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Sammanfattning/Abstract 

 

Syfte med denna studie är att undersöka huruvida strukturerade textsamtal i form av 

reciprok undervisning (RU) kan bidra till ett ökat lärande i grundsärskolan. Vi har 

med aktionsforskning som metodansats, inspirerade av fenomenografi, undersökt hur 

några lärare i grundsärskolan beskriver att de arbetar med metoden reciprok 

undervisning, samt vilka hinder och möjligheter de upplever att de möter under 

arbetet med metoden. Fokusgruppsamtal, lektionsobservationer och 

loggboksanteckningar har utgjort studiens primära data, och en ambition med studien 

har också varit att bidra till ett utvecklingsarbete på den aktuella skolan.  

Resultatet visar att lärarna uppfattar metoden RU – som kan knytas till ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande och till ett whole language-perspektiv på läsning 

– som gynnsam för grundsärskolans läsförståelseundervisning: den ger enligt lärarna 

eleverna en läsupplevelse som möjliggör ökad interaktion och lärande elev till 

elev.  RU anses av lärarna i studien vara en möjlig metod för att bearbeta texter i 

många olika slags grupper där förutsättningarna kan se olika ut. Metoden anses 

mycket användbar även i en-till-en-undervisning. Resultatet visar dock även att det 

finns vissa förutsättningar som måste uppfyllas för att RU ska fungera väl. Lärarna 

beskriver hur de ser en risk för att läsupplevelsen går förlorad och eleverna riskerar att 

tappar fokus när texten blir upphackad. RU:s struktur, där grunden är att läraren 

modellerar lässtrategier, utgör en viktig scaffolding/stöttning för eleverna, men gör 

också att risken ökar att läraren ökar sitt eget talutrymme. Studiens resultat lyfter 

också fram ytterligare en risk med användningen av bilder och figurer inom 

modelleringen i RU. Bilder på karaktärer och figurer måste användas på ett 

genomtänkt sätt.  
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1. Inledning 
 

Utbildningen i grundsärskolan ska “anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov” samt erbjuda “rika möjligheter att samtala, läsa och skriva” för att eleven ska 

få utveckla sin förmåga att kommunicera och få en tilltro till sin egen språkliga 

förmåga (Skolverket, 2011a, s. 8-9).  Grundsärskolan är till för de elever som på 

grund av intellektuell funktionsnedsättning inte bedöms kunna uppnå grundskolans 

kunskapskrav. Inom grundsärskolan delas utbildningen i att omfatta inriktning ämnen 

eller inriktning ämnesområden, det är även möjligt att läsa en kombination av 

inriktningarna. Kravet att främja kunskapsutveckling är detsamma för både 

grundsärskola och grundskola (Skolverket, 2011a).  

 

Skolinspektionens rapport efter genomförd granskning av undervisningen i ämnet 

svenska i grundsärskolan (2010) slår fast att elever i denna skolform, även om de trots 

allt möter en del läsning, sällan eller aldrig får chansen att bearbeta det lästa. I den 

mån elevernas läsförståelse kontrolleras sker det vanligen genom att besvara frågor 

vid läsningens slut. Eleverna ges enligt rapporten färdighetsträning inom läsning men 

ingen undervisning i hur en text kan förstås eller upplevas. Berthén (2007) drar 

liknande slutsatser i sin avhandling: eleverna i grundsärskolan tränar läsning enskilt 

som en färdighetsträning i första hand. Lärarna högläser då och då men ingen 

bearbetning av texterna sker.   

 

Enligt det centrala innehållet i grundsärskolans kursplan i svenska, Lgrs11, ska eleven 

få undervisning om “lässtrategier för att avkoda och förstå texter” (Skolverket, 2011a, 

s. 112). Enligt Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i svenska innebär 

begreppet lässtrategier “att eleven bland annat läser på olika sätt för att till exempel 

kunna återge enskilda detaljer i en text, sammanfatta innehållet, se samband, tolka och 

förstå bildspråk eller mer abstrakta budskap” (Skolverket, 2011b, s. 96).  

 

Under vår speciallärarutbildning kom vi i kontakt med Monica Reichenberg som 

forskat kring huruvida strukturerade textsamtal kan vara en metod för att förbättra 

undervisningen i läsförståelse. Vi blev intresserade av att undersöka detta närmare i 

vår egen verksamhet, och vill därför med denna aktionsforskningsstudie undersöka 

huruvida strukturerade textsamtal i form av reciprok undervisning kan bidra till ett 

ökat lärande i grundsärskolan.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att belysa vilket lärande som metoden reciprok 

undervisning (RU) kan möjliggöra i läsundervisningen i grundsärskolan. 

 

2.2 Frågeställningar 

För att nå syftet har vi riktat in oss på följande frågeställningar: 

 

 Hur beskriver lärarna sitt arbete med metoden reciprok undervisning? 

 

 Vilka hinder och möjligheter uppfattar lärarna att de möter i arbetet med 

reciprok undervisning? 
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3. Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras två skilda perspektiv på läsning, samt vad dessa perspektiv 

får för konsekvenser gällande läsinlärning och läsförståelse. Vi redogör vidare för 

hur läsförståelsestrategier kan beskrivas, samt vad s.k. explicit läsförståelse-

undervisning innebär, där strukturerade textsamtal och metoden reciprok 

undervisning, RU, ingår. Även begreppet scaffolding presenteras. Vi redogör också 

översiktligt för tidigare forskning på området, framför allt studier med relevans för 

den målgrupp som varit i vårt fokus, elever i grundsärskolan, och placerar 

avslutningsvis in metoden RU i relation till de två beskrivna perspektiven på läsning.   

 

3.1 Två olika synsätt på läsning 

Inom läsinlärningsforskning finns det två skilda perspektiv på hur barn lär sig läsa: 

phonics och whole language. De två perspektiven kan ses som två skilda 

undervisnings- och forskningsparadigm som växt fram under de senaste 50 åren, de 

får till följd att själva läsinlärningsprocessen kommer att se olika ut beroende på vilket 

perspektiv läraren anlägger. Det betyder också att läsningssituationerna kommer att få 

olika innebörd i klassrummen. För exempel på forskning inom de båda perspektiven, 

se t.ex. Skoog (2012). 

3.1.1 Läsinlärning utifrån phonics 

Phonics, som på svenska kan översättas med ett fonologiskt perspektiv, utgår ifrån 

ljudningsteknik, det vill säga förmågan att koppla ihop en bokstav (grafem) med ett 

ljud (fonem). Utgångspunkten i läsinlärningen enligt phonicsmetoden är korta, 

ljudenligt stavade ord för att träna den fonologiska medvetenheten, alltså kunskapen 

kring sambandet mellan ljud och bokstäver, i syfte att “bryta läskoden” (Herrlin & 

Lundberg, 2005). Elevernas motivation är viktig, och det är här själva 

lärandeprocessen som antas fungera motiverande. Phonics kan sägas utgå från ett mer 

traditionellt individualpsykologiskt perspektiv, där grunden för hur läsförmåga 

uppkommer är bokstavskännedom och en generell kunskap om text (Elbro, 2004). 

Som Skoog (2012) påpekar ses läsning inom detta perspektiv som en färdighet 

eleverna utvecklar (jmf Herrlin & Lundberg, 2005). Utifrån detta perspektiv börjar 

alltså undervisningen med inlärning av symbolerna, såväl visuellt som auditivt, och 

det är viktigt att dessa befästs hos eleverna innan undervisning kring förståelse av det 

lästa kommer in (jmf Eckeskog, 2013).  

3.1.2 Läsinlärning utifrån whole language 

Adams (1991) har gjort en sammanställning av flera olika definitioner av vad whole 

language innebär. Gemensamt är att whole language fokuserar på att förstå det lästa 
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samt att skapa ett funktionellt och meningsfullt språk för eleven. Genom detta ska 

eleven bli intresserad av litteratur och eget skrivande. Clay (1991) menar att i ett 

klassrum som präglas av ett whole language-perspektiv på läsinlärning får eleverna 

redan som små möjlighet att lära sig läsa hela texter flytande. Detta genom att läraren 

noggrant förbereder dem genom att ge en introduktion till berättelsen och sedan 

genom delat läsande (shared reading). Delat läsande är en metod som bygger på att 

läraren, ofta med hjälp av en storbok, guidar sina elever på ett strukturerat sätt genom 

en berättelse (Clay, 2004). Whole language betonar kontextens och det sociala 

samspelets betydelse och ser läsande och skrivande som socialt – perspektivet kan 

benämnas som socialinteraktionistiskt (Liberg, 1990) – och de som lär sig enligt 

denna metod arbetar ofta tillsammans med klasskamrater i sitt läsande och skrivande 

(Adams, 1991; jmf Skoog, 2012; Eckeskog, 2013). Förespråkare för whole language-

perspektivet menar att det står för en mer elevfokuserad, problemlösande och 

demokratisk läsinlärning (Routman, 1997). Whole language kan även ses som en 

reaktion på phonics genom att fokus flyttas från individens inlärning till ett mer 

socialt lärande (Adams, 1991). Läsande och skrivande ses som kommunikativa 

redskap som används inom sociala och kulturella sfärer (Skoog, 2012) där det 

“verbala språkandet ses som en del av den individuella människans och samhällets 

identitet” (Eckeskog, 2013 s. 16, jmf Liberg, 1990). Som Skoog (2012) påpekar tar 

whole language avstamp i Vygotskijs teorier om det nära sambandet mellan tänkande, 

lärande och språk, och detta i förlängningen leder till att läsning och skrivning bör 

utgå från “meningsfulla och kunskapssökande sammanhang, som tar sin utgångspunkt 

i barnets aktiva deltagande och förståelse av språket” (Skoog, 2012, s. 55). 

Perspektivet har därmed nära koppling till det sociokulturella perspektivet, där 

lärande i samspel står i fokus (jmf Tjernberg, 2016).  

3.1.3 Läsförståelse utifrån phonics 

Det sätt på vilket man betraktar läsinlärning påverkar ju också hur man ser på vad 

läsförståelse innebär. Inom phonics-traditionen anses läsförståelsen mer sekundär, 

och kommer först när lästekniken fungerar (Lundberg, 2005). Fokus läggs på 

symbolerna och på att barnen skall ”knäcka koden”, d.v.s. lära sig att förstå hur det 

talade språket förhåller sig till de skrivna tecknen. Phonics ser läsningen som en 

rörelse från delar (bokstäver och ljud) till helhet (läsförståelse). Med utgångspunkt i 

Herrlin och Lundbergs (2005) schema för god läsutveckling blir det tydligt att 

företrädare för phonics-perspektivet ser läsförståelsen som en effekt av god 

avkodning. När eleven lärt sig läsa flytande finns det anledning att tänka att 

läsförståelsen sedan kommer naturligt (a.a.).  

3.1.4 Läsförståelse utifrån whole language   

Då phonics kan knytas till den kognitiva forskningstraditionen där individens lärande 

fokuseras har whole language, vilket tidigare nämnts, fler beröringspunkter med den 
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sociokulturella traditionen där lärandet sker i samspel (Tjernberg, 2016). Inom whole 

language ses alltid de kommunikativa och meningsskapande aspekterna med läsning 

som grundläggande: det är förståelsen av texten som är det viktigaste, oavsett läsarens 

tidigare läserfarenheter (Skoog, 2012). Man går alltså inom whole language i “motsatt 

riktning”: från helhet (förståelse) till delar (bokstäver och ljud). Motivationen är dock 

viktig även inom whole language. Därför förses eleverna med “riktiga texter” och de 

lär sig ofta läsa orden genom att använda helordsmetoden, det vill säga koda av orden 

som helheter, till skillnad från att ljuda ut dem som inom phonics-traditionen 

(Routman, 1997). Det anses också viktigt att koppla läsförståelsen till läsarnas 

tidigare kunskaper, intressen och erfarenheter för att öka läslust och motivation 

(Skoog, 2012). 

 

Den internationella debatten har pågått i decennier om vilken metod som anses bäst 

för att lära sig läsa. I Sverige har läsundervisningsmetoden “Läsning på Talets 

Grund”, LTG, haft stor påverkan på hur barn lärt sig läsa i de tidiga skolåren. LTG 

grundades av lågstadieläraren Ulrika Leimar på 1970-talet och bygger på att använda 

barnens eget språk som utgångspunkt, i syfte att göra barnen intresserade av läsning 

(Leimar, 1974). Denna metod, som kan beskrivas som “från helhet till delar” ställdes i 

Sverige under denna tid mot den s.k. Witting-metoden, en mer phonics-inriktad metod 

(“från delar till helhet”) och var en del av det som kallats för “läskriget” (se Jones, 

2016, s. 256.) Grunden för LTG kan sägas ligga närmast whole language, även om 

Leimar senare omarbetade sin metod så att den kom att innefatta även mycket av det 

som är utmärkande för phonics (Westlund, 2009).  

3.1.5 På väg mot konsensus?   

Nyare forskning från klassrum visar dock att många lärare växlar mellan de båda 

olika perspektiven på läsning i sin undervisning. Liberg (2006) menar att vi troligen 

är på väg bort från ett “antingen-eller”-perspektiv till ett nytt, mer balanserat, synsätt, 

där en kombination av båda traditionerna behövs (jmf Skoog, 2012). Westlund (2009) 

menar att de flesta läsforskare idag är överens om att undervisningen i läsinlärning 

bör utgå från undervisning i kopplingen mellan fonem (ljud) och grafem (bokstav), 

detta eftersom eleverna behöver ha fungerande strategier för att kunna läsa långa ord 

när texterna blir svårare. Parallellt med avkodningsträning ska läsundervisningen ingå 

i meningsfulla sammanhang där läsförståelsen ger texten mening. Enligt det här sättet 

att se på läsinlärning växelverkar perspektiven phonics och whole language.  

 

3.2 Läsförståelsestrategier 

Läsförståelse kan definieras som “att utvinna och skapa mening genom att genomsöka 

och samspela med skriven text” (Bråten, 2008, s. 47). Läsförståelse är, som Bråten 

påpekar, en komplex process innehållande många komponenter. Palincsar och Brown 
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(1984) menar att läsförståelse framför allt är en produkt av tre faktorer: (a) textens 

läsbarhet, (b) att läsarens förkunskaper stämmer överens med textens innehåll, samt 

(c) vilka strategier läsaren använder sig av i samband med läsningen. Flera olika 

processer pågår parallellt för läsaren, som dels måste förstå orden och 

meningsbyggnaden men också komma ihåg vad hen läser. Bråten pekar ut 

ordavkodning som en avgörande komponent, men även muntlig språkkompetens, 

kognitiva förmågor, förkunskaper, kunskap om skriftspråk och läsmotivation. Därför 

behövs olika läsförståelsestrategier, i syfte att ”tillägna sig, ordna och fördjupa 

information från text samt övervaka och styra sin egen textförståelse” (Bråten, 2008, 

s. 69). I likhet med Bråten pekar även Reichenberg (2012) ut ordavkodningen som 

central för läsförståelsen: “För personer med utvecklingsstörning, liksom för läsare i 

övrigt är det viktigt att kunna läsa med flyt. Läser man stapplande går det åt mycket 

kognitiva resurser och förståelsen blir lidande” (Reichenberg, 2012, s. 149). Man 

kan urskilja att både Bråten (2008) och Reichenberg (2012) i dessa citat lutar åt ett 

phonics-perspektiv på läsning: förståelsen kommer efter att avkodningen 

automatiserats. Palincsar och Brown (1984) å andra sidan menar att läsförståelsen 

bland annat är en produkt av textens läsbarhet och läsaren förkunskaper, de nämner 

inte avkodning. De kan därför sägas anta ett helhetsperspektiv som går att knyta till 

whole language.  

