagare. För att rikta fokus på huvudbudskapet och viktiga detaljer i texten används 

lässtrategin summera. Med lässtrategin klargöra görs textkopplingar samt för att klargöra 

textdelar eleverna inte förstår. Lässtrategin förutse används för att öka läsmotivation 

genom att ge läsningen ett syfte. Under textsamtalen växlar eleverna sinsemellan om 

ledarrollen (ibid). 

 

Muijselaar, Swart, Steenbeek-Planting, Droop, Verhoeven och de Jong (2017, s. 693) 

presenterar ytterligare en lässtrategi i sin studie, att göra kopplingar, vilket innebär att 

textstruktur, relationer mellan ord, meningar och passager i texten undervisas. Med 

lässtrategin förutse studeras rubriker och bilder till texten för att dra slutsatser om textens 

handling. För att bearbeta svåra ord eller stycken används lässtrategin klargöra. Med 

lässtrategin fråga utvecklas den metakognitiva förmågan genom att eleven ställer sig själv 

frågor om texten. När texten sammanfattas används lässtrategin summera. Lässtrategierna 

undervisas två stycken per vecka där undervisningstiden är 45 minuter. Inledningsvis 

iakttar eleverna lärarens strategianvändning genom modellering i. e. visar hur man gör, för 

att förstå hur lässtrategierna ska tillämpas i textsamtalen (ibid).  

 

Hur Reciprok undervisning används utreds även i Gomaas (2015, s. 42) studie där 

lässtrategierna och arbetssättet påminner om Muijselaar et al., (2017) beskrivning. 

Däremot organiseras textsamtalen i Gomaas studie genom att eleverna tilldelas var sin 

strategi att ansvara för i textsamtalen.  

5.1.3 Transaktionell undervisning 

Transaktionell undervisning är transaktionell i dubbel bemärkelse då den fokuserar på 

utbyte av strategier mellan elever och lärare samt, transaktionell i meningsskapandet som 

sker kring det lästa i samspelet mellan lärare och elever (Andreassen, 2007, s. 239). 
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Transaktionell undervisning används enligt det undersökta materialet för att utveckla 

läsförståelse genom att eleven successivt övertar ansvaret för läsning. Lässtrategierna som 

används är förutspå vilket innebär en förmodan om följande händelser. Fråga används för 

att reda ut oklarheter. Med lässtrategin klargöra förklaras okända ord eller idéer i texten, 

och med summera återges delar av texten (Loranger, 1997, s. 38).  

 

Casteel, Isom och Jordan (2001, s. 68) lyfter tre faser i Transaktionell undervisning för att 

utveckla läsförståelse. I första fasen iakttar eleven hur strategierna används när läraren 

modellerar. Vinsten av att använda lässtrategier, samt när och var i texter lässtrategier 

tillämpas, poängteras. I den andra fasen praktiserar eleven lässtrategierna med stöttning av 

läraren. Eleverna utmanas med metakognitiva frågor om varför strategin valts och hur 

strategin är till nytta. Syftet med frågorna är att öka läsförståelse och användandet av 

strategier. I den tredje fasen övertar eleverna rollen att leda och modellera lässtrategierna, 

vilket innebär att eleven utvecklat sin metakognitiva användning av lässtrategierna och för 

textsamtal utan lärarens stöttning (ibid). 

 

Hur Transaktionell undervisning används utreds även i Lorangers (1997, s. 34–38) studie 

där eleverna likt Casteel et al., (2001) iakttar lärarens modellering. Dock skiljer sig 

undervisningen åt eftersom eleverna uppmuntras delta i diskussioner genom att deras 

förkunskap, om innehållet i texten aktiveras. Strategianvändningen i.e. användandet av 

strategier, synliggörs genom att föra loggbok över vilka strategier eleven tillämpar i den 

individuella läsningen. Arbetsformen består av mindre gruppkonstellationer med 

textsamtal, vilket skapar en motiverande lärmiljö där eleverna utifrån sina styrkor och 

behov uppmuntras delta (ibid). 

5.1.4 Explicit comprehension strategy instructions 

Enligt Pilonieta (2017) är undervisning med lässtrategimodellen Explicit comprehension 

strategy instructions, explicit i. e. vägledande. Lässtrategierna som tillämpas är aktivera 

förkunskaper, förutse, koppla, göra inferenser, summera, övervaka och klargöra. 

Lektionerna varar i ca 30 minuter där en strategi per lektionstillfälle undervisas. Explicit 

comprehension strategy instructions innebär att eleverna successivt övertar ansvaret för 

lässtrategianvändningen. Inledningsvis iakttar eleverna lärarens modellering av 

lässtrategierna för att så småningom övergå till guidad läsning, till att slutligen använda 
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lässtrategierna självständigt. Undervisningen innehåller högläsning där redan inlärda 

lässtrategier repeteras, därefter presenteras en ny lässtrategi med information om hur och 

varför lässtrategin används. Guidad läsning struktureras så att lässtrategierna används 

individuellt, eller med stöd från läraren vid behov. För att utvecklas som läsare får eleverna 

i undervisningsmomentet "samordnad strategianvändning" använda flera lässtrategier på 

ett välfungerande sätt (ibid s. 376–377). Nedan visas en tabell (se Tabell 2) över hur sex 

lektionstillfällen av Explicit comprehension strategy instructions går till. 

