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Sammanfattning 

Som avslutande examensarbete inom Speciallärarprogrammet med specialisering 

utvecklingsstörning 90 hp på Stockholms Universitet genomfördes en aktionsforskning 

tillsammans med kollegor på två skolor. Problemet som undersöktes var att ta reda på hur 

undervisning kan utformas för att utveckla bedömning av elevers förmåga att tolka text för 

elever som är mottagna i särskolan. Studiens resultat beskriver betydelsefulla kärnkategorier 

utifrån inspiration av grundad teori (GT) för att implementera reciprok undervisning (RU) 

som ett verktyg inom särskolan för att utforma undervisning som leder till aktiv bedömning 

av elevers förmåga att tolka text. Vi antar att studiens teoretiska modell även är användbar 

inom andra skolformer då RU- modellen används. 

 

Nyckelord 

Reciprok undervisning, läsförståelse, utvecklingsstörning, formativ bedömning, bedömning, 

aktionsforskning, grundad teori. 



 

 

Förord 

 

Vi vill tillägna våra deltagande kollegor ett varmt tack för att de tillsammans med oss 

genomförde denna studie. Dessutom vill vi tacka vår handledare Gabriella Höstfält för stöd, 

tydlig handledning och uppmuntrade ord under hela processen. Förutom det vill vi tacka alla 

våra nära och kära som stöttat oss då vi ägnat nästan all vår tid till att genomföra den. Det har 

varit ett intensivt, stimulerade och utmanande arbete. 
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Inledning 

Att kunna förstå vad man läser är en nödvändig förutsättning för “ett livslångt lärande och ett 

aktivt liv som samhällsmedborgare” menar Reichenberg (2012). En utav de viktigaste 

utmaningarna för lärarna i särskolan är att öka förutsättningarna i att undervisa elever med 

utvecklingsstörning i att tolka olika texter eftersom samhället idag förutsätter att alla 

medborgare kan ta till sig skriftlig information (Reichenberg, 2012). Individuella 

förutsättningar hos elever med utvecklingsstörning innebär att de har olika förmågor och 

möjligheter att tolka text. Det leder till att undervisningen behöver stödja eleverna utifrån 

individuella förutsättningar. Att kollegialt utveckla undervisningen och dessutom utveckla 

redskap i praktiken anses kunna leda till en förändring av elevernas kunskapsutveckling 

(Timperly, 2011).  

 

Enligt Wiliam (2013) behöver eleverna möta feedback som genererar tänkande som leder till 

självreflektion vilket leder till framsteg i lärandet. Tidpunkt för feedback är avgörande då 

eleven arbetar med ett problem. Konstruktiv feedback anses leda till snabbare utveckling 

därför att det ger mening och därigenom höjer elevernas prestationer och för lärandet framåt. 

Den formativa bedömningen handlar om att klargöra var eleven är på väg, var den befinner 

sig och vägen till nytt lärande (Wiliam, 2013). Enligt Reichenberg och Lundberg (2013) är 

lärarens medvetenhet om att utmana eleven att tänka lite till för att stimulera elevens 

utveckling i förhållande till sin proximala utvecklingszon. Det blir en utmaning för lärare 

inom särskolan eftersom det finns kognitiva svårigheter men anses inte vara en omöjlighet 

(Reichenberg och Lundberg, 2013). 

 

Enligt skollagen 3 kap.3 § “Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla 

de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så lång som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser” (SFS 2010:800). De nya läroplanerna Lgrsär 11 

(Skolverket, 2011) och Gysär 13 (Skolverket, 2013a) har kommit med tydliga syften och 

centrala innehåll som leder till mer konkreta kunskapskrav för varje ämne/ämnesområde. 

Målet med undervisningen är att utveckla eleverna förmåga att upptäcka, tillägna sig och 

använda ny kunskap för att kunna orientera sig i det föränderliga samhälle de lever i. Uppdrag 
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är att förmedla kunskaper i form av fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet vilka 

samspelar med varandra (Skolverket, 2011, Skolverket, 2013a). Enligt Skolverket (2013b) bör 

läraren tolka allt som eleverna presterar för att kunna bedöma elevers kunnighet. Bedömning 

ska syfta till att beskriva och värdera elevernas kunskaper och ska genom återkoppling kunna 

synliggöra lärandet utifrån elevernas praktiska kunskaper vilket också kan leda till utvärdering 

av undervisningen (Skolverket, 2013b). 

 

Enligt Reichenberg (2012) och enligt oss som antagit en forskarroll i denna studie, behöver 

elever med utvecklingsstörning god läsförståelse för att kunna öka sin delaktighet i samhället. 

Läsförståelse är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna ta till sig all information 

som både gäller en själv som individ och för att kunna vara delaktig i vad som sker och 

händer. Enligt Reichenberg och Lundberg (2013) är reciprok undervisning (RU) en möjlig 

modell för utveckling av elevernas läsförståelse. De fyra strategier som används i RU-

modellen innebär att eleverna ska kunna förutspå, ställa egna frågor, reda ut oklarheter och 

sammanfatta texters innehåll med egna ord. Den syftar till att utveckla elevernas kognitiva 

förmåga genom den ömsesidiga dialogen som leder till ett lärande tillsammans med andra. 

Genom dessa strategier blir eleverna mer aktiva och konstruktiva läsare (Reichenberg och 

Lundberg, 2013). 

 

Inom speciallärarprogrammet med specialisering utvecklingsstörning 90 hp tog vi del av 

Reichenbergs och Lundbergs (2013) tankar om hur undervisning genom strukturerade 

textsamtal kan stödja elevers utveckling och förmåga att tolka text. Vi började fundera på om 

RU skulle kunna användas som bedömningsverktyg som skulle kunna vara till hjälp för 

bedömning av hur elever med utvecklingsstörning tolkar texter. Under tidigare utbildning har 

vi kommit i kontakt med strukturerade textsamtal och såg då en utveckling och reflektion hos 

eleverna vilket innebar att de till viss del fick nya strategier för hur de kunde tänka. Genom 

den strukturerade undervisningen blev det möjligt för läraren att ta del av elevers kunskaper 

allt eftersom eleverna utvecklade sina kognitiva strategier och tankar om texters innehåll. Det 

synliggjorde elevernas kunskaper som då kunde bedömas på ett annat sätt än tidigare. Utifrån 

den erfarenheten ville vi implementera denna RU-modell genom handling tillsammans med 

våra kollegor för att utveckla kunskaper som kan komma att få betydelse för elever med 

utvecklingsstörning. Frågan är hur bedömning i klassrummet kan utvecklas genom att 



3 

 

eleverna undervisas enligt RU-modellen. Det vi önskar ta reda på är om elevernas förmåga att 

tolka text utvecklas genom att använda metoden.  

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka hur undervisning kan utformas för att utveckla bedömning 

av elevers förmåga att tolka text utifrån RU-modellen.   

 

För att besvara syftet blir våra frågeställningar;  

 På vilka sätt kan arbete utifrån RU-modellen bidra till att utveckla elevers förmåga att 

tolka text? 

 Hur kan undervisning utifrån RU-modellen utvecklas för att bedömning av elevers 

förmåga ska bli möjlig? 
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Bakgrund och tidigare forskning 

Litteratursökningen grundade sig på en kedjesökning utifrån Reichenberg och Lundberg 

(2013) och systematisk sökning i Stockholms universitets bibliotek i databasen ERIC, 

EBSCO och Google scholar. De svenska nyckelord som använt utifrån problemformuleringen 

var reciprok undervisning, läsförståelse, utvecklingsstörning, formativ bedömning, 

bedömning, aktionsforskning, grundad teori på engelska learning disabilities, reciprocal 

teaching, assessment, formativ assessment, reading comprehention, action research, grounded 

theory. 

 

En avgränsning gjordes utifrån det urval som framkom genom att använda nyckelorden 

reciprocal teaching och learning disabilities. Det visar sig att det finns begränsningar utifrån 

learning disabilities och att urvalet då inte blev så stort. Därför har vi även använt artiklar 

utifrån enbart reciprocal teaching vilket mer gäller för elever med svag läsförståelse och som 

vi funnit vara användbara även för undervisning av elever med utvecklingsstörning.  

Dessutom har kurslitteratur använts vilka har kompletterats med fler aktuella artiklar 

angående reciprok undervisning, bedömning och aktionsforskning samt artiklar från SAGE 

Encyclopedia of Action Research.  

Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt tar studiens stöd utifrån det sociokulturella perspektivet på 

lärandet för att undersöka hur undervisning kan utformas och även utveckla bedömning av 

elevers förmåga att tolka text.  

Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Dysthe (2003) sker lärande utifrån det sociokulturella perspektivet genom interaktion 

mellan individer och genom deras samspel. Dessutom är väsentliga faktorer i 

lärandeprocessen språk och kommunikation samt balansen mellan det individuella och det 

sociala. Det ovanstående spelar också en viktig roll i lärandemiljö. Dysthe (2003) menar att 

den kommunikativa processen är utgångspunkten för människors utveckling och lärande. 

Genom att delta, lyssna, samtala och härma tar individen del av förkunskaper och tidigare 

erfarenheter. Avgörande i processen är vilka möjligheter läraren ger till elever att lära i 

interaktion med andra. (Dysthe, 2003) 

Reichenberg och Lundberg (2013) hävdar att skolan måste förbereda eleverna för ett aktivt 

deltagande i samhället. För att nå detta krävs det en pedagogik där läraren i särskolan är en 

vägledare som modellerar och blir en förebild för att lärande ska ske. De menar en pedagogik 

som grundas i Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet där lärande och utveckling 

sker genom interaktionen mellan människor. För att skapa interaktion i undervisning behövs 



5 

 

aktiva elever, lärare och miljöer. Reichenberg och Lundberg (2013) menar att lärare i 

särskolan bör utmana elever i den närmaste utvecklingszonen och på det sättet ge eleverna 

möjligheter att visa vad de kan. (Reichenberg och Lundberg, 2013)  

 

Hattie (2012) påpekar att synligt lärande handlar om skickliga lärare som engagerar eleverna 

och som ser lärande utifrån elevernas perspektiv. Hattie (2012) påpekar att de väsentligaste 

faktorerna i elevernas lärande är interaktionen mellan elev och lärare, studiero och ett positivt 

klimat i klassrummet. De lärare som skapar positiva relationer med eleverna, genom en öppen 

och ömsesidig kommunikation om kunskapsinnehåll, undervisning och lärande, kan med stort 

sannolikhet leda till positiva effekter i elevernas skolprestationer. (Hattie, 2012)  

 

Håkansson och Sundberg (2012) framhåller att det i internationella studier, om undervisning 

för elever som är i behov av särskilt stöd, undersökts hur olika strategier och metoder kan 

påverka elevers lärande och utveckling. De menar att positiva effekter har framkommit genom 

undervisning som syftar mot speciella färdigheter och undervisning i flexibla grupper. Genom 

dessa grupper har man upptäckt en minskning av risk för elever att få dåligt självförtroende 

eftersom kamraters kunskaper blir en stor hjälp. (Håkansson och Sundberg, 2012)   

Läsförståelse  

Reichenberg (2014) menar att elever behöver känna igen sig i texten utifrån sina egna 

förkunskaper för att kunna förstå textens innehåll. Innehållet bör konkretiseras genom att text 

och bild ger en förförståelse och dessutom behöver svåra ord och begrepp förklaras. För att 

öka elevernas möjligheter att förstå, behöver texten noga avvägas så att förståelsen kan öka 

vilket underlättar för eleven att hålla kvar innehållet i arbetsminnet. Allt för långa och 

krångliga meningar ger en belastning som innebär att det blir svårt för eleven att komma ihåg 

vad som står. För att bli en aktiv läsare menar Reichenberg (2014) att eleven behöver 

undervisning och aktiv vägledning i hur den ska gå tillväga för att kunna förstå. Elever som 

fastnar i för svåra texter kan utveckla en passiv läsning vilket kan få stora negativa 

konsekvenser. Genom att avväga texter kan läraren i sin undervisning väcka läslust och 

nyfikenhet genom att fånga elevens intresse. De avvägningar som läraren behöver göra 

handlar om textens läsbarhet, hur den hänger samman och om den väcker elevens 

engagemang. (Reichenberg, 2014)  

 

Enligt Lundberg (2006) handlar det om att eleven bör läsa för att skaffa sig kunskap genom 

att ta tillvara förståelsen och bli medveten om när man förstår och inte förstår, dessutom vad 

som behöver göras för att förstå. Reichenberg (2014) menar att elever som har svårt att förstå 

innehåll i text oftast kan avkoda ord men att de inte förstår vad de läser. Då elever misslyckas 

försöker de att undvika att läsa vilket leder till att de presterar ännu lägre än vad de skulle 

kunna göra. Enligt Reichenberg (2014) behövs tydliga bilder som kan åskådliggöra textens 

budskap därutöver behövs vägledning och inte allt för många nya krångliga ord för att eleven 

inte ska tappa sugen. Den som kan läsa kan tillgodogöra sig informationen i texten medan en 



6 

 

svag läsare behöver något som fångar uppmärksamheten och åskådliggör innehållet. En aktiv 

läsare kan inse att den måste ”läsa mellan raderna” och själv tänka ut det som inte explicit 

uttrycks dessutom har den en förmåga att förstå och bedöma sina egna brister i sin 

läsförmåga. (Reichenberg, 2014)  

 

Enligt Højen och Lundberg (2001) fungera tyst läsning enbart för de elever som kan tolka och 

förstå det som den läser. För de elever som inte automatiserat sin avkodning blir den tysta 

läsningen enbart en träning i att avkoda vilket inte leder till ökad förståelse. De kognitiva 

resurserna behövs då mer för att avkoda än till att förstå textens innehåll. Enligt Reichenberg 

(2014) leder reciprok undervisning till att eleverna utvecklar sin metakognition vilket innebär 

att elevernas förståelse ökar och därmed hjälper dem att bedöma sin egen förståelse. 

