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En litteraturstudie om Reciprocal Teaching och dess påverkan på undervisningen i skolan 

The main task in teaching reading is to teach understanding 
A literature study on Reciprocal Teaching and its impact on student’s education  

     Antal sidor: 23 

När elever börjar skolan läggs mycket tid på att knäcka läskoden. Det är lika viktigt att 
fokusera på att eleverna ska förstå vad de läser, annars har de ingen nytta av det lästa. 
Elever uppnår goda resultat i läsförståelse om läraren undervisar i effektiva strategier. 
Syftet med denna litteraturstudie är att ta del av Reciprocal Teaching (RT) utifrån elev och 
lärarperspektiv och synliggöra hur RT påverkar elevers läsförståelse.  Studien utgår ifrån 
följande frågeställningar:  

• På vilka sätt påverkar RT-teorin elevers läsförståelse? 
• Hur ser lärare på teorin?  

Studien innehåller olika publikationstyper, däribland en doktorsavhandling och 12 artiklar. 
Forskningen är både nationell och internationell. Resultatet visar att RT modellen ger 
positiv effekt på elevers läsförståelse. Lärare som använder RT ser att elever blir 
engagerade och tar ansvar över sitt lärande. Det finns viss problematik kring RT då det kan 
upplevas svårt, exempelvis att finna fungerande konstellationer mellan elever. Slutsatsen 
av resultatet är att RT är en användbar strategi för att öka elevers läsförståelse. Eleverna 
blir självständiga och självsäkra i användandet av RT. Lärare ser fördelar med teorin och 
tycker att den ger positiva effekter på elevers fortsatta lärande. 
_______________________________________________________________________ 
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1. Inledning  

 

”Huvuduppgiften i att undervisa om läsning är att undervisa om förståelse” (Defiana, 

2016)  

 

Läsförståelse är en av de viktigaste förmågorna för att fungera i samhället. Ordavkodning 

i sig är inte tillräckligt, eleverna måste förstå innebörden av det de läser. Vid elevers 

skolstart läggs stor vikt på läsförståelsen då detta är återkommande genom hela 

skolgången. Att vara en god läsare handlar inte bara om att förstå enskilda texter och olika 

källor isolerade, utan även om att kunna bedöma trovärdigheten i dessa olika texttyper 

(Bråten, 2008, s. 145). Skolverket (2018) skriver i Kursplanen i svenska för grundskolan, 

att lässtrategier är ett centralt innehåll i alla årskurser. Westlund (2012) menar att det krävs 

av läraren att aktivt och regelbundet lära eleverna effektiva lässtrategier, för att på så sätt 

uppnå ett lyckat resultat i läsförståelse (Westlund, 2012, s. 50). 

 

Genom Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har vi fått ta del av olika lärares arbetssätt 

för att öka elevers läsförståelse. Vår erfarenhet genom observationer är att lärare ibland ej 

kan motivera vald metod, utan lägger upp undervisningen utifrån en förutbestämd struktur. 

Vid skolstart i årskurs ett läggs mycket fokus på själva avkodningen av ord, snarare än 

förståelsen av text. Vi upplever att läsförståelsen kommer i andra hand, varför är det såhär? 

Med grund i dessa observationer upplever vi läsförståelse som ett relevant ämne och vi har 

valt att fokusera på läsmodellen Reciprocal Teaching. När vi sökte efter olika lässtrategier 

var Reciprocal Teaching ett återkommande begrepp, vilket fångade vårt intresse.  

 

För att samla in material till denna litteraturstudie kommer vi att söka information i olika 

databaser, exempelvis: ERIC, Primo och SwePub. Materialet kommer bestå av artiklar och 

avhandlingar. I sökandet har vi valt att avgränsa ålderskategorin från förskoleklass till 

årskurs sex, då högre årskurser ej känns relevant för vår framtida profession.  
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2. Syfte och frågeställning  

Syftet med denna litteraturstudie är att utifrån aktuell forskning undersöka hur lässtrategier 

används i årskurs F-6, genom att granska hur RT-modellen påverkar elevers läsförståelse. 

Studien syftar även till att synliggöra vad det innebär att ta del av RT-modellen ur ett 

lärarperspektiv. Detta syfte skall uppfyllas genom att besvara följande frågeställningar:  

- På vilka sätt påverkar RT-modellen elevers läsförståelse? 
- Hur ser lärare på modellen? 
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3. Bakgrund 

Nedan kommer läsförståelse, lässtrategier och Reciprocal Teaching presenteras och 

förklaras. I avsnitt 3.3 kommer begreppet Reciprocal Teaching förkortas ”RT”. 

Avslutningsvis presenteras vad styrdokumenten skriver om det valda ämnet.  

 

3.1 Läsförståelse 

Läsförståelse har ur ett historiskt perspektiv inte varit ett centralt mål i skolans 

undervisning. Läsning var länge en färdighet för eliten och man förväntade sig inte att 

texten skulle läsas eller tolkas på något annat sätt än vad författaren hade avsett. Att vi idag 

lägger stor vikt vid att utveckla elevers läsförståelse är ett relativt nytt fenomen (Bråten, 

2008, s. 23). God läsförståelse är betydande för att lyckas i majoriteten av skolans ämnen. 

