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Sammanfattning/Abstract 

En aktionsforskningsinspirerad studie där syftet är att undersöka möjligheten att som pedagoger 

utveckla läsförståelse för elever med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning. Genom att använda 

oss av klassrumsbaserad aktionsforskningsansats med self-study som design med multipel 

datainsamlingsmetod där loggboksskrivande, reflekterande samtal och observationer används för att 

tydliggöra pedagogernas utveckling genom arbetsgången. Reflekterande samtal har genomförs 

tillsammans med en kritisk vän och gör att även vi som pedagoger utvecklas i vårt arbete med 

implementering av reciprok undervisning. Introduktionen av modellen för reciprok undervisning (RU) 

i våra egna verksamheter har synliggjort hur elevernas förmåga till läsförståelse ökar genom 

tillämpandet av de olika strategierna för RU. När reciprok undervisning introduceras för eleverna 

synliggörs det för pedagogerna vikten av att tillämpa stödstrukturer för att eleverna ska utveckla 

strategier för att bearbeta text. När olika aktioner genomförs för att utveckla undervisningen 

framträder vikten av att som pedagog använda sig av ett sociokulturellt perspektiv i förhållande till hur 

undervisningen ska planeras och genomföras. Textvalets betydelse för elevens förförståelse framträder 

också som en central roll i resultatet. För att bearbeta vår empiri har vi använt oss av en 

fenomenografisk analysmodell i sju steg där utfallsrummen beskrivs i exklusiva kategorier. 
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Inledning 

I vår egen undervisning i svenska där vi har arbetat med läsinlärning för elever med 

utvecklingsstörning har vi många gånger stött på problem med läsförståelse. Vi har märkt att när 

avkodningen har övergått i läsning med mer flyt saknas ändå läsförståelse. Frågan är hur det går att 

utveckla en fungerande läsförståelse hos dessa elever? 

2011 kom den nya läroplanen för grundskolan och grundsärskolan och 2013 kom den nya läroplanen 

för gymnasiesärskolan med en tydligare målstyrning än i de tidigare läroplanerna Lpo 94 och Gysär 

2002 (Skolverket, 1994 & 2002). Skolan har fått ett tydligt uppdrag enligt Lgr 11 att undervisa i att 

samtala, lyssna, läsa och skriva text. Kursplanerna i ämnet svenska inleds med ”Språk är människans 

främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 2011, s. 222) 

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan har under tid förändrats- från att vara omhändertagande till att 

bli mer målorienterad visar en rapport från skolverket (skolverket, 2010).  Berthén (2007) beskriver i 

sin avhandling att särskolan tidigare var en verksamhet som låg under landstinget. Detta medförde att 

fokus för deras uppdrag var att eleverna blev väl omhändertagna. Man lade således mindre fokus på 

undervisningen. 

Kraven på pedagoger för att få undervisa inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan har varit 

betydligt lägre än kraven för att få undervisa i övriga skolan, i praktiken har det betytt att lärare har fått 

undervisa i grundsärskolan och gymnasiesärskolan utan någon eller mycket litet utbildning i läs- och 

skrivinlärning och därmed läsförståelse (Reichenberg, 2013). Lärare undervisar inte heller i hur 

läsförståelse ska gå till, de kontrollerar bara att eleven har förstått (Reichenberg, 2008). 

Skolinspektionens rapport från 2010 visar också att särskolan inte fullföljer sitt uppdrag när det 

handlar om att undervisa om läsning och läsförståelse, då eleverna efter avslutad skolgång ska kunna 

vara fullvärdiga medlemmar i det allt mer textualiserade samhälle som vi lever i idag. Genom att ny 

teknik gör olika texter mera tillgängliga för alla måste även elever i grundsär- och gymnasiesärskolan 

få de redskap som behövs för att försöka förstå olika texters innehåll anser vi med stöd både i 

kursplaner och skollagen. 

Skollag (2010:800) 4 §: 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Kursplanen i ämnet svenska trycker på de förmågor som eleverna i grundsär och- gymnasiesärskolan 

ska ges förutsättningar att utveckla. I Lgrsär 11 står det att eleverna ska ges förutsättningar att läsa, 

förstå och reflektera över olika texter samt söka och utvärdera information från olika källor 

(Skolverket, 2011). 

I Gysär 13 står det att eleverna ska öva på att få lässtrategier för att förstå och tolka texter. Vidare vill 

man att eleverna ska öva på hur man urskiljer budskap, syfte, avsändare och sammanhang i texter från 

olika medier (Skolverket, 2013 a). 
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Vi har båda undervisat i grundsärskolan respektive gymnasiesärskolan sedan 2004 resp. 2007, tidigare 

har vi varit verksamma inom grundskolan och har där skaffat oss erfarenhet av läsinlärning och arbete 

med läsförståelse. I vår utbildning till speciallärare har vi uppmärksammat att tidigare forskning har 

fokuserat på hur elever med utvecklingsstörning lär sig avkoda ord i större utsträckning än vad den har 

inriktat sig på hur eleverna faktiskt förstår det lästa (Alfassi, Weiss och Lifshitz, 2009, Reichenberg 

och Löfgren 2013, van den Bos, Nakken, Nicholay och van Houten 2007, van Tilborg, Segers, van 

Balkom, Verhoeven, 2014). 

Att utveckla läsförståelse är en viktig förmåga i dagens textuella samhälle där vi kommunicerar med 

varandra via skriven text genom exempelvis mail och sms. Att som vuxen kunna ta del av texter 

skrivna från myndigheter och socialtjänst i form av LSS beslut kan ha stor betydelse för våra elever i 

framtiden anser vi. Aktuell forskning menar att elever med utvecklingsstörning behöver metodisk 

undervisning i hur de kan utveckla läsförståelse (Alfassi et. al., 2009). 

Vi har blivit inspirerade av Palinscar & Browns (1984) forskning om reciprocal teaching, reciprok 

undervisning (RU) som bygger på ett ömsesidigt lärande mellan lärare och grupp. De bygger sin 

forskning på Vygotskijs teorier om imitation genom att vi lär oss av varandra i zonen för proximal 

utveckling, att lärande sker tillsammans i ett flerstämmigt klassrum (Dysthe, 2003). I ett flerstämmigt 

klassrum får tankar om text och muntligt och skriftligt framställande ta plats i interaktion mellan 

elever och lärare, lärande sker i ett socialt sammanhang. 

Inom ramen för aktionsforskning försöker vi utveckla innehållet i vår undervisning genom att tillföra 

reciprok undervisning som metod. Genom att observera och reflektera över vår egen påverkan över 

hur undervisningen och elevernas lärande utvecklas genom införande av reciprok undervisning, 

hoppas vi få syn på vilka aktioner, förändringar av undervisningen som fungerar för att utveckla 

läsförståelse hos våra elever i grund- och gymnasiesärskolan. 

Vi har valt att använda oss av en aktionsforskningsansats där vi beforskar vår egen undervisning och 

vår egen utveckling som pedagoger, inom aktionsforskning benämns detta som en self-study. I vår 

studie vill vi ge elever möjlighet att med hjälp av varandra växelvis förstå och tolka text. Eleverna 

bidrar med det de kan var och en och på så vis startar en process där elevernas kunskaper “triggar 

varandra”. Genom att prova på att göra self-studys med en aktionsforskningsansats i vår egen 

undervisning hoppas vi få syn på om reciprok undervisning är en fungerande metod för oss pedagoger 

att öva läsförståelse med elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

Problemformulering 

Kan vi som pedagoger med hjälp av reciprok undervisning (RU) öka elevernas möjligheter att använda 

strategierna sammanfatta, ställa frågor till texten, reda ut svåra ord och begrepp samt förutspå vad som 

ska hända i texten för ökad läsförståelse? 

Syfte 

Syftet med vår studie är att ta reda på vilka aspekter av reciprok undervisning som är praktiskt 

tillämpbara för pedagoger som arbetar med elever som har funktionsnedsättningen 

utvecklingsstörning. 
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Frågeställningar: 

– Hur arbetar pedagogerna med att använda RU- modellen? 

– Hur kan vi se en eventuell utveckling av läsförståelsen hos våra elever? 

– Hur kan vi se att eleverna tillämpar strategierna för RU? 

– Hur kan vi se en eventuell utveckling av hur pedagogerna tillämpar RU-metoden? 
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Bakgrund 

Tillbakablick över centrala begrepp om läsning 

och läsförståelse 

Om läsning och läsförståelse för elever med utvecklingsstörning 

I tidigare forskning om läsinlärning för elever med utvecklingsstörning har det huvudsakligen 

fokuserat på att studera avkodning och läsning av ordbilder (Alfassi et al. 2009, Katims 2000, 

Reichenberg, 2009). Katims (2001) nämner också att forskning kring literacitet och 

utvecklingsstörning är ett mycket eftersatt ämne. Mycket av forskningen har också stort omsorgsfokus 

som visar sig i att läsningen koncentreras till vanliga ordbilder som personen med utvecklingsstörning 

förväntas stöta på i vuxenlivet för att kunna klara av vardagsaktiviteter och eventuellt arbete. I detta 

syfte är det främst varningsord eller informationsord som har lärts ut som ordbilder exempelvis toalett, 

buss, tunnelbana, fara, hund etc. (Houston, Torgesen 2004, Browder, Wakeman, Spooner, Ahlgrim-

Delzell och Algozzine, 2006, Reichenberg, 2008). 

Hur elever med utvecklingsstörning knäcker läskoden har också varit föremål för tidigare 

undersökningar, det har visat sig att dessa elever behöver ännu mera träning i fonologisk medvetenhet 

och kopplingen mellan fonem och grafem än normalutvecklade jämnåriga läsare. 