(Reichenberg, 2014) 

Utveckling av undervisning  

Skolverket (2010) menar utifrån Libergs analys av PIRLS (2006) att det behövs verktyg som 

leder läsaren mot ökad förståelse och minskar avståndet mellan läsaren och texten. Det 

innebär att undervisningen behöver bygga på elevernas förförståelse och använda lässtrategier 

som följer strategier likt RU-modellen. Lärarna behöver kunskaper i läsförståelse för att 

eleverna ska kunna bli medvetna om det egna läsandet för att i förlängningen kunna tillämpa 

strategierna på egen hand och på sikt öka sin läsförståelse. (Skolverket, 2010)   

 

Enligt Håkansson och Sundberg (2012) behöver reducering av belastningen på arbetsminnet 

göras genom att basfärdigheter automatiseras för att på så sätt frigöra kapacitet för kognitiva 

lärprocesser för att i sin tur kunna rikta uppmärksamheten mot kunskapsinnehållet. Lärare 

behöver uppmuntra elever att använda sina kunskaper i ett meningsfullt lärande som kan få 

betydelse i andra sammanhang. En utav de viktigaste insikterna är att elever kan lära sig att 

använda strategierna även om undervisningen är komplex och långsiktig. Håkansson och 

Sundberg (2012) menar även att dessa strategier inte är förbehållet vissa elevgrupper med 

vissa kognitiva förutsättningar utan förmågan att lära innebär undervisning som inkluderar 

metakognitivt handlingsstöd och självreglerande användning. Det innebär att elever behöver 

lära sig kunskaper som de kan tillämpa i nya situationer och för livet utanför skolan. 

Undervisningens kontext är betydelsefull för elevens motivation och för lärande, däri ligger 

även lärarens engagemang, självtillit och trygghet i lärarrollen som betydelsefulla faktorer för 

att skapa band till kollegor och elever. För att uppnå goda resultat behöver lärare ha höga 

förväntningar och en förtroendefull relation med elever utifrån en tydligt strukturerad 

undervisning i en funktionell lärandemiljö. Det anses viktigt att ta hänsyn till tidigare 

kunskaper, språk och kommunikation för alla inblandade aktörer då lärande inte är en 

individuell aktivitet utan distribueras genom interaktion, kommunikation och samarbete. 

Enligt Håkansson och Sundberg (2012) har det sociokulturella perspektivets 

undervisningsfaktorer störst betydelse för lärandet, då de är interaktiva vilket innebär att 

lärandet sker i samspel mellan lärare och elever och mellan elever. De menar att den 
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kvalitativt goda undervisningen sker i enlighet med målsättningar som kan försvaras både 

moraliskt och etiskt. (Håkansson och Sundberg, 2012) 

 

Enligt Carlgren (2013) behöver elever utmaningar för att utveckla sina förmågor genom fakta, 

förståelse, färdigheter och förtrogenhet vilka ska diskuteras i förhållande till 

kunskapsinnehållet. Innehållet i undervisningen väljs utifrån det kunnande som ska utvecklas 

i förhållande till elevens kunnighet. Elever behöver veta varför, hur och vad som är viktig för 

att kunna urskilja olika aspekter för att utveckla sitt kunnande. Det triadiska 

kunskapsbegreppet kunnande- kunskapsinnehåll- kunnighet utgör varandras förutsättningar 

och leder till bedömning av elevers kunskaper. Korp (2011) hävdar att det finns behov av 

verktyg för att kunna utveckla elevers metakognition genom användning av feedback, själv- 

och kamratbedömning i klassrummet vilket anses kunna leda till utveckling av elevers 

kognitiva strategier för att bättre förstå sitt eget lärande. Skolverket (2013b) förespråkar att 

lärarna behöver tid för att utveckla arbetssätt och planera undervisning. För att kunna komma 

fram till likvärdiga bedömningar behöver lärare diskutera kunskapssynen (Skolverket, 2013b).  

 

Håkansson och Sundberg (2012) påstår att lärare behöver ökade insikter om att användning av 

effektiv undervisning kan leda till mer rättvisa och likvärdiga bedömningar av elevers 

kunskaper. Dessutom kan undervisning utvecklas genom att lärare delar erfarenheter, 

kunskaper och samarbetar om innehållet. Enligt Topping (2010, refererat i Håkansson och 

Sundberg, 2012) kan kamratbedömning även vara ett verktyg både för elever med 

funktionsnedsättning och för lärare då elever tillsammans utvecklar sina egna förmågor och 

sitt eget lärande. (Håkansson och Sundberg, 2012) 

 

Bedömning  

Enligt Lindström (2013) syftar bedömningen till att främja lärande genom kontinuerlig 

återkoppling och vägledning. Det går ut på att lärare och eleven tillsammans bedömer elevens 

nuvarande kunskaper och hur det kan utvecklas (Sadler, 1989). Enligt Black, Harrinson, Lee, 

Marshall och Dylan (2004) kan lärare hjälpa flera elever att intressera sig för diskussionen 

genom att öka väntetiden och att arbeta med “brainstorming” i par i några minuter innan 

lärare ber om svar. Detta kan leda till att lärare kan synliggöra elevernas förkunskaper eller 

vad som behövs förklaras för att planera kommande undervisning. Även Black och Wiliam 

(2009); Hattie (2009) påpekar vikten av kvalitativ återkoppling, en formativ bedömning som 

ska främja lärande och undervisning. Watkins (2007) påpekar att bedömning kan ses som ett 

verktyg för lärare för att bestämma vilka kunskaper elever behöver lära sig och hur elever kan 

lära sig det. 

 

Enligt Allal och Pelgrims Ducrey (2000) kan de dynamiska bedömningsteknikerna utveckla 

undervisningspraktiken genom att bedömning integreras i undervisningen med hjälp av 
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sekvenser vilka kan vara inlärningstest, handledning och feedback. Detta kan leda till att 

lärare upptäcker elevers inlärningssvårigheter utifrån observationer och reflektioner i 

klassrummet. Det ger möjligheter att utveckla nya strategier för lärande genom en rättvis 

bedömning som är inspirerad av elevers närmaste utvecklingszon utifrån Vygotskijs teori och 

det sociokulturella perspektivet på lärande. Det innebär att lärande och undervisning ses som 

en process där människor får kunskaper och färdigheter genom interaktion med sin omgivning 

vilket påverkar utvecklingen. Enligt Palincsar och Brown (1984) är RU en metod som 

utvecklat och tillämpar samspel mellan lärare och elever som kan vara ett sätt att genomföra 

de dynamiska bedömningar som Allal och Pelgrims Ducrey (2000) förespråkar. 

 

Pettersson (2013) menar att bedömning är en komplex och ansvarfull uppgift eftersom 

bedömningen bör stimulera elevers lärande, analysera och utvärdera elevers kunnande. För att 

utveckla elevers potential för vad och hur de lär vilket också kan öka elevens självförtroende 

till sin egen förmåga. Enligt Carlgren (2013) beskriver undervisning med hjälp av en triadisk 

relation som i relation med läroplanen kan kopplas med syfte, centralt innehåll och 

kunskapskrav. Lärarens kunskapsarbete handlar om att reflektera över kunskapsinnehållet i 

undervisningen, elevers utveckling och deras kunnande samt att bedöma elevers kunnighet 

(Carlgren, 2013).  

 

Wiliam (2013) menar att läraren får belägg för vad eleven lärt genom att använda formativ 

bedömning. Utifrån detta kan läraren avgöra undervisningens nästa steg. Han menar att 

formativ bedömning är en process som formar både lärare och elever vilket leder till ett 

fortsatt arbete genom en flexibel utveckling. Wiliam (2013) har även definierat fem 

nyckelstrategier för formativ bedömning vilka integrerar lärande som en process vilket 

innebär att klargöra, delge, förstå lärandemål och kriterier för framsteg. För att därefter ta 

fram belägg för elevers lärande genom effektiva diskussioner, aktiviteter, inlärningsuppgifter 

och effektiv feedback som fokuserar på vad som ska göras. Det leder enligt Wiliam (2013) till 

att öka elevers lärande genom att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra och även 

till att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. (Wiliam, 2013) 

 

Hattie och Timperley (2007) påpekar att användning av strukturerad undervisning och olika 

undervisningsstrategier leder till positiva resultat. Några exempel som de nämner är 

anpassning av svårighetgrad, struktur, fråga-svar metod, instruktioner steg för steg och 

metakognitiva strategier som innebär målformulering, planering, självutfrågning samt 

intervjuer om egna strategier. Vidare problematiserar författarna återkoppling som kan vara 

rätt och fel och menar att den återkoppling som ger sämst resultat är den som är kopplad till 

den egna personen utan tydligt koppling till kunskapsmålet. Om fokus ligger på uppgiften 

ökar däremot återkopplingens effekter (Hattie och Timperley, 2007). Black et al. (2004) 

poängterar vikten av att lärare ställer effektiva frågor för att öka elevers aktiva deltagande. 

Genom enkla frågeställningar såsom exempelvis; Varför tror du det? Hur kan du uttrycka det? 

kan leda till en interaktiv dynamik i klassrummet samtidig som det ges möjlighet för elever att 

öka sitt tänkande genom direkt återkoppling på sitt arbete. Björklund Boistrup (2013) menar 
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att enbart beröm inbjuder elever att vara ett objekt istället för att vara en aktiv agent i 

undervisningen. Eleven får rollen som en person vars prestationer värderas, inte som en 

person som förväntas vara med och påverka sitt lärande och undervisningen (Björklund 

Boistrup, 2013). 

 

Håkansson och Sundberg (2012) belyser att formativ bedömning har stor betydelse för låg-

presterande elever och elever i behov av stöd då det är i centrum för lärandeprocessen. De 

påpekar att genom användning av klassrumsbedömning som består av observationer, 

informell bedömning, utfrågningar, återkopplingar och tester, används både formativ och 

summativ bedömning. De menar att bra kvalitet i klassrumsbedömningar utgår ifrån att både 

lärare och elever har förståelse för vad som ska läras och vad det är som eleverna ska göra för 

att nå målet. Korp (2011) betonar att genom användning av formativ bedömning kan eleverna 

vara aktiva aktörer i sin egen lärandeprocess och med hjälp av en adekvat undervisning kan de 

förbättra sin metakognition. Även Andréasson och Asplund Carlsson (2012) påpekar att 

lärarna behöver använda den formativa bedömningen som verktyg för att ge eleverna 

utmaningar inom den närmaste utvecklingszonen och dessutom individuellt stöd utifrån deras 

frågor och funderingar (Andréasson och Asplund Carlsson, 2012). 

 

Tidigare forskning 

För att beskriva hur undervisningen kan utformas för att utveckla elevers förmåga att tolka 

text har ett urval gjorts utifrån vad som varit lämplig utifrån studiens syfte.  

Reciprok undervisning 

Enligt Reichenberg och Lundberg (2013) är RU en av de mest kända modellerna för att 

utveckla elevers läsförståelse. Modellen är utarbetad av Annemarie Sullivan Palincsar och 

Ann Brown (1984). Begreppet reciprocal teaching (reciprok undervisning) står för ömsesidigt 

lärande vilket innebär att lärandet sker genom dialog i en meningsskapande process 

tillsammans med andra. Palincsar och Brown (1984) menar att det behövs texter med hög 

grad av läsbarhet för att utveckla konstruktiva läsare. RU-modellen innebär att fyra strategier 

används och modelleras i undervisningen för att eleverna bättre och mer aktivt ska kunna 

tolka och förstå innehållet. Strategierna används av läraren för att visa eleverna hur de kan 

tänka högt tillsammans genom att förutspå, ställa egna frågor, reda ut oklarheter och 

sammanfatta innehållet med egna ord. Genom det lär sig eleverna strategier för sitt tänkande 

vilket enligt Palincar och Brown (1984) leder till en ökad läsförståelse. 