Läsförståelsen är också viktig för att främja det livslånga lärandet, med ett liv som en aktiv 

samhällsmedborgare (Reichenberg, 2008, s. 11). En av skolans viktigaste uppgifter är att 

se till att alla elever kan läsa. De bör kunna läsa, förstå och använda texter på flera olika 

sätt. En god läsförmåga är för de yngre eleverna helt avgörande för deras fortsatta skolgång 

då man genom läsningen tar till sig kunskap och färdigheter i alla ämnen. (Reichenberg, 

2008, s. 7).  För att veta vilken pedagogisk hjälp elever behöver, samt för att kunna följa 

elevers läsutveckling, förutsätts att lärare besitter god kunskap om läsutveckling. Läraren 

måste veta att läsning består av två grundläggande komponenter, förståelse och avkodning. 

Dessa komponenter är båda av vikt för att läsningen ska fungera tillfredsställande, samt att 

göra lärandet lustfyllt för eleverna (Fridolfsson, 2015, s. 77). 

 

När elever börjar automatisera sin läsning sker en stor förändring i läsförmågan. Läsning 

med avkodning är inte längre en övning i sig utan istället ett sätt att inhämta kunskap ur en 

text. Uppmärksamheten riktas nu mot förståelsen av texten istället för själva avkodningen. 

Läsförståelse utvecklas på två olika sätt: dels då läsaren läser mer, samt när den tar sig an 

svårare texter. Genom detta utvecklas även förmågan att analysera och kritiskt reagera på 

det lästa. Vidare lär sig läsaren ta till sig mer kunskap om det lästa, integrera egna idéer i 

texten och utveckla en metakognitiv förmåga (Wangelin & Nilholm, 2013, s. 76). 

Kognition innefattar de tankefunktioner vi människor hjälps av när vi hanterar information 

och kunskap. Metakognition handlar om att vara medveten om sitt eget tänkande samt att 
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ha kontroll över detta tänkande samtidigt. Det handlar om att bli medveten om hur man går 

tillväga när man löser problem, när man fattar beslut, söker i sitt minne och tolkar en text 

(Kullberg, 2004, s.51). Att undervisa elever i läsförståelse handlar om att hjälpa elever att 

komma till insikt om hur de läser med ett analytiskt perspektiv. Exempel på analytiska 

perspektiv är att diskutera hur man läser mellan raderna och resonera tillsammans med 

eleverna om de upplever att de gör detta. Lärarens roll är att ge eleven en aktiv vägledning 

och en strukturerad undervisning. (Reichenberg, 2008, s.  64). 

 

Elever med svag läsförståelse kan ofta avkoda orden förhållandevis bra, men förstår inte 

innebörden av vad de läser. Detta blir problematiskt i skolan då dagens undervisning 

bygger mycket på att eleverna blir ombedd att hämta information ur olika texter. Saknar 

eleven läsförståelse blir detta moment svårt. En fara med detta är att elever som är svaga 

inom området inte vill ta sig an läsning då de är rädda för att misslyckas. Detta resulterar i 

att den redan svaga läsaren går miste om utveckling inom läsning. Elevens ordförråd 

utvecklas inte och det påverkar också andra skolämnen negativt (Reichenberg, 2008, s. 11–

12).  

 

Läsutveckling kan beskrivas ur ett individperspektiv och ur ett omgivningsperspektiv. Ur 

individperspektivet kan man beskriva läs- och skrivförmågan som något som individen 

besitter eller ej besitter. Man betraktar även här individens biologiska, samt intellektuella 

förutsättningar. I ett omgivningsperspektiv tar man istället in de kulturella och 

kommunikativa perspektiven. Genom detta kan vi dra slutsatsen att skolan måste ta hänsyn 

till eleven, elevens familj och den rådande situationen i skolan (Sandström, 2004, s.   24).  

 

3.2  Lässtrategier 

Forskning visar att elever uppnår goda resultat i läsförståelse om läraren aktivt, samt 

regelbundet lär eleverna effektiva lässtrategier (Westlund, 2012, s. 50). Vid arbetet med 

olika strategier talar man om elevens förmåga att skapa en god arbetsrutin utifrån den 

kunskap eleven besitter. Genom arbete med uppgifter som är kopplade till olika strategier 

utvecklas elevens förmåga att säkrare och snabbare kunna använda lässtrategier. Elever 

som befinner sig i en normal utvecklingsfas är snabba på att etablera en fungerande 

huvudstrategi. Med en fungerande huvudstrategi menas att eleven besitter en strategi som 
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fungerar effektivt och ändamålsenligt (Frost, 2009, s. 76–80). Det främsta syftet med att 

tillämpa lässtrategier är att förstå texten, inte själva tillämpningen i sig. Att kontinuerligt 

upprepa och tillsammans med eleverna gå igenom strategierna är viktigt, detta för att de 

ska få förståelse för hur de ska använda olika strategier (Westlund, 2012, s. 51). För att 

bedöma om en strategi i ett visst arbetsområde har lyckats bör man granska om eleven fått 

förståelse och bemästrar kunskap inom ett visst område. Strategin gör eleven kapabel till 

att uppnå något (Frost, 2009, s. 76–80).  

 

Läsförståelsestrategier kan förklaras som mentala aktiviteter, vilka läsaren använder för att 

sätta sig in i text, fördjupa och styra sin egen textförståelse. Dessa aktiviteter kan delas in 

i fyra kategorier: minnesstrategier, struktureringsstrategier, elaboreringsstrategier och 

övervakningsstrategier. Minnesstrategier är de ytligaste och enklaste typerna. Denna 

strategi används för att exempelvis upprepa eller repetera information ur en text. Man kan 

då läsa om texten flera gånger, skriva av delar av texten eller upprepa den. 