De behöver också få träna på att bibehålla den fonologiska medvetenheten över tid menar bl.a. Naess, 

Melby-Lervag, Humle & Halaas Lyster (2012) och Moore Channell, Loveall, Conners (2012). 

En stor del av forskningen har också specialiserat sig på specifika grupper som exempelvis elever med 

Downs syndrom, Williams syndrom och autismspektrumstörning (Martin, Klusek, Estigaribbia & 

Roberts, 2009, van Wingerden, Segers, Balkom & Verhoeven, 2014). 

Det finns också forskning som påvisar motsatsen, att talat språk eller fonologisk medvetenhet inte 

spelar någon roll för hur elever med utvecklingsstörning lär sig att läsa, utan att det snarare handlar om 

viljan att kommunicera. Elever som använder AKK - alternativ och kompletterande kommunikation 

som exempelvis Bliss och bildstöd med text, PCS- bilder (Picture Communication Systems) eller som 

kommunicerar med hjälp av PECS (Picture Exchange Communication Systems, Frost & Brody, 1994) 

använder sig av bildsystem på en metakognitiv nivå menar Kliewer och lär sig därigenom att läsa 

(Kliewer, 2009). 

Det är fortfarande oklart vad som skiljer elever med utvecklingsstörning förmåga till läsförståelse från 

elever utan utvecklingsstörning, men forskning visar att ordförråd och verbalt arbetsminne är särskilt 

viktiga för att klara av att göra inferenser, att läsa mellan och bortom raderna (Van Wingerden et. al. 

2014). Vidare menar de att avkodning, språkförståelse och ordförråd måste samspela med varandra för 

att läsförståelse ska uppstå. Förväntningar spelar också en stor roll om elever lär sig läsa, det finns 

lägre förväntningar på att personer med utvecklingsstörning ska lära sig att uppnå läsförståelse menar 

Erickson, Hanser, Hatch, & Sanders (2009). 
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Om läsning och läsförståelse 

Westerlund (2009) skriver i sin historiska genomgång av literacy att forskning om läsförståelse är 

relativ ny, den har bara funnits i några decennier. Begreppet literacy finns inte på svenska då det 

betyder mera än att bara läsa och skriva. Myrberg definierar literacy i SOU (1997:108, bil. 1) så här: 

Förmåga att använda tryckt eller handskriven text för 

·       att kunna fungera i samhället 

·       att kunna tillgodose sina behov och personliga mål 

·       att förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar 

(i Westerlund, 2009) 

Enligt Westerlund (2009) har mycket forskning ägnat sig åt hur barn lär sig läsa i det viktiga 

nybörjarstadiet men mindre om hur de förstår det som de har läst. 

Goda avkodningsstrategier och flyt i läsningen är avgörande för läsförståelsen. Att läsa flytande 

betyder inte att läsaren per automatik förstår det som läses. Språkförståelse och avkodning måste 

samspela för att läsförståelse ska uppstå. Det finns olika förlopp för hur individer utvecklar 

läsförståelse. Tidig språkförståelse och muntlig språkutveckling innan skolstart med ordförråd, 

ordkunskap och begreppsbildning har en avgörande betydelse för hur individen senare utvecklar 

läsförståelse.  

När avkodningsstrategier med sambandet mellan språkljud och bokstav (fonem- grafem) och 

sammanförandet av dessa till meningsbärande enheter och ord har bemästras är det andra faktorer som 

spelar roll för att utveckla en effektiv läsförståelse. Dessa faktorer är exempelvis motivation, förståelse 

om omvärlden, kunskap och erfarenheter av texter, arbetsminne och kontroll över den egna 

begreppsförståelsen mm. 

Danielsson och Selander (2014) talar om texter som multimodala, hur vi kan förstå multimedia och 

elektroniska texter. De skiljer på skriven text som de kallar verbaltext och verbalspråk som de menar 

är uttryck som bygger på talat språk, gester och bilder (Westerlund, 2015). 

Vi anser att genom att ge eleverna redskap för hur de ska hantera förståelsen av olika textgenrer 

genom reciprok undervisning ökar deras möjligheter att förstå och värdera innehållet i de texter som 

de möter i olika sammanhang i samhället. 

Engelsk forskning har visat att det går att fånga upp barn som ligger i riskzonen för att utveckla 

problem med läsförståelsen redan i förskolan genom att arbeta språkutvecklande med start i förskolan 

(Nation, 2002). 

I USA har forskning kring läsförståelse och literacy funnits i ca 30 år, 1997 tillsatte den amerikanska 

kongressen en panel av läsforskare och lärare för att ta reda på vilka aspekter som behövs för att 

utveckla goda läsare och läsundervisning, National Reading Panel (NRP). NRP har kommit fram till 

att det finns sju viktiga grundstrategier som behövs för att utveckla läsförståelse. För bästa resultat ska 

samtliga strategier användas även om de också menar att strategierna även fungerar var för sig. 
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De sju grundstrategierna enligt NRP (s.54, Westerlund, 2009) 

1.     Att övervaka sin förståelse 

Eleverna lär sig att bli medvetna om hur de förstår. 

2.     Kooperativt lärande 

Eleverna lär sig strategier tillsammans. 

3.     Användning av grafiska och semantiska hjälpmodeller 

Eleverna lär sig att använda grafiska representationer av texten för att underlätta förståelsen. 

4.     Undervisning genom frågor som eleverna får besvara 

Eleverna ska få direkt feedback på frågor som läraren ställer. 

5.     Undervisning i att ställa frågor 

Eleverna ska själva formulera frågor. 

6.     Undervisning i berättelsestruktur 

Eleverna ska lära sig att använda strukturen i en berättelse som hjälper dem att återge innehållet. De 

ska kunna förklara vad de har läst (vem, vad, var, när och varför). 

7.     Att sammanfatta 

Eleverna ska kunna integrera idéer och generalisera från textinformationen. 

Läsbarhet 

Reichenberg och Lundberg (2013) menar att vi upplever korta texter som lättare att läsa. Både 

författare och lärare anser att det är mera motiverande att läsa kortare än längre texter. Men vi blir 

lurade eftersom textmängden ofta är densamma. Istället har layouten (färger, typsnitt och 

illustrationer) gjort att det ser ut som mindre textmängd. Det som är ett problem med blandtexter 

menar Reichenberg är att vi som läsare inte får någon handledning i hur texten ska läsas, var man ska 

börja osv. detta gör det svårt för oss att tillgodogöra oss texten. För att kunna läsa texter av detta slag 

måste vi ha strategier för att kunna läsa den typen av blandtexter. 

För att kunna mäta läsbarhet kan t.ex. LIX (Läsbarhetsindex)användas. När LIX används får man reda 

på den genomsnittliga meningslängden i en text och andelen långa ord (fler än sex bokstäver). Denna 

formel är konstruerad av Carl-Hugo Björnsson 1968. Enligt Björnsson var det meningslängden och 

andel långa ord som kunde användas som läsbarhetsfaktorer. Siffror under 30 är mycket lättlästa, 

medan texter över 60 är mycket svåra (byråkratsvenska). Att välja texter till elever är således svårt. 

Väljer vi för svåra texter kommer inte alla elever att förstå. Väljer vi för lätta texter kommer en del 

elever att tappa lusten. Som pedagog bör man därför se upp med att göra slentrianmässiga val av text 

och att inte ha föråldriga läromedel. 

Sociokulturell teori 

Kärnan i sociokulturellt lärande handlar om hur lärande utvecklas i relationer med andra, genom 

deltagarnas samspel utvecklas språk och kommunikation Individen utvecklas genom att knyta ihop 

andras tankar och reflektioner med sin egen förförståelse och kunskap för att sedan dela med sig till 

gruppen. Därför menar Dysthe (2003) att det är viktigt att lärmiljön är tillåtande så att varje enskild 

elev känner sig uppskattad för sin kunskap och att kunskapen lyfts som betydelsefull för andra. Viljan 

att lära är också kopplad till motivation och meningsfullhet. En annan avgörande faktor är att om 

gruppen man ingår i tycker att kunskap och lärande är viktigt och meningsfullt. Reciprok undervisning 



7 

 

bygger på sociokulturellt perspektiv, att det är genom ömsesidigt samspel med andra som vi utvecklar 

kunskap (Palinscar & Brown, 1984). 

Alfassi et al (2009) tar i sin studie upp lärande enligt ett sociokulturellt perspektiv när de introducerar 

reciprok undervisning. Enligt det sociokulturella perspektivet anser de att hos en person med 

intellektuella funktionshinder så samexisterar ofta personens begränsningar med dess styrkor. Vidare 

anser de att för personer med intellektuella funktionshinder ökar deras möjligheter att fungera väl om 

de får rätt stöd och får möjlighet att delta i olika sociala sammanhang varav undervisning är ett socialt 

sammanhang. De framhåller den nyckelroll som delaktighet, samverkan och sociala roller spelar för 

utvecklingen av personer med utvecklingsstörning. Vidare menar de också att det är ett stort 

genombrott för forskning som inriktar sig på personer med utvecklingsstörning att de har kunnat 

påvisa att det sociokulturella förhållningssättet gör en stor skillnad vid träning av literacitet hos den 

här gruppen. 

Enligt Säljö, Riesbeck och Wyndham (2003) är det i skolan som elever kommer i kontakt med skolans 

olika diskurser, där möter de ord och begrepp i exempelvis samhällskunskap och naturkunskap som de 

inte stöter på i sin vardag. Dessa begrepp behöver de kunna ta till sig för att hänga med i 

undervisningen. Den pedagogiska utmaningen för oss ligger i att göra de olika begreppen begripliga 

och hanterbara för eleven. Säljö, Riesbeck och Wyndham (2003) liknar det vid Vygotskijs begrepp om 

att ”undervisning är en kommunikativ miljö där barnens spontant utvecklade begrepp möter 

vetenskapliga begrepp” (s. 222). 