 

Reichenberg och Lundberg (2013) menar att om eleverna får möjlighet att formulera sina 

tankar högt tillsammans med andra leder det till att tankeförmågan skärps hos den som 

berättar om sina tankar. Eleverna behöver veta hur man tänker för att förstå det man läser 

vilket sker genom att den som läser kopplar förkunskaper till det som står i texten samtidigt 

som ny mening konstrueras. Textsamtalen tränar lässtrategier och då blir varför-frågorna av 
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stor betydelse för att utmana elevers närmaste utvecklingszon. Meningen är att elevernas 

samtalstid ska öka genom att de blir mer aktiva i processen allt eftersom de utvecklar sin 

förmåga att tolka text genom att använda de fyra strategierna. Den bedömning som 

undervisningen kan leda till är att se om elever kan sammanställa texten med egna ord. Ett 

annat sätt är att ta reda på om eleverna har förmåga att ställa egna frågor till texten. Dialogen 

utvecklas genom att de fyra strategierna blir användbara för dem som deltar i strukturerade 

textsamtal och läsförståelsen ökar markant genom användning av dem. (Reichenberg och 

Lundberg, 2013)   

 

Enligt en studie i Nederländerna för vuxna med lindrig utvecklingsstörning beskriver van den 

Bos, Nakken, Nicholay och Houten (2007) som undersökte effekterna av användning av RU 

vilket visade positiva effekter genom en förbättring av läsförståelseförmågan hos deltagarna 

med hjälp av behärskning av strategierna. I en annan studie från Israel av Alfassi, Weiss och 

Lifshitz (2008) studerades effekten av RU för elever med lindrig till måttlig 

utvecklingsstörning. Det främsta syftet i den studien var att främja läsförståelse. Resultaten 

visade att användning av strategierna var överlägsna för att främja läsförståelsen samt 

utveckling av komplexa kognitiva färdigheter. Dessutom utvecklades kommunikationen 

genom den ömsesidiga undervisningen vilket ledde till ökad förståelse (Alfassi et al., 2008). 

 

I en annan forskning av Watson, Gable, Gear och Hughes (2012) beskrivs vikten av att läraren 

gör en kartläggning av elevens svårigheter för att matcha specifika strategier till elevens 

individuella behov. Det innebär att oberoende av vilken strategi som valdes för 

undervisningen så behöver den vara strukturerad, tydlig och använda de byggställningar som 

eleverna behöver och dessutom vara sammanhängande. De kognitiva processer som eleverna 

måste behärska är en komplex uppgift då läsförståelse kräver kontakt med texten och läsarens 

förkunskaper. Många elever med inlärningssvårigheter stöter på problem när det gäller att 

sammanställa information och dra slutsatser vilket inte nödvändigtvis innebär problem med 

avkodning utan snarare en begränsning av arbetsminnet, hämmande problem, förkunskaper, 

missuppfattningar, textens struktur, språk och svårigheter att planera. Eleverna behöver flera 

verktyg för att förstå vad de läser vilket innebär att undervisning av läsförståelse måste vara 

mycket strukturerad, explicit, systematisk och modelleras. (Watson et al., 2012)  

Metod  

Aktionsforskning  

Utifrån studiens problemformulering och syfte valdes aktionsforskningen som inspiration och 

ansats för att genomföra ett utvecklingsarbete tillsammans med kollegor. Det kollegiala 

lärandet inspirerar till gemensam reflektion vid konferenser och uppföljande informella 
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samtal vilket innebär ett kollegialt lärande där vi som ansvariga för denna studie analyserar 

materialet för att kunna utveckla praktiken. 

 

Enligt Rönnerman (2012) beskrivs aktionsforskning som en idé och metod som har till ansats 

att utifrån en “bottom-up” perspektiv ta reda på vad som kan bli möjligt för förändring i 

praktiken för att främja hållbarhet i verksamheter. Aktionsforskningen blir enbart 

meningsfullt i växelverkan genom delaktighet utifrån att aktörerna utmanar och kompletterar 

varandra i praktiken för att uppnå insikter och förståelse för praktiken som helhet. Det handlar 

om att ta reda på hur den egna praktiken förhåller sig till en förändring innan den genomförs. 

Resultatet som uppnås är inte självklart överförbara till andra verksamheter. Processen 

innebär att aktörerna ställer frågor från praktiken och reflekterar över dem i samarbete med 

forskaren. Den som intar en forskarroll behöver kunna ta tillvara de kompetenser som finns 

och samtidigt utmana det för att kunna leda fram till frågeställningar som är relevanta att 

studera vidare för ökad professionalitet. Genom reflektion, kommunikation i praktiken kan 

deltagarna fördjupa sin förståelse om sina handlingar dessutom tar deltagarna makten över sin 

egen lärande. Aktionsforskningens kunskap- och cykliska process är ett gemensamt ansvar för 

att nå ett resultat som kan leda till en demokratisk verkan för förändring. (Rönnerman, 2012) 

 

Enligt Hill (2014) är aktionsforskning en cykliskprocess som innebär problemidentifiering 

utifrån erfarenheter, planering av handlingar, genomförande, utvärdering och reflektion. 

Aktionen följs genom att observationer och resultatet används för att kunna reflektera. 

Rönnerman (2012) beskriver aktionsforskning som en cykliskprocess vilket enligt Somekh 

(2006) innebär åtta metodologiska principer vilka integrerar forskning och handlingar in i en 

process genom att tillsammans planera, genomföra och utvärdera för att utveckla praktiken. 

Det innefattar en högre grad av självreflektion och en undersökande process utifrån befintlig 

kunskap vilket leder till lärande för deltagarna som i sin tur kopplar lärandet och förståelsen i 

vidare historiska, politiska och ideologiska sammanhang. (Somekh, 2006) 

Studiens deltagare 

Aktionsforskning har genomfört på två skolor i ett storstadsområde. Gymnasiesärskolan är 

lokalintegrerad i en gymnasieskola som har ett antal nationella program samt individuella 

programmen och en grupp med inriktning autism. I den sistnämnda gruppen arbetar 5 lärare 

och 9 elevassistenter som resurspersonal med 12 elever som har utvecklingsstörning och 

autism som diagnos. Eleverna befinner sig på olika utvecklingsnivåer. I studien deltog fyra 

elever som läser ämnesområden inom det individuella programmet åk. 2-4. Förutom det 

deltog en elev från det nationella programmet åk 2. Totalt deltog fem elever och tre lärare 

varav en var ansvariga i studien. 

 

I högstadieskolan var två klasser medverkande i studien med totalt 18 elever, där eleverna 

läser ämnen inom grundsärskolan. På högstadieskolan var fem lärare delaktiga i studien varav 

en var medforskarna i studien.  
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Lärarna som deltog har allt från lång erfarenhet av undervisning i särskolan till nyligen 

anställd. Två av lärarna har talpedagogexamen förutom specialpedagogexamen. 

 

Genomförande 

Vi som intar en forskarroll i denna studie började aktionen genom att informera våra deltagare 

kring syftet med studien utifrån att vi tidigare fått muntligt samtycke av våra chefer. Därefter 

presenterade vi RU-modellen för deltagarna och gick igenom de fyra olika strategierna utifrån 

Reichenbergs (2014) beskrivning av strukturerade textsamtal. Även en kort film (Skolverket, 

2015) förevisades där en lärare i grundsärskolan visade praktiskt hur en lektion kunde 

genomföras. Dessutom förklarades begreppet aktionsforskning, vilket ansågs vara nytt av 

studiens deltagande kollegor, förutom det presenterades en tänkt tidsplanering för 

genomförandet. Tillsammans med deltagande kollegor planerade vi implementeringen; när, 

var och hur undervisningen skulle utföras. Undervisningen fullföljdes under fyra veckor, på 

två olika skolor, med olika antal elever per klass/grupp vilket redovisas mer ingående under 

rubrik studiens deltagare (se figur 1 och figur 2). Totalt pågick aktionsforskningen under sex 

veckor med förberedelser och avslutande intervjuer.  

 

Aktionsforskningen började genom att planerade en preliminär design för studien som 

därefter introducerade på ett informationsmöte med deltagarna i aktionen. Därefter 

genomfördes implementering av strategierna för kollegor genom att vi som ansvariga för den 

här studien modellerade den första lektionen. Texten handlade om vad som händer i naturen 

på hösten. Nästa text, till lektion två handlade om Varför blir löven röda och gula? Texterna 

var hämtade ur PULS NO-boken grundbok (Enwall, Johansson och Skiöld, 2014). De första 

två texterna var anpassade utifrån de olika elevgrupperna utifrån vad vi som medforskare 

trodde var lämpliga för att genomföra undervisningen. Därefter valdes texter utifrån 

deltagande kollegors reflektioner vilka framkom under fokusgruppsamtalet.  

 

Texterna blev allt eftersom mer anpassade utifrån elevernas intresse och frågeställningar som 

uppkom i samband med diskussionerna utifrån de två första texterna. Det innebar att texterna 

blev lite mer olika på lektion tre och fyra eftersom eleverna på den ena skolan fortsatte med 

årstiderna och på den andra skolan fortsatte diskussionerna att handla mer om skillnader 

mellan årstiderna.  
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Figur 1. Aktionsforskning del 1. 

 

 

 

Figur 2. Aktionsforskning del 2 
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På den ena skolan genomfördes undervisningen genom att två lärare alltid är med i 

klassrummet vilket innebär att lärarna kan reflektera över varandras undervisning. Den 

avslutande lektionen på denna skola genomfördes i mindre grupp för att alla deltagande lärare 

skulle få möjlighet att undervisa vid flera tillfällen. På den andra skolan genomfördes 

undervisningen till att börja med genom enskilda lektioner för att senare utvecklas till att två 

elever samtidigt undervisades av en lärare.  

Insamling av data 

Genom att genomföra undervisning och skriva loggböcker påbörjades insamling av 

datamaterial därefter genomfördes det första fokusgruppssamtalet med reflektioner, 

utvärdering och revidering av de olika handlingarna. Därefter genomfördes ny undervisningen 

med följande observationer och reflektioner som följdes upp av fokusgruppssamtal två med 

nya reflektioner, utvärderingar och analys. Aktionen avslutades genom att semistrukturerade 

intervjuer genomfördes. 

 

Som underlag för att samla in empirisk data har det genomförts 30 lektioner, fyra 

fokusgruppssamtal, (bilaga 1) och sex semistrukturerade intervjuer (bilaga 2) med enskilda 

lärare. Dessutom genomfördes en gruppintervju (bilaga 3) med två lärare eftersom det var 

problematisk med schemat för att få ihop enskild tid för intervjuer. Inför varje 

fokusgruppssamtal och inför intervjuer har nya lämpliga följdfrågor formulerats utifrån att vi 

observerat genomförda lektioner och sammanställt deltagande kollegors och våra egna 

reflektioner.  

Loggbok 

Loggboken (bilaga 4) användes i studien som verktyg för att alla deltagare efter varje enskild 

lektion skulle dokumentera sina reflektioner (Rönnerman, 2012). Syftet var att samla 

reflektioner för att därefter kunna fördjupa frågeställningarna. Loggböckerna samlades ihop 

efter lektionerna för att kunna sammanställas av oss som medforskare som första kartläggning 

av hur lärare upplevt undervisningssituationen och hur de tyckt att användandet av de fyra 

strategierna påverkat undervisningen.  

Fokusgruppsamtal 

Studiens datamaterial utgick från de samtal som genomfördes på konferenser vilka vi som 

medforskare valde att gå igenom utifrån semistrukturerade frågeställningar. Syftet var att alla 

deltagarna skulle komma med synpunkter och reflektioner i de kollegiala samtalen (Kvale och 

Brikman 2014). Deltagande kollegor kunde vid dessa tillfällen använda det som de tidigare 

skrivit i loggböckerna som stöd i samtalet om de så önskade. Vi dokumenterade samtalen 

genom att spela in dem för senare transkribering som underlag till nya frågor och för analys 

inför de avslutande enskilda intervjun. 

Videodokumentation 

Alla genomförda lektioner filmades med iPad syftet var att använda filmerna delvis för att 

skriva reflektioner i loggböcker och för att utvärdera undervisning. Detta är en metod som ger 
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möjligheter att genomföra analyser och att studera intressanta sekvenser för att genomföra så 

kallade mikroanalyser. Enligt Lindgren (2012) är det ett effektivt verktyg när det gäller att 

utveckla självkännedom.  