 

 Lektion 
1 

Lektion 
2 

Lektion 
3 

Lektion 
4 

Lektion 
5 

Lektion 
6 

Genomgång av tidigare inlärda 
strategier 

X X X X X X 

Genomgång av nya strategier X X X X X X 

Läraren modellerar X X X    

Guidad övning  X X X X  

Samordnad strategianvändning     X  

Självständig övning      X 

Sammanfattning av lektionerna X X X X X X 
 

Tabell 2: Arbetsprocess över sex lektionstillfällen med Explicit comprehension strategy instructions 

(Pilonieta, 2017, s. 377). 

5.2 Vilka gemensamma effekter har lässtrategimodellerna 
på elevers läsförståelse? 

Lässtrategimodellerna har enligt det analyserade materialet visat fyra gemensamma 

effekter på elevers läsförståelse: strategimedvetenhet, strategianvändning, motivation och 

interaktion. Nedan presenteras en tabell (se Tabell 3) vilket visar effekterna av respektive 

lässtrategimodell på elevers läsförståelse. 
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Tabell 3: Gemensamma effekter av lässtrategimodellerna 

5.2.1 Strategimedvetenhet och strategianvändning 

Att lässtrategimodeller har effekt på elevers strategimedvetenhet, i.e. medvetenhet om 

strategier, framkommer i det undersökta materialet. I en interventionsstudie gjord av 

Muijselaar et al. (2017) vars syfte var att undersöka huruvida Reciprok undervisning har 

effekt på elevers läsförståelse, jämfördes olika experiment- och kontrollgruppers utfall. 

Med bland annat förtest och eftertest analyserades elevers svar på frågor: vad gör du innan, 

under och efter läsning av text?, samt utvärderande frågor om elevers metakognitiva 

strategianvändning: vilka strategier använder du när du inte förstår ord eller delar av 

texten?. Eftertesten visar en ökning av strategimedvetenhet i experimentgrupperna vars 

elever fick Reciprok undervisning. Det framkommer även att elever som fick Reciprok 

undervisning ökar användandet av lässtrategierna i andra kontexter än i lässituationer (ibid 

s. 695, 698). 

 

Att en lässtrategimodell har effekt på elevers strategimedvetenhet belyses även av 

Pilonietas (2017) undersökning om Explicit comprehension strategy instructions påverkan 

på elevers medvetenhet och användning av lässtrategier. Två grupper, kontroll- och 

experimentgrupper jämfördes. Experimentgruppen fick undervisning enligt Explicit 

comprehension strategy instruktion, och jämförelsegruppen fick mindre strukturerad 

undervisning. Elevernas strategimedvetenhet utvärderades med intervjuer där de ombads 

förklara olika strategier. Resultatet visar att elever som fick Explicit comprehension 

strategy instructions ökade strategimedvetenheten jämfört med elever som fick mindre 

 

Explicit 
comprehension 

strategy 
instructions 

 

Questioning the 
Author 

 

Reciprok 
undervisning 

Transaktionell 
undervisning 

Typ av effekt: Positiv Negativ Positiv Negativ Positiv Negativ Positiv Negativ 

Strategimedvetenhet X    X  X  

Strategianvändning   X  X  X  

Motivation Ej undersökts Ej undersökts X X X  

Interaktion Ej undersökts X  X  X  
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strukturerad undervisning. Dock kan ingen ökning av strategianvändning konstateras (ibid 

s. 376, 379, 383). Däremot visar en studie genomförd av Brown et al., (1995) att elevers 

strategimedvetenhet och strategianvändning kan öka med en och samma lässtrategimodell. 

Studiens syfte var att jämföra två olika gruppers läsförståelse, där ena gruppen fick 

Transaktionell undervisning och den andra gruppen implicit undervisning i.e. mindre 

vägledd undervisning. Resultatet visar att elever som fick Transaktionell undervisning 

kunde återge mer information om lässtrategierna samt tillämpa fler strategier, jämfört med 

elever som fick implicit undervisning (ibid, s. 17–18). Liknande resultat går att se i 

Lorangers studie (1997) där en experimentgrupp och kontrollgrupp jämfördes. 

Experimentgruppen fick Transaktionell undervisning och kontrollgruppen fick 

läsförståelseundervisning med KWL-schema i.e. Know, Wish to know, Learnt-schema. 

Samtliga grupper dokumenterade i loggböcker vilka och hur ofta de använde strategier. 

Utifrån loggböckerna kan det konstateras att Transaktionell undervisning ökar 

strategianvändningen jämfört med elever som fick läsundervisning med KWL-scheman 

(ibid, s. 56). 

 

Ytterligare en lässtrategimodell som påverkar strategianvändningen konstateras i en 

interventionsstudie gjord av Reichenberg (2008) där lässtrategimodellen Questioning the 

Author tillämpades. Videodokumenterade lektioner från en treårsperiod jämfördes och 

utvärderades. Resultatet visar att eleverna ökat användandet av strategier från första till 

tredje året. Strategianvändningen ökade på ett sådant sätt att eleverna infererar och 

reflekterar i högre utsträckning än tidigare (ibid, s. 159, 171).  

5.2.2 Motivation och interaktion 

Flera studier visar att lässtrategimodeller har effekt på elevers motivation och interaktion. 

I Piltens (2016) studie vars syfte var att undersöka effekten av Reciprok undervisning 

utvärderades elevers inställning till lässtrategimodellen. Där framkommer det att Reciprok 

undervisning påverkar motivationen på två sätt. 19 av 26 elever upplever Reciprok 

undervisning som rolig, effektiv och enkel varav arbetssättet lyfts som en bidragande 

faktor till ökad motivation. Å andra sidan upplever 7 av 26 elever Reciprok undervisning 

som svår, komplicerad och tidskrävande jämfört med tidigare undervisning. Eleverna 

lyfter svårigheterna med att veta vilka lässtrategier de ska använda samt svårigheten med 

att leda textsamtalen (ibid s. 241–242).  
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I en studie gjord av Tarchi och Pinto (2016) belyses interaktionen som effekt av Reciprok 

undervisning. Två olika grupper med olika undervisningsbakgrund jämfördes under en 

timmes Reciprok undervisning. Hälften av grupperna har tidigare fått elevcentrerad 

undervisning, vilket innebär att undervisningen bygger på samspel mellan eleverna. 