Struktureringsstrategin används för att ordna, gruppera och binda samman information 

eller idéer som presenteras i en text. Detta kan göras genom att sammanfattningar, att rita 

begreppskartor och överblicka innehållet i texten. Elaboreringsstrategier bidrar till att 

genom bearbetning och fördjupning göra texten mer meningsfull. Läsaren kan utbrodera 

och berika texten och applicera redan känd kunskap på det nu lästa, men även koppla 

samman med personliga erfarenheter. Övervakningsstrategin används för att bedöma samt 

kontrollera den egna förståelsen av texten. Man kan genom detta kontrollera om man 

förstått innehållet och om så ej är fallet kan man gå tillbaka och tillägna nya strategier för 

att förstå innehållet (Bråten, 2008, s. 69–70). 

 

Identifikation är en strategi man som lärare kan använda i undervisningen. Denna strategi 

går ut på att man som lärare väljer böcker med omsorg och har i åtanke att eleverna inte 

skall påverkas negativt av dem. I detta arbete är läraren huvudansvarig då den väljer böcker 

med ett moraliskt synsätt. Med moraliskt synsätt menas böcker vars innehåll lämpas för de 

elever som ska läsa dem (Kåreland, 2016, s. 80). 

Stray, Jørgensen och Harboe (2009, s. 29–30) beskriver sex olika sätt att läsa samt ta sig 

ann en text. Det finns översiktsläsning vilket innebär att läsa för att skapa en uppfattning 

gällande texten, skumläsning vilket innebär att man läser för att orientera sig om innehållet 

och formen på texten. Det finns normal läsning vilket innebär att läsa för att förstå och 
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tillägna sig textens innehåll och mening, intensivläsning vilket innebär att läsa för att lära 

sig detaljer. Det finns selektiv läsning vilket innebär att läsa för att hitta specifik 

information och till sist finns referensläsning vilket innebär att läsa för att hitta speciella 

upplysningar (Stray, Jørgensen & Harboe, 2009, s. 29–30) 

Lektioner som tränar elever i lässtrategier bör vara noggrant planerade och förberedda av 

läraren. Westlund (2012, s. 75) föreslår att man som lärare kan träffas i studiegrupper och 

träna lässtrategier på vuxenlitteratur för att verkligen engagera sig i ämnet. Genom detta 

arbete lär sig även läraren diskutera sig till en djupare förståelse av text. Läraren bör också 

besitta kunskap att kunna tänka högt för att på så sätt kunna vägleda sina elever. Viktigt är 

också att läraren hittar en god balans mellan innehållet av texten, samt de tillhörande 

diskussionerna (Westlund, 2012, s. 75) 

 

3.3 Reciprocal Teaching 

Palincsar och Brown (1984) genomförde 1984 en studie där de skapade en modell vars 

huvudsyfte var att använda fyra strategier vid läsning av en text (Palincsar & Brown, 1984). 

Modellen som fick namnet Reciprocal Teaching, utvecklades utifrån en oro för elevers 

bristande läsförståelse och syftade till att utveckla elevers läsförståelse i skolans alla ämnen 

(Blazer, 2007). Målet med Reciprocal Teaching var att svaga läsare skulle hitta samma 

strategier som goda läsare besitter, samt utveckla förmågan att kunna använda sig av dessa 

(Westlund, 2012, s. 75).  

 

Forskningen gällande lässtrategier tog fart redan under 70-talet. Tidigare hade man enbart 

granskat vad eleverna lärt sig av de texter de läst och inte vilka strategier de använt. Lärare 

hade under denna tid inte heller försett eleverna med verktyg för att kunna bearbeta texter. 

Denna insikt satte igång en forskning gällande lässtrategier och Reciprocal Teaching blev 

en av läsmodeller man kom fram till. Forskningen med praktiska försök gällande 

Reciprocal Teaching var lyckade, men det visade sig till viss del vara problematiskt att 

omsätta teorin till den vardagliga undervisningen. Detta har varit ett gemensamt drag 

gällande mycket av den tidiga forskningen kring lässtrategier (Bråten, 2008, s. 36–37).  
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Huvudidén med Reciprocal Teaching är att motivera elever till att hjälpa och stötta 

varandra i att befästa den kunskap som läraren lär ut. Genom processen lär sig eleverna att 

bli mer självständiga läsare som är kapabla att förstå innehåller i en text, oavsett textform. 

Eleverna lär inte enbart utav läraren utan även av varandra (Defiana, 2016).  

 

RT-undervisningen är en interaktiv undervisningsform som syftar till att förbättra elevers 

läsförståelse. Lärare och elev turas om att leda dialog gällande innehållet i texten. Vidare 

finns fyra förståelsestrategier som appliceras på texten. Man författar frågor, sammanfattar 

texten, förtydligar texten och förutspår vad stycken skall handla om. I den begynnande 

undervisningen har läraren huvudansvaret och ju mer bekanta elever blir med arbetssättet, 

desto mer inflytande får de i undervisningen (U.S Department of Education, 2010). 