Semistrukturerade intervjuer  

Som avslutande aktion för att samla datamaterial genomfördes sex semistrukturerade 

intervjuer med de sex deltagande lärarna. Inför intervjuerna förbereddes nya frågeställningar 

utifrån tidigare insamlat material. Enligt Eliasson (2013) utformas intervjuguiden med flera 

frågeställningar för att kunna täcka in flera områden för att på så sätt kunna gå mer på djupet 

utifrån problemformulering och syfte med studien. Rönnerman (2012) menar att en 

aktionsforskningsansat innebär ett kollegialt lärande där alla inblandade delar tidigare 

erfarenheter och kunskaper med varandra. Det medför enligt Eliasson (2013) en balansgång 

för den som intervjuar då syftet med intervjun är att påverka resultatet så lite som möjligt. 

Semistrukturerade intervjuer är en kvalitativ metod som går att anpassa utifrån olika 

sammanhang allt eftersom undersökningen utvecklar sig vilket betyder att den är flexibel och 

går att kombinera med andra metoder. (Eliasson, 2013)  

Analysmetod 

Grundad teori  

Metodval för denna studie är inspirerad av grundad teori (GT), både i datainsamling och i 

analysarbete, för att utveckla förståelse om praktiken tillsammans med deltagande kollegor.  

Vi som antar en forskarroll i denna studie utvecklar en förståelse utifrån att ta reda på 

kollegornas problem och inleder med öppen kodning för att genom analysen utveckla 

kategorier och begrepp. Frågorna handlar om vad det är som händer, hur, när och varför olika 

saker sker. Analysen byggdes på det insamlade materialet och jämfördes med varandra för att 

hitta likheter och skillnader. Det innebär att det genomfördes en initial kodning för att därefter 

gå vidare med selektiv kodning för att till slut genomföra en teoretisk kodning. Genom det 

bildades olika kategorier och definitioner som var öppna för revidering under hela processen 

(Thornberg och Forslund Frykedal, 2012).  

 

Enligt Belgrave (2014) är GT lämplig att använda för aktionsforskning genom att den 

använder olika typer av data för en kvalitativ forskning. De grundläggande strategierna 

handlar om att följa en process och samtidigt analysera insamlat material för att fördjupa och 

utveckla teorin i praktiken. Det innebär möjligheter att lägga till och ändra i en konstant 

jämförande process utifrån den design som valts för studien. Teorins metodik är användbar 

eftersom den stödjer den cirkulära processen som aktionsforskningen innebär. Enligt 

Thornberg och Forslund Frykedal (2012) erbjuder GT en möjlighet att utveckla teoretiska 

modeller för att bättre kunna förstå och förklara det som studeras genom en kodningsprocess 

(figur 3). 
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Figur 3. Analysprocess 

 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet  

Enligt Charmaz (2006) handlar trovärdighet om forskningsanalys och hur resultat har uppnått 

förtrogenhetskunskap. Studiens metodansats och analysmetod är inspirerad av 

aktionsforskning och grundad teori som innebär att en cykliskprocess med olika steg som 

ligger till grund för att samla och analysera datamaterial. Processen gav oss möjligheten att 

genom konstant utvärdering och revidering samla in nytt datamaterial. Dessutom 

genomfördes analysprocessen genom ett kontinuerligt och systematiskt jämförande av data 

(koder) vilket ledde till revidering i verksamheten genom att vi återkom till deltagarna med 

nya frågeställningar vid fokusgruppssamtalen med syfte att fokusera till ett specifikt område 

(kategori) för att vidareutveckla den pågående analysen (Belgrave, 2014).  

Forskningsetiska aspekter  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra forskningsetiska principer att ta ställning till; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att berörda i forskningen bör informeras om syftet med studien 

och att deras deltagande är frivilligt samt att de kan avbryta sitt deltagande när som helst. I 

den här studien har detta krav tillgodosetts genom att varje medforskare presenterades 

studiens syfte vid informationsmöte med samtliga deltagande lärare. Dessutom fick de 

missivbrev (bilaga 5). Förutom det skickades ett missivbrev för medgivande till elevernas 

vårdnadshavare (bilaga 6) enligt samtyckeskravet eftersom undervisningssituationerna var 

tänkta att filmas. Enligt konfidentialitetskravet informerades deltagarna att informationen 

kring skolor, namn på lärare och elever skulle hanteras helt anonymt och att material förvaras 

på ett varsamt sätt för att skydda deltagarnas identitet. Skolornas namn och alla deltagande 

lärare är avidentifierade. Trots att undersökningen genomförts i en storstad kan det finnas 

möjlighet att ta reda på deltagares tillhörande skola, eftersom vi är författare till studien och 
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samtidigt deltagare, vilket är omöjligt att bortse ifrån. Allt insamlat material kommer enbart 

att användas i studiesyfte och raderas efter att studien är avslutad enligt nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

Analys av data 

Grundad teori 

Studiens analysprocess är inspirerad av forskningsmetoden GT som består av flexibla men 

samtidigt tydliga strategier. De tre huvudstrategierna som vi har använt är kodning, att skriva 

memos och teoretiskt urval (Charmaz och Bryant, 2010). Genom en systematisk vägledning 

från, datainsamling och analys, ges möjligheten att utveckla en egen teoretisk modell. 

Modellen är grundad i det data som har samlats in för att kunna förklara den process som 

studerats (Thornberg och Forslund Frykedal, 2012). Det handlar om en ständigt pågående 

process för att uppmärksamma vad som skulle kunna vara tillämpbart och vilka strategier och 

principer som kan komma att vara användbara (Thornberg och Forslund Frykedal, 2012; 

Belgrave, 2014). Enligt Thornberg och Forslund Frykedal, (2012) kan kodningsprocessen i 

grundad teori beskrivas på olika sätt, det som de olika inriktningarna har gemensamt är att den 

initiala fasen är en öppen kodning som innebär att ge beskrivande etiketter, som kallas koder, 

till delar av data. Det görs för att kategorisera eller sammanfatta delarna i en så kallad selektiv 

kodning för att analysen ska kunna leda fram till en teoretisk kodning vilket är nödvändigt för 

att utveckla en egen teoretisk modell. (Thornberg och Forslund Frykedal, 2012) 

 

Kodningsprocessen som används i den här studien beskrivs utifrån de tre steg som enligt den 

konstruktivistiskt grundade teorin innebär initial kodning, selektiv kodning och teoretisk 

kodning (Charmaz, 2006). Enligt Charmaz och Bryant (2010) förespråkas det 

konstruktivistiska perspektivet för att kunna få en inblick i forskningsproblemet, deltagarnas 

inställning och i den interaktion som sker mellan datainsamling i samverkan med deltagarna. 

Perspektivet innebär att forskare har kunskaper och erfarenheter inom ett område innan de 

börjar och använder sina tidigare erfarenheter som utgångspunkt i datainsamling däremot inte 

som utgångspunkt i analysen. De bör även hålla sig öppna för empiriska studier och måste 

granska alla sina idéer, inklusive deras egna nya teoretiska begrepp. (Charmaz och Bryant, 

2010) 

 

Analysen började med att vi som ansvariga för studien skrev reflektioner utifrån enskilda 

deltagares loggböcker vilka gav underlag till initiala koder. Det innebar att vi ställde oss 

frågor om de olika handlingarna som framkommit. Exempelvis på frågor som vi ställde oss 

var; Vad är det som händer? När, hur och varför sker individens handlingar? Vad indikerar 

dessa handlingar? Vad är deltagarnas huvudfråga? Den initiala koden fick namn utifrån verb 

vilka beskrev de olika handlingarna som analyserades fram. Exempel på koder som vi fann 

var textanpassning, modellkunnande och kamratlärande (Glaser i Charmaz och Bryant, 2010). 

De aktiva verben var initialt värdefulla för att fånga upp deltagarnas idéer för att därefter 
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övergå till en selektiv kodning utifrån vad flera deltagare ansett vara intressant (Belgrave, 

2014). 

I nästa steg i analysen framstod nya frågeställningar i den selektiva kodningen om vilka 

kategorier som var återkommande och mest centrala dessutom de frågor som kärnkategorierna 

väckte (Thornberg och Forslund Frykedal, 2012). Det resulterade i femtiofem olika koder, 

som grupperades i fyra kategorier; texttolkning, elevens behov av stöd, utveckling av 

undervisning och bedömning i undervisningen som preliminära konceptuella kategorier och 

teoretiska urval (Charmaz och Bryant, 2010). Utifrån dessa samband fördjupade vi oss i vår 

analys och för att klargöra processen återgick vi till insamlat material för att se om det var 

relevant för problem och syfte.  

 

Det innebar att vi återgick till tidigare fas och analyserade varje enskild kod och memos 

ytterligare en gång. Exempel på memos var; elever reflekterar om texten, elever sammanfattar 

utifrån sina förutsättningar och modellen stödjer undervisning. En konstant jämförande 

process användes för att fördjupa och finjustera analysen och utveckla teorin vilket innebar en 

oavbruten revidering och utveckling av frågeställningar utifrån ständigt komparativa 

tillvägagångssätt (Belgrave, 2014). De komparativa processerna genomfördes för att se 

likheter och/eller skillnader mellan koderna. Frågor som exempel; Vilka koder hör ihop? Hur 

hör de ihop? Vilka hör inte ihop? processades för att ytterligare sortera koderna och bilda 

grupper (Thornberg och Forslund Frykedal, 2012). Memos skrevs som preliminära idéer vilka 

var kopplade till vår tolkning av datamaterialet och de framväxande kategorierna (Charmaz 

och Bryant, 2010). Följande process i analysen var att genomföra selektiv kodning vilket 

innebar att det koder som framstod som viktigast eller de koder som var mest frekventa i 

datamaterialet valdes för att avgränsa och vägleda till kärnkategorier (Thornberg och Forslund 

Frykedal, 2012).  

 

Vi som ansvariga för studien började kunna urskilja egenskaper som hörde ihop med större 

underliggande företeelser vilka hjälpte oss att utveckla olika kategorier som relaterade till 

varandra (Belgrave, 2014). Analysen ledde fram till fyra nya kärnkategorier som utvecklades 

till fyra teoretiska koder: Undervisningsplanering, Ömsesidig undervisning, Utveckla 

förmågor och Aktiv bedömning (figur 4). Dessa kärnkategorier belyser hur undervisningen 

utifrån RU-modellen utformas på ett strukturerat sätt då läraren vägleder eleverna utifrån 

modellens strategier. Undervisningen leder enligt intentionerna med RU-modellen till att 

läraren medvetandegörs om de förutsättningar som behövs för att utveckla elevernas förmåga 

att tolka text. Lärarna behöver förbereda lektionerna och sätta sig in i RU-modellen för att den 

ska kunna bli ett användbart verktyg i undervisningen för att aktiv bedömning av elevernas 

förmåga att tolka text ska kunna genomföras. 
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Figur 4. Teoretisk modell utifrån aktionsforskning för utformning av undervisning utifrån 

RU-modellen. 

Resultat 

Resultatet redovisas genom en beskrivning av studiens teoretiska modell utifrån 

kärnkategorierna; Undervisningsplanering, Ömsesidig undervisning, Utveckla förmågor och 

Aktiv bedömning. 

 

De fyra kärnkategorierna beskriver hur utformning av undervisningen kan genomföras för att 

utveckla elevers förmåga att tolka text och för att kunna utveckla bedömning i praktiken 

enligt RU-modellen. Under varje kärnkategori redovisas de egenskaper som belyser 

relationerna för utveckling av undervisningen. De är olika till antal beroende på vad som 

framkommit i analysprocessen. Deltagande lärare i studien har kodnumrerats enligt följande 

L:1- L:8 oberoende av vilken skola de arbetar på då det inte var relevant för studies syfte och 

frågeställningar att beskriva vem som arbetade var. 

 

Kärnkategorierna framkom som väsentliga faktorer för genomförande av RU-modellens 

intentioner att öka elevernas förmåga att tolka text. Den strukturerade undervisningen 

behövde tid för att implementeras eftersom det ansågs vara behov av förberedelser för att 

kunna genomföra undervisningen och för att därigenom kunna aktivera eleverna och 
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tydliggöra deras kunskaper. I följande resultatredovisning redovisas varje kärnkategori med 

underkategorier skrivna i kursiv stil. 

Undervisningsplanering 

RU är en beprövad modell som innebär att det behövs en kunskap och förståelse om 

strategierna vilka innebär att kunna förutspå, svara på frågor, reda ut oklarheter och 

sammanfatta med egna ord, för att kunna använda dem enligt syfte med den ömsesidiga 

undervisningen. Undervisningsplanering beskriver det som anses vara delmoment som får 

betydelse vid genomförandet av undervisningen. De delmoment som redovisas är; 

modellkunnande, textanpassning och kollegialt lärande. 