Resterande grupper har tidigare fått lärarcentrerad undervisning vilket innebär traditionell 

undervisning präglad av ett IRF-mönster (initiation respons feeedback) . Resultatet visar 

att interaktionen i textsamtalen är högre i den elevcentrerade gruppen jämfört med 

lärarcentrerade gruppen, vilket innebär att Reciprok undervisning har hög interaktion bland 

elever som har för vana att arbeta tillsammans (ibid, s. 527).  

 

I en studie av Loranger (1997) vars syfte var att undersöka om Transaktionell undervisning 

påverkade elevers engagemang och motivation i textsamtal jämfördes en experimentgrupp 

som fick Transaktionell undervisning, samt en kontrollgrupp som fick traditionell 

läsundervisning. Utifrån videodokumenterade lektioner analyserades elevernas ageranden. 

Resultatet visar att Transaktionell undervisning ökade experimentgruppens motivation och 

interaktion på ett sådant sätt att eleverna visade mer engagemang i läsningen, bättre 

samarbete, samt aktivt deltagande i textsamtalen jämfört med kontrollgruppen (ibid, s. 45). 

Liknande resultat går att se i Reichenbergs (2008) tre år långa interventionsstudie vars syfte 

var att utvärdera om Questioning the Author påverkade elevernas interaktion. Resultatet 

visar att interaktionen ökat på sådant sätt att eleverna under första året inte kommenterade 

varandras uttalanden i textsamtalen, till att under tredje året visa ökat engagemang. Både 

elever som kategoriseras som "svaga läsare" och "starka läsare" var lika spontana och 

ivriga att delta i textsamtalen (ibid, s. 172–174).  
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6 Diskussion 

I följande kapitel presenteras en metoddiskussion (6.1) där studiens metod och 

tillvägagångssätt diskuteras, följt av en resultatdiskussion (6.2) där litteraturstudiens 

resultat diskuteras i förhållande till syfte, frågeställningar och bakgrund. 

6.1 Metoddiskussion 
Informationssökningen utgick ifrån två begrepp, reading strategies och reading 

comprehension i flertal sökningar. I efterhand insågs det att informationssökningen hade 

kunnat utökats med fler begrepp. Synonymer av begreppen, till exempel reading ability, 

hade därför kunnat ge andra sökträffar som varit relevanta utifrån litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar.  

 

Eftersom litteraturstudiens omfattning är 15 högskolepoäng, insågs det omöjliga i att 

inkludera forskningsmaterial som behandlar alla lässtrategimodeller. Därför avgränsas 

litteraturstudien till att enbart ta upp Reciprok undervisning, Transaktionell undervisning, 

Questioning the Author och Explicit comprehension strategy instructions eftersom första 

informationssökningen resulterade i de nämnda lässtrategimodellerna. Med en större 

omfattning på uppsatsen hade fler lässtrategimodeller inkluderats, vilket möjligtvis 

genererat ett annorlunda resultat eftersom lässtrategimodellerna skiljer sig åt i arbetssätt 

och lässtrategier. Ytterligare en betydelsebärande faktor vilket har med uppsatsens 

omfattning att göra är att i litteraturstudien har totalt tio vetenskapliga artiklar inkluderats. 

Att enbart tio artiklar inkluderats kan anses vara begränsande då ett för litet omfång kan 

göra det svårt att generalisera resultatet till en större population. Med en större omfattning 

på litteraturstudien hade ett större omfång av artiklar inkluderats och därmed kunnat öka 

överförbarheten av resultatet om ytterligare material samlats in.  

 

I litteraturstudien är majoriteten av materialet internationella artiklar, närmare bestämt 9 

av 10. Undersökningarna är genomförda i USA, Egypten, Sverige, Italien, Norge, 

Nederländerna, och Turkiet. Det inkluderade materialet innefattar därför en mångfald av 

undersökta undervisningssituationer från olika länder, vilket gör att resultatet i 

litteraturstudien är överförbar till fler än svenska undervisningssituationer. Majoriteten av 

artiklarna är publicerade inom de senaste fem åren, närmare bestämt är 6 av 10 publicerade 

efter 2014 och framåt. Resultatet speglar därför den senaste forskningen inom läsförståelse. 
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Däremot bortsågs det i två fall från ett av urvalskriterierna, (2) materialet är skrivet efter 

år 2000, vars syfte var att avgränsa materialet till att presentera den senaste forskningen 

inom läsförståelse. Undantag från urvalskriteriet (2) har gjorts då relevant litteratur för 

litteraturstudiens syfte, hittats genom kedjesökning. Två artiklar publicerade år 1995 och 

1997 har därför inkluderats. 

 

Det inkluderade materialet är av en och samma publikationstyp, nämligen vetenskapliga 

artiklar. En mångfald av publikationer, som till exempel doktorsavhandlingar, 

forskningsrapporter och konferensbidrag hade kunnat ge en mer djupgående analys och 

därmed påverkat resultatet. Majoriteten av materialets datainsamling har skett på samma 

sätt, närmare bestämt 7 av 10 vetenskapliga artiklar är kvantitativa undersökningar där 

läsförståelsekunskaper mäts. Eftersom kvalitativ forskning har en mer tolkande och öppen 

forskningsansats hade en nyanserad analys erhållits. En jämlik fördelning av kvalitativ och 

kvantitativ forskning, samt en jämlik fördelning mellan olika publikationstyper hade därför 

varit önskvärd.   