 

Arbetet med dessa strategier kan delas in i tre faser: innan man läser, under tiden man läser 

och när man läst färdigt. Att bearbeta texten innan man läser innebär att man värmer upp 

eleverna inför själva läsningen, man får även här möjlighet att bygga upp förväntningar på 

texten (Frost, 2009, s. 76–80). Vid läsning av en skönlitterär bok kan man arbeta ur ett 

förutsägande perspektiv, med detta menas att man försöker förutspå vad som kommer 

hända härnäst i texten (U.S Department of Education, 2010). I arbetet med facklitteratur 

kan läraren först lyfta fram vad eleverna redan kan och sedan vad de vill lära sig (Frost, 

2009, s. 76–80). 

Under tiden man läser texter är känslor lättare att relatera till och eleverna kan genom detta 

få inlevelse i en person. Läraren kan exempelvis ställa frågor till eleverna som: Hur tror du 

att hen känner sig nu? (Frost, 2009, s. 76–80) Genom att göra tolkningar och försöka skapa 

förståelse för en karaktär i en bok läser man mellan raderna i textens tomrum.  Det handlar 

om att läsa texten med ett analytiskt perspektiv (Stensson, 2006, s. 32–33). Detta 

perspektiv ger eleverna möjlighet till att själva få relatera till historien och sätta sig in i en 

viss situation. Under tiden av läsningen får även elever en uppfattning för den språkliga 

strukturen i texten (Frost, 2009, s. 76–80). I detta skede arbetar man även med 

förtydligande av texten. I detta moment noterar eleven om det är något i texten de ej förstår, 

exempelvis svåra ord eller meningar de inte uppfattar innebörden av (U.S Department of 

Education, 2010). Att förstå historiens uppbyggnad är också något eleven skall förmå. 

Eleven skall också kunna sätta sig in i strukturen och bygga upp förväntningar för i vilken 

riktning en historia skall leda. I de texter som är enklast att förstå börjar texten med en 
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inledning där karaktärer introduceras och handlingens uppbyggnad. Vidare följer ett 

handlingsförlopp som ofta är kronologiskt för att sedan gå vidare i ett avslut med en 

upplösning. Avviker historien från detta kronologiska handlingsförlopp kan svaga läsare 

ha svårt att följa med i handlingen. Eleverna kan då rita upp en skiss där de olika 

förhållandena gällande handlingen visuellt och konkret förklaras (Frost, 2009, s. 76–80). 

När eleverna har läst en text handlar det om att kunna sammanfatta texten, samt kunna 

återberätta den för någon annan (Frost, 2009, s. 76–80). Sammanfattning av text kan ske 

både i enstaka meningar, längre stycken och hela texter. Man bör även här uppmana elever 

att ställa frågor till texten. När man ställer frågor till text handlar det om att identifiera 

viktig information och sedan skriva om detta till frågeställningar. Vidare besvarar eleverna 

själv sina författade frågeställningar (U.S department of education, 2010). Genom att ställa 

frågor till en text skapar eleven även förståelse för innehållet. Är eleven en erfaren läsare 

kommer det naturligt frågor innan, under och efter texten är läst. Frågornas svar ska 

eleverna själva få uppleva genom läsningen av texten. Frågeställningarna kan uppstå 

utifrån illustrationerna eller ur texten i sig (Stensson, 2006, s. 32–33). Vid sammanfattning 

av en text handlar det om att kunna avgränsa och plocka fram det allra viktigaste och 

utelämna detaljer som är betydelselösa för helheten. Vid arbete med detta är det en fördel 

att läraren först ger elever tydliga exempel på detta och elever kan sedan arbeta med 

sammanfattningar två och två (Frost, 2009, s. 76–80). Genom läsningen skapas inre bilder 

grundade på texten, samt egna erfarenheter. När man skapar egna inre bilder får man en 

djupare förståelse av texten. Dessa bilder bidrar även till att eleven enklare kan relatera till 

texten och stärker relationen mellan elev och text (Stensson, 2006, s. 32–33). 

 

3.4 Styrdokument  

Svenskämnets syfte är enligt Skolverket att elever ska ha förmåga att läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för varierat syfte. Det centrala innehållet tar upp att elever 

skall kunna använda lässtrategier för att förstå och tolka texter, samt för att anpassa texten 

efter form och innehåll. Eleven ska besitta kunskap om enkla former av textbearbetning, 

exempelvis att i efterhand kunna bearbeta egna och gemensamt skrivna texter (Skolverket, 

2018).  
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Elever ska kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt och med hjälp av lässtrategier. 

Detta ska ske på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att återge, samt kommentera 

innehåll i en text visar eleven prov på läsförståelse och bör även kunna föra enkla 

resonemang om tydligt framträdande budskap i en text (Skolverket, 2018). 

Enligt Kommentarmaterialet för svenskämnet är undervisningen om lässtrategier av vikt 

för att bredda elevers läsförmåga. Detta bidrar till att lässtrategier är ett centralt innehåll i 

alla årskurser. Med lässtrategier menas de konkreta strategier läsare använder för att 

angripa en text, läsaren tolkar alltså texten (Skolverket, 2017). 
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4. Metod  

I följande kapitel kommer informationssökning, samt litteraturstudiens tillvägagångssätt 

behandlas. Här kommer kriterier för inklusion 4.2 presenteras och avslutningsvis 

presenteras metodanalys 4.3.   