 

Det finns ett samband mellan metakognition och användandet av lässtrategier, menar 

Westlund (2009). En god läsare har flera olika lässtrategier att ta till när hen inte 

förstår. En mer osäker läsare känner inte till att det finns olika strategier och kan ha 

svårt att veta när hen inte förstår eller veta vad som kan vara lämpligt att göra då. 

Bemästrandet av lässtrategier är att känna till att det finns verktyg att ta till när 

läsningen krånglar (Westlund, 2009).   

 

3.3 Strukturerade textsamtal  

Ett sätt att undervisa om läsförståelsestrategier är strukturerade textsamtal, där 

reciprok undervisning ingår som en typ av samtal. Betydelsen av dessa samtal lyfts 

fram av flera forskare (se t.ex. Liberg, 2006; Westlund, 2009; Reichenberg & 

Lundberg, 2011). Genom att låta elever utbyta tankar och erfarenheter kring en läst 

text med varandra och med läraren är syftet med strukturerade textsamtal att läsaren 

dels ska kunna utvinna den mening som författaren har lagt in i texten, dels skapa ny 

egen förståelse. Elever ska också genom dessa samtal få hjälp att utveckla sin egen 

användning av strategier för att senare på egen hand kunna förstå texter i olika genrer 

(jmf Tjernberg, 2016).  
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3.3.1 Explicit läsförståelseundervisning 

Man skiljer på implicit och explicit läsförståelseundervisning (se t.ex. Andreassen, 

2008). Den implicita undervisningen innefattar t.ex. att förklara svåra ord innan texten 

läses, eller kontrollfrågor efteråt för att se om eleven förstått vad texten handlade om, 

d.v.s. textsamtal som inte uttryckligen talar om vilka strategier som används. Den 

explicita läsförståelseundervisningen, å andra sidan, beskriver tydligare, och på en 

mer meta-kognitiv nivå, de använda läsförståelsestrategierna. Undervisningen betonar 

då att eleverna ska lära sig att själva använda strategierna. Som Dymock och 

Nicholson (2010) påpekar måste strategier läras ut explicit över en lång tidsperiod, 

och i detta arbete har läraren en avgörande roll. Eleverna måste få veta både hur 

strategierna fungerar och när de ska använda dem. Läraren bör därför ha tydliga 

förväntningar på eleverna och tydliga mål med sin undervisning, med välstrukturerade 

lektioner där många exempel och demonstrationer av strategierna förekommer (a.a.). 

Eleverna bör sedan ges många tillfällen till att öva på att själva använda sig av 

lässtrategierna under lärarens ledning (jmf Eckeskog, 2013). Några av de mest 

inflytelserika exemplen på explicit läsförståelseundervisning är transaktionell 

strategiundervisning (Transactional Strategies Instruction, TSI), Questioning the 

Author (QtA), begreppsorienterad läsundervisning samt, den undervisningsform som 

här fokuseras, reciprok undervisning (Andreassen, 2008; jmf Westlund, 2009).  

3.3.2 Scaffolding 

Inom de explicita metoderna för undervisning i läsförståelse har läraren en 

framträdande roll genom att förmedla strategier till eleverna. Beroende på vilken 

metod läraren använder så kan stödet se olika ut, gemensamt är dock att läraren i 

början av arbetet med metoden ger mycket stöd. Detta stöd är tillfälligt och arbetas 

sedan bort i takt med att eleverna själva bemästrar strategierna läraren ger dem. Det 

här arbetssättet kallas för scaffolding eller stöttning (Gibbons, 2016). Scaffolding 

skiljer sig från andra typer av hjälp en lärare ger en elev eftersom det alltid syftar till 

att eleven i framtiden ska kunna genomföra uppgiften självständigt (a.a.). Scaffolding 

är ett stöd för tanken och utgår från Vygotskijs tanke om barnets proximala 

utvecklingszon, som på svenska kan beskrivas som att “det ett barn idag kan göra med 

stöd, kan hon eller han göra på egen hand imorgon” (jmf Fernández, Wegerif, Mercer 

& Rojas-Drummond, 2015). Exempel på scaffolding som kan ges inom strukturerade 

textsamtal är att ge eleverna förebilder att arbeta efter, såsom s.k. mönstermeningar 

(jmf Gibbons, 2016; Westlund, 2009). Exempel på mönstermening skulle kunna vara 

”För det första tycker jag att…” eller ”jag tror att … därför att…”. 

 

3.4 Reciprok undervisning 

Reciprok undervisning, RU (Reciprocal Teaching), är en undervisningsmodell för att 

förbättra elevers läsförståelse utvecklad av forskarna Annmarie Palincsar och Ann 
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Brown på 1980-talet. God läsförståelse bygger enligt forskarna på sex olika kognitiva 

färdigheter: att läsaren (1) har målet med läsningen klart för sig; (2) kan aktivera 

relevanta bakgrundskunskaper; (3) kan skilja relevant och mindre relevant 

textinnehåll från varandra; (4) förhålla sig kritisk till textens innehåll; (5) kunna tolka 

och göra förutsägelser; samt (6) kontrollera sin egen förståelse av innehållet samt 

kunna tolka och dra slutsatser. Utifrån dessa kognitiva aktiviteter som påverkar 

läsförståelsen har Palincsar och Brown (1984) tagit fram de fyra strategier som 

används och utgör själva kärnan i reciprok undervisning. Dessa är 

1. att föregripa; att förutsäga/förutspå innehållet, ställa upp hypoteser om vad 

som ska hända i texten 

2. att reda ut; att klargöra och reda ut oklarheter (ord och begrepp)  

3. att ställa frågor; att ställa egna frågor före, under och efter läsningen av 

texten; samt  

4. att sammanfatta; återberätta innehållet med egna ord  

(Palincsar & Brown 1984; jmf Reichenberg & Lundberg, 2011; Andreassen, 2008). 

Det centrala med RU är att det är läraren som modellerar dessa strategier, d.v.s. 

genom att tänka högt förevisar de olika strategierna, och genom detta ger eleverna en 

förståelse för vad en aktiv läsare gör. Läraren kan t.ex. skapa mönstermeningar (jmf 

ovan) och hjälper därigenom eleverna att “tänka högt”. Läraren börjar som ledare för 

samtalet och går igenom och visar de olika strategierna, men tanken är att läraren 

senare gradvis ska kunna lämna över rollen som samtalsledare till eleverna (jmf 

scaffolding), vilka då ofta arbetar med strategierna i mindre grupper (jmf Reichenberg 

& Lundberg, 2011; Reichenberg, 2014). 

3.4.1 Tidigare forskning om RU 

Palincsar och Brown utvecklade ursprungligen RU för svaga läsare i årskurs 7, men 

metoden har sedan använts för många andra åldrar och elevkategorier och även varit 

föremål för många studier inom den ordinarie skolan. Rosenshine och Meister (1994) 

gjorde en sammanställning av sexton RU-studier, där en av deras slutsatser var att RU 

i många fall signifikant ökar elevers läsförståelse. Sedan dess har många andra studier 

genomförts. Stricklin (2011) pekar i en artikel ut flera studier som visar att RU passar 

både med skönlitteratur och faktatexter och oavsett åldersnivå. Forskning som 

Stricklin hänvisar till har visat att när en lärare aktivt använder RU kan läsförståelsen 

öka en eller två årskursnivåer inom tre till sex månader; att engelskspråkiga elever 

ökar ordförråd och förståelse med hjälp av RU; att elever med lässvårigheter 

engagerar sig mer i läsningen; att elever på avancerad nivå ökar sin läsförståelse, samt 

att RU även fungerar för litteraturcirklar (för forskningshänvisning, se Stricklin, 

2011).  

 

Eftersom vi i föreliggande studie fokuserar på grundsärskolan avgränsar vi oss här till 

att översiktligt redovisa några RU-studier, internationellt och i Sverige, där elever 

med utvecklingsstörning, eller elever i behov av särskilt stöd, ingått. Endast ett fåtal 
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sådana studier har kunnat identifieras (jmf Skolverket, 2015). Lederer (2000) visar 

med sin studie, genomförd i USA på elever både med och utan inlärningssvårigheter, i 

integrerade klasser i åk 4-6, att metoder som till exempel RU hjälper elever till ökad 

läsförståelse, och då framför allt elever med inlärningssvårigheter. Slater och 

Horstman (2002) pekar även de på att RU kan vara en fungerande metod när det 

kommer till undervisning i läsförståelse för elever med läs- och skrivsvårigheter 

(“struggling students”). De lyfter fram vikten av lärarens ansvar när det kommer 

till att lära ut strategierna: modelleringen och stöttningen är det centrala. De ser dock 

en risk med RU och det är att undervisningen blir alltför textorienterad och att läraren 

därmed missar att undersöka om eleverna verkligen bemästrat strategierna. Takala 

(2006) kommer också till slutsatsen att RU kan hjälpa elever till ökad läsförståelse: i 

undersökningen ingick tre ordinarie klasser i åk 4 och 6 och tre specialklasser i 

samma årskurser med språkstörning, på två olika skolor i Finland. Forskaren kommer 

fram till att båda dessa elevgrupper uppvisar bättre resultat i läsförståelse efter RU-

undervisning. En studie genomförd i Holland (van den Bos, Nakken & van Houten, 

2007), undersökte vuxna med lindrig utvecklingsstörning som fick RU-undervisning 

under tre månaders tid, där hälften av deltagarna arbetade i lärarledd grupp, och den 

andra hälften individuellt med en lärare. Forskarna kommer till slutsatsen att 

strategiträning enligt RU är ett första steg i träningen för deltagarna att bli bättre 

läsare, men att det inte går att avgöra huruvida lärarledd grupp eller individuell 

undervisning är mest effektivt (jmf Skolverket, 2015). Alfassi, Weiss och Lifshitz 

(2009) genomförde en studie i Israel där 35 elever i åldrarna 15-21 deltog. Samtliga 

elever hade en intellektuell funktionsnedsättning och läste inte på egen hand. I 

grupper om fyra lästes texter högt för dem. De delades slumpmässigt in i två grupper, 

där den ena fick ta del av RU och den andra fungerade som kontrollgrupp. Resultatet 

visade att de som tagit del av RU presterade bättre än kontrollgruppen på ett 

efterföljande läsförståelsetest. De hade även mer effektiva strategier. Forskarna drar 

slutsatsen att mer avancerad undervisning i läsförståelse är möjlig för personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar när man genom högläsning kringgår deras 

svårigheter att avkoda text.  

 

Tidigare forskning i Sverige om RU i grundsärskolan har gjorts av Lundberg och 

Reichenberg (2013). Totalt 40 elever i åldrarna 13-18 år deltog i studien som pågick i 

åtta veckor. Eleverna delades in i två grupper där den ena fick undervisning enligt RU 

och den andra enligt Lena Franzéns modell för inferensträning (LF). Forskarnas 

slutsatser är att båda metoderna tycks öka elevernas läsförståelse. Resultatet visade att 

såväl läsförmågan som elevernas taltid ökade i båda grupperna, men att eleverna som 

fick testa RU var mer aktiva under lektionerna genom att ställa frågor och reflektera 

över det de läst (Lundberg & Reichenberg, 2013). Denna studie redovisas även i 

Reichenberg och Lundberg (2011).  
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3.4.2 Tillämpning av RU i svensk skola 

Reciprok undervisning är idag ett levande inslag i många svenska skolor. Ofta 

används då bilder och/eller figurer som ska symbolisera de olika lässtrategierna. Det 

finns huvudsakligen två uppsättningar av bildsystem som används. Det ena bygger på 

Oczkus (2003) och har översatts till svenska av Westlund (2009). Dessa kallas för 

“Läsfixarna” (se bilder i bilaga 5). Varje strategi symboliseras av en karaktär: 

“Spågumman Julia” motsvarar förutspå, “Frågeapan” ställer frågor till texten 

(motsvarar att ställa frågor), “Fröken Detektiv” reder ut oklarheter och svåra ord och 

“Cowboy-Jim” fångar med sitt lasso in det viktigaste (sammanfattar). (Dessa 

motsvaras hos Oczkus [2003] med “Spådamen Sibylla”, “Nicke Nyfiken”, “Sherlock 

Holmes” och “Lucky Luke”.) ”Läsfixarna” i den här varianten marknadsförs av 

förlaget Natur och Kultur i Sverige, och finns även som handdockor. Det andra 

bildsystemet återfinns i projektet “En Läsande Klass”, uppbyggt på ett liknande sätt 

(se bilder i bilaga 4).  En Läsande Klass (ELK) är ett webbaserat gratismaterial som 

omfattar t.ex. lektionsupplägg, terminsplaneringar, texter och ljudinspelningar. 

Projektet bygger på flera olika metoder för strukturerade textsamtal, förutom RU även 

QtA och TSI. Grunden är densamma som för “Läsfixarna”: strategierna förutspå, reda 

ut oklarheter, ställa frågor och sammanfatta har varsin karaktär kopplad till sig: 

“Spågumman”, “Detektiven”, “Reportern” och “Cowboyen”. Till detta har även en 

femte strategi lagts till: skapa inre bilder, symboliserad av “Konstnären”. Inom ELK 

pratar man därför om fem lässtrategier, istället för fyra som inom RU. 

Strategifigurerna kallas även inom ELK för “läsfixare” (jmf Gonzales, Hugander, 

Jonsson, Pettersson, Trapp & Widmark, 2014).   

 

Användning av figurerna har blivit vanligt i svensk skola idag, men var egentligen 

inget som Palincsar och Brown (1984) i originalstudien använde sig av. Bilder som 

symboler för strategianvändningen har använts av bl.a. Alfassi, Weiss och Lifshitz 

(2009, se ovan), men då användes inte bilder på personerna utan istället bilder på 

attributen som de använder: en kristallkula, ett förstoringsglas, ett frågetecken och ett 

lasso. Enligt Reichenberg och Lundberg (2011), som hänvisar till en studie av 

McKeown, Beck och Blake, kan det vara gynnsamt att använda bilder eller figurer 

som symboler för strategierna, men det är då viktigt att man inte låter dem ta 

överhanden så att eleverna, istället för att t.ex. lära sig namnen på figurerna, kan 

koncentrera sig på det viktiga, nämligen textinnehållet och själva 

strategianvändningen. Detta är också något, som vi skall se, antyds i resultatet av 

denna studie. 