 

För att öka reliabiliteten i litteraturstudiens resultat har materialet närlästs och diskuterats 

av båda författarna vid flertal tillfällen, vilket ökar sannolikheten att materialet uppfattats 

korrekt. När analysen av material skett anser författarna att det gjorts på ett sådant sätt att 

varje analyserat material har undersökts utifrån samma aspekter där prioritet legat på att 

besvara frågeställningarna. 

6.2 Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens syfte är att undersöka användandet av olika lässtrategimodeller och vilka 

gemensamma effekter lässtrategimodellerna har på elevers läsförståelse. Fyra olika 

lässtrategimodeller och effekter har identifierats och förklarats. Dock visar resultatet att 

effekten kan se olika ut beroende på vilken lässtrategimodell som tillämpas, samt att 

effekten kan ha positiv och negativ påverkan. I Tabell 3 visas vilka gemensamma effekter 

hos lässtrategimodellerna, vilka är viktiga förutsättningar för ökad läsförståelse. I 

Pilonietas (2017) studie där undersökandet av Explicit comprehension strategy instructions 

påverkan på strategimedvetenhet och strategianvändning visar att läsförståelsen påverkas 

på ett sådant sätt att strategimedvetenheten ökar. Det är därmed inte sagt att Explicit 

comprehension strategy instructions inte har någon effekt på motivation och interaktion 
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eftersom syftet med Pilonietas studie inte innefattade undersökning av 

lässtrategimodellens effekt på motivation och interaktion. Likaså gäller det för Questioning 

the Author där elevers motivation inte utvärderats i undersökningarna. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att lässtrategimodeller främjar elevens läsförståelse, där 

undervisningen fokuserar på en lässtrategimodell. Det kan därmed finnas risker med 

ensidig användning av inlärningssätt vilket Roe (2014) understryker: ”Farorna med att 

ensidigt använda ett särskilt inlärningssätt är att det kan förhindra utvecklingen av andra 

sätt att lära sig på” (ibid s. 107). Elever utvecklar sin läsförståelse på olika sätt, därför är 

det viktigt att beakta att lässtrategimodeller inte ska utesluta andra metoder att fördjupa sin 

läsförståelse. Roe (2014) poängterar även att: ”Det viktigaste är att sätta elevernas 

läsförståelse på dagordningen och se till så att de får en bra och tydlig undervisning och 

vägledning för att på olika sätt främja läsförståelsen” (ibid, s. 108). 

 

Motivation är en effekt av lässtrategimodellerna vilket i litteraturstudien har konstaterats, 

bland annat med Transaktionell- och Reciprok undervisning. Ökad motivation i samband 

med lässtrategimodeller behöver inte betyda att elever utvecklar läsförståelse, utan det 

visar att det finns en glädje i att läsa texter tillsammans och ingå i ett sammanhang. 

Däremot har flera forskare bland annat Roe (2014, s. 51) konstaterat att motivation är en 

nödvändig utgångspunkt för läsning, samt en del av läskompetensen vilket innebär att 

motivation har en viktig roll i läsförståelseutvecklingen. 

 

I föreliggande studie uppfattas litteraturstudien ha bidragit med ny kunskap om vinsten av 

att använda lässtrategimodeller i undervisningen. Utifrån författarnas VFU har det noterats 

att elever läser mycket, men oftast utan lässtrategier och arbetssätt för ökad läsförståelse. 

Bearbetning av det lästa har främst skett i form av bokrecensioner där eleverna fått svara 

på frågor kring det lästa, men aldrig någon undervisning där lässtrategimodeller 

behandlats. Enligt Lundberg och Herrlin (2005, s. 15) använder sig goda läsare av 

lässtrategier för att utveckla sin läsförståelse. Litteraturstudiens resultat visar att det finns 

goda anledningar till att använda någon av lässtrategimodellerna Reciprok undervisning, 

Transaktionell undervisning och Explicit comprehension strategy instructions eftersom de 

innehåller flera olika lässtrategier för att utveckla läsförståelse.  
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Förmågan att läsa är en viktig del i elevernas kunskapsutveckling, därför ska 

undervisningen verka för att stärka elevernas läsförmåga genom att använda lässtrategier 

för att förstå och tolka text. Dessutom ska eleverna få tillfällen att lyssna och återberätta i 

olika samtalssituationer, samt bearbeta texter tillsammans med andra (Skolverket, 2018, s. 

257–258). Det gör att lässtrategimodellerna har ett samband med svenskämnet eftersom 

lässtrategimodellerna går ut på att tillsammans med andra samtala om text, där lässtrategier 

är ett redskap för att utveckla läsförståelse. Ytterligare anledning till att använda 

lässtrategimodeller är att enligt Skolverket (2018, s.  257) ska undervisningen skapa lust 

till läsning och diskussion om texter. Eftersom resultatet i litteraturstudien bland annat 

lyfter att motivation är en effekt av Reciprok- och Transaktionell undervisning är 

förutsättningarna goda att undervisningen blir lustfylld, vilket enligt Roe (2015, s. 51) 

krävs för att läsning ska ske frivilligt.  