Dysthe (2003)  menar också att det är interaktionen i lärmiljön som avgör vad som lärs. Genom att 

som pedagog ge eleven olika strategier att använda vid läsning av olika typer av textgenrer ges eleven 

ökade möjligheter att utveckla sin förståelse för hur olika texter ska hanteras. Den reciproka 

undervisningsmodellen och sättet att ställa frågor till texten och reda ut svåra ord och begrepp är 

applicerbar i skolans alla ämnen anser vi. Varje individ deltar i olika diskurser där klassrummet är ett 

av dem. Där har alla som deltar mycket kunskap att tillföra till undervisningen. När elever tillför egna 

slutsatser och egen förförståelse ökar de kamraternas möjligheter till förståelse anser vi. Dysthe (2003) 

menar att det är genom att göra kunskapen till sin som elever skapar det som de ska lära mening i de 

kognitiva redskapen, teorierna och begreppen som de möter i olika diskurser. 

De olika diskurserna i skolan är många gånger allt för abstrakta för eleven, det är svårt för dem att dra 

nytta av sin egen förförståelse. Undervisning sker ofta ”uppifrån och ner” från en abstrakt teoretisk 

nivå genom termer och modeller som kan göra det svårt att applicera den på sin egen erfarenhet menar 

Arevik och Hartzell (2007). Därför behöver vi olika tankekvaliteter för att förstå olika diskurser. I sin 

modell beskriver de den förspråkliga nivån som redan det lilla barnet behärskar, där kan vi hitta 

förmågan att systematisera och kategorisera för att skapa förståelse för omvärlden. Egna erfarenheter 

och upplevelser är också av vikt för ökad förståelse. Det verbala språket ger människan ytterligare 

redskap att bearbeta världen på menar de. Därför måste undervisning innehålla både erfarenheter och 

upplevelser likväl som språkliga strukturer. Här synliggörs vikten av att välja undervisningsinnehåll 

som eleven kan koppla till sin egen förförståelse och begreppsförståelse anser vi. När det handlar om 

undervisning i läsförståelse är textvalet avgörande både till innehåll och vilka språkliga strukturer som 

ska läras in anser vi med stöd av bl.a. Reichenberg och Lundberg (2011). Vygotskij beskriver barnets 

begreppsutveckling genom att de först fångar omvärlden i det han kallar synkretiska, tillfälliga 

begrepp för att sedan övergå till de komplexa begreppen som är mera bestående begreppsstrukturer 

(Dysthe, 2003). 
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Begreppet ”den närmaste utvecklingszonen” som skapades av Vygotskij är det teoretiska underlaget 

för socialt medierat lärande. Den närmaste utvecklingszonen innebär att elever lär sig av mer 

kompetenta andra barn eller vuxna i ett socialt samspel,”(…) Det som är den närmaste 

utvecklingszonen idag kan bli den verkliga utvecklingsnivån imorgon” (ibid., s. 87). Det som barnet 

kan göra med assistans kommer det senare att kunna göra ensam (Dysthe, 2003, Kozulin, 2004). 

Vygotskij trycker också på att bra undervisning föregriper utvecklingen, det räcker inte med att 

anpassa undervisningen och låta elever arbeta på en nivå som de redan har uppnått. Det är i samarbete 

med andra som tillför något som exempelvis tankar eller kunskap som utveckling sker. 

Genom att lägga ett samverkansinriktat teorifundament på undervisningen för att eleverna ska 

mobilisera sina inlärningsresurser på bästa sätt ges läraren en viktig roll i elevens lärande samtidigt 

som han betonar andra elever som betydelsefulla medarbetare i lärprocessen. Vidare menar Vygotskij 

att skriftspråksutvecklingen är en vidareutveckling av leken där fantasi är förmågan att kombinera 

känslor med erfarenheter och tankar. Genom leken utvecklas sociala regler, förmåga till självreglering 

och kreativitet som ger träning i sociala samvaroregler (Dysthe, 2003) vilka krävs när man använder 

reciprok - ömsesidig undervisning anser vi. 

Avgränsning av litteratur 

Med ledning av vår problemformulering började vi med att göra en kedjesökning utifrån Palinscar & 

Brown (1984) och Reichenbergs artiklar (2008, 2010, 2012, 2013). Sökningen avgränsades sedan med 

stöd av syftet till specifika nyckelord. Detta gav ett alldeles för stort urval. Därför valde vi att fortsätta 

enligt kedjesökningsmetoden. Sökningen utökades genom att flera årgångar av tidskriften 

Developmental Disabilities gicks igenom med avgränsning på nyckelorden reciprocal teaching; 

intellectual disability; reading literacy; sociokognitive instruction hittades artiklar om läsförståelse för 

elever med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning. 

Tidigare forskning om reciprok undervisning  

Läsförståelse enligt Palinscar och Brown 

Palinscar och Brown (1984) menar att läsförståelse är beroende av om det finns en grad av 

igenkänning mellan elevens förförståelse och textens innehåll. När skillnaden blir för stor anser de att 

läsförståelsen uteblir. Läsförståelse består av tre faktorer enligt dem; noga utvalda texter, hur väl 

läsarens förförståelse stämmer överens med textens innehåll samt vilka strategier som läsaren har för 

att komma ihåg det lästa, och hur väl läsaren kan komma runt och lösa problem kring det lästa. 

En god läsare som läser med flyt och avkodar bra läser på med god hastighet tills de stöter på ett ord 

eller ett begrepp som de inte förstår. Fram till felläsningen eller missförståndet har den goda läsaren 

mycket bra förståelse och flyt i det lästa. När felläsningen eller bristen på förståelse uppstår saktar 

läsaren ner tempot och fokuserar extra på det lästa. Läsaren försöker lösa problemet eller aktivera 

strategier för att förstå det de läser, vilket är en mödosam och tidsödande process. 



9 

 

Faktorer som triggar igång ett långsammare tempo eller att läsaren måste läsa om kan vara när 

förväntningar på texten uteblir, det är något som läsaren inte förstår. När många okända ord och 

begrepp presenteras i texten så att sammanhanget går förlorat triggas också ett långsammare tempo 

igång. Den goda läsaren drar per automatik ner på tempot i ambition att försöka reda ut oklarheter om 

det lästa. 

En erfaren läsare har olika strategier för om de läser skönlitteratur för nöjes skull eller om de läser för 

att lära sig, exempelvis för att studera menar Palinscar och Brown. Vid nöjesläsning är läshastigheten 

hög men när man läser för att verkligen förstå sänker man läshastigheten och kontrollerar att man har 

förstått ordet och sammanhanget de ingår i. Det är för att ta reda på vad som händer i skillnaden 

mellan att läsa för nöjes skull och att läsa för att förstå som reciprok undervisning har utvecklats av 

Palinscar och Brown. 

Palinscar & Brown – reciprok undervisning 

1982 utvecklade Palinscar och Brown en modell där lärare och elev genom turtagning och ömsesidigt 

lärande leder ett textsamtal kring en specifik text eller ett textavsnitt. De byggde sin metod på 

Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen (ZPD) där inlärning sker genom att interagera 

med mer kompetenta andra och genom modellinlärning. Modellinlärning innebär i detta sammanhang 

att läraren först visar eleverna hur metoden används samt visar hur hen använder olika strategier under 

läsningen genom att exempelvis tänka högt, ställa frågor till texten och göra olika former av 

textkopplingar. Pilotstudien resulterade i att de utvecklade metoden reciprocal teaching, på svenska 

kallas den för Reciprok Undervisning (RU). 

De har sedan genomfört två omfattande studier 1984 där en grupp har tränat enligt metoden (RU) och 

en kontrollgrupp som har tränat ordinarie läsförståelse. I den första studien genomfördes 

interventionen av forskare. I den andra studien använde de sig av lärare som genomförde studien. 

Studien genomfördes på lässvaga elever som hade en nivå av läsförståelse motsvarande det svenska 

mellanstadiet. I båda studierna lärdes interventionsgruppen fyra strategier; att sammanfatta vad texten 

handlar om, att ställa frågor till texten, att reda ut svåra ord och begrepp samt att förutspå vad som 

kommer att hända i texten. Läraren agerar först modell för hur strategierna tillämpas genom att ”tänka 

högt” under tiden som hen läser texten högt för eleven och använder sig av de fyra strategierna. 

Successivt lämnar läraren över till eleven/ eleverna att själv använda och redogöra för vilka strategier 

som hen använder genom att själv ”tänka högt” och ställa frågor till texten. Som modell är det viktigt 

att läraren förtydligar för eleverna att det är genom att tänka, ställa frågor och göra textkopplingar 

tillsammans med andra som förståelsen för det lästa ökar. 

Både förtestet och eftertestet spelades in så att man kunde mäta elevernas läsförmåga. Vid en 

jämförelse av resultaten mellan interventions och kontrollgrupp i studie ett visade det sig att 

interventionsgruppen ökade sin läsförståelse och bibehöll förmågan att använda den reciproka 

modellen över tid. Reciprok undervisning ledd av en vuxen modell visade sig utveckla förmågan att 

sammanfatta och ställa frågor till texten, förmågorna kunde sedan generaliseras till 

klassrumssituationen och till andra texter som eleven inte hade läst förut. Även resultat på 

standardiserade tester ökade för eleverna som deltagit i den reciproka undervisningen. I studie två 

återupprepades de olika teknikerna fast nu utfördes de av lärare som fick liknande resultat. 
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Alfassi et al. Studie 

I sin studie “The efficacy of reciprocal teaching in fostering the reading literacy of students with 

intellectual disabilities” från 2009 beskriver Alfassi et al. hur de genomför en studie som är baserad på 

Palinscar och Browns principer för reciprok undervisning på en grupp unga vuxna med 

utvecklingsstörning. De beskriver att reciprok undervisning är en av de mest framstående strategierna 

för elever med svårigheter under det senaste decenniet. 