 

3.4.3 RU i relation till phonics och whole language 

Det går, avslutningsvis, att sätta RU som metod för att träna läsförståelse i relation till 

de två ovan nämnda perspektiven på läsning. Metoden går lättare att placera inom ett 
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whole language-perspektiv på läsning, även om det inte finns några direkta 

motsättningar mellan RU och phonics. Reichenberg och Lundberg, som är två 

svenska forskare som lyfter fram metoden, betonar till exempel avkodningens och 

läshastighetens betydelse för läsförståelsen (Reichenberg & Lundberg, 2011). Arbete 

med ljudningsteknik och inlärning av fonologisk medvetenhet är inte en del av RU 

eftersom RU inte är en metod för avkodning. Grunden i RU är, precis som reciprok 

antyder, det ömsesidiga. Lärandet sker i gemenskap och samspel med andra, och 

dialogen, samtalet, står i centrum (jmf Palincsar & Brown 1984; Reichenberg & 

Lundberg, 2011). Inom RU läser eleverna tillsammans i grupp: läsningen ses som en 

social aktivitet. Här går således att göra en koppling till ett whole language-perspektiv 

på läsning: det sociala lärandet framträder som en bärande princip. Barn som lär sig 

läsa i ett klassrum präglat av ett whole language-perspektiv gör det i gemenskap, de 

arbetar tillsammans. Inom RU bearbetas texten gemensamt för att betydelse och 

mening ska framträda. Genom att se lärandet som socialt flyttas fokus från individens 

eget lärande eller färdighetsträning och till vad gruppen som helhet kan lära sig. Inom 

RU betonas också vikten av att högläsa texterna för eleverna (jmf Reichenberg & 

Lundberg, 2011). Genom högläsningen kan även de som inte själva bemästrar 

ordavkodning bearbeta texter. Westlund (2009) menar att “barn som har dålig 

omvärldskunskap eller dåligt ordförråd får möjligheter att utveckla de kompetenserna 

under lärarens högläsning” (Westlund 2009, s. 107). En annan viktig aspekt inom RU 

som går att återfinna i ett whole language-perspektiv är textvalet: genom att välja rätt 

sorts texter, de ska både vara intressanta och utmanande, blir eleverna motiverade. 

Det leder till att eleven ser läsningen som meningsfull.  Den sociala utgångspunkten 

där avkodning inte är ett krav tillsammans med utgångspunkten att texterna ska vara 

meningsfulla för eleverna placerar RU som en metod inspirerad av ett whole 

language-perspektiv på läsning.  Eleverna skapar mening tillsammans och en 

socialkonstruktivistisk syn kan sägas ligga till grund för metoden (jmf McAllum, 

2014). 
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4. Metod  
I detta kapitel presenterar vi val av metodansats, urval och deltagare, genomförande, 

datainsamlingsmetod samt etiska överväganden. 

 

4.1 Metodansats 

För att få ut mesta möjliga kunskap av deltagarnas erfarenheter har valet av metod 

noga övervägts där olika alternativ ställts mot varandra (Stukát, 2012). Vår 

forskningsansats är en kvalitativ aktionsforskningsansats inspirerad av 

fenomenografi. 

4.1.1 Kvalitativ metod 

Inom forskning kan två grundläggande metoder sägas finnas för insamling att 

behandling av data: kvantitativ eller kvalitativ forskningsansats (Patel & Davidsson, 

2011). Som Trost (2010) pekar ut är en kvalitativ studie att föredra om vi som 

forskare vill undersöka och förstå människors sätt att tänka och resonera, eller om vi 

vill upptäcka skillnader i människors handlingsmönster. Kvalitativ metod handlar, 

som Larsson (2011, s. 12) påpekar, om ”hur man gestaltar något – hur man kan göra 

en så god beskrivning av ett sammanhang som möjligt”. Eftersom vårt fokus har legat 

på att ta reda på lärares beskrivningar av och reflektioner kring en 

läsundervisningsmodell har vi valt en kvalitativ forskningsansats, där lärarnas 

reflektioner får stå i centrum.  

 

Generaliserbarhet handlar om huruvida studiens slutsatser också kan gälla för andra 

fall, och inte enbart för den undersökta populationen. Många har dock framfört 

invändningar att generaliserbarhet/överförbarhet är omöjlig att tala om i kvalitativa 

studier, och att begreppet endast går att använda i traditionell (kvantitativ) forskning 

(se t.ex. Dick, 2014, s. 2). Innan det går att bedöma en studies generaliserbarhet bör 

också dess reliabilitet ifrågasättas. Reliabilitet, eller tillförlitlighet, innebär att 

forskningen är fri från slarvfel, missförstånd vid intervjuer och annat som kan 

förklaras med den mänskliga faktorn (Esaiasson m.fl., 2012). Vi har i detta kapitel 

därför för avsikt att så noggrant som möjligt beskriva vårt tillvägagångssätt, i syfte att 

öka studiens tillförlitlighet och validitet.  

4.1.2 Aktionsforskning 

Vår målsättning med denna uppsats är att belysa vilket lärande som metoden reciprok 

undervisning (RU) möjliggör i läsundervisningen i grundsärskolan och utveckla 

kunskaper kring vilka hinder och möjligheter dessa lärare upplever i sitt arbete med 

metoden. Eftersom vi genom arbetet med denna uppsats tillsammans med lärarna 
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avser att skapa ny kunskap om vad som utvecklar och förbättrar undervisningen har vi 

därför i uppsatsarbetet utgått från en aktionsforskningsansats. Aktionsforskning har 

blivit allt vanligare när det gäller att utveckla olika verksamheter, både inom skola 

och förskola, men även i t.ex. näringslivet, och kan anses ha två grundläggande 

syften: att utveckla praxis och skapa ny kunskap (Moksnes Furu & Salo, 2012). 

 

Aktionsforskning är enligt The SAGE Encyclopedia of Action Research en term som 

används för att beskriva en global samling relaterade metoder som integrerar teori och 

praktik med målet att ta itu med viktiga organisatoriska, community-relaterade och 

sociala frågor tillsammans med dem som upplever dem (Coghlan & Brydon-Miller, 

2014). Aktionsforskning är tillämpad forskning som syftar till att hitta det mest 

effektiva sättet att åstadkomma en önskad social förändring eller att lösa ett praktiskt 

problem, oftast i samarbete med de personer som utgör föremål för forskningen. 

Processen i aktionsforskning kan, som Rönnerman (2012) påpekar, ses ur ett ”bottom-

up”-perspektiv, där frågeställningarna och förändringsarbetet kommer från praktikern 

själv, d.v.s. inifrån verksamheten, till skillnad från ett ”top-down”-perspektiv, där 

idéer och beslut kommer utifrån. Inom aktionsforskning ställer man frågor till den 

egna verksamheten, och den beskrivs ofta som uppbyggd av fyra olika faser: planera, 

agera, observera och reflektera. Dessa faser kan illustreras av en spiral som i sin tur 

ger upphov till nya frågor: 

 

 

Figur 1. Aktionsforskningsspiralen. Källa: McNiff (2002), i Wennergren (2012). 

 

Aktionsforskning inom skolan kan därför ses som en form av kollegialt lärande, i 

syfte att förbättra undervisningen. Kollegialt lärande kan anses handla om “en grupp 

människor som gemensamt delar och kritiskt undersöker sin egen praktik på ett 

kontinuerligt, reflekterande, samarbetande, inkluderande, lärandeorienterat och 

utvecklingsinriktat sätt”, vars mål är att “förstärka sin professionella effektivitet så att 

den gynnar elevernas lärande” (Håkansson & Sundberg, 2016, s. 208).  
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4.1.3 Fenomenografi 

Vår analys är inspirerad av fenomenografin, en forskningsansats som ofta granskat 

frågor om inlärning och didaktik utvecklad av Ference Marton och hans 

forskningsgrupp vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet på 1970-

talet. Fenomenografin försöker beskriva hur människor faktiskt uppfattar omvärlden, 

dess fenomen och företeelser. Fenomenografin “beskriver det som visar sig”: själva 

ordet härrör från grekiskans “phainomenon” som betyder “framträdande” eller “det 

som visar sig” och “grafia/graphein”, att beskriva i ord eller bild (Starrin & Svensson, 

1994). Inom fenomenografin söker man innebörder istället för förklaringar, samband 

eller frekvenser. Vi beskriver således inte i denna uppsats hur något egentligen är, 

utan hur något framstår för de människor vi mött (jmf Larsson, 2011, s. 13). Detta 

benämns inom fenomenografin som “första och andra ordningens perspektiv”, där 

den första ordningens perspektiv utgörs av de verklighetsaspekter som forskaren själv 

beskriver är av intresse, medan andra ordningens perspektiv utgörs av andra personers 

uppfattningar av olika aspekter av verkligheten. Fenomenografin koncentrerar sig 

således på den andra ordningens perspektiv och jämför olika människors 

uppfattningar kring en företeelse (Uljens, 1989). Vår tolkning av den tidigare 

forskningen på området (d.v.s. kapitel 3, Teoretisk bakgrund) kan sägas utgöra första 

ordningens perspektiv, medan den andra ordningens perspektiv i vårt fall utgörs av 

lärarnas utsagor och hur de beskriver sitt arbete med läsundervisningen. I de 

beskrivningskategorier som framkommer i vårt resultat (kapitel 5) samlar vi de 

utsagor som beskriver lärarnas uppfattningar av vårt undersökta fenomen, d.v.s. 

läsförståelseundervisningen, och beskriver genom dessa kategorier likheter och 

skillnader mellan utsagorna. Detta utgör det s.k. utfallsrummet, d.v.s. de variationer 

av uppfattningar som förekommer i lärarnas diskussioner (a.a.).  

 

4.2 Urval 

Vår studie har genomförts på en grundsärskola i ett storstadsområde. Grundsärskolan 

är integrerad i en grundskola F-9. Vår urvalsprincip har för denna studie varit ett s.k. 

målstyrt urval (Bryman, 2014), d.v.s. vi har valt ut lärare som vi antog kunde besvara 

forskningsfrågan, samt utöver detta ett icke-slumpmässigt, representativt urval (Trost, 

2010): inom den aktuella populationen lärare gjorde vi ett urval som bestod av lärare 

på den aktuella skolan som undervisar i svenska. 

 

4.3 Studiens deltagare 

I studien deltog totalt tre lärare och fjorton elever: sex elever i årskurs 4-6, åtta elever 

i årskurs 7-9. Vår studie har ett lärarfokus, så inga intervjuer eller enkäter med elever 

har genomförts. Lärarna som deltog har lång erfarenhet av undervisning i 
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grundsärskolan. Lärare 1 (L1) är i grunden lågstadielärare men har också 

talpedagogexamen utöver speciallärarexamen; lärare 2 (L2) är idrottslärare i grunden 

men har även en specialpedagogexamen, och lärare 3 (L3) är lärare för årskurs 1-7 

med inriktning mot svenska och SO. Lärarna undervisar i åldersblandade grupper. L1 

träffar elever enskilt, L3 undervisar på mellanstadiet och L2 på högstadiet.   

 

Inledningsvis ingick fyra lärare i studien. Den fjärde läraren, L4, som har behörighet 

för grundsärskolans lågstadium, kunde dock p.g.a. sjukskrivning inte delta i studien 

fullt ut, men deltog vid två fokusgruppsamtal (F3 och F5), där hon kunde beskriva 

sina erfarenheter från läsförståelseundervisning i grundsärskolans år 1-3. 

 

4.4 Genomförande 

Vi som författat denna studie tog kontakt med de undervisande lärarna efter att ha fått 

samtycke från skolans rektor. Då det är viktigt att samtliga deltagande lärare är aktiva 

deltagare under hela aktionsforskningscykeln inledde vi med ett första sonderande 

möte där vi pratade om aktionsforskning och vad det innebär. Vi pratade även om 

olika metoder för undervisning kring läsförståelse som bygger på textsamtal, till 

exempel Questioning the Author, inferensträning och reciprok undervisning. Utifrån 

detta beslutade lärarna gemensamt att de ville arbeta med reciprok undervisning. Vi 

tog upp de forskningsetiska aspekter på vilka studien vilar (se avsnitt 4.6), och 

presenterade hur vi i vår forskarroll avsåg att förhålla oss till dem. Vi lade även 

gemensamt upp en tidsplan för studiens genomförande: planeringen genomfördes 

tillsammans med lärarna kring när, var och hur lektionsobservationer kunde 

genomföras. En RU-lektion utgör således en ”aktion” och grunden för en ”cykel” i 

studien, d.v.s. RU-lektionen är föremål för lärarnas planering (innan lektionen), våra 

observationer (under lektionen) och för lärarnas reflektioner (efter lektionen) (jmf 

Figur 1). Ett missivbrev delades ut till de aktuella elevgrupperna (se bilaga 1). Inför 

det första fokusgruppsamtalet hade lärarna fått till uppgift av oss att förbereda sig 

genom att ta del av materialet om modulen för grundsärskolan, del 5 om reciprok 

undervisning, på Skolverkets “Läs- och skrivportalen” (Skolverket, 2015). 

Fokusgruppsamtalen som sedan följde finns beskrivna nedan, och deras huvudsakliga 

innehåll återfinns i samtalsguiden i bilaga 2. Totalt pågick studien i åtta veckor och 

omfattade fyra aktionsforskningscykler.  

Lärarna diskuterade valet av litteratur på fokusgruppsamtalen, och fick stöd och tips 

av varandra vilka texter de skulle välja till sina RU-lektioner. Skönlitterära texter, 

såväl som nyhets- och faktatexter, diskuterades. Samtliga lärare valde till slut att 

arbeta med enbart skönlitterära texter.  
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4.5 Insamling av data 

4.5.1 Lektionsobservationer 

Vi har samlat in data i form av ljudinspelade lektioner och observationer av 

undervisningen, vilka sedan har legat till grund för fokusgruppsamtalen (se nedan; 

4.5.2). Ljudinspelning ger, som Bjørndal (2005) påpekar, “värdefull information om 

socialt samspel; ofta är det just monologen eller dialogen man är intresserad av att 

studera och då är en sådan bandspelare ett utmärkt hjälpmedel” (s. 79). 

Ljudupptagningen konserverar ögonblicket, det vill säga observationen kan ses och 

höras upprepade gånger och begränsas inte av vårt minne. Vi kan också få syn på 

detaljer som annars skulle gått förlorade (a.a.) Vi har försökt inta en så passiv och 

nedtonad roll som möjligt i våra observationer, i syfte att påverka skeendet så lite som 

möjligt (Eliasson, 2013). Cecilia har observerat L2:s lektioner, vilket utgjordes av 

fyra lektioner à 30-60 minuter. Erik har observerat L1:s och L3:s lektioner, vid fyra 

tillfällen vardera à ca 40 minuter. Observationerna dokumenterades också i form av 

fältanteckningar. Som Fangen (2005) påtalar är vi som observatörer alltid 

oundvikligen mer eller mindre selektiva i våra observationer, varvid resultatet av 

studien kommer att bli färgat av våra förkunskaper, erfarenheter och tolkningar. Detta 

har vi varit medvetna om när vi skrivit fram vårt resultat. Detta är dock en svårighet 

som är oundviklig i denna typ av forskning. Ljudupptagningarna från 

lektionsobservationerna transkriberades och analyserades, och användes sedan som 

underlag för vår samtalsguide inför fokusgruppsamtalen som återfinns i bilaga 2. 