 

Samtliga lässtrategimodeller presenterade i litteraturstudien är bra alternativ till att stärka 

elevernas läsförmåga, framförallt Transaktionell- och Reciprok undervisning vilken har 

flera effekter på läsförståelse (se Tabell 3). Med den vetskapen kan lärare med fördel välja 

Reciprok- eller Transaktionell undervisning för att öka elevers strategimedvetenhet, 

strategianvändning, interaktion och motivation. Något som är utmärkande för Explicit 

comprehension strategy instructions och Transaktionell undervisning är att ansvaret för att 

leda textsamtal successivt ökar för eleverna. Det stämmer överens med Skolverkets (2018) 

övergripande mål om att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier, samt successivt 

övertar inflytande på det inre arbetet i skolan (ibid, s. 13).  

 

Lässtrategimodellerna har det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt där 

arbetssättet utgår från ett socialt samspel där eleverna iakttar lärarens modellering av 

lässtrategier, till att successivt överta ansvaret. Det kan relateras till begreppet den 

proximala utvecklingszonen och scaffolding där läraren stöttar eleverna i 

kunskapsutvecklingen (kap. 3.6). 

 

Utifrån litteraturstudiens resultat har nya forskningsidéer vuxit fram. I framtida forskning 

anser författarna att det vore intressant att undersöka hur lässtrategimodeller används i 

olika undervisningsmoment eller ämnen, om någon lässtrategimodell är mer 

förekommande i något specifikt ämne och orsaken till varför. Det vore även intressant att 

undersöka hur lässtrategimodeller används för elever som nått längre i läsutvecklingen 
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eftersom majoriteten av forskning om läsförståelse oftast genomförs med elever som är i 

början av sin läsutveckling. 
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Bilaga 1: Översikt över analyserad litteratur 

Författare 
Titel 
Land 
Publikationsår 
Tidskrift 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 

Teoretisk bakgrund Resultat 
 
 

Kategorisering av 
materialet 

Gulhiz Pilten 
 
The Evaluation of 
Effectiveness of 
Reciprocal Teaching 
Strategies on 
Comprehension of 
Expository Texts  
Turkiet 
 
2016 
 
Journal of Education and 
Training Studies 
 
ERIC 

Studiens syfte är att 
undersöka effekterna av 
Reciprok undervisning på 
läsförståelse av 
förklarande texter. 

En kvantitativ och 
kvalitativ studie som 
pågick under elva veckor. 
 
56 elever deltog som 
delades in i två grupper. 
En experimentgrupp med 
26 elever och en 
kontrollgrupp med 28 
elever. 
Experimentgruppen fick 
Reciprok undervisning, 
medan kontrollgruppen 
fick utveckla deras 
läsförståelse genom 
kursböcker. 
 
För- och eftertest samt 
intervjuer. 

Sociokulturell teori Resultatet visar att i 
förtestet var det ingen 
skillnad mellan 
grupperna.  
Experimentgruppen 
utvecklade läsförståelse 
och hade förståelse för de 
fyra huvudstrategierna i 
Reciprok 
undervisningsmodell. 
Kontrollgruppen 
utvecklade också 
läsförståelse, men 
kontrollgruppen 
utvecklade mindre i 
intertextuell förståelse. 
Dvs att man kan röra sig 
från texten till att göra 
kopplingar till egna 
erfarenheter, andra texter 
osv. 
 

Reciprok undervisning, 
motivation, textsamtal, 
iakttar modellering och 
lässtrategier. 
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Experimentgruppen fick 
undervisning i 
strategierna och 
diskuterade dem 
gruppvis. Eleverna fick 
feedback av lärare vid 
flera olika tillfällen. 
73 % av eleverna i 
experimentgruppen 
upplevde arbetet med 
Reciprok undervisning 
var positivt. Bland annat 
för att det var enkelt, 
effektivt och roligt. Bland 
de 27 % som upplevde en 
negativ effekt sa att det 
var komplicerat, svårt och 
att det tog för mycket tid. 
 
 
 

Marloes Muijselaar, 
Nicole Swart, Esther 
Steenbeek-Planting, 
Mienke Droop, Ludo 
Verhoeven & Peter de 
Jong 
 
The effect of a strategy 
training on reading 
comprehension in fourth-
grade students 
Nederländerna 
 
2017 
 

Studiens syfte är att se om 
explicitundervisning med 
Reciprok 
undervisningsmodell ökar 
elevers läsförståelse än 
elever som får implicit 
undervisning. 
 
 

En kvantitativ 
interventionsstudie där 
flera gruppers utfall 
analyseras och jämförs. 
 
510  9-åriga elever deltog. 
Uppdelade i 22 klasser 
från 19 olika skolor. 
Klasserna delades upp i 
experimentgrupp och 
kontrollgrupp 
 
För, efter och 
uppföljningstest gjordes 
testen som användes var 
PIRLS läsförståelsetest på 

Sociokulturell teori Resultatet visar att elever 
som fått undervisning 
med lässtrategimodellen 
Reciprok undervisning 
har mer kunskap om 
strategier än 
kontrollgrupperna. 
Resultatet visar inte på 
någon skillnad på 
läsförståelsen mellan 
experimentgrupperna och 
kontrollgrupperna 
Resultatet visar att 
kunskapen om 
lässtrategier ökade men 

Reciprok undervisning, 
strategimedvetenhet och 
strategianvändning, 
textsamtal, iakttar 
modellering och 
lässtrategier. 
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The Journal of 
Educational Research 
 
ERIC 

narrativa och förklarande 
texter. AK-
läsförståelsetest.  

det påverkade inte 
läsförståelsen 
 
På förtestet visade det 
ingen skillnad mellan 
grupperna i testet 
“kunskap om 
strategierna” men på efter 
och uppföljningstestet 
överträffade 
experimentgruppen 
kontrollgruppen.  
 