Totalt ingick 35 personer i studien som delades in i två grupper, en grupp som mottog intervention i 

form av lärarledd reciprok undervisning, där de fyra strategierna tillämpades; sammanfattning, ställa 

frågor till texten, reda ut svåra ord och begrepp samt förutspå vad som kommer att hända i texten. För 

att ytterligare tydliggöra hur frågor ställs dramatiserades även detta av läraren i studien. 

Kontrollgruppen fick ordinarie undervisning i läsförståelse med samma text, de läste högt tillsammans 

och läraren sammanfattade texten och gjorde enkla textkopplingar. När eleverna inte förstod ord fick 

de instruktionen att själva söka svaren på internet och välja en bild som passade begreppet. 

Kontrollgruppen tränade även på att läsa och svara på frågor i en arbetsbok. Båda grupperna hade 18 

lektionstillfällen, gruppen som mottog intervention fick ytterligare 6 lektioner där de fyra strategierna 

gicks igenom. 

Resultatet av studien visade att gruppen som mottog interventions resultat ökade signifikant jämfört 

med resultatet på förtestet. Förtestet bestod av ett läsförståelse test. 

Efter studien hade man ett mätbart resultat där man kunde se att gruppen som mottog intervention 

ökade sitt resultat med hela 10 %. Dessutom ökade testet som mätte literacitet och analysförmåga från 

22 % till 64,1%. 

Reichenbergs forskning 

I Sverige har Reichenberg (2010) gjort en jämförande studie mellan reciprok undervisning (RU) och 

Lena Franzéns inferensträning (LF). En pilotstudie genomfördes i gymnasiesärskolan 2010, den 

indikerade att textsamtal genom att använda faktatexter kan fungera för elever med 

utvecklingsstörning. Pilotstudien ledde till ett utvecklingsprojekt där textsamtal introducerades i 4 

grundsär- och träningsskolor i Västra Götaland. Hälften av eleverna fick lära sig RU metoden och den 

andra hälften fick lära sig Lena Franzéns inferensträning. Eleverna tränade två gånger i veckan under 8 

veckor. När Reichenberg presenterade texterna hade de delats upp i sönderklippta meningar, som 

delades ut och lästes en i taget tills hela texten var genomläst. Franzén använder en liknande metod i 

sin inferensträning. Att texten klipptes sönder och delades upp i meningar var något som Reichenberg 

hade diskuterat med Palinscar innan genomförandet. Palinscar och Brown presenterade strategierna 

som en helhet i sin studie, men på inrådan av Palinscar delade Reichenberg upp texten för elever med 

utvecklingsstörning. Reichenberg menar att reciprok undervisning utvecklar elevernas språkliga 

utveckling mera än vad inferensträning gör. 

Reciprok undervisning uppmanar till mer elevaktivitet än Lena Franzéns metod som är mera styrd 

menar hon. I den jämförande studien mättes interaktionen i klassrummet med talartid och talutrymme 

både på grupp och individnivå i förhållande till de olika teman som togs upp av de lästa texterna. 

Vidare menar Reichenberg att reciprok undervisning tränar eleverna i att bli aktiva och konstruktiva 

läsare och lyssnare. Strategierna kan användas både när man läser och när man lyssnar. De kunde 

också se att eleverna som använde RU ställde flera aktiva frågor till texten och reflekterade över vad 

de hade läst. De lyssnade mera aktivt på varandra och fick mera livliga och aktiva samtal. 
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Metod 

Aktionsforskning 

Vi kommer att använda oss av en aktionsforskningsansats i vår studie som avser att implementera 

reciprok undervisning som bygger på ett sociokulturellt perspektiv i våra egna verksamheter genom en 

kollektiv self-study (Coughlan & Brydon-Miller, 2014, Samaras, 2011). Genom att utgå från och 

dokumentera vår egen undervisningspraktik hoppas vi som intar en forskarroll kunna synliggöra om 

reciprok undervisning är tillämpar på elever med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning.  

Vi som intar en aktionsforskarroll har kontinuerligt samlat in data genom att skriva reflektionsloggar 

och minnesanteckningar över de lektioner som vi har genomfört. Genom att systematiskt samla in data 

i form av videoinspelade lektioner, reflektionsloggar, observationer av undervisningen som 

kompletteras med reflekterande samtal tillsammans med en kritisk vän följer vi våra 

utvecklingsarbeten med att implementera reciprok undervisning (RU) i våra respektive grupper 

(Rönnerman, 2012).  

De inspelade klassrumsobservationerna har analyserats av oss båda två, genom att vi har tittat/ lyssnat 

på alla inspelade lektioner och agerat kritisk vän till varandra. Vi har försökt att säkerställa kvalitén på 

våra efterföljande reflekterande samtal genom att använda oss av Coughlan & Brydon-Millers (2015) 

frågeställningar för “kritisk vän utfrågning”. De reflekterande samtalen har spelats in med hjälp av 

telefonens röstmemo för att vi skulle ha möjlighet att gå tillbaka till materialet vid behov och kunna 

använda som datamaterial vid resultatredovisningen. De reflekterande samtalen har legat till grund för 

hur vi som pedagoger skulle planera nästa aktion/ lektion samt vilken förändring som behövde göras 

för att aktionen skulle bli tydlig exempelvis vid val av text. 

Aktionsforskningsspiralen 

Aktionsforskning kan beskrivas som fyra olika faser, faserna bildar sedan en spiral som i sin tur ger 

upphov till nya frågor som prövas och utvärderas. De fyra faserna som man använder i 

aktionsforskning är planera, agera, observera och reflektera (Wennergren, 2012). Vi har valt att låta 

aktionsforskningsspiralen samverka med det reciproka undervisningshjulet RU- Hjulet (Oczkus, 2003) 

för att ytterligare förtydliga hur spiralen har inspirerat oss i att ändra våra aktioner i förhållande till hur 

vi implementerar de olika strategierna i undervisningen. 
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Classroom based action research (CBAR) och  

Self -study 

Klassrumsbaserad aktionsforskning (CBAR) är ett vanligt angreppssätt när det handlar om att beforska 

sin egen undervisning den kan med fördel kompletteras med en self-study design (Coughlan & 

Brydon-Miller, 2014). 

Self-study är en multipel metod då flera olika tekniker kan användas för att samla in data till sin 

kvalitativa forskning. Self-study har sin ansats inom aktionsforskning. När en self-study väljs behöver 

man titta på vilket syftet är med studien för att avgöra vilken typ av self-study som passar bäst. Om 

syftet är att välja att undersöka om en bevisat beprövad metod fungerar i sin undervisning, vilket vi har 

för avsikt att göra genom RU fungerar self-study bra som metod. Om två eller flera personer deltar i en 

self-study blir det aktuellt med en så kallad kollektiv self-study (Collective self-study). Kollektiv self-

study kan genomföras på en och samma skola eller på olika skolor, med två eller flera deltagare 

(Samaras, 2011). Syftet med en self-study inom aktionsforskning är att synliggöra den egna personliga 

processen, att gå från klarhet till klarhet. Genom att löpande skriva reflektionslogg och 

minnesanteckningar löper data genom hela forskarens utvecklingsprocess. 

Kritisk vän 

Vid användandet av self-study som metod i ett aktionsforskningssyfte är det viktigt att undervisningen 

utvecklas i förhållande till syftet med studien (Coughlan & Brydon- Miller, 2014).  Vidare menar de 

att vid en kollektiv self-study är det bra att ta hjälp från en “kritisk vän” (critical friend). Att vara en 

kritisk vän innebär att man hjälper till att ställa frågor enligt en fastställd mall som leder 

undervisningen (aktionen) framåt över tid. Kritik i det här sammanhanget innebär hjälp till att skapa 

skärpa och reflektion och metakognition över lektionsinnehållet eller aktionen för att leda den som 

genomför self-studyn framåt. Att vara kritisk innebär inte att man är negativ och ifrågasätter i ordets 

rätta betydelse. Innebörden av att vara kritisk vän bygger på ett ömsesidigt- reciprokt förhållningssätt, 

så att en djupare förståelse för problemet kan uppnås. 

Att vara kritisk vän handlar med andra ord om att hitta var kollegans närmaste utvecklingszon är enligt 

Wennergren (2012). Det betyder att responsen måste vara möjlig för kollegan att förstå, alltför kritisk 

respons hjälper inte kollegan att växa då det ligger utanför den närmaste utvecklingszonen. Det finns 

olika former av kritisk vän, den som är kritisk vän kan vara direkt eller indirekt involverad i aktionen. 

Om en kritisk vän är direkt involverad i studien och är på plats talar man inom aktionsforskning om 

skuggning av varandra (Rönnerman, 2012). En indirekt involverad kritisk vän kan vara delaktig 

genom att lyssna på, titta på inspelningar av lektionstillfällen för att sedan ställa frågor som hjälper till 

att skapa klarhet i forskarens utvecklingsprocess genom att ställa frågor; 

 Vad önskar du var annorlunda i din undervisning? 

 Vilket är målet med undervisningen? 

 Vad behöver du planera för så att du når målet för undervisningen? 

 Vad kommer du att göra för att nå dina mål? 

 Hur reagerar du när du ser din undervisning? 

 Vad är utmaningen med undervisningsmetoden? 