4.5.2 Fokusgruppsamtal 

Vi har också samlat in data genom att delta i fokusgruppsamtal med de undervisande 

lärarna, vilket utgör vårt primära empiriska material. Fokusgrupper är intervjuer med 

en grupp människor där öppna frågor som rör en specifik situation eller händelse får 

diskuteras av gruppdeltagarna (Bryman, 2014). Vi ansåg att det var relevant för vår 

studies syfte att deltagarna tillsammans fick tillfälle att diskutera frågeställningarna i 

syfte att jämföra sina upplevelser och reflektioner med varandra. Målet med 

fokusgruppsamtalen är inte, som Kvale och Brinkmann (2014) påpekar, att nå 

samförstånd eller ens att finna lösningar, utan mer att föra fram olika uppfattningar 

kring vissa frågeställningar. Författarna lyfter fram att fokusgruppsamtal ”lämpar sig 

väl för explorativa studier på ett nytt område”, där ”den livliga kollektiva 

interaktionen kan frambringa mer spontana expressiva och emotionella uppfattningar 

än den individuella … intervjun” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 166). Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson och Wägnerud (2012, s. 318f) påtalar att poängen med 

fokusgrupper är att det ska “komma igång ett samtal mellan deltagarna där de riktar 

olika frågor eller påståenden till varandra”, och beskriver fokusgrupper utifrån tre 

kriterier: “(i) att gruppen är sammansatt för ett särskilt syfte; (ii) att samtalet är 

fokuserat kring ett givet tema; och (iii) att det finns en särskilt utsedd samtalsledare 



 
21 

 

som intar en styrande roll.” Risken med fokusgrupper kan vara att deltagarna påverkar 

varandra negativt, och där blir samtalsledarens viktiga uppgift att skapa en tillåtande 

och trygg atmosfär (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Vi som uppsatsförfattare har agerat samtalsledare under fokusgruppsamtalen, men har 

intagit en avvaktande roll i syfte att släppa fram lärarna i samtalen så mycket som 

möjligt. Vi har försäkrat oss om att alla deltagare har fått komma till tals. Vi har också 

försökt skapa en tillåtande och trygg atmosfär. I enlighet med vår 

aktionsforskningsansats har vårt fokus med samtalen varit att lyfta fram deltagarnas 

perspektiv och lyssna på deras uppfattningar, så att det skall vara lärarna själva som 

står för förändringsarbetet i så hög utsträckning som möjligt (jmf Rönnerman, 2012). 

Vår ambition med detta har varit att skapa utrymme för pedagogiska samtal där 

lärarnas tankar och frågor kring den egna undervisningen har varit i fokus. Samtalen 

har ljudinspelats, transkriberats och analyserats.  

 

Vi utgick i det inledande fokusgruppsamtalet från avsnittet om reciprok undervisning 

från ”Läslyftets” modul för grundsärskolan (se Skolverket, 2015). Inledningsvis under 

studien var frågorna från oss uppsatsförfattare under samtalen mer sonderande, vilket 

gjorde det möjligt för de deltagande lärarna att delvis påverka studiens upplägg. 

Under studiens gång blev frågorna alltmer precisa från vår sida, i syfte att få tydligare 

svar från lärarna på våra forskningsfrågor. Genom att söka svaren på hur lärarna 

arbetade med RU samt vilka hinder och möjligheter som lärarna såg med metoden 

upplevde vi att vi också kunde bidra till det förändringsarbete och det kollegiala 

lärande som aktionsforskningen syftar till. 

4.5.3 Loggbok 

Vi har också tagit del av de undervisande lärarnas egna observationer och reflektioner 

i deras loggboksanteckningar. Lärarna fick inledningsvis strukturera skrivandet fritt, 

men fick efter några veckor tips från oss om hur man kan strukturera skrivandet (se 

bilaga 3). Vi lät oss inspireras av Bjørndals (2002, s. 64ff) sätt att strukturera 

loggboksskrivandet, t.ex. vilka rubriker man kan ha i en (1) beskrivande, tolkande och 

reflekterande loggbok, d.v.s. två kolumner där man i den första beskriver vad som 

hände och i den andra hur man tolkar och reflekterar kring det inträffade; alternativt 

(2) en processloggbok, d.v.s. Vad hände?; Vad kände jag? och Vad lärde jag mig? 

eller (3) en kommunikativ loggbok, d.v.s. Vad gjorde jag? och Vad vill jag utifrån 

detta ta med och diskutera med övriga gruppen? Vi gav lärarna tips om dessa olika 

alternativ att strukturera sina anteckningar och lät dem sedan fritt välja vilket upplägg 

de ville ha för sitt skrivande.  
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4.5.4 Transkribering och tematisering 

Den insamlade empirin utgörs sammanlagt av ca 15 timmar inspelat ljudmaterial, 

samt observationsanteckningar och loggboksanteckningar. Det transkriberade 

materialet, där både lektionsobservationer och fokusgruppsamtal ingår, uppgick 

sammanlagt till ca 270 utskrivna sidor. Vi har kodat deltagarnas namn och använt 

dessa koder i det transkriberade materialet så att det går att följa vem som säger vad. 

Fokus i analysen av kvalitativa data kan enligt Bryman (2014) läggas på vad som sägs 

och inte hur det sägs, i syfte att kunna identifiera olika teman och kategorier för 

vidare analys. Vi har t.ex. inte fokuserat på intonation, pauser eller tonläge (jmf Fejes 

& Thornberg, 2015). Däremot har vi markerat ohörbart tal eller skratt där det 

förekommer.  

 

Med inspiration av fenomenografisk metod har vi försökt finna teman i vårt material. 

Det är i repetitionerna som teman kan växa fram (Bryman, 2014), och vi har funnit ett 

antal teman, beskrivningskategorier, som behandlas i vårt resultatavsnitt (kapitel 5). 

Lärarna återkommer i samtalen till hur RU och nya lässtrategier kan introduceras för 

eleverna, detta eftersom metoden är helt ny och obekant för eleverna. Hur gick vi då 

tillväga för att ta fram våra beskrivningskategorier? Rent konkret tematiserade vi 

materialet genom att först färgkoda lärarnas utsagor genom understrykningar med 

tuschpennor i de transkriberade utskrifterna. Vi utgick från våra två forskningsfrågor 

när vi letade teman, d.v.s. 1) lärarnas beskrivningar av sitt arbete med RU, samt 2) 

hinder och möjligheter med RU. Inledningsvis fann vi många olika teman i materialet 

som vi var tvungna att sortera. Gällande den första forskningsfrågan färgmarkerade vi 

vid en första läsning utsagor som exempelvis behandlar “modellering” med grönt, 

“scaffolding” med gult, “användning av bilder och figurer” med lila, “den 

gemensamma (sociala) läsupplevelsen” med blått, osv. Andra teman som 

inledningsvis fanns med var t.ex. “möbleringen”, “placeringen av eleverna i 

klassrummet”, “elevaktivitet”, “trygghet i gruppen”, “gruppsammansättning” m.m. 

Gällande den andra forskningsfrågan markerades lärarnas upplevelser av hinder 

respektive möjligheter av oss med röda plus- och minustecken i marginalen. 

Vi upptäckte under processens gång, efter att ha läst igenom materialet flera gånger, 

att vissa färgkodningar egentligen behandlade samma tema, varpå dessa teman 

kategoriserades och sammanfördes. Ett exempel på detta är att “scaffolding” kom att 

bli huvudrubrik för ett tema där både “modellering” och “användning av bilder och 

figurer” kom att ingå.  

 

4.6 Forskningsetiska aspekter 

Vi har i arbetet med denna studie utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska principer om information, samtycke, nyttjande och konfidentialitet. 

Enligt informationskravet skall studiens deltagare informeras, vilket vi gjorde i ett 
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missivbrev (se bilaga 1) där vi berättade om studiens syfte samt att deltagandet är 

frivilligt och när som helst kan avbrytas, enligt samtyckeskravet. Enligt 

nyttjandekravet ska också deltagarna informeras om att all vår insamlade data enbart 

kommer att användas för denna studies syfte och inte användas i kommersiellt bruk, 

vilket vi också gjorde i vårt missivbrev. Deltagarna informerades också om att allt 

insamlat material kommer att förvaras på ett säkert sätt, och deras identitet och 

skolans namn och ort kommer att skyddas och hållas hemligt, enligt 

konfidentialitetskravet. Vi har också för avsikt att radera ljudinspelningarna så snart 

studien är avslutad. 

 

Vi lyfte frågan med lärarna om hur det kändes att ha oss uppsatsförfattare som 

observatörer i klassrummet, och hur de upplevde att det uppfattades av eleverna. 

Samtliga lärare kände sig bekväma med vår närvaro, då de är vana vid flera vuxna i 

klassrummet. De hade även deltagit i andra studier tidigare. Eleverna upplevdes 

varken av oss observatörer eller av de deltagande lärarna som obekväma med vår 

närvaro. 

 

De deltagande lärarna ingår alla i samma arbetslag och känner varandra väl. Vi 

uppfattade att gruppdeltagarna kände sig trygga tillsammans och var vana vid att dela 

med sig av sina erfarenheter och pedagogiska reflektioner. Vi uppfattade att både vi 

och lärarna själva tog ansvar för att alla skulle komma till tals under 

fokusgruppsamtalen, och att de vågade dela med sig av både med- och motgångar i 

sitt arbete med RU.  
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av vår undersökning. Vi har via aktionsforskning 

skapat utrymme för de deltagande lärarna att testa och reflektera kring en 

undervisningsmetod – reciprok undervisning som metod för läsförståelseundervisning 

– och har därefter kunnat jämföra lärarnas uppfattningar kring metoden. Vi 

presenterar här ett antal beskrivningskategorier där vi har samlat och jämfört de 

utsagor som beskriver lärarnas uppfattningar av vårt undersökta fenomen, d.v.s. 

läsförståelseundervisningen, och beskriver inom dessa tematiska kategorier likheter 

och skillnader mellan utsagorna. Vi avser beskriva de variationer av uppfattningar 

som förekommer i lärarnas diskussioner, samt vilka hinder och möjligheter de ser 

med metoden. Vi använder i framställningen delvis också våra lektionsobservationer 

och lärarnas loggboksanteckningar. 

 

I detta kapitel förkortas Lärare till “L” (L1, L2 och L3) och Fokusgruppsamtal till 

“F”, där F1 innebär det första fokusgruppsamtalet, inför den första “aktionen”, lektion 

1, fram t.o.m. det sista, F5, efter den fjärde aktionen/lektionen (jmf samtalsguiden i 

bilaga 2). Under den tid som vår aktionsforskningsstudie varade kom lärarna olika 

långt i introducerandet av lässtrategier. Samtliga hann med strategierna förutspå, 

“Spågumman”, och reda ut, “Detektiven”. Utöver detta hann L1 och L2 introducera 

strategin ställa frågor (“Reportern”), däremot inte L3. Ingen av lärarna introducerade 

strategin sammanfatta (“Cowboyen”). (Lässtrategin skapa inre bilder, som i 

bildmaterialet från “En Läsande Klass” symboliseras av “Konstnären” [jmf bilaga 4], 

har helt valts bort av lärarna då de enbart använder RU:s fyra strategier.) Vi har därför 

valt att lägga fokus på enbart de två förstnämnda strategierna, förutspå och reda ut, 

eftersom det var de enda strategier som alla deltagande lärare introducerade.  

  

5.1 Lärarnas beskrivningar av arbetet med 

RU 

Hur gjorde då lärarna när de introducerade RU för sina elever? På vilket sätt 

introducerades lässtrategierna, och fanns det skillnader i deras tillvägagångssätt?   

5.1.1 Begreppsförklaring 

Det är, som vi sett, inom explicit undervisning i läsförståelse viktigt att läraren 

medvetandegör, förklarar och motiverar användandet av strategier för eleverna (jmf 

3.3.1). Det centrala med RU är att det är läraren som modellerar strategierna, d.v.s. 

genom att tänka högt förevisas hur de olika strategierna är tänkta att genomföras. 

Eftersom det i samtliga tre lärares undervisningsgrupper finns elever som inte läser 

själva valde lärarna att högläsa för att genomföra textsamtalen.  Under 
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fokusgruppsamtal 1, där lärarna planerade sin första lektion, kom lärarna L1 och L3 

gemensamt fram till att strategin förutspå var lämplig att börja med (jmf Reichenberg 

& Lundberg, 2011, s. 60; Oczkus 2003). Under F1 anlände en av lärarna, L2, lite sent, 

vilket gjorde att denna lärare missade diskussionen kring hur begreppet förutspå 

skulle kunna förklaras för eleverna. I diskussionen – den diskussion som L2 missade 

– framkom också att “strategi” är ett begrepp som faktiskt behöver förklaras, och att 

man inte ska vara rädd att utmana eleverna att använda ett svårare ord: 

 

L1: Det tror jag ändå inte att man ska vara rädd för såna ord. På lågstadiet pratar de om 

såna ord tidigt. Barn kan lära sig.  

L3: Ordet ska in tänker jag. Men kanske inte behöver man förklara så mycket utan mer 

använda det vid olika tillfällen. Att man ser till att säga det i samband. Ja, men inte mer 

förklara det, tror jag. … Vi är ute efter det… att få igång deras tankar. (F1) 

 

Detta, att lärarna vill “få igång elevernas tankar”, kan tyda på att lärarna vill öka 

elevernas metakognitiva tänkande. Lärarna L1 och L3 diskuterar möjliga 

tillvägagångssätt att förklara begreppet ”strategi”. Man kan t.ex. använda synonymer 

som “knep”: 

 

L1: Eller strategi när det gäller läsningen det är olika sätt att komma åt vad boken vill 

säga oss. Då tror jag också att, “aha, det är olika knep”. 

L3: “Knep” är bra. 