 

4.1 Informationssökning   

I början av sökandet av material använde vi oss av databaserna SwePub och 

Högskolebibliotekets söktjänst Primo. Vidare sökte vi även i databasen ERIC, The 

education resource information center. ERIC använde vi främst för att få fram 

internationell forskning.  Vid sökning av materialet använde vi följande sökord: 

läsförståelse*, reading* comprehension*, reading* AND comprehension*,” reading 

comprehension”, read* AND comprehension* AND children, “reading comprehension” 

AND primary school. De svenska sökorden gav inte önskat resultat och därför valdes en 

ny sökning på engelska ord för att utöka sökträffarna. Vid de nya sökningarna var frasen 

Reciprocal Teaching återkommande i flera artiklar, vilket resulterade i att vi inriktade oss 

mer på RT-teorin. Inför tredje sökningen av material användes följande sökord: 

”Reciprocal Teaching”, Reciprocal AND teach*, Reciprocal AND teach* AND primary 

school. Vid sökning i Eric användes thesaurus för att avgränsa sökningarna till våra 

kriterier.  

4.2 Kriterier för inklusion 

Vi valde ut fyra kriterier som våra källor skalle uppfylla. Det första kriteriet var att 

materialet ska behandla RT-teorin. Det andra kriteriet var att ålderskategorin skall vara 

årskurs F-6 för att forskningen skall kännas relevant för oss och vår framtida profession. 

Det tredje kriteriet var att källorna skall vara publicerade från år 2000 och framåt, då vi 

upplever att nyare forskning är mest relevant. Det fjärde och sista kriteriet var att hitta både 

nationell och internationell forskning, för att på så sätt kunna stärka trovärdigheten i 

litteraturstudien. All litteratur som används i resultatet var även peer rewiewed.  
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4.3 Metodanalys  

Totalt har 13 texter används, varav 12 är artiklar och en är en doktorsavhandling. 

Forskningen är gjord i olika årskurser, vilket bidrar till en överblick av hur RT-modellen 

används. Materialet har kategoriserats utifrån färgkodning. Kategorierna strategier, 

ordförråd, kognitivt, självständighet, miljö och det gemensamma lärandet användes. 

Kategorierna valdes då begreppen var återkommande i artiklarna och avhandlingen. Efter 

en sammanfattning av artiklarna och avhandlingen sattes texter in under våra kategorier. 

Vi väljer att beskriva vart artiklarna är gjorda och hur de kommit fram till resultatet för 

att det ska kännas betydelsefullt till resultatet. vid analysen av artiklarna har 

inklusionskriterierna frångåtts två gånger. En gång då en artikel var för gammal för vår 

satta gräns angående årtal och en gång då studien genomförts i en äldre ålderskategori än 

vår tänkta. Anledningen till detta val är att vi upplevde att artiklarna var så pass relevanta 

för litteraturstudien att vi ej kunde lämna dem uteblivna. I analysen utgick vi från 

artiklarna syfte, metod och resultat för att få en överblick av studien och dess relevans. 

De analyserade materialets gemensamma faktorer är att de flesta använt sig av 

kontrollgrupper vid genomförda studier. En skillnad på materialen är att de är gjorda ur 

både forskares samt lärares perspektiv.  
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5. Resultat  

Nedan presenteras forskning gällande RT-modellen med dess för- och nackdelar. 

I avsnitt 5.1 ”RT-modellens påverkan på elevers läsförståelse” kommer frågeställningen: 

”På vilket sätt påverkar RT-modellen elevers läsförståelse?” besvaras.  Vidare i avsnitt 5.2, 

”Lärarens perspektiv på undervisningen” kommer frågeställningen: ”Hur ser lärare på 

modellen?” besvaras. I avsnitt 5.1 förekommer begreppen Shared Reading, samt 

Questioning the Author och de kommer här förkortas SR, respektive QTA.  

 

5.1 RT-modellens påverkan på elevers 
läsförståelse  

Enligt en studie genomförd av Komariah, Ace Riaula Ramadhona och Silviyanti (2015) 

framkommer att RT-modellen ökar elevers läsförståelse. Detta resultat framkom efter 

analys av fyra lektioner där RT-modellen användes som metod. Studien genomfördes i en 

årskurs 12, motsvarande år tre på gymnasiet i Sverige, i staden Banda Aceh i Indonesien. 

I studien (Komariah et al., 2015) delades eleverna in i grupper på fyra till fem elever under 

de lektioner metoden användes i undervisningen. I varje grupp tilldelades sedan 

medlemmarna en specifik roll vilken de skulle inträda under dessa sessioner. Rollerna som 

utdelades var en ledande roll, en vars uppgift var att förutsäga, en vars uppgift var att 

förtydliga, en vars uppgift var att ifrågasätta och till sist en vars uppgift var att ifrågasätta 

(Komariah et al., 2015) Även Schünemann, Spörer och Brunstein (2013) beskriver att RT-

modellen ökar elevers läsförståelse, men menar även att modellen främjar förståelsen för 

olika texttyper (Schünemann et al., 2013). Studien genomfördes i Tyskland och 12 stycken 

årskurs fem klasser deltog (Schünemann et al., 2013). Att RT-modellen ökar elevers 

läsförståelse är även något som Sporer, Brunstein och Kieschke (2009) nämner.  Sporer et 

al., (2009) beskriver RT-modellen som en introduktionsmodell som ger varaktiga effekter 

på elever läsförståelse (Sporer et al., 2009).  