 

Modellkunnande innebär att lärarna utmanades att utforma en strukturerad undervisning. De 

upplevde att de tidigare använt liknade arbetssätt men inte varit medvetna om hur och när 

vissa moment skulle genomföras. De blev mer medvetna då de prövat modellen i 

undervisningen och reflekterade då kring sin egen och sina kollegors undervisning vilket 

gjorde att de utvärderade lektionerna mer insiktsfullt. De ansåg att det var bra med 

strukturerad undervisning. En av lärarna ansåg att den strukturerade undervisningen kräver att 

man upprepar undervisningsformen ett flertal gånger för att bli rutinerad och kan ge struktur 

till undervisningen vilket flera lärare uttryckte som positivt. 

 

”Jag har använt ett arbetssätt som liknar det här men har tidigare inte kunnat sätta ord på det förrän 

nu, att gå tillbaka, reflektera, nu har jag ökat medvetenheten om var och när man ska göra vissa 

moment, det ger en struktur för mig att jobba med”. (L:3) 

”Det kommer att påverka mitt sätt att undervisa på ett naturligt sätt, om man som lärare gör det flera 

gånger, kommer man att bli rutinerad och ha det med sig”. (L:1) 

”Det blir att jag tänker i olika steg”. (L:7) 

 

Ovanstående reflektioner av tre lärare visar att deras medvetenhet om var och när man ska 

göra vissa moment under och efter lektionerna har ökat genom att de reflektera och utvärderar 

för att kunna utveckla och utforma sin undervisning. De fyra strategierna gör att lärarna tänker 

igenom undervisningen och utvecklar rutiner för hur lektionerna kan genomföras. Vidare 

beskriver lärarna att de insett att det behövs tid för att känna sig trygg i undervisningen utifrån 

modellen och för att lära sig hur de fyra olika strategierna ska användas.  

 

”Det tar tid att lära sig ”. (L:1) 

”Det tar tid att, att känna sig säker”. (L:2) 

 

Dessutom uppger lärarna att de behöver kunskap om hur och på vilket sätt som de olika 

strategierna ska användas för att det ska kunna bli en naturlig del i undervisningen. Lärarna 
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ansåg det som positivt att arbeta efter en strukturerad undervisning men upplever att det är 

flera strategier att öva in, vilket i sin tur tar tid, för att uppnå bästa resultat.  

 

Textanpassning handlar om textens egenskaper vilka framkommer som betydande för hur 

undervisningen ger förutsättningar att skapa förståelse för textens innehåll. Eleverna måste 

utifrån sina förkunskaper kunna känna igen sig för att motiveras och aktiveras för att utmanas 

att ställa frågor till innehållet. Det framkommer som mycket betydelsefullt att texterna 

behöver utmana eleverna samtidigt som de bör vara förankrade i deras verklighet. 

 

”Det handlar om att det ska bli på deras nivå, den kan också hjälpa en att hitta den rätta nivån”. (L:6) 

”Elever måste känna igen sig, nästa gång ska jag verkligen tänka igenom hur jag redan i inledningen 

ska få igång diskussionen”. (L:1) 

”Eleverna motiveras till att vilja veta mer ”.  (L:3) 

”Text, bild, verktyg är en bra kombination för att hålla elevernas intresse”. (L:4)  

”Bara bild och ingen text och vänta på svar”. (L:2) 

 

Ovanstående reflektioner handlar om att lärarna behöver hitta rätt nivå så att eleverna ska 

kunna känna igen sig då lärarna måste kunna förmedla och skapa mening på ett förståeligt sätt 

i relation till elevernas ålder och förmåga att tolka text. För att motivera eleverna bör texten 

kompletteras med olika verktyg som visuellt möjliggör för eleverna att de kan exempelvis 

förutspå vad texten kan tänkas handla om. Lärarna insåg att användandet av bilder som 

verktyg vara väldigt viktiga för att eleverna skulle kunna skapa förståelse för textens innehåll. 

Det visar sig att när lärarna lärt sig hur och på vilket sätt som undervisningen är tänkt att 

genomföras anpassas texterna till elevernas förkunskaper och elevernas förmågor.  

 

Kollegialt lärande innebar att lärarna tillsammans reflekterade över sina egna och varandras 

lektioner. Det medförde att de delade erfarenheterna från lektionerna och diskuterade vikten 

av förberedelser inför kommande lektioner. Genom att byta erfarenheter och praktiskt visa 

varandra gav lärarna inspiration att pröva ny utformning av sin egen undervisning.  

 

”Min kollega använder strategierna då de tittade på film och lyssnat på en radioberättelse, hon 

stannar, frågar, hon har tagit åt sig mycket av det här, måste jag säga, hon kör. Hon tycker att det är 

bra, jag märker att hon gör det, sen förbereder jag mina lektioner på samma sätt ”. (L:2) 

 

Andra reflektioner som framkom var att lärarna anser att det är viktigt att dela kunskaper med 

varandra eftersom undervisningssituationen delvis var ny. De kände även ett behov av att få 

feedback av sina kollegor för att veta om undervisningen genomfördes utifrån de fyra 

strategierna enligt intentionerna med RU-modellen.  
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”Vi småkollar på varandra och lyssnar, hon är duktig i sitt, vi har inte jobbat så länge tillsammans, jag 

ska tänka på att fråga henne hur hon tycker det fungerar på mina lektioner”. (L:3) 

”Nu i början är det bra för mig att få feedback från min kollega för det är nytt för mig för jag vet inte 

hur mycket jag hinner och hur jag är med det här nya sättet att undervisa så, när jag undervisade 

tänkte jag att jag inte skulle ha lika bråttom som min kollega, då tänkte jag att jag gör på ett annat 

sätt”.  (L:2) 

 

Att återkoppla till varandra som kollegor och därigenom bekräfta för varandra gav trygghet 

för enskilda lärare i undervisningssituationen. Genom att lärarna lyssnade och iakttog sina 

kollegor kunde de individuellt reflektera och utveckla sin egen undervisning. Det kollegiala 

lärandet som framkom innebar att lärarna fick ett verktyg som de på ett ännu mer strukturerat 

sätt kunde använda i undervisningen. Lärarna fick förståelse för hur och på vilket sätt de fyra 

strategierna skulle användas för att kunna diskutera och ställa frågor till eleverna. Det 

påverkade lärarnas möjligheter att utmana eleverna eftersom det genom de gemensamma 

reflektionerna framkom att lärarna behövde utforma undervisningen på ett mer strukturerat 

sätt än tidigare.  

 

Ömsesidig undervisning 

 

Den Ömsesidiga undervisningen innebar att lektionerna öppnade upp för interaktion mellan 

eleverna, och mellan lärare och elever, genom att den synliggjorde elevernas förkunskaper 

och kunskaper inom ämnesområdet. Elevernas faktakunskaper och kunnighet beskrevs, 

dessutom synliggjordes elevernas förmågor att tänka och kommunicera i den Utvecklande 

undervisningen. 

 

Undervisningen synliggör eleverna förförståelse, förkunskaper och förutom det framkommer 

elevernas behov av att få tid att reflektera och återkoppla till tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Genom att avvakta elevernas reflektioner kan läraren skapa sig kunskaper om 

elevernas förmåga att tänka om textens innehåll. 

 

”Man ger eleverna tid att reflektera”.  (L:4) 

”Sen stannar jag och frågar och då kommer de ihåg eller de kommer på saker som man inte tänker på 

i första hand, och dem kan!”.  (L:1) 

 

Enligt ovanstående reflektioner upplever lärarna att eleverna behöver tid för att tänka ut svar 

på olika frågor beroende av elevens individuella förmågor och förkunskaper i ämnet. Lärarna 

upplever att eleverna lär sig mer om textens innehåll då man stannar upp för reflektion. 

Genom att skapa utrymme för diskussion och att anpassa undervisningen utifrån elevernas 

förmågor mynnade ut i nya kunskaper för både eleven och läraren. 
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”Han kan avkoda men jag vet inte om han förstår när han läser själv, då läste jag för honom och när 

jag läste blommor, grönsaker, bär och frukter då började vi prata och då hamnade vi på bär och då 

började vi prata vad bär är för någonting och om blåbär och andra bär som finns (....) Han gjorde 

reflektioner om texten”. (L:7) 

“Att tänka efter över saker, att se sammanhang”.  (L:3) 

 

Elevernas kunskaper blev tydliga eftersom de framkom i undervisningen. Det innebar att 

lärarna såg elevernas förmågor vilket betydde att de kunde göra individuella anpassningar. En 

annan lärare påpekar att eleven utvecklade en större tankeverksamhet efter att hon högläste 

för eleven. 

 

”Det var jätte intressant att veta att hon hade förstått texten, hon visste vad hon skulle göra, hon 

pekade på rätt svar nästan alla gånger (….) Eleverna är olika, har olika förkunskaper, tänker och 

kommunicerar på olika sätt”.  (L:8) 

”Jag får en uppfattning om hur mycket de kan och om hur mycket de kan prestera under en lektion så 

det ger jätte mycket, de andra vuxna var förvånade att eleverna kunde så mycket och det var bra för 

de elever som inte hade så mycket förkunskaper, de elever som kunde mer gav mycket till dem (.…) 

Den kunskap som eleverna besitter kommer fram och man ser tydligt vad de kan”.  (L:1) 

 

Enligt ovanstående citat uttrycker lärarna att alla elever kommer med olika förkunskaper, 

kommunicerar och resonerar på olika sätt. Lärarna menar enligt oss att RU-modellen 

synliggjorde elevernas kunskaper genom att deras förmågor och ämneskunskaper 

tydliggjordes vilket kom elever och tillgodo i undervisningen.  

 

Utvecklande undervisning innebar att lärarna upplevde ett behov av att förbereda lektionerna 

på ett annorlunda sätt eftersom de behövde lära sig att använda RU-modellens strategier som 

verktyg för att utveckla elevernas förmåga att tolka text. Några exempel var när lärarna inför 

lektionen förberedde lämpliga texter, bilder, frågor och begreppsförklaringar på de krångliga 

ord som de antog eleverna inte förstod.  

 

”Jag har förberett, då har jag frågorna bredvid som jag inte haft förut, nu använder jag både frågor 

under och före, vi läser och förbereder krångliga ord och sen sammanfattning på slutet, som är också 

viktig”.  (L:2) 

”Det är ett jätte bra verktyg, man måste ge dem tid att fundera, man måste vänta de har ju inte samma 

kognitiva förmåga riktigt och det tar tid att komma loss i tanken och tänka och så men jag ser inte att 

det skulle ta längre tid i planeringen och så”.  (L:3) 

 

Lärarna ser vikten av att planera och utveckla undervisningen för att kunna bemöta elevernas 

olika inlärningssätt genom att stanna upp för diskussion och frågor. En positiv reflektion är att 

lärarna inte anser att det skulle krävas längre tid för planering av utformning av 

undervisningen utifrån RU-modellen när de väl lärt sig att modellera de fyra strategierna.  



24 

 

 

Den trygghet och tydlighet som lärarna upplevde genom att använda RU-modellen i 

undervisningen gav positiva konsekvenser och inställningar för att utveckla undervisning. 

Strategierna gav lärarna en förståelse för hur de ska gå tillväga praktiskt. Det är eleverna som 

får bra undervisning men är också en trygg, positiv undervisning för lärarna att ge. 

 

”Det känns att jag kan fortsätta men jag funderar kanske på något mer, lite tydligare om hur jag 

egentligen ska göra. Att först ska vi läsa och sen diskutera, att jag behöver känna mig trygg med 

modellen, ett bra verktyg för att RU-modellen ger en tydlig struktur på hur man gör”.  (L:7) 

”Nytt för mig men jag tycker det var bra och därför fortsätter jag det är bra med alla diskussioner vi 

har det är den där katederundervisningen som har försvunnit, som jag har haft”.  (L:2) 

 

Lärarna ansåg att genom användning av strategierna som verktyg blir det möjligt att 

strukturera undervisning för utveckling av elevers förmåga att tolka text. Då både elevernas 

förmågor synliggjordes och det blev vägledande för läraren om hur lektioner kunde 

genomföras. 

 

”Det har gett andra diskussioner genom samtal om olika begrepp vilket utvecklar tanken, man vet att 

det är ett beprövat och utforskat sätt och det känns ännu bättre att man vet att det här går igenom 

eleverna”. (L:3) 

”Jag ska fortsätta med liknande undervisning och jag har redan kopierat en text för att undervisa 

med”. (L:6) 

”Jag använder det nästan i allt jag gör, det känns som det bara är att använda det här från början till 

slut”. (L:3) 

 

Något som framträder som avgörande för att kunna genomföra ett strukturerat textsamtal är 

lärarens förberedelser inför lektionen. Hur och vad som skulle synliggöras och vilka ord och 

begrepp som behövde förtydligas utifrån texterna egenskaper. 