L1: Vad boken vill säga… ett slags knep. Men då kanske de inte förstår vad knep 

betyder. (F1) 

 

Dialogen vittnar om svårigheterna att förklara nya begrepp för eleverna. Innan den 

inledande lektionen fanns en oro hos L3 att förklaringarna gällande begreppen ska 

krångla till det för eleverna: att förklaringarna ska bli alltför långa och att hon ska 

prata för mycket, något som framkommer i L3:s planering innan, och reflektion efter, 

sin första lektion: 

 

L3: Och jag vet inte om man krånglar till det för mycket om man ska förklara det, eller 

om man ska låta ordet glida in lite fint? (F1) 

 

Lärarna har också tankar om att det går att göra liknelser till elevnära aktiviteter som 

t.ex. idrott eller lekar för att förklara begreppet “strategi”: 

 

L1: Som en idrottsman som har olika strategier för att sätta fart… När man gör nåt för 

att komma igång. [...] Kanske nåt som är konkret. Vad har vi för strategier när vi ska 

leka en lek? Vi ställer upp oss så här och sen nästa steg då gör vi så här… (F1) 
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Dessa utsagor, d.v.s. möjligheten att “testa” och bolla hur förklaringen av begrepp 

skulle kunna gå till, visade sig sedan under våra lektionsobservationer ha betydelse 

för undervisningen. Vi märkte att de lärare som deltagit i denna diskussion, L1 och 

L3, introducerade begreppen “strategi”, “lässtrategi” och “förutspå” på ett annat sätt 

än den lärare, L2, som var försenad till fokusgruppsamtal 1 och därmed missade 

diskussionen och det kollegiala lärandet. L1 och L3 använde sig under den första 

lektionen, enligt våra observationer, av det som de kom fram till under F1: de 

använde begreppen “strategi” och “lässtrategi”; de skrev orden på tavlan och uttalade 

och förklarade dem med andra ord och begrepp. L2, som endast fick en 

sammanfattning av diskussionen när hon anlände till fokusgruppsamtalet, använde 

eller förklarade enligt våra observationer dock inte begreppen “strategi” eller 

“lässtrategi”, något som också antyds i följande utsaga:  

 

L2: Och sen så gjorde vi till den första [texten] bara pratade vi och till den andra hade 

jag gjort ett litet häfte där jag hade en bild på den här spågumman. Vad tror du kommer 

hända? Vet du nåt sen tidigare om ämnet? Fick du reda på vad du hade tänkt dig. De 

skrev lite grann, men inte så mycket, men att man ändå kan få in den tankegången. (F2) 

 

Innebörden av begreppet “förutspå” beskrivs, men L2 modellerar enligt våra 

observationer inte strategin “förutspå” genom att t.ex. tänka högt. L2 berättar att en 

spågumma ”ser in i framtiden … i sin spåkula”, men använder under sin första lektion 

inte orden “gissa” eller “chansa”, ej heller någon mönstermening. L2 hade också 

förberett en uppgift till sina elever där frågor skulle besvaras skriftligen.  

 

5.1.2 Scaffolding 

Läraren kan i RU-undervisningen, som vi sett, skapa mönstermeningar och hjälper 

därigenom eleverna att “tänka högt”. Detta var något som framkom i L3:s beskrivning 

av sin första RU-lektion: 

 

L3: De var nyfikna och… en bit in i lektionerna sa jag att jag skulle få in det här med 

mönstermeningar. “Jag tror att boken kommer handla om”… “därför att”… Jag 

modellerade först. Jag kände att två av eleverna ville prova det här sättet. De kunde 

även fortsätta på den här meningen. (F2) 

 

Läraren ägnar sig därmed åt scaffolding (jmf avsnitt 3.3.2), d.v.s. skapar 

stödstrukturer och sedan gradvis “avvecklar” sitt stöd, något som lärarna också tycks 

vara medvetna om: 

 

L1: Man skulle kunna säga också ungefär som när man åker skridskor då har man ett 

stöd för att inte ramla. Nån håller i en eller så. Det här blir ungefär motsvarande. Vi har 

någonting som vi stödjer oss emot. Sen är det meningen att så småningom ska man 
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kunna tänka om det här själv i huvudet så. För det är ju så… när de sen hör en saga eller 

så att de ska kunna koppla på strategierna. (F3) 

 

L1, som har enskild undervisning med en elev i årskurs 7 som läser ämnesområden, 

introducerar RU för eleven genom att koppla till något som eleven gjort tidigare där 

man har “gissat” och försökt hitta “ledtrådar”, ett kortspel med olika bilar, där man 

ska träna på att gissa innehållet:  

 

L1: [Eleven] går på träning och läser lite småord och kan ljuda lite men är absolut ingen 

läsare. [...] Vi hade pratat om bilder tidigare, innan det här, och då skulle man tänka ut 

vad som fanns i olika bilar. Det kunde vara blomsterbilar eller kläder eller vad som 

helst. Och då skulle han tänka ut det då för att öka ordförrådet och språket. Det var ju 

lite det här att tänka på hur en bild är uppbyggd. Då kunde jag påminna honom om det, 

“kommer du ihåg”… Och då kunde jag göra likadant med böckerna. (F2) 

 

Läraren använder elevens förkunskaper kring vad “gissa” är till att förstå begreppet 

“förutspå”: läraren vet att eleven vet vad “gissa” är, och låter eleven själv komma ihåg 

vad man gör när man gissar. Hon ägnar sig därmed åt scaffolding, och utmanar också 

samtidigt eleven i dennes proximala utvecklingszon (jmf avsnitt 3.3.2). 

 

Den scaffolding som lärarna uppvisar genom RU tar sig uttryck genom olika sätt att 

modellera lässtrategierna. Vi avser därför att nedan redovisa hur lärarna beskriver hur 

denna stöttning har gått till, och på vilket sätt lärarnas utsagor om sin undervisning 

skiljer sig från varandra. Stöttningen har inneburit modellering av strategin förutspå, 

användning av bilder och figurer samt modellering av strategin reda ut. 

5.1.2.1 Modellering av strategin förutspå 

Lärarna presenterar strategin förutspå för eleverna på kvalitativt skilda sätt. L2 valde 

att inleda lektion 1 med att visa bilden på Spågumman från En Läsande Klass och 

frågar eleverna om de känner igen den här figuren.  

 

L2: Vi pratade och så läste jag lite. Jag läste inte så långa stycken för vi skulle göra 

flera. Men det här sättet, att vara en spågumma och att förutspå… vad kan det betyda? 

Vad är det att spå? Jo att se in i framtiden. Vi hade den diskussionen först innan vi 

liksom började. (F2) 

 

Hon utgår därmed från bilden, och inleder sin lektion genom att förklara att en 

spågumma förutspår och ser in i framtiden. L3, å sin sida, hade i och för sig bilden på 

Spågumman med från början av lektion 1, men modellerar enligt våra observationer 

med mönstermeningar, och bygger på detta sätt upp en förståelse kring vad det 

innebär att förutspå. L3 gick, med sina egna ord, ”fram och tillbaka mellan uppgift 

och förklaring”, d.v.s. anknöt återkommande begreppen ”lässtrategi” och ”förutspå” 
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till vad eleverna gjorde, men inte med alltför långa förklaringar, i syfte att det inte ska 

bli ”för mycket ord” och att eleverna inte ska ha något att ”koppla ihop det med”: 

 

L3: Mitt upplägg var att jag hade tänkt vara väldigt tydlig med de här lässtrategierna, 

använda ordet förutspå – det ska finnas från start. I början kände jag att man pratar om 

att förutspå… det kan bli att man ska förklara och det blir mycket ord och de har inget 

att koppla ihop det med, det blir ett avvägande där mellan förklaring och att göra 

uppgiften. Man får gå fram och tillbaka mellan uppgift och förklaring. Det kände jag 

lite, jag vet inte om jag pratade för mycket innan uppgiften. (F2) 

 

L1, å sin sida, väntade halva lektionen med att introducera Spågumman. Hon valde 

istället att förbereda och, så att säga, ”kratta manegen” för eleven genom att först 

anknyta till elevens förkunskaper: 

 

L1: I och med att han inte kan läsa så var det bara för mig att visa upp olika slags 

böcker. Jag hade boken ”Födelsedagspresenten”. Vad tror du den handlar om? Vad kan 

man göra för att ta reda på det? Vi bläddrade och såg… Då förstod vi vad den handlade 

om. Jag frågade om han trodde att den skulle vara spännande. Och det tyckte han. Sen 

hade jag en faktabok om hundar och vi pratade om bilderna och om han kände till några 

hundraser och… Och i det här sammanhanget tog jag också in spågumman, och de här 

strategierna… Att det var en strategi… ett jättekonstigt ord. (F2) 

 

Här, i mitten lektionen, har L1 plockat fram bilden på Spågumman. L1 skriver ordet 

”strategi” på en liten whiteboardtavla. 

 

L1: Och då fick han säga det här ordet: strategi… Men det kunde han. Och så vad det 

betydde: ett slags ledtråd eller vad boken ska handla om. [...] Och då sa jag att vi kan 

också vara spågummor men du får vara spågubbe, vill du vara det? Nej. Men sen 

ändrade han sig. Sen blev vi de här figurerna. (F2) 

 

L1 och eleven “blev de här figurerna”, d.v.s. de iklädde sig rollen som “spågumma” 

och “spågubbe” och försökte tillsammans gissa vad texterna skulle handla om, något 

som L3 också gjorde men på ett annat sätt, och L2 gjorde i mindre grad. Hur lärarna 

modellerade strategin förutspå skiljer sig således något åt, och det har mycket med 

bildanvändningen att göra. Hur använder sig egentligen lärarna av bilderna och 

figurerna i modelleringen? 

5.1.2.2 Användning av bilder och figurer 

Figurerna är, som tidigare nämnts, ett vanligt förekommande sätt att illustrera 

lässtrategierna, men är egentligen ingen förutsättning för RU, och är heller inget som 

Palincsar och Brown (1984) i originalstudien använde sig av. Lärarna i vår studie 

valde dock efter diskussion att i undervisningen använda sig av bilder på figurer, och 

de valde då bilderna från ”En Läsande Klass” (se bilder i bilaga 4). Figurerna från 

”Läsfixarna” (jmf bilaga 5) upplevdes som mer anpassade för yngre åldrar, och valdes 
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därför bort. Två av lärarna, L1 och L3, hade redan viss erfarenhet av RU, och tyckte 

därför att figuren Spågumman var lämpligast att introducera först. Lärarna är 

genomgående positiva till att använda bilderna som stöd i modellerandet av 

strategierna:  

 

L3: Figurerna… det blir ju ett litet koncept så här ändå. Jag är nog lite mer skärpt sådär.  

L1: Man blir ju det. Det är ju sant. 

L2: Men det är ju bra. Höll jag på att säga. 

L3: Ja, det är gynnsamt.  

L2: Det hjälper ju en att fokusera på det man ska. 

L3: Exakt. (F4) 

 

Vi har i vår studie dock sett att lärarna använder bilderna på lite olika sätt. Bilden ska 

å ena sidan vara en “signal” för eleven att tänka på ett visst sätt, och någon att 

införliva sig med, “nu är vi spågumman”: 

 

L1: Jag tycker det [att bilderna är ett stöd]. Det är nånting att vi… nu titta spågumman! 

Vem var det? Nu är vi spågumman. Vi ska tänka så här! Det blir ändå en signal så att 

säga. En signal vill vi ju ha, som sätter igång dem [eleverna] lite. (F4)  

 

Bilden fungerar som ett ”bildstöd” för att ”förstärka” och få eleverna att ”ta till sig” 

strategin: 

 

L2: Alltså det är ju att hjälpa våra elever att förstärka tycker jag för bilderna är ju för 

många av våra elever det de kan ta till sig först. Och sen tar de till det andra. (F4) 

 

Explicit undervisning handlar, som vi sett (se avsnitt 3.3.1) om att lära eleverna tänka 

om sitt eget tänkande och lärande. Bilden kan också fungera som ett stöd även för 

läraren. Lärarna pekar ofta, enligt våra observationer, på bilden; den blir något att 

”hålla sig i” och återkomma till i själva undervisningen: 

 

L1: Jag tycker även att det är bra för mig själv.  

L3: Ja, jag håller med. Det håller en lite… skärpt så där. Jo. (F4) 

 

Detta kan sägas vara ett mer betraktande sätt att förhålla sig till bilden, d.v.s. bilden är 

något som både lärare och elever betraktar och förhåller sig till ”på avstånd”, man 

pekar på bilden för att påminna sig om strategin och Spågummans roll. Bilden blir 

därigenom ett stöd för minnet. L1 resonerar på följande vis: 

 

L1: Vi fick fram strategin spågumman, men det tror jag ändå är väldigt svårt… att sätta 

det i relation till bild… men kanske om man använder den bilden som ett stöd för 
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minnet… För träningsskolan behöver man nog bilder som stöd. Att man kan förknippa 

bilden med en handling eller en aktivitet. Till att börja med… men vad jag vill är att vi 

själva ska vara figurerna. (F2) 

 

Detta skiljer sig från ett annat sätt att förhålla sig till figurerna Spågumman, 

Reportern, Detektiven och Cowboyen, nämligen att ikläda sig rollen som dessa 

figurer. Vi återkommer till detta nedan. 

 

Det förekommer, som vi sett, både handdockor och bilder på figurer som stöd (se bild 

på handdockorna i bilaga 5). Inledningsvis diskuterade också lärarna i vår studie om 

handdockor skulle användas i modelleringen, men tidigare erfarenheter som L3 har av 

handdockorna från “Läsfixarna” gör att L3 argumenterar mot att använda dem: 

 

L3: Jag tänkte att de [dockorna] var fina och sen har de legat i en garderob och sen har 

jag använt dem vid ett annat sammanhang. Och då insåg jag att det finns en risk med 

dessa dockor och det är att, de [eleverna] vill ju bara krama dem och de vill gosa och 

pussa och hålla på. […] Här blir det för... det tappar liksom… Så jag kanske ändå 

känner att det är bilderna. 

L2: Dockorna är så mycket dockor. 

L1: Så är det ju med sånt här material. 

L3: Det blir så mycket relation. … men bilden känner jag absolut att den kan kroka i 

hjärnan. 

L1: Det är bra att ha någon att haka upp det på i början. (F1) 

 

L3 ser en risk att användningen av handdockorna ska göra det till alltför “mycket 

relation” och att eleverna ska tappa fokus. Detta anknyter till studien som 

Reichenberg och Lundberg hänvisar till, där McKeown, Beck och Blakes studie visar 

på risken att eleverna fokuserar mer på figurerna än på själva strategianvändningen 

(jmf avsnitt 3.4.2). Användningen av handdockor valdes därför bort av lärarna i vår 

studie. 

 

5.1.2.3 Modellering av strategin reda ut 

Att modellera strategierna tycks således innebära olika saker för lärarna. Den andra 

strategin som samtliga våra lärare hann testa under vår aktionsforskningsstudie, reda 

ut, symboliseras enligt Läsfixarna och en Läsande Klass av en detektiv (se bilaga 4 

och 5). Även denna lässtrategi modellerades på olika sätt. Strategin reda ut tycks dock 

vara svårare att modellera för lärarna:  

 

L2: Men om du läser en annan högläsning än er högläsningsbok. Stoppar du och 

förklarar ord då? 

L3: Ja. 
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L1: Det gör man. 

L3: Fast jag har ju inte tidigare riktigt då pratat kring strategierna då. Men då har det ju 

varit mer att man stoppar och förklarar på olika sätt.  