Muijselaar, Swart, Steenbeek-Planting, Droop, Verhoven och De Jong (2018) menar i sin 

studie att RT-modellen till en början utvecklat elevers läsförståelse, men att utvecklingen 

sedan avstannat (Muijselaar, et al., 2018) Dessa resultat framkom genom analys av för och 

eftertest eleverna hade utfört (Muijselaar, et al., 2018). Även Reichenberg (2014) beskriver 
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att RT-modellen inte nödvändigtvis måste vara mer främjande än andra modeller för att 

öka elevers läsförståelse (Reichenberg, 2014). I Reichenbergs (2014) studie jämfördes RT-

modellen med Questioning the Author (QTA) och resultatet som framkom genom analys 

av lektioner, samt analys av samtal med elever var att RT-modellen och QTA var 

likvärdiga i frågan vilken metod som utvecklar elevers läsförståelse mest (Reichenberg, 

2014).  Reichenbergs (2014) studie genomfördes i en årskurs tre i Sverige (Reichenberg, 

2014).   Mandel (2007) menar dock i sin genomförda studie att RT-modellen stärker 

läsförståelsen i jämförelse Shared Reading (SR). SR är ytterligare en metod vars syfte är 

att stärka elevers läsförståelse (Mandel, 2007). Studien genomfördes i Kanada och två 

stycken årskurs ett klasser deltog (Mandel, 2007).  Även Ferrer, Chebaani, Ayala och 

Tomas (2011) kom fram till ett liknande resultat. Ferrer et al.  (2011) har studerat hur 59 

elever, uppdelade på fyra grupper, undervisas utifrån olika metoder var syfte är att främja 

elevers läsförståelse. Resultatet som framkom var alltså att RT-metoden var den metod 

som gav störst positiv effekt på elevers läsförståelse vid arbete i grupp (Ferrer et al., 2011). 

Studien genomfördes i Spanien (Ferrer et al., 2011). 

 

5.1.1 Utveckling av strategier  

Sporer et al. (2009) beskriver att RT-modellen hjälper elever att göra strategiska val när de 

läser (Sporer et al., 2009). Även Komariah et al.  (2015) beskriver i sin studie att RT-

modellen ökar elevernas förmåga att använda lässtrategier (Komariah et al., 2015). I 

ytterligare en studie (Schünemann et al., 2013) beskrivs att elever vid arbete med RT-

modellen i små gruppsessioner, får utveckla kognitiva strategier (Schünemann et al., 

2013). Komariah et al.  (2015) beskriver dock vidare att alla elever inte kunde använda de 

fyra strategier som RT-modellen bygger på samtidigt vid läsning av en text (Komariah et 

al., 2015).  

 

5.1.2 Ordförrådets betydelse för elevers vidare 
utveckling   
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Enligt Mandel (2007) utvecklas elever ordförråd vid arbete med RT-modellen. Detta 

resultat framkom genom analys av för- och eftertest (Mandel, 2007). Mandel (2007) 

beskriver vidare att ett ökat ordförråd bidrar till en ökad läsförståelse hos eleverna (Mandel, 

2007). Komariah et al. (2015) beskriver också vikten av ordförrådet för elevers vidare 

utveckling i läsförståelse. Ur studien framkommer att RT-modellen enbart utvecklar 

läsförståelsen hos de eleverna med ett gott ordförråd och hos de eleverna med svagt 

ordförråd fanns ingen ökning att notera (Komariah et al., 2015). Komariah et al. (2015) 

menar att anledningen till detta resultat är att ett svagt ordförråd bidrar till en oförmåga att 

förstå läst text och vidare hindrar detta utvecklingen av läsförståelsen (Komariah et al., 

2015).  

5.1.3 Kognitiva förmågor hos eleverna   

Schünemann et al. (2013) att elever genom RT-modellen får använda kognitiva strategier 

i små gruppsessioner (Schünemann et al., 2013).  Även Ferrer et al.  (2011) nämner i sin 

studie att eleverna vid arbete med RT-modellen visade en metakognitiv förmåga (Ferrer 

et al., 2011). Detta resultat framkom genom analys av uppföljningstest (Ferrer et al., 

2011).  Även Tan Ooi Leng, Tan Kok & Norlida (2011) nämner i sin genomförda studie 

att eleverna blev mer medvetna tack vare RT-teorin, men även mer observanta på att alla 

elever i klassen skulle vara delaktiga och hjälpte aktivt varandra under undervisningen 

(Tan Ooi Leng et al., 2011). Studien (Tan Ooi Leng et al., 2011) genomfördes i en 

årskurs sex i Malaysia och 68 stycken elever deltog (Tan Ooi Leng, Tan Kok & Norlida, 

2011). Schünemann et al. (2013) menar också att elevers motivation till att läsa stärks av 

RT-modellen (Schünemann et al., 2013).  