Modellering från läraren 
var en viktig del, detta 
förekom inte på samma 
sätt i kontrollgruppen 
Med Reciprok 
undervisning blev 
eleverna mer skickliga på 
att använda strategierna i 
andra kontexter. 

Monica Reichenberg & 
Britt-Marie Emanuelsson 
 
Elever i årskurs 3 läser 
och samtalar om texter: 
En interventionsstudie. 
 
Norge 
 
2014 
 
Acta Didactica Norge - 
tidsskrift for fagdidaktisk 
forsknings- og 
utviklingsarbeid i  

Studiens syfte är att 
utvärdera två metoder för 
läsförståelse. Metoderna 
som ska utvärderas är 
Reciprok undervisning 
och Questioning the 
Author. 

En kvantitativ 
interventionsstudie 
 
71 elever i åldrarna 9-10 
deltog.  
 
Eleverna var uppdelade i 
fyra klasser. Ena gruppen 
fick undervisning genom 
Reciprok undervisning 
och den andra 
Questioning the Author. 
 
 

Sociokulturell teori Resultatet visar att 
elevernas läsförståelse 
ökade signifikant 
oberoende av vilken 
lässtrategimodell som 
användes 
Kan inte säga att den ena 
lässtrategimodellen är 
bättre än den andra, det 
kan bero på att 
lässtrategimodellerna har 
likheter. Den enda 
skillnaden var att 
läshastigheten ökade för 
de elever som fick 

Reciprok undervisning, 
Questioning the Author, 
textsamtal, iakttar 
modellering och 
lässtrategier. 
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Norge 
 
SwePub 

undervisning i 
Questioning the Author.  
 
 
 

Paola Pilonieta 
 
First- and Second-Grade 
Urban Students' Path to 
Comprehension Strategy 
Use 
 
2017 
 
USA 
 
Reading Psychology 
 
ERIC 

Studiens syfte är att 
förklara vad första och 
andra klassens 
Afroamerikanska, 
stadselever som deltog i 
ett program för Explicit 
comprehension strategy 
instructions lärde sig om 
läsförståelsestrategier och 
hur denna kunskap stödjer 
självreglerande 
strategianvändning 

Kvantitativ 
Quasi/empirisk forskning 
som pågick i två veckor. 
 
91 elever i åldrarna 6-7 
Eleverna var uppdelade i 
två grupper. 
Ena gruppen bestod av 25 
elever från årskurs 1 och 
19 elever från årskurs 2. 
Dessa fick undervisning 
systematiskt genom 
lässtrategimodellen 
Explicit comprehension 
strategy instructions 
Den andra gruppen bestod 
av 22 elever från årskurs 
1 och 25 elever från 
årskurs 2. Dessa elever 
fick ingen undervisning 
genom Explicit 
comprehension strategy 
instructions. 
 
 

Sociokulturell teori Resultatet visar att de 
elever som fick 
undervisning genom 
lässtrategimodellen 
Explicit comprehension 
strategy instructions 
kunde utveckla mer 
information om varje 
strategi och skulle även 
kunna tillämpa fler 
strategier när de blev 
ombedda. De fick 
undervisning av 6 olika 
läsförståelsestrategier, 
genom 36 lektioner. 
 
Eleverna som inte fick 
undervisning genom 
Explicit comprehension 
strategy instructions fick 
strategiundervisning men 
sällan information om hur 
strategierna skulle 
användas. De fick 
undervisning av en ny 
strategi varje månad, sju 
stycken olika.  
 
 

Explicit comprehension 
strategy instructions, 
strategimedvetenhet, 
textsamtal, iakttar 
modellering, lässtrategier 
och guidad läsning.  

Christian Tarchi & 
Giuliana Pinto 

Studiens syfte är 
utvärdera om elever som 

Kvantitativ quasi-
experimental forskning 

Sociokulturell teori Resultatet visar ingen 
ökning varken i eller 

Reciprok undervisning, 
interaktion, textsamtal, 
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Reciprocal teaching: 
Analyzing interactive 
dynamics in the co-
construction of a text's 
meaning 
 
Italien 
 
2016 
 
The Journal of 
Educational Research 
 
ERIC 

fått undervisning med 
modellen “Senzazaino” 
(italiensk 
undervisningsmodell med 
kooperativt läslärande) 
presterar bättre i 
läsförståelse där Reciprok 
undervisning sker. Detta 
jämförs med elever som 
fått undervisning genom 
en traditionell/implicit 
undervisning. 
 
Hypotes: Elever som fick 
elevcentrerad 
undervisnings Senzazaino 
(kooperativ lärande) 
skulle prestera bättre i 
textsamtal med Reciprok 
undervisning, än eleverna 
som fått 
traditionell/implicit 
undervisning. 

 
43 elever i åldrarna 8-9 
deltog. 
Två grupper 
observerades: 
Lärarcentrerad 
undervisningsgrupp 
jämfördes med 
elevcentrerad 
undervisningsgrupp i ett 
textsamtal med Reciprok 
undervisningsmodell. 
 
För- & eftertest på 
läsförståelse. Lektionerna 
videofilmas 
 

mellan grupperna i 
läsförståelse. 
 
Den elevcentrerade 
gruppen som fick 
Senzazaionoundervisning 
överträffade den 
lärarcentrerade gruppen 
när det gäller 
interaktionen i 
textsamtalet. Den 
elevcentrerade gruppen 
bekräftade oftare de andra 
deltagarnas uttalanden i 
textsamtalen. 
 