L2: Jag frågar därför att efter nån av de första gångerna så stannade jag flera gånger när 

jag läste ett kapitel och då var det några som liksom försvann. Och när jag läste 

häromdagen så läste jag hela och så höll jag kvar tummen vid det där ordet så att vi 

kunde prata om det efteråt. Just det här när man stoppar upp för många gånger när det 

blir en sån högläsning då är det några som tappar fokus. (F4) 

 

Detta samtal vittnar om svårigheterna för lärarna att modellera detektiven medan man 

läser för eleverna. L2 frågar de övriga lärarna om hur de arbetar med detektiven, 

huruvida de “stoppar och förklarar ord”, och beskriver hur hon själv “håller kvar 

tummen” vid de svåra orden som ska förklaras, så att de kan “prata om det efteråt”. 

L2 återkommer till detta under nästkommande fokusgruppsamtal, där strategin reda ut 

omnämns i termer av att läraren ska “förklara svåra ord”: 

 

L2: Jag har inte alls jobbat så tidigare eftersom jag var i en helt annan verksamhet men 

en del utav sakerna tycker jag man gör ändå… alltså när det är svåra ord i texten eller 

när man känner… när man behöver förklara… (F5) 

 

Utsagorna från lärarna vittnar om att deras egen förståelse för hur modelleringen av 

strategin reda ut inom RU skall göras “krockar” med deras tidigare erfarenheter av att 

undervisa i läsförståelse, där svåra ord ska förklaras. Lärarna upplever att de “i alla 

tider” har förklarat ord, och att detta inte innebär något nytt: 

 

L1: Jag tror att vi alla har gjort så ändå, vi har förklarat mycket… Man har ju i alla tider 

förklarat ord. … Så är det. 

L3: Absolut! Det är ju inte nytt nytt! “Vi ändrar allt!” 

L1: Nej nej. (F4) 

 

Det går att utläsa i lärarnas beskrivningar att deras invanda sätt att förklara svåra ord 

för eleverna sitter djupt rotat, och därmed utgör ett hinder när lässtrategin reda ut ska 

modelleras. Vi återkommer till detta i vår resultatdiskussion i kapitel 6. 

 

L3 modellerar detektiven genom att tänka högt och sätta ordet i sammanhang. ”Hm… 

var var de någonstans nu? I gympasalen... Kan plint ha något med gympasalen att 

göra?” Därmed ger sammanhanget förståelsen.  

 

L3: Till exempel vi pratade andra gången om en plint… en plint. Och vi fick ihop det att 

det var i gymnastiksalen och jag tror att några såg den där plinten. Men alla visste inte. 

Ja, men… den! Det var liksom, men vad mycket det gjorde när de hade den. Helt 

plötsligt… för det var väldigt centralt det där med plinten för det var just i den där 

plinten som det började hända saker och man såg eld och rök och så där. Så jag kände 
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att… har de ingen aning om vad en plint är… Då tappar de så otroligt mycket av 

innehållet i texten. (F4) 

 

Eftersom ”plint” förekommer i den text som ska läsas, och är avgörande för 

handlingen, har L3 i syfte att försäkra sig om att eleverna förstår vad en plint är 

förberett med en utskriven bild på en plint. L3 kan därmed också använda bilden som 

stöd för elevernas ordförståelse.  

 

L2 gör på ett liknande sätt, pekar ut genom fönstret på tallarna på skolgården för att 

illustrera vad en “tall” är, ett ord som förekommer i texten.  

 

L2: Och vi har ju de facto tallar på skolgården … då kan man förhålla sig till en tall på 

nåt vis. (F3) 

 

L2 sätter därmed ordet i ett konkret sammanhang, men läraren tänker dock inte högt 

kring hur och på vilket sätt hen tar reda på vad ordet “tall” betyder. L2 och L3 hjälper 

således eleverna att identifiera ord eller uttryck som kan vara svåra att förstå – något 

som också styrks av våra observationer – men orden förklaras sedan av läraren.  

 

L1 modellerar detektiven på ett något annorlunda sätt: läraren, som har RU-

undervisning enskilt, med endast en elev, kan, på ett annat sätt än L2 och L3, som har 

klassundervisning, när svårare ord dyker upp i texten söka efter ordet på en iPad. 

 

L1: Vi hittade lite ord som behöver förklaras på ipaden, så som en detektiv. (F5) 

 

Dessa tre beskrivningar av hur lärarna modellerar strategin reda ut skiljer sig 

kvalitativt från varandra. L1 jobbar med eleven “så som en detektiv”, d.v.s. ikläder 

sig återigen rollen som karaktären, i detta fall rollen som figuren Detektiven. L1 och 

eleven kan sägas “sätta på sig detektiv-hattarna” och “leta spår”, och söker därigenom 

fakta och ordförklaringar tillsammans, i detta fall med hjälp av internetsökning på 

iPad. 

 

Lärarna reflekterar också tillsammans kring detta under fokusgruppsamtalen och ger 

varandra tips på hur man kan jobba med strategin reda ut: 

 

L3: Men det tänkte jag också var… då har man ju också som du sa, L1, våra små iPads 

liksom.   

L1: Ja, de är ju toppenbra! 

L3: Där har man ju verkligen en sån funktion, att snabbt ge dem en bild. Men att man 

också snabbt ska kunna trycka ut den där bilden så att det blir en bestående lista liksom.  

L1: Jag brukar köra med den. Den blir liksom som en uppslagsbok. (F4) 
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L3, efter att ha fått tips om hur en iPad kan användas i modelleringen, kommer då 

under F4 fram till att hon kan ta hjälp av elevassistenter på ett nytt sätt, nämligen som 

”lärar-assistenter” och ”detektiv-assistenter”, och därmed “involvera dem i 

uppdraget”: 

 

L3: Jag tänker också att det här kan vara något för elevassistenterna för det var ju också 

på den här lilla filmen när läraren hade en elevassistent som var inne och googlade 

liksom hela tiden. Det kan ju också vara ganska skönt tänker jag att inte bara behöva 

själv sådär ha alla roller utan kanske skönt för en elevassistent att få ett tydligt uppdrag 

att få upp det på en smartboard där det är lite stort också sådär att. Man skulle kunna 

involvera dem i uppdraget. (F4) 

 

Här ges exempel på aktionsforskningens kollegiala lärande: lärarna hjälper varandra 

och ger varandra nya idéer. Utsagorna belyser också svårigheterna med att modellera 

strategierna. Vi återkommer till detta i vår resultatdiskussion i kapitel 6. 

 

5.2 RU - hinder och möjligheter 

Vilka hinder och möjligheter med metoden RU beskriver då lärarna att de upplever? 

Vi kan efter vår studie konstatera att lärarna huvudsakligen ser möjligheter med 

metoden: framför allt är det den gemensamma läsupplevelsen, och det lärande i det 

sociala samspel som RU upplevs skapa, som lärarna upplever som positiv. Dessa 

aspekter berör vi i detta avsnitt under rubrikerna Läsupplevelsen, Högläsningen och 

Lärandet elev till elev. De identifierar dock även några aspekter av RU som de 

upplever som hinder, eller aspekter som kan ge upphov till både hinder och 

möjligheter. Dessa aspekter har vi valt att kategorisera under rubrikerna Strukturen, 

Kontexten och Talutrymmet. 

 

5.2.1 Läsupplevelsen 

Under fokusgruppsamtalen framkom flera exempel på hur RU möjliggör en 

gemensam läsupplevelse i klassrummet, något som ses som mycket positivt med 

metoden.  Särskilt Lärare 3 har märkt detta i sitt klassrum:  

 

L3: Att man får en upplevelse. En läsupplevelse. (F4) 

 

Läsupplevelsen stannar inte bara i klassrummet, utan blir något som eleverna bär med 

sig. 

 

L3: Och jag kände ju långt efter lektionen också att de kunde prata om den här texten 

och de här olika personerna i texten och de ställde frågor om vad som skulle hända och 

nästa kapitel och… de blev ju väldigt involverade i texten som jag är säker på att om jag 
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bara hade högläst från början till slut så hade inte detta skett på det sättet tänker jag. De 

fick ju väldigt mycket hjälp också in i vad texten handlade om. (F3) 

L3: Och sen den där känslan när man får det gemensamt. […] Men det här när man 

liksom… snacket kan gå vidare ut i korridoren och så där, det är rätt så häftigt. (F4) 

 

Den gemensamma läsupplevelsen, och det lärande i det sociala samspel som RU 

upplevs skapa, både i och utanför klassrummet, upplever lärarna som positiv. Detta är 

något som lärarna framhåller vid upprepade tillfällen under aktionsforskningens gång. 

 

5.2.2 Högläsningen 

Lärarna upplever också att en möjlighet med RU är att metoden med hjälp av 

högläsning kan utveckla eleverna språkligt: 

 

L3: Men en del kan ju ha en förmåga att ta till sig text fast de inte själva… kan den här 

mekaniskt men kan ändå ta till sig text muntligt och utvecklas språkligt ändå och då 

kommer man ju lite längre än om man skulle ha suttit ensam och tagit till sig texten 

genom sin egen läsning. Man får liksom en skjuts eller så. [...]  

L2: Men jag som har en hos mig som inte läser så speciellt hon blir ju otroligt hjälpt av 

att nån annan eller jag läser texten och är ju direkt med in i sammanhanget. Och det 

hade hon ju aldrig varit om hon skulle ha hållit på att ljuda den här texten. Då hade 

det… jag vet inte ens om hon hade förstått nån mening. (F5) 

 

Även en icke-läsande elev får således ta del av läsupplevelsen, och ökad möjlighet till 

lärande, något den annars skulle ha gått miste om: 

 

L3: Jag vet inte det kanske inte hör ihop med det här som ni säger men det som har 

känts bra med att jobba med lässtrategierna och med texter på det här sättet är ju att 

även en icke-läsande elev får ut, tänker jag, mycket mer av texten. (F5) 

 

5.2.3 Lärandet elev till elev 

Att man får texten uppläst är således något som ger en läsupplevelse och bidrar till 

elevernas lärande. Lärarna lyfter också fram att möjligheten med RU att metoden 

hjälper eleverna att lära av varandra, att man blir ”hjälpt av att göra det i grupp” och 

att ”andra är med och hjälper till”: 

 

L3: Man blir ju väldigt hjälpt av att göra det i grupp och av att andra är med och hjälper 

till i ordförklaringar och så om man inte själv är så stark. Och att man får texten uppläst 

och så vidare… Man kan komma ganska långt utan att vara själv läsande liksom. Det 

tyckte jag var roligt. (F5) 
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Lärarna återkommer flera gånger under fokusgruppsamtalen till att RU-metoden och 

textsamtalet bidrar till att eleverna kan hjälpa varandra i deras gemensamma lärande; 

att de har ”draghjälp av varandra”; att de ”drar” varandra:  

 

L3: Det är ju olika vad man klarar… det blir ju så i en grupp. Men de drar ju de andra, 

de där tre.  

(F3) 

- - -  

L2: Våra elever… 

L3: … får ju draghjälp av varandra. (F4) 

 

Detta framhålls också som en skillnad mellan den en-till-en-undervisning som L1 har 

med sin elev och L2 och L3 som har klassundervisning. Det kan ibland upplevas 

lättare att bedriva RU i en grupp av elever, där eleverna bidrar med ”draghjälp”: 

 

L1: Men det är klart att när ni har klasserna då har ni draghjälp utav de andra. 

L3: Absolut, jag skulle just säga det.  

L1: Och då kanske det är lättare. (F4) 

 

5.2.4 Strukturen 

Vi har nu beskrivit några av de möjligheter som lärarna i vår studie har framhållit med 

RU-metoden. Lärandet som läsupplevelsen och högläsningen möjliggör, och det 

sociala samspelet och ”draghjälpen” som eleverna kan ge varandra upplevdes av 

lärarna i vår studie som mycket positivt. De identifierar dock även några aspekter av 

RU som de upplever som hinder, eller aspekter som kan ge upphov till både hinder 

och möjligheter. RU-metodens hela struktur, där texten delas upp i mindre stycken, 

uppfattas av lärarna som både positivt och negativt, både som en möjlighet och ett 

hinder. En möjlighet med RU-strukturen är att den är tydlig och skapar trygghet, för 

både lärare och elev: 

 

L3: Och självklart så för varje gång som man gör det så blir det en trygghet för eleven, 

och en trygghet för mig, och det är alltid gynnsamt kan jag känna. Nu är det det här vi 

ska göra, man vet vad som förväntas vad som kommer ungefär och då blir det bättre 

innehåll upplever jag. (F4) 

 

RU-strukturen upplevs som en “trygghet” som gör det tydligt för både elever och 

lärare vad som ska göras under lektionen. Detta kan även kopplas till bilden på 

figuren Spågumman som samma lärare upplevde som något att “hålla sig i” (jmf 

avsnitt 5.1.2.2). Det leder också till ett “bättre innehåll”. 
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Själva RU-strukturen kan dock även upplevas som ett hinder eftersom läsningen av 

texten blir så “upphackad”: 

 

L1: “Jag tror att det är det här momentet som tröttar ut dem. Att vi hackar upp det. Även 

om de inte förstår texten så känns det som om de är så väldigt vana vid att det läses 

hemma och hela böcker och så där va… och kanske inte så mycket förklaringar. Jag vet 

inte, som sagt filmer som visas, det är ju ingen som går in och stänger filmen stup i 

kvarten och förklarar. Utan det blir en helhet, barn är mer vana med det. Och det här blir 

väldigt tröttande att komma ihåg: nu stoppar vi, vad hände innan, var är vi nu? Så jag 

läser om det. (F5) 

 

Detta, att texten blir “sönderhackad” och att det är lätt att fastna i sidospår, 

återkommer också lärarna till i en diskussion angående svårigheterna med att lära ut 

strategin reda ut:  

 

[Fråga från oss uppsatsförfattare:] Finns det en risk att man går för mycket in i det där 

då? Nu när vi pratade om… nu hamnar vi i detaljerna kring den här björken eller tallen 

eller plinten… eller vad det kan vara. 

L1: Det finns en risk. 

L3: Absolut. 

L2: Ja, ja. Och det kände ju jag. 

L3: Det kände jag också. 

L2: Och då försvinner ju fokus ifrån texten, och så är det ju plinten eller tallen. 

L3: Och våra elever då som man… för oss så är det en parentes, vi kan hålla kvar 

minnet. Här är en parentes, jag ska återgå till… Men för de har det blivit huvudspåret då 

plötsligt och det andra är borttappat. 

L2: Skulle man fråga dem vad vi gjorde förra gången så skulle de säga “tall”, och det 

var liksom… 

L1: Det blir så sönderhackat. Det är därför jag tyckte att man måste få ett sammanhang 

genom att läsa texten igen. Kanske flera gånger repetera den. (F4) 

 

Lärarna ger under fokusgruppsamtalen varandra exempel på hur den upphackade 

texten ändå kan ges mening och helhet genom att läsa den upprepade gånger för 

eleverna. Man kan enligt lärarna återkomma till texten i slutet av veckan och 

förslagsvis läsa den i sin helhet som avslutning på skolveckan. Detta ger eleverna den 

repetition som krävs för ordförståelsen och ger samtidigt en mer sammanhängande 

läsupplevelse. 