(s. 22 i  Coughlan & Brydon- Miller, 2015) 
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Datainsamling 

Loggbok 

Vi som intar en forskarroll deltar aktivt som pedagoger i studien. Vår egen utveckling dokumenteras i 

loggböcker som har påbörjats redan innan studiens genomförande. Loggboksskrivandet har fortlöpt 

genom hela aktionsforskningsprocessen (Rönnerman, 2012) för att hjälpa oss att synliggöra vår egen 

utveckling som pedagoger när vi genomför introduktionen av reciprok undervisning för våra elever. 

Reflekterande samtal 

Vi har använt oss av reflekterande samtal tillsammans med kritiskvän (Coughlan & Brydon- Miller, 

2014, Rönnerman, 2012). Samtalen har spelats in med hjälp av telefonens röstmemo för att vara 

ytterligare stöd till oss när vi analyserar vår egen utveckling som pedagoger och för att vi ska komma 

ihåg hur vi som intar en forskarroll har resonerat kring vilka ändringar vi behöver göra i våra nya 

aktioner. 

Observationer 

Data samlas in genom att vi har spelat in ljud (2 lektioner i grundsärskolan) eller videofilm (3 

lektioner i grundsär, 5 lektioner gymnasiesärskolan) på de lektioner där reciprok undervisning (RU) 

har introducerats av oss för elever i grund- och gymnasiesärskolan.   

För att öka validiteten användes videofilmning, då filmning ger fylligare data då det går att se som att 

ögonblick i tiden fryses och därmed kan iakttas av flera personer som en “sanning” över just det 

ögonblicket (Rönnerman, 2012). Spector (2015) nämner Digital Storytelling som ett redskap för 

reflektion och analys, genom att dela videoinspelningar med andra exempelvis en kritisk vän utvecklas 

en större kunskap som kan leda till förändring. Klassrumsobservationerna har sedan transkriberats.  

De transkriberade observationerna har sedan analyserats genom att vi har använt oss av tematisering 

och kategorisering enligt inspiration från en fenomenografisk analysmodell.  

Fenomenografi 

Fenomenografisk analysmodell används främst för att analysera data från enskilda individer. Den är 

lämplig vid beskrivning av hur människor tänker kring olika fenomen eller företeelser. Fenomenografi 

används främst vid analys av semi strukturerade intervjuer. Vid en fenomenografisk analys tittar man 

främst på̊ variationen i hur människor uppfattar omvärlden snarare än likheter (Dahlgren och 

Johansson, 2009). Enligt vår problemformulering är vi intresserade av att se om eleverna lär sig 

använda de olika strategierna i RU, vi är alltså intresserade av att se om fenomenet (strategier enligt 

RU) lärs in. Därför ansåg vi att en fenomenografisk dataanalys skulle passa vår studie. 

Fenomenografin vill bidra med hur människor lär sig genom att ta reda på̊ hur de förstår omvärlden 

samt hur omvärlden påverkar lärande. Utgångspunkten i fenomenografi är att företeelser upplevs och 

uppfattas på olika sätt, men att det finns ett begränsat antal sätt som det går att uppfatta olika 

företeelser på, detta benämns som relationer (Marton, 1996). Enligt Dahlgren och Johansson (2009) är 

en “uppfattning således ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara något” (s.122). Hur olika 

människor uppfattar något är relaterat till vilka erfarenheter de har av ett givet fenomen.  
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Erfarenheterna påverkar i sin tur vilka erfarenheter den enskilda individen får av det uppleva 

fenomenet (Alexandersson, 1994). Fenomenografi ligger nära kopplat till pedagogiken, med skillnad 

att fenomenografi intresserar sig för ”vad som lärs in” (Larsson 1986) och inte så mycket av hur 

mycket det lärs in. Inom fenomenografi kallas detta för den andra ordningens perspektiv, när intresset 

är i relationen mellan en person och ett fenomen, i vårt fall är fenomenet reciprok undervisning 

kopplat till eleven. När forskning utgår från en fenomenografisk analys av andra ordningen är det inte 

av intresse om något är sant eller falskt utan snarare hur något framstår för individen (Larsson 1986). 

Dahlgren och Johansson (2009) menar också̊ att det finns kvalitativa skillnader i hur människor 

uppfattar omvärlden. Dessa olika uppfattningar benämns som utfallsrummet i fenomenografi. 

Vi har använt oss av de sju stegen för fenomenografisk analys som Dahlgren och Johansson (2009) 

beskriver i ”Handbok i kvalitativ analys” (Fejes red. 2009). 

Steg 1, lära känna materialet 

Vi bekantade oss med det transkriberade observationsmaterialet och läste det många gånger för att lära 

känna det ordentligt. Anteckningar gjordes i marginalen under genomläsning. Exempel på 

anteckningar som gjordes var om de olika strategierna i RU kunde skönjas. Vid en första bearbetning 

räknades antalet samtalsturer som redovisades i en frekvenstabell. Tabellen omarbetades senare till ett 

cirkeldiagram som har använts som stöd i resultatredovisningen. 

Steg 2- Kondensation 

Vi markerade passager och stycken i texten som svarade på hur kärnan i varje lektion kunde 

sammanfattas utifrån principerna för Ru; sammanfatta, ställa frågor till texten, förutspå och reda svåra 

ord och begrepp. 

Steg 3- jämförelser 

jämförelser av passager inom materialet, samma lektionsinnehåll jämförs med varandra mellan 

grundsär- och gymnasiesärskola. Fokus ligger på att hitta likheter och skillnader i datamaterialet.   

Steg 4- gruppering 

Skillnaderna och likheterna relateras till varandra. 

Steg 5- artikulera kategorierna 

Likheterna står i fokus och vi letar efter kärnan av likheterna. 

Steg 6- namnge kategorier 

Det mest signifikanta i materialet får namnge de olika kategorierna. Känslan av betydelsebärande 

enheter skapar namnet på kategorin. Kategorierna som framträder är; förutspå, ställa frågor, 

sammanfatta, egna slutsatser, förförståelse, utvärderar, dramatiserar och övrigt.   

Steg 7- kontrastiv fas 

Passagerna sammanförs så att de bildar nya exklusiva kategorier vilket ger ett utfallsrum som sedan 

citeras. Exempel på passager som framträder i grundsärskolematerialet är; Jag tror, textkopplingar, 

förklarar, tänka själv, telegram sammanfattning, varför då?, vad jag tyckte och konkretiserande. I 

gymnasiesärskolan framträder passagerna; sätta ord på, textkopplingar, förkunskap, egna lösningar, 

egna synpunkter och undrar. 
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Analysen av det transkriberade materialet har följt de sju stegen enligt fenomenografisk analys som vi 

har nämnt ovan. De valda citaten är hämtade från dessa exklusiva kategorier för att ytterligare 

exemplifiera elevernas utveckling genom övning i RU. 

Validitet och reliabilitet 

När en aktionsforskningsansats används är studien svår att replikera då studiens utfall beror på de 

enskilda deltagarnas utveckling (Rönnerman, 2012). Genom att använda kvalitativa 

datainsamlingsmetoder kan validitet och realibilitet öka. 

Då observationerna även har filmats/ spelats in får de en högre grad av reliabilitet samt ökar 

validiteten då ett visst inslag av interobservationsreliabilitet (IOR) har ägt rum. 

Interobservationsreliabiltet innebär att två observatörer tittar på samma sekvenser och använder 

samma observationsschema med tydliga definitioner för att undvika feltolkning (Esaiasson, Giljam, 

Oscarsson, & Wägnerud (Red), 2012). De reflekterande samtalen ökar också observationernas 

reliabilitet då båda forskarna ser samma sak utifrån syfte och frågeställningar (Coughlan & Brydon- 

Miller, 2014, Rönnerman, 2012). 

Deltagare 

I grundsärskolegruppen deltar en pedagog och fyra elever i årskurs 6-9. Vid två av lektionerna deltog 

även ytterligare en pedagog och vi ett tillfälle en elevassistent. Alla elever kan läsa själva med visst 

flyt. Skolan är en F-9 skola och är belägen i en av Stockholms södra förorter. Urvalet är ett 

bekvämlighetsurval (Backman, 2008). Pedagogen ansvarar både som mentor och som undervisande 

lärare i svenska för de aktuella eleverna. Då pedagogen arbetar på en liten grundsärskoleenhet med 

totalt åtta elever inom inriktning ämnen så blev self-study den mest framkomliga vägen till en 

aktionsforskningsansats. Resursen och pedagogens vikarie som också arbetar i gruppen har gett sitt 

samtycke att delta i studien genom reflekterande samtal kring undervisningen. 

I gymnasiesärskolan deltar en pedagog och två elever. Eleverna går ett nationellt 

gymnasiesärskoleprogram på en mindre ort i Mellansverige. Eleverna går fjärde och sista året på 

utbildningen. Den ena eleven har svårt att läsa och avkoda själv och behöver oftast få text uppläst för 

sig. Den andra eleven kan själv läsa och avkoda text. Urvalet var ett bekvämlighetsurval (Backman, 

2008). För eleverna har pedagogen både ett mentorsansvar och undervisar även i ämnet svenska och 

har därför lektionstid med dem. Anledningen till att det blev ett bekvämlighetsurval var att tiden då 

studien skulle äga rum var knapp och det då var lätt att komma igång med lektionerna med elever som 

pedagogerna redan hade “tillgång” till. Den andra anledningen var ett intresse från pedagogen kring 

just dessa elever. Pedagogen var intresserad av att försöka se om det går att utveckla läsförståelsen 

ytterligare med hjälp av RU för dessa elever. 

Etiska aspekter 

Vid genomförandet av studien har vi beaktat Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer och tagit hänsyn till 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitets kravet och nyttjande kravet. 
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Vårdnadshavarna till de minderåriga eleverna har informerats om studien i ett missivbrev (bilaga 1). 