Reciprok undervisning 
kan tillämpas på både 
elevgrupper som tidigare 
använt sig av 
lärarcentrerad och 
elevcentrerad 
undervisning, i 
textsamtalet finns inga 
större skillnader mer än 
att elever som ingått i 
elevcentrerad 
undervisning (Senzzaino) 
visar sig vara mer 
benägna att acceptera och 
bekräfta de andra 
deltagarnas uttalanden i 
textsamtalet. Detta är 
viktigt för att samtalen 
ska utvecklas och föras 
framåt. 

iakttar modellering och 
lässtrategier. 
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Sezazaino och Reciprok 
undervisning har likheter 
då båda går ut på att 
eleverna ska axla rollen 
som ledare och ta eget 
ansvar i sitt lärande i en 
kooperativ lärandemiljö. 
 
 
 

Rachel Brown, Michael 
Pressly, Peggy Van Meter 
& Ted Schuder 
 
A quasi-experimental 
validation of transactional 
strategies instruction with 
low-achieving second-
grade readers 
 
USA 
 
1995 
 
National Reading 
Research center 
 
ERIC 

Studiens syfte är att 
jämföra elevers 
läsförståelse som fick 
undervisning genom 
lässtrategimodellen 
Transaktionell 
undervisning med elever 
som fick 
implicit/traditionell 
undervisning 

Kvantitativ quasi-
experimentell forskning 
som pågick under ett år. 
 
Elever i åldrarna 6-7 
deltog. 
10 grupper totalt. 5 
grupper med 6 elever i 
varje grupp fick 
Transaktionell 
undervisning medan 
resterande fick 
traditionell undervisning. 
Lärare var en del av 
studien då lärarna 
utvärderade arbetssätten. 

Sociokulturellt  Resultatet visar att 
eleverna som ingick i den 
Transaktionella 
undervisningen ökade sin 
läsförståelse men också 
sin strategimedvetenhet 
och användandet av 
strategier. Eleverna kunde 
även med hjälp av 
strategierna hämta ut mer 
information ur texterna, 
jämfört med den andra 
gruppen som fick 
Traditionell undervisning. 
 
Transaktionell 
undervisning gav både 
kortsiktiga och 
långsiktiga effekter. På 
kort sikt förvärvade 
eleverna mer information 
från berättelser lästa i 
läsgrupper, de utvecklade 
en rikare och personligare 
förståelse av 
berättelserna. På lång sikt 
var effekterna att de 

Läsförståelse, 
strategimedvetenhet, 
strategianvändning, 
textsamtal, iakttar 
modellering och 
lässtrategier. 
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kände till mer strategiska 
processer i slutet av året 
jämfört med 
kontrollgruppen, de 
använde sig också utav 
fler strategier.  
 
 
 

Ann L. Loranger 
 
Comprehension strategies 
instruction: does it make 
a difference? 
 
USA 
 
1997 
 
Reading Psychology 
 
ProQuest 

Studiens syfte är att 
fastställa om elever som 
fick undervisning genom 
lässtrategimodellen 
Transaktionell 
undervisning. 
Forskningsfrågor: 
1) Förbättrar eleverna sin 
läsförståelse och  
2) Är de mer engagerade 
och motiverade i 
textsamtal? 

Kvalitativ och kvantitativ 
studie. Studien pågick 
under 8 veckor där det var 
180 min 
läsförståelseundervisning 
varje vecka. 
 
32 elever i åldrarna 8-10 
år deltog i studien. 
  
Eleverna blev indelade i 
två grupper. 
Experimentgruppen fick 
undervisning genom 
Transaktionell 
undervisning och den 
kontrollgruppen fick 
Traditionell 
läsundervisning. 
 
Studien bestod av för- 
och eftertest, intervjuer, 
videofilmad lässession, 
loggboks-anteckningar. 
 
 

Sociokulturell teori Resultatet visar att elever 
som fått undervisning 
genom 
lässtrategimodellen 
Transaktionell 
undervisning förbättrar 
elevernas läsförståelse om 
man jämför för- och 
eftertesterna. Eleverna var 
även mer engagerade 
under läsning, dialoger 
och diskuterade mer fritt, 
och applicerade det de lärt 
sig i gruppdiskussionerna 
i sin egen läsning, jämfört 
med kontrollgruppen. 
 
I intervjuerna som 
eleverna deltog i kunde 
det ses att eleverna i 
experimentgruppen 
utvecklade sitt sätt att 
tänka om sin läsning. På 
frågor som “hur gör du 
när du inte kommer ihåg 
en text” så hade 
experimentgruppen 
utvecklat sitt sätt att 

Transaktionell 
undervisning, 
strategimedvetenhet, 
strategianvändning, 
motivation, interaktion, 
textsamtal, iakttar 
modellering och 
lässtrategier. 
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förstå text. Det framkom 
även att eleverna var mer 
engagerade i textsamtalen 
eleverna hade mer respekt 
för varandra, avbröt inte 
varandra, jämfört med 
kontrollgruppen.  
 
I elevernas loggboks-
anteckningar framkom 
det att eleverna i 
experimentgruppen 
använde strategierna 
oftare och fler än 
kontrollgruppen. 
 
Kontrollgruppen fick 
läsförståelseundervisning 
med VÖL-schema. (Veta-
Önskas veta-Lärt mig) 
 
 

Monica Reichenberg. 
 
 
"But before You Said 
You Believed That…": A 
Longitudinal Study of 
Structured Text Talks in 
Small Groups 
 
Sverige 
 
2008 
 
The Reading Matrix 

Studiens syfte är att under 
en längre tid utvärdera 
om Questioning the 
Author påverkar elever 
och lärares interaktion 
med förklarande text.  
Forskningsfrågor:  
(a) Vilka typer av frågor 
frågar lärarna regelbundet 
när de läser förklarande 
texter i 
klassrum under normala 
eller vanliga 
klassrumsförhållanden? 
(b) Hur svarar eleverna 

Longitudinell 
interventionsstudie som 
pågick under 3 år. 
 