 

5.2 Lärarens perspektiv på undervisningen   

Seymore och Osana (2003) beskriver utifrån sin studie att lärare upplever RT-modellen 

gynnande för elevernas utveckling. Vidare beskrivs att lärarna upplevde att elever tack 

vare RT-modellen kunde engagera sig i och få öka sin förståelse för läst text (Seymore & 

Osana, 2003). I en ytterligare studie (Hacker & Tenent, 2002) undersöktes hur lärare 

introducerar och undervisar om RT-modellen (Hacker & Tenent, 2002). Studien 

genomfördes på två grundskolor i USA och sammanlagt deltog 17 stycken grundskollärare 

under en period på tre år (Hacker & Tenent, 2002). Resultatet som framkom var att lärare 
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använde grunderna i RT-modellen, men sedan modifierade vissa delar för att anpassa 

undervisningen till klassens behov (Hacker & Tenent, 2002). Seymore och Osana (2003) 

beskriver dock att en kritisk aspekt ur ett lärarperspektiv var att få eleverna att samarbeta 

på ett fungerande sätt (Seymore & Osana, 2003). Även Hacker och Tenent (2002) 

beskriver att lärare uttryckt att elever till en början hade svårt att samarbeta och ansvara 

för sitt eget lärande. Vidare beskrivs att lärarna löste detta problem genom att eleverna fick 

en given mall att arbeta utifrån (Hacker & Tenent, 2002).   

 

5.2.1 Elevernas självständiga arbete   

Tarchi och Pinto (2016) beskriver i sin studie att elever tack vare RT-teorin blev mer 

självständiga i sitt eget arbete (Tarchi & Pinto, 2016). Studien genomfördes i en årskurs 

tre i Italien och 43 stycken elever deltog (Tarchi & Pinto, 2016). Även Seymore och 

Osana (2003) beskriver att eleverna tack vare RT-modellen lär sig vara aktiva i sitt eget 

lärande. Detta resultat framkom genom observationer gjorda av lärare (Seymore & 

Osana, 2003). Även Marks, Pressley, Coley, Craig, Gardner, Depinto och Rose (1993) 

beskriver att lärare observerat att eleverna tack vare modellen lär sig vara självständiga 

och ta ansvar i sitt eget lärande (Marks et al., 1993). Marks et al. (1993) beskriver vidare 

i sin studie att elever utifrån RT-modellen får öva på att uttrycka samt värdera egna 

åsikter och ideer gällande en läst text (Marks et al., 1993).  

 

5.2.2 Miljön i klassrummet  

Komariah et al. (2015) beskriver i sin studie att elever vid arbete med RT-teorin kände sig 

mycket bekväma i klassrummet. Eleverna upplevde även att de utan problem kunde 

diskutera och dela sina åsikter utan en rädsla för att bli retad (Komariah et al., 2015). 

Komariah et al. (2015) beskriver vidare att man såg ett ökat engagemang på lektionerna 

där RT-modellen användes (Komariah et al., 2015). Att elever visade ökat engagemang 

vid arbete med RT-modellen är något som även Mandel, Osana och Venkatesh (2013) 

beskriver. Mandel et al. (2013) menar att eleverna blir mer aktiva i undervisningen som en 

effekt av att de själva fick leda och ansvara för diskussioner i klassrummet (Mandel et 

al.,2013). Studien (Mandel et al.,2013) genomfördes i en klass ett i Kanada (Mandel et 
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al.,2013). Komariah et al. (2015) menar vidare att användandet av RT-modellen bidrar till 

att bygga ett positivt klimat i klassrummet (Komariah et al., 2015).  

 

 

5.2.3 Det gemensamma lärandet   

Muijselaar, et al.  (2018) menar att RT-modellen bidrog till att elever utvecklar en god 

förmåga att arbeta i grupp (Muijselaar, et al., 2018) Även Schünemann et al.  (2013) 

fördelen med att elever får inta en ledande roll i smågrupper och sedan turas om att leda 

undervisningen (Schünemann et al., 2013). Ferrer et al. (2011) menar också i sin studie 

att RT-modellen gynnar elevers läsförmåga när de arbetar i grupp (Ferrer et al., 2011).  
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6. Diskussion  

Under följande avsnitt kommer metodval, samt resultatet för denna litteraturstudie 

behandlas och diskuteras. Här kommer även framtida forskningsidéer lyftas fram. 

 

6.1 Materialanalys  

Litteraturstudiens trovärdighet upplevs stark då alla funna källor behandlar Reciprocal 

Teaching. All forskning är gjord under 2000-talet, med undantag för en artikel, vilket gör 

studien relativt aktuell. Detta kan dock vara både positivt och negativt eftersom att 

avgränsningen kan ha gjort att vi gått miste om betydelsefullt material. Majoriteten av 

forskningen i litteraturstudien är internationell, vilket kan ses som en svaghet då enbart en 

källa behandlar nationell forskning. Under arbetets gång har inga felkällor påträffats, vilket 

underlättat processen. Urvalet av forskning har påverkat resultatets då det belyst både för 

och nackdelar. Våra egna erfarenheter av RT-modellen i arbetslivet är inte så omfattande. 

Vid ett fåtal tillfällen har vi stött på ”Läsfixarna”, vilket är en försvenskad metod av RT-

modellen. Vi upplever därför att vår inställning till forskning, med både för och nackdelar 

varit öppensinnad. Under arbetets gång har syfte, samt frågeställningar förändrats. Detta 

för att ge arbetet en röd tråd och för att resultatet faktiskt ska besvara de tänkta 

frågeställningarna.  