 

5.2.5 Kontexten 

Lärarna har under aktionsforskningens gång ökat sin medvetenhet kring några 

kontextuella faktorer som påverkar RU-undervisningen: faktorer som kan vara både 
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hinder och möjligheter. Elevernas rumsliga placering, elevernas grad av aktivitet 

samt gruppsammansättningen och tryggheten i gruppen påverkar undervisningen, 

enligt lärarnas beskrivningar. L2 ändrade elevernas rumsliga placering till sin andra 

lektion så att de hade lättare att se varandra under samtalet, något som påverkade 

undervisningen positivt: 

 

L2: Och jag, jag tror att det påverkar för de sista två gångerna har vi suttit runt vårt stora 

bord istället för att jag hade dem framför mig och det blir ett annat samtal när man sitter 

närmre varandra så. Så har man möjlighet att kunna sitta vid ett annat bord och inte bara 

sitta i bänkarna så är det bra. […] Det blir en annan typ av samtal. 

L3: Det håller jag med om. (F4) 

 

Detta är något som L2 återkommer till: 

 

L2: När man satt som jag gjorde så kunde jag ge alla ordet… även om de bara höll med 

så fick de tid på sig och alla fick prata. Och fortsätter man med det så blir ju det också 

en naturlig del att alla får ta plats. (F6) 

 

Även elevernas grad av aktivitet påverkar undervisningen. Eftersom RU i hög grad 

bygger på att eleverna är aktiva berördes detta i stort sett under alla fokusgruppsamtal. 

Detta tycks vara en utmaning för lärarna: passiva elever upplevs som ett hinder. 

Lärarna beskriver hur elevernas grad av aktivitet påverkade lektionerna:  

 

L1: Han blev lite trött på slutet. När det var tio minuter kvar då orkade han inte mer. 

L2: Det blev en intensiv typ av lektion, många dippar ju. (F2) 

- - - 

L3: Nu var det en 5-grupp. Två fixar det som jag ser det, en hade ju behövt göra det en 

till en om jag skulle kunna ha fått riktigt fram och nå den eleven. För jag känner det är 

det också, de är på så olika nivåer i det här så att man tappar då… jag tappade ju 3 av 5. 

(F5) 

 

I Lärare 3:s loggbok kring denna lektion kunde vi läsa följande:  

 

“1 elev satt och bet i kortet, 1 elev somnade, 1 elev “fattade ingenting”, 2 elever aktiva, 

deltog, PUH!!”.  

 

Uttalandet i loggboken beskriver väl hur frustrerad L3 kände sig efter en lektion där 

hen upplevde att eleverna inte deltog aktivt i den utsträckning som läraren hade 

önskat.  

 

Lärarna identifierar också gruppsammansättningen som både ett hinder och en 

möjlighet. Dels måste eleverna vara aktiva, men även tryggheten i gruppen spelar stor 
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roll för att RU ska bli verkningsfullt. L3 valde att plocka bort en elev ur gruppen av 

denna anledning för att istället genomföra lektionen med denna elev separat, med 

endast en klasskamrat, vid ett senare tillfälle. Så här gick resonemanget: 

 

L1: Ja, men det är väl meningen med allt att barnen ska bli mer öppna och… i de här 

samtalen. Det är ju liksom en trygghet de kan ta fram sen då när de diskuterar med 

varandra… då måste de ju ha något att säga… 

L3: Det handlar ju mycket om den här grundkänslan i gruppen att få kunna säga vad 

man tycker. Jag kommer inte ha [elev] i gruppen när jag gör det här, för då blir det 

inte... Det är mycket gruppdynamik om man ska våga säga sin mening. (F1) 

 

Gruppstorleken är också något som lärarna anser påverkar gruppdynamiken, och som 

upplevs vara ett hinder för RU-metoden om grupperna blir alltför stora: 

 

L2: Så… Och att man om man delar in dem i grupper delar in dem på ett sätt som man 

vet att då vågar de här personerna prata… Det är inte alltid vi har möjlighet men kan 

man så… (F3) 

- - - 

L2: och jag skulle vilja prova… idag har jag suttit… de har varit runt sex personer eller 

fem men det vore kul att göra det med två eller tre. Och då får man ordna det med 

assistenter och så man kan ha en mindre grupp för då tror jag att en del av dem skulle 

prata på ett annat sätt. (F6) 

 

5.2.6 Talutrymmet 

Slutligen är lärarna oroliga för att själva utgöra ett hinder för RU-undervisningen, och 

detta har med talutrymme att göra. Här kan vi se skillnader i lärarnas utsagor som 

vittnar om olika förhållningssätt till hur man själv som lärare gör insteg i det som 

borde vara elevernas talutrymme, och här utgör RU både hinder och möjligheter. L3 

tar talutrymme i anspråk när hon modellerar strategin åt eleverna när de behöver 

ytterligare stöttning, och ser positivt på detta: 

 

L3: Jag kände att den andra gruppen, den som var detektiver då, ja, det har jag nämnt att 

det blev ju för långt stycke att komma ihåg svåra ord. Och jag tog upp det då som jag 

kunde tänka mig att de skulle kunna tycka vara ett svårt ord, eller uttryck var det väl den 

här gången… ”komma till kritan” var det väl den här gången. Så fick jag gå in och vara 

detektiv istället, det kände jag ju att det blev för svårt för eleverna. Jag räddade det på 

det sättet. 

 

L3 ”räddar situationen” åt eleverna: hon tar genom modelleringen upp talutrymme, 

vilket är något som man som lärare måste göra enligt RU-metoden. Själva idén med 

modelleringen är ju att stötta eleverna att ”bli spågummor” eller ”bli detektiver”, 

vilket, när eleverna inte klarar detta, kräver att läraren måste ”gripa in” och ge mer 
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stöttning genom att själv återigen modellera strategin, något som kan uppfattas som 

att man ”inkräktar” på elevernas talutrymme. L2 funderar också kring talutrymmet i 

klassrummet, men ser en risk med att själv prata för mycket:  

 

L2: Jag tycker att det är svårt. Det är lätt att ta över och inte… När de var lite 

trögjobbade som de var igår… då vill man liksom hjälpa dem på traven. … Så jag 

tyckte att de det blev ett bra samtal det kommer på… Man får verkligen… Jag måste 

backa för det är så lätt att lägga orden i mun på dem.  

L2: Och sen så introducerade vi den här reportern hur man ställer frågor och vad gör en 

reporter och så där. Och då då var det också frågor Lars fick syn på en knotig tall. Vad 

är knotig? Och då var det ju nån elev som hade...  för det kan jag ju tycka ibland att man 

är för snabb på att gå in och prata… (F3) 

 

Läraren behöver enligt L2 ”backa” för att inte ”ta över” och ”lägga orden i mun” på 

eleverna. Enligt detta sätt att resonera utgör således modelleringen inom RU en risk 

att inkräkta alltför mycket på elevernas talutrymme. 
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6. Diskussion och slutsatser 
I detta avslutande kapitel diskuterar vi kortfattat vår metod och vårt resultat, 

sammanfattar våra slutsatser samt ger förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Inom ramen för speciallärarutbildningen på Stockholms universitet har 

aktionsforskning rekommenderats som en lämplig metod. Aktionsforskning som 

metod anser vi, efter genomförd studie, kan vara givande för utveckling av den egna 

praktiken. Vi valde att samla lärarna till fokusgruppsamtal efter varje genomförd 

lektion/aktion för att de skulle kunna reflektera kring den genomförda lektionen och 

planera kommande lektioner tillsammans. Lärarna framhöll också återkommande att 

det var givande att få samlas och utbyta erfarenheter kring en särskild fråga, i det här 

fallet RU. I de gemensamma samtalen kunde vi se att lärarna fick stöd av varandra i 

såväl praktiska som pedagogiska frågor. Vi såg också en antydan till etablering hos de 

deltagande lärarna av ett gemensamt språk om läsförståelse. 

 

Vi som uppsatsförfattare har också lärt oss mycket av denna studie. Eftersom vi båda 

har gjort studien på samma skola och genomfört alla samtal tillsammans har det också 

inneburit ett kollegialt lärande oss emellan. Vi har haft möjlighet att planera och 

reflektera i direkt anslutning till samtalen, vilket har underlättat analysen. Vi tror att 

detta också har höjt kvaliteten på samtalen och gett positiva effekter på vår 

aktionsforskningsstudie. 

 

Vår aktionsforskning pågick emellertid under en kort period. Lärarna hann inom tiden 

för studien genomföra fyra lektioner/aktioner. Detta är en alltför kort period för att 

hinna introducera alla lässtrategier som används inom RU. Eleverna hann inte heller 

lära sig innebörden av strategierna tillräckligt väl för att självständigt kunna leda 

textsamtalen. För att verkligen kunna påvisa vilka effekter RU kan ha för elevernas 

läsförståelse hade studien behövt pågå under en längre tid och ha ett annat fokus. Vi 

har istället valt att fokusera på lärarnas beskrivningar av undervisningen, och har via 

aktionsforskningen velat utveckla verksamheten. 

 

Vårt syfte med en kvalitativ aktionsforskningsstudie av detta slag har inte varit att dra 

generaliserbara slutsatser, utan har istället varit att lyfta fram och ge en inblick i hur 

några enskilda lärares resonerar kring sin läsförståelseundervisning. Vi kan bara 

hoppas att studiens resultat kan vara värdefullt även för andra. Gällande noggrannhet, 

trovärdighet och giltighet inom fenomenografi handlar det, som Alexandersson 

(1994) poängterar, främst om att se huruvida de teman eller beskrivningskategorier 

vari utsagorna kategoriseras verkligen överensstämmer med informanternas 
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uppfattningar. Eftersom vi i vårt metodkapitel försöker beskriva vårt tillvägagångssätt 

så tydligt som möjligt, samt att vi i vårt resultatkapitel hela tiden har försökt 

underbygga med citat från vårt faktiska fokusgruppsmaterial, bör det vara möjligt att 

kunna följa hur våra tolkningar har gjorts utifrån lärarnas utsagor, och huruvida de 

kan anses rimliga. 

 

Ett alternativ till fokusgruppsamtal hade kunnat vara intervjuer. Eftersom vi med vår 

studie ville främja det kollegiala lärandet valdes dock intervjuer bort. Som 

komplement till fokusgruppsamtalen valde vi istället att ge de deltagande lärarna 

loggböcker, detta mycket på grund av den begränsade tiden som vi hade till 

förfogande. 

 

Den tidigare forskning som vi tar upp har vi funnit genom att söka vetenskapliga 

artiklar via Stockholms Universitetsbibliotek och databaserna EBSCOhost och ERIC, 

med avgränsningen full text och peer-reviewed. Vi har även använt sökfunktionen på 

avhandlingar.se. I relation till vår studies syfte använde vi sökorden: reciprocal 

teaching, special education, intellectual disabilities, reading och reading 

comprehension, i olika kombinationer, samt motsvarande svenska ord. Vi har också 

använt oss av s.k. kedjesökning, d.v.s. vi har tittat i litteraturlistor i 

forskningsöversikter, avhandlingar, uppsatser, studentlitteratur, artiklar och rapporter 

för att hitta relevant litteratur. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Som vi har sett ska utbildningen i grundsärskolan erbjuda “rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva” (Skolverket, 2011a, s. 8). Vilket lärande möjliggörs då av 

RU? I vårt resultat framkommer att de deltagande lärarna upplever att reciprok 

undervisning kan vara en metod som ökar dessa möjligheter. RU kan enligt lärarna i 

fokusgruppsamtalen erbjuda en gemensam läsupplevelse som kan öka lärandet, både 

lärare till elev och elev till elev. RU tycks också vara en metod för att lära ut 

lässtrategier på ett effektivt sätt. I arbetet med modelleringen av strategin förutspå 

kunde, enligt lärarnas utsagor samt våra observationer, samtliga elever vara med och 

ta till sig lässtrategin. Eleverna tycks också ha tagit till sig ett nytt sätt att tänka kring 

hur man kan samtala kring en text; vad ett strukturerat textsamtal kan innebära. RU 

tycks därmed vara en metod som kan möjliggöra det som Skolinspektionen (2010; 

jmf Berthén, 2007) framför som kritik mot svenskundervisningen i grundsärskolan, 

nämligen att elever i grundsärskolan genom RU faktiskt kan ges chansen att få en 

läsupplevelse och bearbeta den lästa texten tillsammans.  

 

Vårt resultat visar att metoden RU – en metod som vi har sett går att knyta till whole 

language-perspektivet på läsning (jmf avsnitt 3.4.3) – enligt lärarnas utsagor kan vara 

gynnsam i grundsärskolan eftersom den möjliggör att även icke-läsare kan få tillgång 
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till läsning, text, litteratur och läsupplevelser. Genom högläsningen får eleverna 

tillgång till ett mer avancerat textinnehåll, något som lärarna i vår studie upplever 

engagerar eleverna (jmf Lundberg & Reichenberg, 2013; Westlund, 2009). 

Högläsningen ger eleverna ett ökat utbud av texter som intresserar eleverna mer än 

om de skulle läsa på egen hand: RU-lektionerna beskrivs av en lärare i vår studie som 

en “läsupplevelse” som “följer med eleverna ut i korridoren”. 

  

Lärarna anser att RU, med sin explicita karaktär, möjliggör ett ökat lärande hos 

eleverna genom att de får närma sig strategianvändning och metakognitivt tänkande; 

att eleverna kan lära sig att tänka kring sitt eget tänkande: “vi är ute efter det… att få 

igång deras tankar” (jmf avsnitt 5.1.1). RU upplevs också gynnsam eftersom metoden 

ger läraren en tydlig möjlighet till scaffolding. Lärarnas beskrivningar visar hur själva 

modelleringen inom RU utgör stöttning för eleverna, där t.ex. tänka högt och 

mönstermeningar stöttar eleverna i deras strategianvändning. Vårt resultat går således 

tydligt att koppla till det sociokulturella perspektivet på lärande och Vygotskijs tankar 

om den proximala utvecklingszonen (jmf avsnitt 3.2.3). Lärarna i vår studie beskriver 

hur de ger eleverna mycket stöd i början och hur de har ambitionen att under studiens 

gång gradvis avveckla sitt stöd. Eleverna ska i sin läsning vara aktiva deltagare i 

meningsfulla sammanhang, och RU-undervisningen upplevs av lärarna i vår studie 

som motiverande för eleverna och möjliggör lärande i samspel (jmf Clay 2004; 

Lundberg & Reichenberg 2013; Skoog 2012; Tjernberg 2016). Lärarnas 

beskrivningar av sitt arbete med RU visar även att metoden är relativt lätt att ta till sig 

som pedagog: det tycks enligt lärarna inte särskilt problematiskt att förklara begrepp 

som “strategi”, samt vad en strategi är och hur den kan användas när man läser. Detta 

upplevs inte svårt att förklara för elever i grundsärskolan: “man ska inte vara rädd för 

såna ord”; “barn kan lära sig” (jmf avsnitt 5.1.1). Lärarna är inte rädda för att utmana 

sina elever.  