36 elever i åldrarna 10-12 
deltog i studien. 
Eleverna blev indelade i 6 
grupper. 4 
experimentgrupper och 2 
kontrollgrupper 
6st lärare  
 
För- och eftertest på 
läsförståelse 
Videofilmade lektioner 

Sociokulturell teori Resultatet visar att 
läsförståelse inte 
utvecklats på för- och 
eftertest  
I experimentgruppen 
framkom det att 
kommunikationsmönster 
förändrats över tid. 
Lärarnas sätt att ställa 
frågor och elevernas sätt 
att svara har förändrats. 
 
Sakfrågor dominerade 
under år ett av studien 
men minskade över tid. 

Questioning the Author,  
strategianvädning, 
interaktion, textsamtal, 
iakttar modellering och 
lässtrategier. 
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ERIC 

regelbundet på dessa 
frågor? 
(c) Vilka strategier 
använder lärarna 
vanligtvis och 
regelbundet för att få 
eleverna att interagera 
aktivt med texten medan 
du läser? 
(d) Kan strukturerad 
textsamtal förändras över 
tid: lärares frågetyper, 
elevernas svar, 
lärares och elevernas 
strategier och elever med 
sämre läsförståelses 
deltagande i textsamtal? 
 
 

 
 
 

Under andra och tredje 
året ökade elevernas 
inferenser, halvöppna 
frågor och svar och 
specifika sakfrågor. 
Summering och 
segmentering av text 
ökade över tid.  
 
Under första året 
summerade och 
modellerade läraren, 
under andra och tredje 
året gjorde eleverna det 
själva. Elevernas 
inferenser och 
reflektioner ökade över 
tid, speciellt under tredje 
året. Eleverna som 
kategoriseras som “svaga 
läsare” var mer spontana 
och deltog i textsamtalen 
 
I kontrollgruppen var det 
inga större förändringar i 
kommunikationsmönster. 
Läraren ställde inte lika 
många frågor, därav 
svarade inte eleverna lika 
mycket 
 
 

Mostafa Kamel Gomaa 
 
The Effect of Reciprocal 
Teaching Intervention 
Strategy on 

Studiens syfte är att 
undersöka användningen 
av Reciprok undervisning 
för att förbättra 

Kvantitativ studie 
 
66 pojkar i 10-årsåldern 
deltog i studien 
 

Sociokulturell teori Resultatet visar att 
eleverna som fick 
undervisning genom 
Reciprok undervisning 
var effektiv, och 

Reciprok undervisning, 
läsförståelse, interaktion, 
textsamtal, iaktta 
modellering, lässtrategier. 
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ReadingComprehension 
Skills of 5th Grade 
Elementary School 
Students with Reading 
Disabilities 
 
Egypten 
 
2015 
 
International Journal of 
Psycho-Educational 
Sciences 
 
ERIC 
 
 

läsförståelse för elever 
med lässvårigheter. 
Två forskningsfrågor som 
skulle besvaras var: 
1. Är det några skillnader 
på resultaten av 
eftertesten, mellan 
experimentgruppen och 
kontrollgruppen i 
läsförståelse? 
2. Är det några skillnader 
på för- och eftertestet i 
läsförståelse för 
experimentgruppen? 

Eleverna blev indelade i 
två grupper, en 
experimentgrupp och en 
kontrollgrupp. 
Experimentgruppen fick 
undervisning genom 
Reciprok undervisning 
och kontrollgruppen 
genom traditionell 
läsundervisning 
 
Reciprok undervisning 3 
gånger/vecka med 45-
minuters lektioner.  
 
 

förbättrade elevernas 
läsförståelse jämfört med 
eleverna i 
kontrollgruppen. 
 
Forskarna såg att eleverna 
blev mer aktiva, och 
uppmärksamma under 
lektionerna. Eleverna var 
mer engagerade och 
uppmärksamma på 
lärarens instruktioner. Det 
bidrog också till 
diskussion elever 
emellan, där de kunde 
dela deras kunskaper, 
hjälpa och lära sig av 
varandra 
Eleverna kunde enklare 
fråga varandra om de inte 
förstod då de arbetade 
med samma material. 
 
I förtestet fanns det inga 
statistiska skillnader 
mellan grupperna, men i 
eftertestet fick 
experimentgruppen högre 
poäng i läsförståelse. 
 
Sammanfattningsvis 
resulterar Reciprok 
undervisning vara en 
effektiv 
instruktionsmodell för att 
förbättra elevers 
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läsförståelse för elever 
med lässvårigheter. 
 
 
.  
 
 

Carolyn P. Casteel, Bess 
A. Isom & Kathleen F. 
Jordan 
 
Creating Confident and 
Competent Readers: 
Transactional Strategies 
Instruction 
 
USA 
 
2001 
 
Intervention in School 
and Clinic 
 
ERIC 

Studiens syfte är att 
avgöra om Transaktionell 
undervisning inte bara 
gav en effekt på elevers 
läsförståelse utan också 
hur eleverna såg på sig 
själva som läsare. 

20 elever i åldrarna 10-12 
deltog 

Sociokulturell teori Resultatet visade att 
genom Transaktionell  
undervisning fick 
eleverna en bättre 
uppfattning om sig själva 
som läsare, resultatet 
visade också att eleverna 
utvecklade deras 
läsförståelse. 

Transaktionell 
undervisning, textsamtal, 
iaktta modellering och 
lässtrategier. 

 