 

6.2 Informationssökning  

Informationssökningen är gjord i databaserna Eric och SwePub, samt i 

högskolebibliotekets söktjänst Primo. Våra inklusionskriterier bidrog till att det sökta 

materialet var relevant för våra frågeställningar och hjälpte oss åsido se annat material som 

frångick ämnet.  En nackdel var att viss forskning inte fanns tillgänglig, vilket bidrog till 

att vi gick miste om potentiellt relevant forskningsmaterial. En annan svårighet var att vissa 

artiklar upplevdes svåra att tolka och dessa svårigheter kan till viss del påverkat resultatet 

negativt.  En fördel i arbetet var att våra sökord gav många träffar i alla söktjänster som 

användes. Vid analys av litteratur användes färgkodning för olika teman, detta för att 
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underlätta analysprocessen. Vid arbete med resultatet bearbetades artiklarna och 

avhandlingen två gånger för att säkerställa att all viktig information framkom.  

 

6.3 Resultatdiskussion  

Enligt Muijselaar et al. (2018) framkommer att RT-modellen till en början utvecklade 

elevers läsförståelse (Muijselaar et al., 2018). Detta resultat beskriver även Tarchi och 

Pinto (2016). Genom uppföljningstest en tid senare framkom dock att utvecklingen 

gällande läsförståelsen hade avstannat (Muijselaar et al., 2018). Det kan finnas många 

orsaker till detta negativa resultat och en teori till detta resultat kan vara att RT 

strategierna inte lärdes ut på ett korrekt sätt. Studien kan dock inte stärka denna hypotes 

då fokus ej låg på att analysera hur framgångsrik undervisningen gällande de fem 

strategierna var.  

Trots att viss forskning pekar på att RT-modellen inte ändrar elevers läsförståelse 

drastiskt, upplever vi RT-modellen som bra modell att använda för att främja elevers 

läsförståelse.  RT-modellen med dess fem strategier kan appliceras på olika texter genom 

elevers vidare skolgång och kan öka förståelsen för text i flera andra ämnen. 

Flera studier visade att elever tack vare RT-modellen blev mer självständiga och mer tar 

mer ansvar över sitt eget lärande. Flera lärare som deltagit i studierna vittnade även om att 

klassrumsklimatet hade blivit bättre under undervisning utifrån RT-modellen. Eleverna 

själva uttryckte att det var enklare att dela med sig av sina åsikter utan att bli ifrågasatt 

eller retad. Att eleverna blir självständiga i sitt eget lärande och tar ansvar för detta är 

mycket gynnande för deras fortsatta skolgång. Vi tror att eleverna gynnas av att få dessa 

förmågor i en ung ålder för att sedan kunna använda dessa i sin fortsatta skolgång.  

I Reichenberg (2014) och Mandel (2007) jämför man RT-modellen med QTA och SR. I 

den svenska studien (Reichenberg, 2014) framkommer att RT-modellen var likvärdig med 

QTA och att det var omöjligt att säga att den ena var bättre än den andra, medan det i den 

kanadensiska studien (Mandel, 2007) gick att dra slutsatsen att RT-modellen främjade 

elevers läsförståelse mer än SR. Att resultatet skiljer sig så pass mycket i tre relativt lika 

metoder är väldigt intressant. Vi har en teori om att detta resultat har att göra med att en av 
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studierna genomfördes i Sverige och den andra i Kanada. Ländernas kulturella ramar och 

olika samhällskultur kan ha påverkat resultatet, men även de olika sociokulturella 

perspektiven som finns i klassrummen. 

 

6.3.1 Elever lär av varandra  

I flera studier beskrivs hur ett gemensamt lärande utvecklas vid arbete med RT-modellen. 

Tarchi och Pinto (2016) beskriver i sin studie att man kunde se att eleverna som arbetade 

i grupp tog på sig ett ansvar för lärandet och att de även litade på varandras kunskap. 

Schünemann et al. (2013) beskriver ett likande resultat då de kom fram till att eleverna 

genom arbete med RT-modellen tog på sig lärarens roll. Eleverna kände även att deras 

självförtroende växte genom detta. Vi tror att elevers lust till att lära utvecklas utifrån 

RT-modellen och att det känns viktigt för dem att kunna dela sin kunskap.  Ur Marks et 

al. (1993) studie framkom att RT-modellen ökade deltagandet under lektionerna och 

eleverna var mer aktiva. Vi tror att detta resultat framkom då RT är en modell som 

eleverna uppskattar och ser glädje i att använda. Detta bridrar till eleverna får en positiv 

attityd och metoden känns inte heller jobbig eller tråkig att använda. 

 

6.3.2 Relevans för verksamheten  

Enligt Läroplanen för grundskolan (2018) skall elever i skolan undervisas i lässtrategier. 

Behandlad forskning visar att RT-modellen är en framgångsrik lässtrategi för att främja 

elevers läsförståelse. Vi tror att lärare exkluderar vissa strategier i sin undervisning, då 

det inte framgår hur elever skall undervisas i dessa. En annan påverkande faktor kan vara 

att lärare känner sig osäkra gällande användandet av vissa strategier. I artikeln av 

Muijselaar et al. (2018) framkommer ett nollfinnande resultat. Vår hypotes är att detta är 

ett resultat av lärarens osäkerhet gällande lässtrategier som används i modellen.   
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6.4 Framtida forskning   

Vi upplever att RT-modellen är ett aktuellt och relevant ämne som är i behov av 

ytterligare forskning. Vi skulle vilja observera och dokumentera hur lärare i Sverige idag 

använder RT-modellen, både medvetet och omedvetet i sin undervisning. Vidare skulle 

vi även vilja undersöka lärares inställning till RT-modellen. Ett annat perspektiv vi skulle 

vilja studera är huruvida RT-modellen kan främja läsförståelsen hos redan svaga läsare. 
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