Myndiga elever har gett sitt samtycke och har skrivit under missivbrev (bilaga 2). I missivbreven 

framgår syftet med studien klart samt hur data har för avsikt att användas, allt filmmaterial och annan 

data kommer att förstöras efter att arbetet är slutfört och godkänt. Studien kan komma att användas av 

andra studenter i studiesyfte. Deltagarna har rätt att närsomhelst välja att avsluta sitt deltagande i 

studien. Alla elevers identitet har anonymiserats och förekommer i studien under fingerade namn för 

att i möjligaste mån undvika att deras identitet röjs. Vuxna som förekommer i studien har gett sitt 

muntliga samtycke som har spelats in med hjälp av röstmemo.  

Konfidentialitetskravet är svårast att uppfylla då studien genomförs i våra egna verksamheter, även om 

vi inte nämner dessa vid namn kan de hittas av andra då vi själva är författarna till studien. Då alla 

elever förekommer under kodade och fingerade namn hoppas vi ändå att röjandet av deras verkliga 

identitet försvåras så att eleverna eller deras närstående inte lider men av att delta i studien. 

Generaliserbarhet 

Vi anser att vår studie är av intresse för det specialpedagogiska fältet då vi genomför en replikation av 

redan befintlig forskning. För särskolan indikerar vår studie att metoder som är utvecklade för 

grundskolan även fungerar i grundsär -och gymnasiesärskolan. 

Material 

I båda skolorna har vi använt oss av olika typer av texter: fabel, faktatext och skönlitterär berättande 

text. Texterna har valts utifrån de aktuella elevernas möjlighet till förförståelse samt att de förväntas 

att ha hög läsbarhet för eleverna. Vi har använt oss av samma texter i de båda elevgrupperna 

(Bilaga 3). 

Tillvägagångssätt 

Grundsärskolan 

Grundsärskolegruppen har tidigare arbetat med att introducera de olika strategierna att förutspå, ställa 

frågor till texten samt att reda ut svåra ord och begrepp. Vid tidigare tillfällen under vårterminen 2015 

användes bilder på de olika strategierna, spågumman, reportern och detektiven (från materialet en 

läsande klass). Pedagogen upplevde då att eleverna inte brydde sig om eller blev förvirrade när 

bilderna användes. Därför valde pedagogen att introducera strategierna som helhet, sammanfatta 

texten, ställa frågor till texten, reda ut svåra ord och begrepp samt att förutspå vad som kommer att 

hända. Inget bildstöd på strategierna användes denna gång. Då pedagogen arbetar på en liten 

grundsärskola med totalt åtta elever som läser enligt inriktning ämnen så blev self-study den mest 

framkomliga vägen till en aktionsforskningsansats. En kollega som arbetar som vikarie för pedagogen 

samt elevassistent har informerats om och är införstådda med hur metoden kommer att implementeras 

i gruppen. De har gett sitt samtycke att delta i studien genom reflekterande samtal kring 

undervisningen. 
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Lektion ett, Hunden och köttbenet 

Fyra elever närvarande, två pedagoger och en förälder som följer undervisningen tyst i ett hörn. 

Lektionen inleddes med att pedagogen skrev strategierna på whiteboardtavlan; sammanfatta texten, 

ställa frågor till texten, reda ut svåra ord och begrepp samt att förutspå vad som kommer att hända. 

Texten presenterades på papper, alla elever hade ett exemplar av texten framför sig. Fabeln om hunden 

och köttbenet lästes först högt av pedagogen, texten sammanfattades efteråt av elever och pedagog. 

Sedan turades eleverna om att läsa några meningar var högt tills texten var genomläst. Frågor ställdes 

sedan till texten, var skulle hunden äta benet? Fanns det en annan hund? Pedagogen illustrerade genom 

att rita en bild av en hund på en planka på whiteboardtavlan. Vad fanns på andra sidan plankan? Svåra 

ord var “å”. Eleverna förutspådde att hunden var på väg till sin hundkoja för att äta köttbenet, men att 

det var otur att hunden tappade det. 

Lektion två, fabel Räven och lejonet. 

Fyra elever närvarande och två pedagoger, varav en pedagog ledde lektionen. Samma procedur som i 

lektionen med hunden och köttbenet följdes med att strategierna skrevs på whiteboardtavlan och gicks 

igenom av pedagogen. Aktionen och därmed förändringen av lektion ett var att texten nu presenterades 

med tillhörande bild på Smartboarden, då tidigare lektion visade att eleverna behövde visst bildstöd. 

Samma procedur som tidigare lektion följde, pedagogen läste först texten högt, texten sammanfattades 

av elever och pedagog. Den här gången deltog eleverna något mera motvilligt. Eleverna turades om att 

läsa texten högt några meningar i taget tills texten var genomläst. Det var svårare för eleverna att ställa 

frågor till texten den här gången. De undrade varför räven inte gick in i grottan. Det tog lång tid och 

många frågor innan eleverna kom fram till att lejonet äter upp djuren som går in i grottan. Efteråt 

arbetade eleverna med att självständigt läsa texten och svara på frågor om texten. 

Lektion tre, berättande text Pilen 

Tre elever närvarande och pedagogen. Strategierna skrevs på whiteboardtavlan och gicks igenom av 

pedagogen. Två nya aktioner valdes: introduktion av berättande skönlitterär text samt att dramatisera 

delar av texten. Texten handlar om en pojke som tränar på att skjuta med pilbåge. Han råkar träffa en 

farbror i magen, pojken blir rädd och springer iväg. Farbrorn springer efter. Även denna lektion 

visades texten i sin helhet på Smartboarden. Tidigare aktion visade att presentation på Smartboarden 

gynnade elevernas interaktion. Pedagogen läste texten högt och introducerade den ena nya aktionen, 

att dramatisera delar av texten. Texten illustrerades också bitvis med teckningar på whiteboardtavlan, 

då även detta hade visat sig vara en effektiv strategi i tidigare aktion. Texten sammanfattades av 

eleverna med hjälp av pedagogen. Eleverna upplevde inte några ord som svåra efter att vi hade en 

gemensam beskrivning på vad en pilbåge är, eleverna associerade till tv -spel. En elev beskrev vad 

ordet tomt betyder, “att det är staket om”. Eleverna dramatiserade också vissa textavsnitt på eget 

initiativ. Eleverna förutspådde att farbrorn var arg på pojken, men efter analys av texten i kombination 

med att läraren dramatiserade kom eleverna fram till att farbrorn bara ville hjälpa pojken att sikta. 

Lektion fyra, berättande text Åskvädret 

Fyra elever närvarande och två pedagoger, varav en pedagog ledde lektionen. Strategierna skrevs av 

pedagogen på whiteboardtavlan och gicks igenom. Texten presenterades i sin helhet på Smartboarden. 

Pedagogen läste texten högt och illustrerade på whiteboardtavlan genom att rita en förtöjd roddbåt då 

den aktuella texten saknade bild i presentationen. Pedagogen förtydligade det lästa genom att 

dramatisera hur en båt kan ros och hur människor ser ut när de är rädda mm. Texten handlade om en 
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flicka som somnar när hon ligger och solar i en båt. Hon vaknar av att det börjar åska och tror att hon 

har drivit ut till havs fast båten fortfarande ligger förtöjd vid bryggan. Texten sammanfattades av 

eleverna med hjälp av pedagogen. Svåra ord var fastbunden och glida tyckte eleverna. Eleverna 

saknade förförståelse och hade inte någon erfarenhet av vad en roddbåt var, vilket visade sig i 

efterföljande diskussioner. 

Lektion fem, faktatext Daggmasken 

Två elever närvarande, pedagogen och en elevassistent. Aktionen den här gången var att introducera 

faktatext enligt strategierna för RU. Strategierna skrevs av pedagogen på whiteboardtavlan och gicks 

igenom. Text med bild på en maskros med en daggmask under jorden presenterades på papper, då det 

var två elever närvarande bedömde pedagogen att det kunde fungera utan Smartboard. Eleverna hade 

ett eget papper framför sig. Eleverna turades om att läsa varsitt stycke högt i texten växelvis tills texten 

var genomläst. Texten sammanfattades av eleverna med hjälp av pedagogen. Pedagogen visade på en 

ny strategi för eleverna genom att använda sig av bildens undertext för att tillföra information i 

textsamtalet. Eleverna saknade förförståelse om daggmaskar, vilket visade sig i att de inte ställde 

några frågor till texten. Då inga frågor ställdes till texten uteblev diskussionen. 

Gymnasiesärskolan 

I gymnasiesärskolan har eleverna inte arbetat med reciprok undervisning tidigare. Därför valde 

pedagogen att inte introducera alla fyra förmågorna (förutspå, svåra ord, ställa frågor till texten och 

sammanfatta) på en gång. Under alla fyra lektioner är det två elever och en pedagog som har deltagit.   

Lektion ett, Hunden och köttbenet 

Inför första lektionen gick pedagogen igenom förmågan att kunna förutspå vad som kommer hända i 

en text. Den första texten var en fabel som handlade om en hund och ett köttben. Pedagogen hade 

klippt texten i textremsor med en mening i taget. Eleverna fick sedan se en mening i taget och 

pedagogen läste meningen högt för eleverna. Efter att varje mening var läst fick eleverna i uppdrag att 

tillsammans försöka att förutspå vad som skulle hända. Syftet med lektionen var att öva på förmågan 

att kunna förutspå och på så vis kunna visa sin förförståelse. Eleverna hade svårt att förstå att hunden 

såg sin egen spegelbild i vattnet och det tog lång tid innan de förstod att det inte var två hundar utan 

bara en. 