 

”Förberedelse av lektionen är avgörande för vilka kunskaper som kommer fram hos eleverna under 

lektionen”. (L:1) 

 

Lärarna har tidigare erfarenheter och kunskaper om hur de kan använda olika strategier för att 

väcka elevernas intresse men de anser att RU-modellen ger ett mer strukturerat arbetssätt med 

avseende på förberedelse inför lektionen och genomförande av undervisningen. Lärarna har 

uttryckligen sagts sig vilja fortsätta att undervisa utefter strategierna och även att använda 

dem i andra sammanhang. 
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Utveckla förmågor 

Utveckla förmågor innebar att eleverna behövde förståelse för de olika strategierna som ingår 

i RU-modellen. Eleverna behövde utveckla modellförståelse för att kunna vara delaktiga i en 

undervisning som var intresseväckande därigenom kom elevers aktiva kunskapsanvändande 

fram. Genom förståelse för RU-modellen kunde eleverna aktiveras och komplettera varandras 

kunskaper vilket ledde fram till kamratlärande. 

 

Modellförståelse innebar att eleverna utvecklade sin förmåga att tänka om textens innehåll. 

Genom förståelse av RU-modellens strategier och ett igenkännande utifrån sina förkunskaper 

kunde eleverna utveckla sin reflektionsförmåga.  

 

”De behöver känna igen sig för att motivera dem till att vilja veta mer utifrån sina tidigare 

erfarenheter”. (L:1) 

”Får man inget svar på frågan då kanske kommer man att använda ledande frågor och det blir i slutet 

en form av diskussion”. (L:6) 

”En bra kombination för att hålla elevernas intresse”. (L:3) 

”Vi pratar om innehållet och olika begrepp”. (L:4) 

 

Intresseväckande innebar att eleverna var mer delaktiga än tidigare genom att de fyra 

strategierna ökade deras motivation till att vara aktiva i undervisningen. Elevernas intresse för 

texternas innehåll ökade och alla elever bidrog mer eller mindre med synpunkter kring textens 

innehåll. De fyra strategierna blev en bra kombination för att upprätthålla elevernas intresse 

för innehållet. 

 

”Jag märkte elevernas intresse, deras höga förväntningar och att eleverna kom med förslag på vad 

som skulle hända och de kom med idéer”. (L:3) 

”Det är intresserade och motiverade till att vilja veta mer”. (L:7) 

 

Förutom det bidrog elevernas höga förväntningar och intresse till att utveckla undervisningen 

genom att eleverna kom med nya egna förslag. Elevernas idéer handlade om reflektioner över 

innehållet vilket ledde till nya tankar för läraren att ta fasta på inför utveckling av kommande 

undervisning. 

 

Kunskapsanvändning innebar att elevernas förförståelse och förkunskaper för tolkning av 

textens innehåll var betydelsefull för att kunna fördjupa förståelsen. 

 

”Det är för läsförståelse i stället för att bara läsa ord man diskuterar och får en förförståelse för texten 

vilket fördjupar det här med läsförståelsen”. (L:2) 
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”Första gången kände man sig ovan då var det lite mer svävande att han svarade mycket jag vet inte, 

men i den här lektionen blev han helt fascinerad, han tittade på älgen, älgen var så spännande, det 

blev att han pratade mycket om älgen och det som syntes på bilden”. (L:7) 

 ”De måste relatera på något sätt till sig själva, till sin egen verklighet”. (L:1) 

 

Det visar sig att eleverna använde sina tidigare kunskaper då de besvarade frågorna utifrån att 

de relaterar till sin egen verklighet. Genom att eleverna kunde använda sina tidigare 

kunskaper ökade deras förståelse av textens innehåll. Lärarna uttrycker vikten av diskutera 

med eleverna och behovet av att prata om innehållet då inlärning sker som bäst. 

 

”För att få den där förförståelsen måste de få det förverkligat och konkretiserat genom bild och text”. 

(L:3) 

”Han var jätte intresserad och han, verkligen var så att han var aktiv om det här och ville veta och 

nyfiken han var Nicke nyfiken (….) Jag kände den själv att man själv blir lika ivrig när jag såg att 

han var jätte intresserad det kunde har tagit flera timmar den där lektionen”.  (L:7) 

 

Det framkom att elevernas intresse ökade eftersom bilden blev ett stöd för tolkning av textens 

innehåll. De blev nyfikna, motiverade och intresserade vilket visade sig i en aktiv 

undervisningssituation.  

 

 

Kamratlärande betraktades som möjlig för eleverna då de kompletterar varandras kunskaper. 

De strukturerade textsamtalen utmanade elevernas förmågor att tillsammans resonera, 

associera och tänka högt. 

 

”Det är en bra metod för att använda alla olika, läsa, lyssna, fantisera, tala och tänka, under 

strukturerade former, att tänka högt och resonera vilket inspirerar eleverna att tänka andra banor och 

att associera vilket innebär att de kompletterar varandra och ser varandras styrkor och även upptäcker 

sina egna”. (L:4) 

”De hjälper också varandra och ger fler exempel”. (L:2) 

”Jag märkte att det blev andra diskussioner då de prat om olika begrepp och hur de utvecklade tanken 

om de olika begreppen”. (L:3) 

 

Genom användning av RU-modellens fyra strategier synliggjordes elevernas förutsättningar 

att lära sig både enskilt och tillsammans med kamrater. Eleverna resonerade och diskuterade 

utifrån textens innehåll vilket påverkade deras möjlighet att lära av varandra. 

 

”Den sista lektionen undervisade jag två elever tillsammans och det gick mycket bättre för båda två, 

den ena blev mer koncentrerad och den andra mer aktiv”.  (L:8) 
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Undervisningen intresserade eleverna och motiverade dem till ökad aktivitet då de relaterar 

till tidigare kunskaper och erfarenheter. Kamratlärandet hade en positiv inverkan på 

kunskapssökandet och de faktiska prestationerna för eleverna ökade. 

Aktiv bedömning 

Aktiv bedömning innebar att undervisningen bidrog till tydliggörande av kunskaper samtidigt 

som det bidrog till meningsskapande undervisning vilket blev bedömningsvägledande för 

läraren. 

 

Tydliggörande kunskap innebar att genom användandet av RU-modellens fyra strategier i 

undervisningen blev elevernas kunskaper tydliga för läraren genom att eleverna kunde svara 

på frågor, sammanfatta och visa förståelse för textens innehåll. 

 

”Den kunskapen som de besitter kommer fram så man ser tydligt vad de kan”. (L:1) 

”Jag tänker att de fattar mycket mer och de kommer att ta åt sig och kommer att komma ihåg”. (L:2) 

”Det är riktigt intressant att i de här lektionerna med eleven har han visat att han kan. Man ser vilken 

kapacitet han egentligen har (….) Han visade att han hade förstått innehållet”. (L:8) 

 

Det visar sig att elevernas kunskaper blev tydliggjorda genom att de reflekterade och 

kommunicerade på olika sätt genom det kunde lärarna se vad eleverna kan. Det innebär att 

läraren uppmärksammar elevernas individuella förmågor och tydligt ser vilka svårigheter som 

finns och utifrån det planerar kommande undervisning.  

 

Meningsskapande undervisning utifrån RU-modellen beskrev vara en fungerande modell 

eftersom den leder till en ökad diskussion, motivation och intresse från elevernas sida. 

 

”Det blir en annan kommunikation då eleverna är mer delaktiga (….) Alla elever var med och sa 

någonting”. (L:2) 

”Det här funkar bra, det blir ett bollande”. (L:6) 

”Verktyget är en bra kombination för att hålla elevernas intresse”. (L:4) 

”De elever som är lite starkare som greppar direkt svarar oftast så att de andra hör vad dem säger och 

då får de också svar”. (L:1) 

 

Det som framkom var att de elever som mer direkt tolkar textens budskap och högt reflekterar 

kring det tillsammans med sina klasskamrater bidrog till att möjliggöra ett lärande för alla. I 

undervisningen beskriver lärarna att kommunikationen utvecklas och att elevernas 

reflektioner blir mer påtagliga då de blir mer aktiva i undervisningen. 
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Bedömningsvägledande innebar att lärarnas möjlighet till återkoppling under lektionerna 

kunde göras på ett mer aktivt sätt. RU-modellens struktur visade sig erbjuda lärarna möjlighet 

att ge eleverna aktiv bedömning under lektionens genomförande. 

 

”Själva processen leder till att man får en uppfattning om vad eleven kan, kanske inte på en lektion, 

men genom att man lägger upp undervisningen, själva lektionen så kan det leda till att man får en klar 

uppfattning om vad de kan just inom det valda området”. (L:1) 

”Jag tycker att den här är bra för att på något sätt får jag se alla delarna, vilken av de delarna som är 

den som, är det ordförståelse som egentligen är, eller om det är förmågan att använda som behövs 

utvecklas”. (L:7) 

 

Enligt ovanstående beskrivna processer kunde lärarna se elevernas kunnighet och svårigheter 

då strukturen berätta för dem hur de ska gå vidare, hur de ska förklara för eleven och vad de 

behöver fortsätta arbeta med i undervisningen. Den tydliga strukturen i undervisningen blev 

ett stöd för läraren för att kunna ge bedömning av elevernas kunskaper. Utifrån elevernas 

individuella och nuvarande kunskaper lägger läraren upp undervisningen för att utmana 

eleverna till vidare kunskapsutveckling i form av en kontinuerlig och vägledande bedömning.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien är inspirerad av GT som analysmetod vilket valdes för att fördjupa och dessutom för 

att beskriva vad som händer inom det område som valts att undersökas. Genom det utgick vi 

ifrån att den aktionsforskningen som genomfördes tillsammans med våra kollegor skulle 

kunna fördjupa våra och deras kunskaper utifrån iakttagelser av verkligheten. Det vi ville ta 

reda på var hur undervisningen kunde utformas och utvecklas för att bedöma elever förmåga 

att tolka text. 

 

GT innebär en ständigt jämförande process eftersom datamaterialet bearbetas och förnyas allt 

eftersom nytt material samlas in. Det är en systematisk process som kräver sensitivitet vilket 

innebär många turer mellan de olika stegen för att kunna analysera och mejsla fram de mest 

framträdande egenskaperna och relationerna mellan memos och de idéer som uppstår mellan 

de olika koderna. Den teoretiska modellen växer fram genom en noggrann analysprocess som 

är grundad i datamaterialet (Thornberg och Forslund Frykedal, 2012). 

 

Eftersom tidsperspektivet för denna studie var begränsad och vi samtidigt var inspirerade av 

att använda grundad teori blev analysprocessen i vårt tyckte mödosam. Samtidigt var vi 
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motiverade att använda den eftersom vi ansåg att den kunde bli ett användbart redskap för 

analys av resultat utifrån den aktionsforskning som vi genomförde tillsammans med våra 

kollegor. Genom vårt eget deltagande i aktionen blev vår egen objektivitet en avvägning 

under hela processen eftersom distansen till de framväxande resultaten var beroende av att vi 

som medforskare behövde hålla en kritisk inställning till de begrepp och kategorier som växte 

fram (Thornberg och Forslund Frykedal, 2012).  

 

Den genomförda aktionsforskningen med den systematiska och kontinuerliga utvärderingen 

stärker troligtvis studiens trovärdighet genom att alla deltagare bidrog till resultatet genom att 

de reflekterade kring undervisningen både enskild och tillsammans (Rönnerman, 2012). Varje 

delmoment i aktionen gav understöd till att fördjupa analysen vilket bidrog till att 

frågeställningarna fördjupades allt eftersom. Den kontinuerliga analysprocessen fördjupar 

trovärdigheten genom ett ständigt jämförande utav datamaterial för att slutligen komma fram 

till kärnkategorier (Charmaz, 2006).  

 

Den teoretiska modellen som framkom i analysen är användbar för implementering av RU- 

modellen i praktiken eftersom kärnkategorierna behöver ligga till grund vid utformandet av 

undervisning utifrån RU-modellen. En av de aspekter som vi ansåg vara möjliga att utveckla 

utifrån utformningen av undervisningen var aktiv bedömning eftersom det gav nya insikter 

utifrån vad som framkom i analysprocessen. En förklaring till detta är att våra intentioner var 

att utforma undervisning för att kunna möjliggöra bedömning som kunde bidra till utveckling 

av elevernas förmåga att tolka text. Vi kan dock inte påstå att materialet är fullständigt mättat 

eftersom tiden för genomförandet av studien påverkade förutsättningarna att genomföra 

fördjupade studier inom kärnkategorierna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012).  