 

Vårt resultat visar dock också att det finns vissa förutsättningar som måste uppfyllas 

för att RU ska fungera väl. Lärarna beskriver hur de ser en risk att texten ska bli 

alltför upphackad när högläsningen stannar upp och eleverna ska förutspå eller reda 

ut oklarheter, och att läsupplevelsen därmed går förlorad och eleverna riskerar att 

tappa fokus. Lärarna lokaliserar också vissa kontextuella förutsättningar (rumsliga 

aspekter, gruppsammansättning, elevaktivitet, gruppstorlek) för att RU ska fungera 

väl. De är också medvetna om risken att själva uppta alltför mycket talutrymme. 

Dessa svårigheter är också något som vi har sett i våra lektionsobservationer. Som vi 

beskriver i avsnitt 5.1.2.3 så upplever lärarna svårigheter med modelleringen av 

lässtrategin reda ut. Vi såg att modelleringen “krockade” med lärarnas tidigare 

erfarenheter av att undervisa i läsförståelse, där de “i alla tider har förklarat ord”, och 

att detta inte innebär något nytt. Vårt resultat, anser vi, visar att lärarnas invanda sätt 

att förklara svåra ord för eleverna utgör ett hinder för dem när lässtrategin reda ut ska 

modelleras. En anledning till lärarnas arbetssätt gällande detta kan vara att man vill 

undvika problemet med att texten blir alltför upphackad: L2 beskriver t.ex. hur hon 
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själv “håller kvar tummen” vid de svåra orden som ska förklaras, så att de kan “prata 

om det efteråt”. Ytterligare en anledning, som lärarna själva är inne på när det gäller 

talutrymme, och som även styrks av våra observationer, är att läraren själv också ofta 

tyvärr fastnar i sidospår. När svåra ord dyker upp i texten (i vårt resultat förekommer 

t.ex. “tall” och “plint”) upplever sig lärarna behöva förklara orden för eleverna. 

Problemet, som vi ser det, är att lärarna tycks vara vana vid att själva förklara svåra 

ord för eleverna, vilket då också är det de gör, istället för att undervisa eleverna i hur 

de själva kan tänka. L1 modellerar dock reda ut med hjälp av en iPad, och delar med 

sig av detta till övriga lärare, vilket ökar lärarnas kunskaper till möjliga vägar att 

modellera strategin. Här såg vi att det kollegiala lärandet i fokusgruppen fungerade 

väl.  

 

Till skillnad från modelleringen av strategin reda ut upplevde ingen av lärarna några 

särskilda svårigheter när det kom till att lära ut strategin förutspå. De upplevde att 

eleverna svarade an bra och var engagerade och motiverade: eleverna tyckte att det 

var roligt att gissa och tänka på vad boken skulle handla om eller vad som skulle 

hända härnäst i texten. Som vårt resultat visar beskriver lärarna sitt sätt att modellera 

strategin förutspå mycket olika. L1 och eleven iklädde sig rollen som “spågumma” 

och “spågubbe”, något som L3 också gjorde, som modellerade genom att tänka högt 

och erbjuda mönstermeningar. L2 beskrev mer vad en spågumma gör, och 

modellerade därmed i mindre grad, något som kan ha berott på att L2 missade 

planeringen kring lektion 1 i F1 (jmf 5.1.1).  

 

Vi märkte under vår studie att några av de skillnader i hur lärarna modellerade 

strategierna går att utläsa i deras användning av bilder och figurer. Som vi har sett kan 

vi urskilja både ett betraktande sätt att förhålla sig till bilden/figurerna och ett 

iklädande av själva rollen (jmf 5.1.2.1). Att modellera strategierna är ju RU:s kärna, 

d.v.s. försöka få eleverna att tänka på ett visst sätt. Som vi har sett i vår studie är 

kanske den största svårigheten med RU hur man ska förhålla sig till införlivandet av 

strategierna hos eleverna. Hur får man eleverna att införliva lässtrategierna på bästa 

sätt? Hur vet man att de verkligen har införlivat lässtrategierna? Enligt våra 

observationer tycks det vara svårt för lärarna att modellera strategierna på det sätt som 

RU faktiskt föreskriver, nämligen att “tänka högt” m.m. L1 tänker högt genom att 

själv, tillsammans med eleven, låtsas vara figuren, d.v.s. mer anta ett förhållningssätt 

där man ikläder sig rollen. Detta kan således utgöra en risk inom RU: att 

användningen av bilder och figurer riskerar att användas på ett felaktigt sätt (jmf 

Reichenberg & Lundberg, 2011). En slutsats som vi kan dra utifrån vårt resultat är att 

det tycks vara mer effektivt och värdefullt för eleverna när de ska införliva sättet att 

tänka att de, tillsammans med läraren, ikläder sig rollen, snarare än att “tillkalla” 

karaktären (spågumman/detektiven etc.), som “ska hjälpa till” att förutspå/reda ut, etc. 

Lärarna i vår studie valde ju bort handdockorna av just denna anledning - “det blir så 

mycket relation” (jmf 5.1.2.2) - något som tycks ha varit ett genomtänkt val. Kanske 
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kan det därför vara lättare för eleverna att ta till sig strategierna genom att klä ut sig 

(t.ex. hattar som eleverna kan ha på sig, olika hattar för olika roller) och/eller använda 

konkreta föremål/artefakter såsom spåkula, förstoringsglas, mikrofon och lasso (jmf 

Stricklin, 2011; Alfassi m.fl., 2009)?  

 

6.3 Slutsatser 

Vi har med vår studie kunnat konstaterat följande: 

 

 Reciprok undervisning, utifrån några lärares uppfattningar, tycks fungera väl i 

grundsärskolan, både på mellan- och högstadiet.  

 Det går enligt vårt resultat att koppla RU till ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och till ett whole language-perspektiv på läsning. 

 RU tycks ge lärare ökade möjligheter att genom scaffolding ge eleverna 

tillgång till lässtrategier. 

 RU kräver vissa kontextuella förutsättningar, som t.ex. elevernas rumsliga 

placering, elevernas grad av aktivitet samt gruppsammansättningen och 

tryggheten i gruppen. Metoden tycks dock fungera väl i olika stora grupper, 

och även i en till en-undervisning. 

 RU möjliggör en gemensam läsupplevelse som via högläsning ger elever som 

inte läser själva tillgång till olika sorters texter och textbearbetning. RU tycks 

också öka möjligheten att elever kan lära av varandra. 

 RU framstår som en tydlig och relativt lättillgänglig metod för lärare, men det 

krävs att man som lärare noggrant sätter sig in i metodens tillvägagångssätt.  

 Modelleringen av strategierna tycks kräva mycket planering och behöver 

genomföras på ett genomtänkt sätt. Strategin förutspå tycks vara lättare att 

modellera än strategin reda ut. 

 Svårigheter med RU är att läsupplevelsen riskerar att bli alltför upphackad. 

Även lärarens talutrymme riskerar att öka på bekostnad av elevernas. 

 Lärarna i vår studie använde bilder och figurer som symboler för strategierna 

på olika sätt. Att ”ikläda sig rollen” tycks vara mer gynnsamt för att införliva 

lässtrategierna än att ”tillkalla” figuren. 
 

Vi hoppas att vår studie kan bidra med insikter kring de utmaningar man som 

speciallärare i grundsärskolan kan ställas inför när man introducerar RU för sina 

elever. Vi har här visat att metoden RU ändå tycks fungera väl för grundsärskolans 

elever, och vi tror att metoden har potential att passa de flesta elever i olika åldrar. Vi 

hoppas att man av vår studie kan bli inspirerad till att använda RU i sin undervisning, 

både i grund- och gymnasiesärskolan, samt övriga skolformer, också om man arbetar 

med elever en till en. RU som metod tycks vara tillåtande på det sättet: det verkar gå 

att arbeta med RU i många olika slags grupper där förutsättningarna kan se olika ut.  
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6.4 Förslag på vidare forskning 

Vi har i vår studie sett att RU kan vara en möjlig metod för att bearbeta texter och 

kanske även öka läsförståelsen hos elever i grundsärskolan. Vi tror att det skulle vara 

intressant att forska vidare kring hur själva förmedlingen och införlivandet av 

strategier kan ske inom RU. Det skulle vara intressant att följa en grupp elever som 

använder RU under en längre tid. Vår studie kom inte så långt att eleverna själva till 

fullo hann lära sig att leda textsamtalen, något som skulle vara intressant för vidare 

studier. Vi upptäckte att de bilder som vanligtvis används var ett stöd, men att de 

också riskerade att störa när eleverna själva skulle införliva strategierna, något som 

också kräver vidare forskning. Valet av lämplig litteratur till RU-lektioner är också 

något som denna studie inte berör, men som skulle kunna ligga till grund för vidare 

forskning. 
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Bilaga 1: Missivbrev 
 

Hej! 

Vi är två lärare i grund- respektive gymnasiesärskolan som vidareutbildar oss till 

speciallärare med specialisering utvecklingsstörning på Stockholms universitet. 

Denna termin ska vi skriva examensarbete på avancerad nivå och har bestämt oss för 

att göra en aktionsforskningsstudie om läsförståelse och s.k. reciprok undervisning. 

 

Syftet med uppsatsen 

Syftet med vår uppsats är att beskriva hur lärare i grundsärskolan kan arbeta med 

metoden reciprok undervisning och därigenom utveckla sin undervisning i 

läsförståelse.  

 

Vad innebär deltagandet i aktionsforskningsstudien 

För elevernas del innebär det att två till tre lektioner kommer att spelas in (endast 

ljud). Vi kommer att finnas i klassrummet som observatörer vid dessa tillfällen men 

undervisningen genomförs av ordinarie lärare.  

Lärarna kommer utöver detta delta i fokusgruppsamtal.   

 

Deltagandet är konfidentiellt 

Allt material som handlar om vilken skola, namn på lärare och elever kommer att 

hanteras anonymt i enlighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. 

Ljudupptagningarna kommer endast att användas i studiesyfte och kommer att 

förstöras när examensarbetet är formellt godkänt.  

 

Deltagandet är frivilligt 

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien om 

du önskar. 

 

Om ni har frågor, är du välkommen att kontakta oss: 

Cecilia Södergren    Erik Bergendal 

e-post: xxx, tel: xxxx-xxxxxx  e-post: xxx, tel: xxx-xxxxxxx 

 

Du kan också kontakta vår handledare Kajsa Falkner, kajsa.falkner@specped.su.se. 

Vi avser att genomföra studien under september-oktober 2016. Vi ser fram emot er 

medverkan! 

 

Tack på förhand!  /Cecilia och Erik 

  

mailto:kajsa.falkner@specped.su.se
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Till samtliga vårdnadshavare gick även följande kompletterande och mer kortfattad 

och lättfattlig information ut via klassens veckobrev: 

 

- - - 

 

… Med i utskicket finns även ett så kallat missivbrev. Detta gäller en studie av 

läsundervisningen i ert barns klass som jag håller i tillsammans med en lärare (och 

speciallärarstudent) från [skola xx]. Tillsammans kommer vi att undersöka hur lärarna 

på grundsärskolan arbetar med läsförståelse i sina klasser.  

 

För elevernas del innebär det inget aktivt deltagande – allt fokus ligger på läraren och 

framförallt på planeringen av undervisningen. Eftersom det kan förekomma 

ljudupptagningar (ej film) så vill jag gärna informera er om detta. Om någon inte vill 

att ens barn är med på ljudupptagningar (helt anonyma) så respekteras detta givetvis 

och vi ser till att ordna detta. Materialet kommer att behandlas helt anonymt, det går 

inte heller att ta reda på vilken skola materialet har inhämtats från. Även deltagande 

lärare är helt anonyma. Eleverna i [klass xx] har även fått med sig missivbrevet hem i 

pappersform.  

 

Vid frågor eller om man inte vill att ens barn ska medverka i studien – mejla mig eller 

ring/skicka sms till xxx-xxxxxxx. Deltagandet är helt frivilligt! 
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Bilaga 2: Innehållet i 

fokusgruppsamtalen 
 

Inledande möte 

 Presentation av 

aktionsforskning 

 Vad vill vi testa? Olika 

modeller för strukturerade 

textsamtal 

 Forskningsetik 

 Förfrågan om deltagande 

 Överenskommelser kring plats, 

tid och andra ramar kring 

möten och observationer 

 

Fokusgruppsamtal 1 

 Reciprok undervisning: hur ska 

den introduceras? 

 Modellerande 

 Symboler 

 Vilken strategi ska vi inleda 

med? 

 Begreppsdiskussion 

 Planering av lektion 1 

 Loggbok  

 

Fokusgruppsamtal 2 

 Utvärdering och reflektion 

kring lektion 1 

 Om modellering och om att 

själv vara modell 

 Planering av lektion 2 

 Strategin förutspå 

 Utöka med ytterligare en 

strategi 

 Samtal kring loggboken 

 

Fokusgruppsamtal 3 

 Utvärdering och reflektion 

kring lektion 2 

 Om elevsammansättning, 

lektionslängd, dagsform, 

tidpunkt på dagen för lektionen, 

klassrummets betydelse, 

elevplacering mm 

 Planering av lektion 3 

 

Fokusgruppsamtal 4  

 Utvärdering och reflektion 

kring lektion 3 

 Planering av lektion 4  

 Om modellering som verktyg 

och om att låta eleverna 

modellera 

 Symbolernas betydelse inom 

reciprok undervisning 

 Vilket lärande som möjliggörs 

för eleverna 

 Vilket lärande synliggörs med 

hjälp av reciprok undervisning 

 Hinder och möjligheter 

 

Fokusgruppsamtal 5 

 Utvärdering och reflektion av 

lektion 4  

 Vilka skillnader i 

undervisningen i läsförståelse 

går eventuellt att urskilja  

 Om modellering och symboler 

 Den egna utgångspunkten 

 RU:s relation till kursplanen i 

svenska  

 Hinder och möjligheter 

 

Avslutande möte     

 Avslutande reflektioner  

 

 



Bilaga 3: Mail till lärarna 

angående loggboksskrivande 
 

Hej! 

Vi har funderat lite kring loggböckerna... För att förenkla användningen av 

loggböckerna för er så föreslår vi att ni strukturerar ert skrivande enligt följande: 

Alt. 1: 

Vad gjorde jag på lektionen?- Vad vill jag diskutera med kollegorna? 

Alt. 2: 

Vad gjorde jag? Vad lärde jag mig? Hur lärde jag mig?/Varför? 

Alt. 3: 

Vad gjorde jag? Vad lärde jag mig? Vad kan detta leda till? Vad kände jag? 

 

Några stödfrågor för att göra loggboksskrivandet lättare... 

 

Vi är så glada att ni står ut med oss! Kul att ni är med! 

Vi ses på torsdag! 

 

Hälsningar Erik och Cecilia 
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Bilaga 4. Figurerna från En 

Läsande Klass 
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Bilaga 5. Figurerna från 

Läsfixarna 
 

 
 

”Läsfixarna”, från Natur & 

Kultur.  

 

T.h. handdockorna från samma 

förlag. 
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