Lektion två, Pilen 

Eftersom eleverna hade svårt med att förstå “twisten” i fabeln valde pedagogen att använda en 

skönlitterär berättelse den andra lektionen. Även denna lektion valde pedagogen att enbart öva på att 

förutspå. Pedagogen läste texten högt för eleverna en sida i taget. Eleverna fick sedan försöka förutspå 

vad de trodde skulle hända sedan. Berättelsen hette “Pilen” och handlade om en pojke som sköt en pil 

på en farbror. Den ena eleven var inte så intresserad just denna dag och det var mest en av dem som 

var aktiv. Bägge trodde dock att pojken skulle få skäll av farbrorn, men blev glada då han bara ville 

vara snäll. Denna text fungerade bra att samtala om. 

Lektion tre, Åskvädret 

Den skönlitterära texten fungerade bra, därför valde pedagogen att även denna gång arbeta med en 

skönlitterär text. På denna lektion introducerades även de andra tre förmågorna för eleverna. Den 

förmåga som inte övades var att ställa frågor till texten. Denna text hette Åskovädret och handlade om 
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en flicka i en båt. Eleverna hade här mycket god förförståelse. Och kunde både förutspå och 

sammanfatta utan större problem. Eftersom eleverna själva åker båt på fritiden fanns det få ord som de 

inte kände igen. Bägge eleverna var aktiva under lektionen och verkade intresserade av texten. 

Lektion fyra, Räven och Lejonet 

Denna lektion valdes en fabel för att kunna se om det kunde fungera bättre denna gång när de hade fått 

öva på förmågorna. Den ena av eleverna förstod direkt vad fabeln gick ut på. Att lejonet ville locka till 

sig djur till sin grotta för att sedan äta upp dem. Denna elev har genom alla lektioner varit den mest 

aktiva och har ofta fungerat som “motor” och på så vis fått igång sin klasskamrat. På denna lektion 

övades alla fyra förmågorna. 

Lektion fem, trädets ålder 

På denna lektion användes en faktatext om trädets ålder. Eftersom eleverna har haft lektioner i både 

natur och motorsåg med en annan pedagog på skolan var det fakta som de delvis hade hört förut. Att 

förutspå en faktatext visade sig vara svårt, men det gick bra att sammanfatta och det blev mycket prat 

om att testa de olika metoderna själva i skogen. Denna text ansåg bägge eleverna att de skulle kunna 

ha nytta av i sin fortsatta undervisning. För att tydliggöra texten använde pedagogen konkret material 

(en bit av en stubbe) för att visa hur man kan räkna årsringar på ett träd. 
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Resultat 

Grundsärskolan 

I grundsärskolan genomfördes fem lektioner där elevantalet varierade från 2-4 (vid två tillfällen var en 

respektive två elever frånvarande). Ansvarig pedagog planerade och genomförde samtliga lektioner. 

Pedagog 2 informerades om syftet med RU metoden och har tidigare tagit del av detta genom “En 

läsande klass” men har inte praktiserat metoden själv. Pedagog 2 har deltagit i reflekterande samtal 

runt genomförande och tillämpande av metoden. Assistenten har deltagit under en lektion i studiens 

genomförande, men har deltagit i flera lektioner efter studiens avslutande. Assistenten har också 

informerats om syfte och metod samt deltagit i reflekterande samtal om genomförande. 

Samtalsturerna är sammanställda i cirkeldiagram för att lättare kunna se förändringen av 

samtalsinnehållet i de olika lektionerna. I cirkeldiagrammet har resultatet för övrigt uteslutits. Efter att 

samtliga lektioner har transkriberats och analyserats kan vi se att samtliga strategier används över tid i 

fyra av de fem lektionerna. 

 

På den första lektionen när samtliga 

strategier introduceras som helhet är 

det markant att eleverna inte 

använder sin förförståelse 

överhuvudet taget. Reda ut svåra ord 

och begrepp dominerar 

lektionsinnehållet med 50 % av 

samtalsturerna. En elev (D) förstod 

på en gång att hunden såg sin egen 

spegelbild i vattnet, för de övriga tre 

eleverna krävdes det fler frågor och 

förtydligande genom att en bild 

ritades för att de skulle förstå 

innehållet i texten. Genom att innehållet bearbetades ordentligt blev resultatet för sammanfatta 18 %, 

de kunde också börja dra egna slutsatser 27 %. De förutspår i lägre grad vad de tror ska hända 5 % 

vilket vi kan anta går att koppla till bristen på förförståelse. 
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Då första lektionen med fabel 

fungerade bra valde pedagogen att 

genomföra ytterligare en lektion med 

fabel. Eleverna upplevde den här 

fabeln som mycket svårare, då de 

trots många frågor 19 % och 

förutsägelser 20 % (mot tidigare 

lektion 5 %) klarade av att 

sammanfatta textens innehåll 28 % 

och kunde därmed dra egna 

slutsatser 21 %. Förförståelsen är fortfarande låg 2 %.  

I det reflekterande samtalet efter lektionen framkom att både pedagogen och pedagog 2 upplevde 

lektionen som “trög”, läraren fick agera motor genom att aktivera och modellera strategierna och 

använda stödstrukturer i hög grad då fabelns “twist” var mycket abstrakt för eleverna till en början.  

En förklaring kan vara att elev D som förstod “twisten” i den första fabeln nu hade svårt att förstå att 

lejonet åt upp de andra liksom de andra eleverna. Elev B var den som knäckte att lejon äter kött och att 

djuren var mat för lejonet. Vid transkriberingen av lektionen noterades det dock att samtliga elever 

hade förstått innehållet och klarade av efterarbetet med att svara på skriftliga frågor om texten 

tillsammans med pedagog 2. 

 

På lektion tre användes en 

berättande text med ett innehåll som 

låg närmare elevernas förförståelse 

vilket också går att se i fördelningen 

av samtalsturer. Eleverna använder 

sin förförståelse i betydligt högre 

grad 9 % än i de tidigare fablerna, 

vilket vi kan anta gör att de klarar 

av att förutspå bättre än tidigare 

lektioner 36 % och därmed ökar 

förutsättningarna att sammanfatta 

textens innehåll till 32 %. Då 

eleverna upplevde att de förstod vad som hände i texten minskade antalet frågor till 3 %. Då innehållet 

var begripligt tror jag inte att de upplevde att de drog egna slutsatser 1 %. I den här lektionen 

förtydligades flera skeenden med hjälp av drama vilket vi kan anta bidrar till ökningen av att 

sammanfatta till 32 % mot tidigare 18-28% samt till att strategin förutspå ökar till 36 % vilket är 

studiens näst högsta resultat. 
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På lektion fyra användes också 

drama som stöd till 

begreppsförklaringarna. Samtliga 

elever deltog. Även den här texten 

var berättande och låg ganska nära 

elevernas förförståelse 32 %, de hade 

alla upplevt åskväder. Andelen svåra 

ord kan antas förklaras med att 

eleverna inte hade erfarenhet av att 

vistas på sjön eller i båtar. De 

saknade därför ämnesspecifika ord som togs upp i texten 17 %. Strategin att förutspå ligger på en hög 

nivå 42 %. Även den här texten innehöll en “twist”, båten var fastbunden. Det lägre resultatet på 

sammanfatta 9 % kan förmodas höra ihop med att de inte riktigt var klara över att båten hade suttit fast 

hela tiden, de var övertygade om att båten hade befunnit sig ute på sjön. 

 

På den femte lektionen närvarade 2 

elever (elev A och C samt 

pedagogen och assistent). Pedagogen 

valde nu att prova en faktatext. 

Faktatexten som valdes handlade om 

daggmaskar. Markant mot tidigare 

lektioner är att de inte använder sin 

förförståelse eller förutspår vad de 

tror ska hända alls. Det kan 

antagligen delvis förklaras med att 

interaktionen mellan de två eleverna 

uteblev helt. En av de två 

frånvarande eleverna (elev D) har i de tidigare lektionerna agerat “motor” och i hög grad bidragit med 

sin förförståelse och sina slutsatser i de tidigare textsamtalen, den komponenten saknades nu. 

Pedagogen fick bidra till diskussionen genom att agera modell och tänka högt för att ge eleverna 

stödstrukturer. Noterbart är att elev C är den elev som interagerar minst i samtliga lektioner. 

Upplevelsen av andelen svåra ord var markant lägre med 5 % i jämförelse med tidigare 

lektionstillfällen som har legat på mellan 10-50%, däremot var strategin sammanfatta hög, 52 %. Det 

kan tolkas som att sammanfattningen behövde förtydligas mera då många frågor ställdes till texten 33 

%. Andelen ställda frågor är högst i hela studien med 33 %. Förståelsen av texten förefaller nästan helt 

ha uteblivit då resultatet av egna slutsatser hamnar på 10 %, vilket är ett av studiens lägre resultat. En 

reflektion efter lektionen är om någon annan metod skulle vara bättre för bearbetning av faktatext? 

Pedagogen hade svårt att få till den sociala interaktionen mellan eleverna (det sociokulturella 

perspektivet med samarbete och diskussion) den saknades i lektionen, var texten för långt ifrån 

elevernas förförståelse och nuvarande kunskapsnivå, var det därför de inte kunde verka inom den 

närmaste utvecklingszonen? 
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Gymnasiesärskolan 

I gymnasiesärskolan hölls totalt fem lektioner där två elever och en pedagog deltog. Pedagogen 

planerade och genomförde samtliga lektioner där reciprok undervisning (RU) övades med syfte att öka 

elevernas läsförståelse. 

Eftersom detta för eleverna var ett nytt sätt att arbeta med läsförståelse introducerades inte de fyra 

strategierna direkt utan pedagogen valde att arbeta med förmågan att förutspå de första två lektionerna 

och valde sedan att arbeta med alla fyra de följande tre lektionerna. 