 

Det som vi kunde ha gjort annorlunda i datainsamling var att konkretisera de initiala 

frågeställningarna i loggböckerna för att kunna få mer tydliga och signifikanta data redan från 

början. Det hade förmodligen gjort att analysprocessen hade kommit igång tidigare än vad 

den gjorde. Anledning till detta var att vi själva inte var insatta i metoden grundad teori.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur undervisning kan utformas för att utveckla 

bedömning av elevers förmåga att tolka text. Resultatet som framkom visar att det finns fyra 

kategorier som får betydelse vid användning av RU-modellen. Kategorierna är; 

Undervisningsplanering, Ömsesidig undervisning, Utveckla förmågor och Aktiv bedömning. 

 

Här sker diskussionen om vad som framkommit utifrån den aktionsforskning som genomfört 

vilket innebär att lyfta betydelsefulla resultat för utformning av undervisning, för att kunna 

genomföra aktiv bedömning av elevers förmåga att tolka text. Förutom det valdes att lyfta 

fram kollegialt lärande för utveckling av ömsesidig undervisning.  
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Undervisningsplanering      

Enligt Palincar och Brown (1984); Reichenberg och Lundberg (2013) behöver läraren 

modellera de fyra strategierna i undervisningen för att eleverna ska kunna tolka innehållet och 

lära sig strategier för sitt eget tänkande vilket leder till ökad läsförståelse. Resultatet från 

studien visar att undervisningen kan utformas utifrån studiens teoretiska modell för att den ska 

kunna följa intentionerna med RU-modellen och därigenom utveckla elevernas förmåga att 

tolka text. Watson et al. (2012) belyser att lärarna behöver göra en kartläggning av elevernas 

svårigheter för att kunna anpassa undervisningen till elevernas behov. Enligt studiens resultat 

behöver lärarna förbereda lektionerna på ett mycket strukturerat och genomtänkt sätt för att 

strategierna ska kunna bli ett verktyg för dem i undervisning. Dessutom är lärarnas förståelse 

för och kunskaper om reciprok undervisning betydelsefull för att de ska kunna använda 

strategierna som ett verktyg både vid planering och genomförande av lektionerna (Palincar 

och Brown, 1984; Reichenberg och Lundberg, 2013). 

 

I studien framkom att texternas egenskaper var betydelsefulla för att kunna förbereda 

lämpliga diskussionsämnen dessutom behövde texterna kunna relateras till elevernas 

verklighet och intresseområde för att motivera dem till aktivt deltagande. Enligt Palincar och 

Brown (1984); Reichenberg och Lundberg (2013) behöver eleverna utmanande texter med 

hög grad av läsbarhet. Enligt Black et al. (2004) behöver läraren ställa effektiva frågor för att 

kunna leda eleverna till aktivt deltagande och en interaktiv dynamik som ger eleverna 

möjlighet att öka sitt tänkande vilket samtidigt ger förutsättningar till direkt återkoppling på 

sitt arbete. Det visar sig att lärarna i studien behövde sätta sig in i de olika strategierna för att 

kunna förbereda lämpliga frågeställningar och diskussionsfrågor utifrån vald text.  

Ömsesidig undervisning 

Enligt Hattie (2012) är lärarens interaktion med eleverna och det positiva klimatet avgörande 

för hur eleverna lär, det anses vara viktiga faktorer för utveckling av elevernas kunskaper. 

Studiens resultat visar att den ömsesidiga undervisningen synliggör elevernas kunskaper 

vilket påverkar den interaktion som blir uppenbar mellan eleverna och mellan lärare och 

elever då de diskuterar textens innehåll. Reichenberg och Lundberg (2013) föreslår en 

pedagogik som innebär att eleverna behöver utmanas i den närmaste utvecklingszonen och att 

lärarna undervisar utifrån elevernas perspektiv. 

Carlgren (2013) menar att all inlärning sker i ett sammanhang vilket påverkar elevens 

utveckling av förmågor beroende på den process som de är delaktiga i utifrån de färdigheter 

som integreras i undervisningen. I resultaten framkom att eleverna lär sig av varandra och att 

även lärarna tar del av elevernas förståelse och förkunskaper på ett annat sätt än tidigare i och 

med att de delar kunskaper med varandra utifrån texternas innehåll. Dysthe (2013) beskriver 

utifrån Vygotskijs tanke att lärande sker tillsammans med andra vilket innebär att det sker ett 

kamratlärande då individers proximala utvecklingszon används i en gemensam kontext och att 

lärandet därigenom blir medierat. Även Lindström (2013); Korp (2011) anser att eleverna 

behöver uppmanas att lyssna på varandra och tänka på det som sägs, för att rikta sin 
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uppmärksamhet mot objektet för att på så sätt kunna reflektera och samtala med sina 

klasskamrater.  

En viktig reflektion som framkom i studiens resultat var att lärarna behövde stanna upp och 

vänta in elevernas tankar för att eleverna skulle få möjlighet att synliggöra sitt kunnande. 

Enligt Black et al. (2004) kan lärarna få fler elever att intressera sig för diskussionen genom 

att öka väntetiden för att de ska kunna komma med idéer om innehållet innan lärarna ber om 

svar. Detta kan leda till att lärarna synliggör elevernas förkunskaper eller vad som behöver 

förklaras och utifrån det planera kommande undervisning. Håkansson och Sundberg (2012) 

menar att lärarna måste interagera med elever och kollegor för att kunna motivera och 

engagera eleverna kring gemensamma aktiviteter. Det betyder att lärarna behöver ta hänsyn 

till elevens tidigare kunskaper, språk och kommunikation utifrån det sociokulturella 

perspektivet. (Håkansson och Sundberg, 2012) 

Utveckling av förmågor 

Studien resultat visar att lärarna behöver stödja utveckling av elevernas förmåga att tolka text 

genom att ge eleverna möjligheten för att tänka över vad texterna betyder och tillsammans 

med lärarna använda verktyg för att utveckla sin kognition och metakognition. Exempelvis 

visar resultatet att eleverna reflekterade, kom med egna förslag och ställde frågor för att få 

veta mer dessutom relaterade de tidigare kunskaperna till sin egen verklighet. Relevant 

resonemang kan enligt Schoultz, Säljö och Wyndham (2001) öka genom att eleverna ges stöd 

för sitt tänkande till följd av att verktyg används. De anser att de kognitiva processerna stärks 

beroende på de verktyg som finns tillgängliga. 

 

Enligt Skolverket (2011) behöver läraren förtydliga och anpassa kunskapsinnehållet utifrån 

valt ämnesområde vilket enligt Korp (2011) kan innebära att eleven i så fall förbättrar sina 

kognitiva strategier genom att de reflekterar och utvärderar. Resultatet i studien visar att 

genom användandet av RU-modellens strategier får eleverna verktyg för hur de på ett 

strukturerat sätt kan tänka om textens innehåll för att bättre kunna förstå. Det betyder att 

eleverna behövde kunna ta tillvara förståelsen samtidigt som de utvecklade färdigheter för att 

kunna bli mer medvetna om när och vad de behövde göra för att kunna förstå. Vilket stöds av 

Reichenberg (2014) som påtalar vikten av att bilderna ska vara tydliga för att kunna ge rätt 

vägledning till eleverna och betydelse av att läraren modellerar hur eleven ska gå tillväga.  

Enligt Korp (2011); Skolverket (2011) behöver läraren förklara och diskutera lösningar på 

uppgifter för att eleverna därefter ska kunna lösa uppgiften på egen hand vilket har visat sig 

ge goda resultat för elever med inlärningssvårigheter. Även Håkansson och Sundberg (2012) 

menar att den kvalitativa undervisningen utvecklar önskvärda förmågor genom att förståelsen 

av ämnets generella idéer och värden för ämnets betydelse för livet utanför skolan.  

Aktiv bedömning 

Sadler (1989); Hattie (2009); Lindström (2013) och Wiliam (2013) belyser att de handlingar 

som sker i undervisningen ger läraren information som kan användas för återkoppling till 

eleverna och för att ändra den undervisning som pågår eller för planering inför kommande 
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undervisning. Enligt studiens resultat behöver lärarna vara insatta i de strategier som ska 

användas i undervisningen för att elevernas kunskaper ska bli användbara och synliggjorda. 

Exempel på det är då läraren beskriver att själva processen leder till att de får en uppfattning 

om vad eleverna kan och var eventuella svårigheter ligger för att då uppmärksamma vad de 

behöver arbeta vidare med. 

 

I studien framkom det att den aktiva bedömningen blir ett verktyg för läraren eftersom det 

påverkar nästkommande undervisningssituation på grund av lärarna reflekterar och utvärderar 

sin egen undervisning och elevernas förmågor. Detta blev synligt när lärarna under 

lektionerna såg att elevernas delaktighet ökade och att eleverna kunde diskutera och svara rätt 

på frågor. Det gav lärarna ökad insikt i att vissa eleverna kunde mer än de hade förväntat sig. 

Enligt Watkins (2007) handlar det om att lärarna tar reda på elevernas kunskaper och hur 

eleverna kan fortsätta att utveckla sitt eget lärande. Resultaten visar att den tydliga strukturen 

som lärarna uppfattat ger stöd och möjlighet till anpassningar och utformning av aktiv 

bedömning genom att elevernas förståelse och kompetenser framkommer på ett mer aktivt 

och tydligare sätt än tidigare vilket överensstämmer med Hattie och Timperley (2007); Hattie 

(2009).  

 

Enligt Wiliams (2013) behöver lärarna klargöra, delge, förstå och ta fram kriterier för 

framsteg. Dessutom behöver lärarna enligt honom använda den effektiva feedbacken för att 

eleverna ska kunna veta vad de behöver göra för att lära och utveckla sina förmågor både 

individuellt och tillsammans med andra. I studiens resultat framkom det att elevernas 

kunskaper blev tydliggjorda genom att undervisningen ledde fram till att eleverna visade sina 

kunskaper genom att prata om olika begrepp, ställde och besvarade frågor, visade förståelse 

för textens innehåll och att flera elever kunde sammanfatta textens innehåll med egna ord. Det 

ledde till att aktiv bedömning kunde genomföras då lärarna hade möjlighet att bedöma 

elevernas kunnighet och tydliggöra vilka kunskaper som eleverna behövde utveckla. Enligt 

Carlgren (2013) förutsätter det att lärarna behöver vara insatta i de styrdokument som ligger 

till grund för undervisningen för att på så sätt kunna beskriva målen för undervisningen till 

eleverna. 

 

Kollegialt lärande 

Enligt Rönnerman och Wennergren (2012) utmanas lärarna genom aktionsforskningen att 

tillsammans med sina kollegor problematisera olika perspektiv och därigenom synliggöra nya 

arbetssätt. Dialogen utvecklar praxiskunskaper då alla får möjlighet att vara aktiva och 

delaktiga för att öka förståelsen av praktiken. I studiens resultat framträder det kollegiala 

lärandet som betydelsefullt eftersom de genomförda fokusgruppssamtalen, observationerna 

och semistrukturerade intervjuerna ledde fram till reflektioner som skapade diskussioner. 

Reflektionerna handlade om texternas egenskaper, hur och på vilket sätt strategierna kunde 

användas för att öka elevernas förståelse och behov av textanpassning. Dessutom diskuterades 
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bildens betydelse för att lyfta fram elevernas förståelse och tidigare kunskaper inom det valda 

ämnet. (Rönnerman och Wennergren, 2012) 

 

Rönnerman (2012) menar att lärarna blir mer medvetna om sin praktik genom 

aktionsforskning och därigenom i vad som behöver förbättras. I studiens resultat redovisas att 

lärarna gav varandra stöd om hur undervisningen kunde genomföras utifrån användandet av 

strategierna då de beskrev för varandra hur de upplevt sin egen undervisningssituation. De 

delade erfarenheter och reflektioner kring vad som skulle kunna göras för att förbättra 

utformningen av undervisningen utifrån RU- modellen.  

 

Enligt Håkansson och Sundberg (2012) är det den formativa bedömningen som leder till 

framåtsyftande planeringen vilket utvecklar kvalitativt god undervisning. Enligt Rönnerman 

(2012) behöver lärarna utgå ifrån sin egen praktik utifrån ett ”bottom-up” perspektiv genom 

att planera, genomföra och dokumentera sin egen verksamhet. Det kan leda till att de får insikt 

som kan åstadkomma verkliga förbättringar som fördjupar kunskaper om den egna praktiken 

vilket en aktionsforskning syftar till att utveckla. Resultatet visar att de kollegiala 

reflektionerna har förankrat ny kunskap som behöver fortsätta att utvecklas i praktiken då den 

cykliska processen aldrig räknas som avslutad (Rönnerman, 2012). Enligt Timperly (2011) 

behöver kollegor tillsammans processa nya idéer för att skapa mening som kan leda till 

djupare kunskaper. 

 

Slutord 

Studien visar att modellkunnande är nödvändigt för att lärare ska kunna bedöma elevers 

förmågor och utforma undervisningen för att utveckla elevers förmåga att tolka text utifrån 

RU-modellens intentioner. I undervisningen behöver både lärare och elever förstå strategierna 

för att utforma en undervisning som leder till aktiv bedömning. Lärare ställs inför utmaningar 

genom att undervisningen utifrån RU-modellen behöver planeras på ett tydligt och 

strukturerat sätt för att ge de utmaningar som eleverna behöver för att kunna utveckla 

kognitiva strategier och metakognition. De meningsskapande processerna gör att samspel och 

dialog sker genom interaktion mellan lärare och elever och mellan eleverna. Det innebär att 

det blir en utveckling tillsammans med andra vilket skapar mening och motiverar elever att 

vara aktiva och bidra till undervisningens utformning.  

 

Undervisningen påverkas av elevernas olika förmågor genom deras aktiva deltagande 

dessutom kan lärare tydligt se elevernas kunnighet vilket kan leda till aktiv bedömning då det 

möjliggör återkoppling för vidareutveckling under lektionen. Elevernas gemensamma lärande 

leder till ökad aktivitet om texter och dialogen är relevanta för deras värld. 

Aktionsforskningen har inneburit ett kollegialt lärande som påverkar utformning av 
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undervisningen eftersom lärarna delgett varandra sin egna upplevelser då RU-modellens 

strategier blivit vägledande för undervisningen.  

 

För att aktivt bedöma elevernas kunskaper behöver lärarna vara insatta i RU-modellen 

eftersom strukturen möjliggör bedömning under lektionen. Undervisning utifrån RU-modellen 

antas enligt vår mening leda till att lärarna samtidigt ökar och utvecklar sina kompetenser 

eftersom de kontinuerlig under och efter lektionerna både kan se elevernas svårigheter och 

bedöma deras kunnighet.  

 

RU-modellen och undervisningen är pågående utmaningar och som en del i Läslyftet 

Skolverket (2015) kan vi se studiens teoretiska modell som implementeringsbar eftersom den 

lyfter och beskriver viktiga delar som får betydelse vid användandet av reciprok undervisning. 

 

Specialpedagogiska implikationer 

 

I inledning av studien tar vi upp de behov som finns för elever med utvecklingsstörning av att 

utveckla sin läsförståelse för att kunna öka sin delaktighet i samhället. Vi tycker att det är 

viktig att eleverna får möta en strukturerad undervisning utifrån studiens teoretiska modell för 

att kunna utveckla sina förmågor och på så sätt kunna ta större del av vad samhället har att 

erbjuda.  

 

Det kamratlärande som framkom i studien anser vi vara av stor betydelse för särskolans 

undervisningspraktik i och med att det synliggjorde elevers möjligheter att dela kunskaper 

med varandra. Undervisningens utformning kan genom de gemensamma samtalen och 

diskussionerna leda till utveckling av utformning av undervisningen för utveckling av elevers 

förmåga att tolka text.  

 

Att aktivt bedöma elevernas förmågor behöver utvecklas och tydliggöras i en strukturerad 

undervisning vilket RU-modellen kan vara ett bra redskap för. Den teoretiska modellen som 

framkommit ur resultaten i denna studie förklarar och ger innebörd åt reciprok undervisning. 

Vi ser resultatet som användbart oberoende av skolform även om vårt fokus i första hand har 

varit att utforma undervisning för att utveckla elevers förmåga att tolka text inom särskolan. 
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Bilaga 1 

Fokusgruppssamtal 1  
(samtalet ska spelas in) 

 

1. Vad gick bra? Vad kan det bero på? 

 

2. Vad gick mindre bra? Vad kan det bero på? 

 

3. Hur kan ni använda erfarenheterna till nästa lektion? 

 

 

4. Hur fungerade texten? Var den tillräckligt utmanande för att använda strategierna? 

 

5. Genom att använda strategierna tycker du då att elevernas sätt att tänka synliggörs? 

Blir det på ett annat sätt än utan strategierna? På vilket sätt då? 

6. Vilka förmågor är det eleverna använder sig av då vi genomför en lektion av 

strukturerade textsamtal. 

 

7. Hur kan man använda strategierna för utveckling av förmågorna?  

 

 

8. (Hur) Lyssnar eleverna på textens innehåll? – Hur då? – Hur kan vi få eleverna att 

lyssna? 

 

9. (Hur) kan eleverna ta reda på vad den handlar om?– Hur då? 

 

10. (Hur) Bekräftar vi elevernas tankar?   Och hur i så fall kan vi stödja vidareutveckling 

av den tanken som uppstår så att fler elever reflekterar kring det tillsammans. 

 

11. Reflekterar eleverna? HUR, VAD,VAFÖR- Hur reflekterar eleverna utifrån de 

frågeorden?  

 

12. Vad behövs för att strategierna ska bli ett verktyg i undervisningen? 

 

13. Övriga synpunkter 
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Fokusgruppssamtal 2  
(samtalet ska spelas in) 

 
  

1. Hur upplevde ni lektion 4 om Årstiderna? 

 

2. Hur kan vi som lärare se om eleverna förstår textens innehåll?  

 

3. Hur kan vi göra för att öka förståelsen? 

 

4. Hur kan vi göra för att alla elever ska kunna vara med? 

 

5. Hur kan vi som lärare motivera eleverna att delta? 

 

6. Vad behöver de elever som inte deltar lära sig? 

 

7. Hur ofta tror vi behöver eleverna träna för att kunna tolka text utifrån strategierna?  

 

8. Vad tycker ni om metoden? 

 

9. Hur kan vi fortsätta att använda RU modellen? 
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Bilaga 2 

 

Semistrukturerad intervju 

(Enskilda intervjuer) 

 

1. Varför tycker du att modellen är bra för eleverna? 

 

2. Genom att använda strategierna tycker du då att elevernas tänkande synliggörs? 

- På vilket sätt?  

- Kan du ge exempel? 

 

3. Hur kan strategierna bli ett verktyg i undervisningen för bedömning? 

 

4. Tycker du att användning av RU-modellen kan vara ett stöd för 

formativbedömning av elevernas förmåga att tolka text? 

 

5. Hur kan vi använda erfarenheterna till kommande undervisning? 

 

6. Vad tycker du att du lärt dig eller tänkt på när då din kollega undervisat och du 

tittat på? 

 

7. Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi 

avslutar? 
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Bilaga 3 

Semistrukturerade gruppintervju 

 

1. Hade du arbetat med RU modellen tidigare? 

2. Var användning av RU modellen ett stöd för att utveckla elevers förmåga att tolka 

text? På vilket sätt? 

3. Hur tycker du att elevernas delaktighet varit? Ex. mer, mindre eller inte alls. 

Beskriv…/varför…? 

4. Hur kan du som läraren använda strategierna enligt RU-modellen i undervisningen för 

att utveckla elevernas förmågor att tolka text? 

5. Hur kan strategierna i RU-modellen användas för att bedöma elevernas förmåga att 

tolka text? 

6. Tycker du att användning av RU modellen i undervisningen kan vara stöd för formativ 

bedömning av elevernas förmåga att tolka text? På vilket sätt? Kan du ge ett exempel? 

7. Genom att använda strategierna tycker du då att elevernas sätt att tänka synliggörs? På 

vilket sätt? 

8. Vad behövs för att strategierna ska bli ett verktyg i undervisningen för bedömning? 

9. Hur kan ni använda erfarenheterna om RU modellen till kommande undervisning? 

10. Jag har inga flera frågor. Har ni något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar 

intervju? 
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Bilaga 4 

 

Loggbok kollegor "strukturerade textsamtal och bedömning"  
 

Vecka:  Lektion nr:  Klass/Elev: 

Lärare:   Datum:  Rubrik på texten: 

 

 

Hur fungerade lektionen? 

 

  

Vad gick bra? 

 

  

Vad fungerade inte? Varför? 

 

  

Förstod eleverna innehållet? 

  

 

Hur fungerade texten? 

 

  

Reflektioner 
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Bilaga 5 

Missivbrev till pedagoger 2015-08-31 

 

Vi heter Alma Gonzalez Zetterblom och Elisabet Berglund och vi läser sista terminen på 

speciallärarprogrammet 90 hp med specialisering utvecklingsstörning vid Stockholms 

universitet. Vårt examensarbete som ska genomföras denna termin är en uppsats på avancerad 

nivå.  

 

Vi har valt att undersöka om strukturerade textsamtal kan användas som verktyg för att 

bedöma elevernas förmåga att tolka text.   

 

Syftet med studien är att vi tillsammans följer en utvecklingsprocess under hösten 2015 där vi 

reflekterar och tar del av varandras kunskaper och erfarenheter. Det innebär att vi genomför 

ett arbete och under tiden diskuterar hur det utvecklas. Vi hoppas att denna studie leder till en 

utveckling av arbetet som kan komma verksamheten till del.   

 

Observationer av undervisningen kommer att göras vid några tillfällen för att sedan följas upp 

av enskilda intervjuer vilka kommer att spelas in med ljudupptagning för att underlätta 

transkribering och analys. Varje enskild intervju tar max 60 minuter. Förutom det kommer vi 

tillsammans använda gemensam tid för att diskutera hur studien ska genomföras. 

 

All information kring skolor som deltar, namn på lärare och elever kommer att hanteras helt 

anonymt utifrån vetenskapsrådets etiska riktlinjer. All ljudupptagning sparas ytterst varsamt 

tills examensarbetet är formellt godkänt. Materialet kommer enbart att användas i studiesyfte 

och raderas efter att studien är avslutad. Alla deltagare har självklart möjlighet att när som 

helst avbryta sin medverkan. 

 

Vi tackar på förhand för din medverkan och ser framemot ett gemensamt arbete kring  

"bedömning av elevers läsförståelse". 

 

Med vänlig hälsning, Alma och Elisabet 

Genom din namnteckning ger du ditt samtycke till att delta i vår studie. 

 

Ort: 

....................................................................................... 

 

Datum: 

 

....................................................................................... 

Namnteckning: 

 

....................................................................................... 

 

Namnförtydligande: 

 

...................................................................................... 
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Bilaga 6 

Missivbrev till vårdnadshavare     2015-08-31 

Hej! 

Vi heter Alma Gonzalez Zetterblom och Elisabet Berglund och vi läser sista terminen på 

special lärarprogrammet 90 hp med specialisering utvecklingsstörning vid Stockholms 

universitet. Vårt examensarbete ska genomföras under höstterminen 2015 och är en uppsats 

på avancerad nivå.  

 

Vi har valt att undersöka en metod för att öka elevernas läsförståelse. Syftet med studien är att 

vi tillsammans med pedagogerna och eleverna följer en utvecklingsprocess där vi reflekterar 

och tar del av varandras kunskaper och erfarenheter. Observationer av undervisningen 

kommer att göras vid några tillfällen och eventuellt kommer vi att filma och samtala med 

eleverna. Förutom det kommer vi att intervjua pedagogerna.  

 

All information kring skolor som deltar, namn på lärare och elever kommer att hanteras helt 

anonymt utifrån vetenskapsrådets etiska riktlinjer. All ljudupptagning sparas ytterst varsamt 

tills examensarbetet är formellt godkänt. Materialet kommer enbart att användas i studiesyfte 

och raderas efter att studien är avslutad. Alla deltagare har självklart möjlighet att när som 

helst avbryta sin medverkan. 

 

För att kunna genomföra denna studie behöver vi vårdnadshavares tillstånd för att kunna 

observera och samtala med eleverna. 

 

Vi tackar på förhand för din medverkan och ser framemot ett gemensamt arbete kring  

"bedömning av elevers läsförståelse". 

 

Vänligen kryssa i ett alternativ, signera med namnteckning och lämna tillbaka den till läraren i 

klassen. 

Om ni är två vårdnadshavare måste båda skriva under. 

 

              Mitt barn får medverka i denna studie. 

              Mitt barn får EJ medverka i denna studie.  

 

Vårdnadshavare 1:          Vårdnadshavare 2: 

–---------------------------------------------------          ----------------------------------------------------- 

Ort och datum            Ort och datum 

-----------------------------------------------------        ------------------------------------------------------ 

 

Underskrift           Underskrift 

----------------------------------------------------          ------------------------------------------------------ 

 

Namnförtydligande           Namnförtydligande 

------------------------------------------------------        ----------------------------------------------------- 

Med vänlig hälsning 

 

Alma Gonzalez Zetterblom och Elisabet Berglund 
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