När filmerna transkriberats och data har analyserats ser vi tydliga förändringar över tid. Vi kan även se 

att samtliga av de fyra strategierna användes; förutspå, sammanfatta, ställa frågor till texten samt svåra 

ord och begrepp. Samtalsturerna är sammanställda i cirkeldiagram för att lättare kunna se förändringen 

av samtalsinnehållet i de olika lektionerna. I cirkeldiagrammet har resultatet för övrigt uteslutits. 

 

På den första lektionen användes 

talutrymmet mest till att förutspå i 

berättelsen. Eftersom det var 

förmågan att förutspå om skulle 

övas så var det naturligt att det 

mesta av talutrymmet gick åt till 

detta. Texten denna lektion var en 

fabel och för bägge eleverna var det 

svårt att förstå att hunden i 

berättelsen såg sin egen spegelbild i 

vattnet. Detta fick pedagogen hjälpa 

till att få fram genom att ställa 

frågor så att eleverna kunde dra den slutsatsen. 71 % av turerna i konversationen gick åt till att 

förutspå medan 15 % gick åt till förförståelse och 14 % att dra egna slutsatser. 

 

Eftersom pedagogen ansåg att 

eleverna hade svårt med fabeln 

valdes en berättande text till lektion 

två. Denna text ansåg pedagogen 

låg närmare elevernas förförståelse 

och begreppsvärld. Detta märktes 

genom att talutrymmet att förutspå 

minskade till 60 %. Medan 

förförståelsen ökade till 31 %. 

Däremot minskade talutrymmet att 

dra egna slutsatser till 9 %.  
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Till lektion tre valde pedagogen att 

välja ytterligare en berättande text. 

Denna text handlade om att åka båt 

vilket pedagogen visste att bägge 

eleverna hade mycket erfarenhet av 

och borde således ha hög 

förförståelse. Dessutom valde 

pedagogen att introducera 

strategierna att sammanfatta, svåra 

ord och begrepp samt att ställa 

frågor på texten utöver förmågan att 

förutspå som eleverna hade övat vid 

de två tidigare lektionstillfällena. Det som hände på lektion tre var att förförståelse ökade till hela 48 

% av turerna i konversationen. Förutspå minskade till 27 %. Egna slutsatser var under denna lektion en 

mindre del av turerna ca 10 %. Dessutom tillkom sammanfatta och svåra ord. förmågan att 

sammanfatta var denna lektion hela 12 %. 

 

När det var dags för lektion fyra ville pedagogen se hur en fabel kunde fungera när eleverna hade övat 

lite mer med RU. Det visade sig 

att elev 2 direkt förstod budskapet 

i fabeln och kunde direkt lista ut 

att lejonet i texten ville äta upp 

räven. På den här lektionen gick 

hela 27 % av samtalsturerna kring 

egna slutsatser. Eleverna 

förutspådde i 34 % av turerna. 20 

% handlade om förförståelse och 

det sammanfattades i 17 % av 

turerna. 

 

Lektion fem innehöll en faktatext 

om trädets ålder. Eleverna fick vara 

med och välja faktatext och fastnade 

för den då de går en utbildning som 

inbegriper arbete i skogen med 

bland annat motorsåg. Eleverna 

hade således hög förförståelse för 

texten. Detta märktes markant då 

hela 68 % av samtalsturerna var av 

karaktären förförståelse. Intressant 

är att bara 6 % av samtalsturerna var 

kopplat till egna slutsatser. 

Sammanfatta gick bra denna lektion och 16 % av samtalsturerna var att sammanfatta. 
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Delresultat av kategorier 

Grundsärskola 

 

 

 

 

 

 

Jag tror 

Eleverna visar att de förutspår men klarar inte alltid av att motivera varför de tror som de gör. Att säga 

att de “inte vet” är många gånger ett uttryck för att de inte har hunnit tänka efter, eleverna B och D 

använder sig ofta av denna strategi har det visat sig i materialet. Elev D uttrycker i dialogen nedan att 

“Jag har inte hunnit tänka än!” Efter ytterligare några samtalsturer kan de ofta förutspå på egen hand. 

I exemplet nedan visar dock elev B att hen förutspår genom att säga; “Arg?”. Genom filmning och 

transkribering av lektionsinnehållet har det blivit tydligt för pedagogen att eleverna varierar mycket i 

vilken tid de behöver för att hinna tänka igenom svar och att ställa egna frågor. Tiden för respons 

varierar mellan 3-12 sekunder för eleverna. När den elev som behöver mest tid till att förutspå/ tänka 

(elev A) är klar att formulera sitt svar, har elev C nästan lämnat lektionen i tron att den är färdig... 

Elev A, B och D grundsärskola (Pilen) 

Pedagog: Pojken har gömt sig under bordet (pekar under bordet) Pojken har gömt sig under bordet, 

Vad tror du farbrorn gör, B? 

Elev B: Arg? 

Pedagog: Du tror att han är arg? Vad gör han då? Hörrö du!! (pratar med grov röst) Kom fram där 

under bordet, jag vill prata med dig! (Böjer sig ner och visar med kroppen) Elev B skrattar, elev A och 

D tittar. Är det så han gör? 

Elev D: Jaaa! 

Pedagog: Det tror du, vad tror A? Vad gör farbrorn? 

Elev A: Äääh, Vad gör han? 

Pedagog: Ja, vad gör han vad tror D? 

Elev D: Jag har inte hunnit tänka än! 

I texten om “Räven och lejonet” visar även elev B att hen kan göra förutsägelser. Hen använder sig 

både av “text till själv” koppling genom att säga “Arg!” och av “text till världen” koppling genom 

“Kött” när pedagog 2 hjälper till genom att strukturera frågorna. Pedagogen uppmuntrar och bekräftar 

elev B:s tankar och agerar sedan modell genom att tänka högt “Jag tror också att det är så att 

lejonet äter upp alla djuren som kommer in i grottan”. 

Elev B, grundsärskola (Räven och lejonet) 

Pedagog 2: Här är någon som går in, men ingen kommer ut… Vad händer där inne? 

Elev B: Lejon 

Pedagog: Ja, vad gör lejonet därinne tror du? 

Kategori 1: Förutspå 

I kategorin förutspå/ förutsäga härleds passager som handlar om vad eleven tror kommer att hända 

härnäst i texten samt varför eleven tror det. 
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Elev B: Arg! 

Pedagog: Ja, vad gör han med djuren tror du? Vad tycker lejon om att äta för något? 

Elev B: Kött. 

Pedagog: Ja, och kött det är djur eller hur? 

Elev B: Mmm 

Pedagog: Helt rätt B! Jag tror också att det är så att lejonet äter upp alla djuren som kommer in i 

grottan... 

Vi reflekterade mycket över hur eleverna förstår fabel, eller snarare deras brist på förståelse. Vi 

uppmärksammade att båda grupperna hade svårt med det underliggande budskapet i fabeln. Pedagogen 

visar på olika strategier för att föra textsamtalet framåt genom att använda de stödstrukturer som RU 

metoden erbjuder, genom att ställa egna frågor till texten för att hjälpa eleverna vidare ex: “Vad 

händer därinne?”, “Vad gör lejonet därinne tror du?”, “Vad tycker lejon om att äta för något?”. 

Pedagogen visar också hur hen bekräftar vad elev B förutspår genom att själv tänka högt och visa hur 

hen förutspår; “Jag tror också att det är så att lejonet äter upp alla djuren som kommer in i 

grottan…” 

 

 

 

 

 

 

 

Textkopplingar 

Eleverna gör textkopplingar, “text till text” relaterar till annan läst text och “text till själv” där de 

relaterar till sin egen erfarenhet. Båda typerna av textkopplingar visar på att det finns förförståelse. I 

exemplet nedan gör elev D en “text till text” koppling genom att relatera den lästa texten om pilen till 

berättelsen om Robin Hood. I exemplet nedan kunde pedagogen ha “tänkt högt” och sagt “Robin 

Hood är en annan bok som du har läst, du gör en “text till text koppling” nu, vad bra att du tänker på 

en annan bok!”. 

Elev D, grundsärskola (Pilen) 

Elev D: Robin Hood har en! 

Pedagog: Ja, precis! Robin Hood har en pilbåge, det stämmer superbra! Hur gör man när man 

siktar? 

Elev D: Man träffar måltavlan. 

I exemplet med åskvädret gör både elev A, C och D “text till själv” kopplingar då de relaterar till egna 

upplevelser av båtar. Elev A svarar ibland snabbare på frågor om de är på engelska, vilket pedagogen 

utnyttjar genom att fråga på engelska; “Have you seen a rowing boat sometime?”. Det dröjer några 

samtalsturer då eleven har längre responstid än de övriga men då svara hen; “Yes!” på frågan som 

visar på förförståelse. 

Kategori 2: Förförståelse 

I kategorin förförståelse visar eleverna hur de kan koppla innehållet i texten till egna erfarenheter 

eller upplevelser av det de läser. De gör med andra ord “text till världen” kopplingar, “text till 

själv” och “text till text” kopplingar. 
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Elev A, B, C och D grundsärskola (Åskvädret) 

Pedagog: Har du sett en sån båt nångång, A? 

Tystnad 10 sek. 

Pedagog: Have you seen a rowing boat sometime? 

A hoppar och mumlar 

Pedagog: Har du sett en roddbåt nångång, B? 

Elev A: Yes! 

Elev B: Neej. 

Pedagog: Har du åkt i en sån roddbåt nångång C? (pekar på bilden av roddbåten) 

Elev C: Åkt båt. 

Pedagog: Har D åkt roddbåt nångång? 

Elev D: Jaa, det har jag! 

I filmen om åskvädret hamnade samtalet på varför pedagogen i grundsärskolan bytte till att prata 

engelska med elev A. Pedagogen i gymnasiesärskolan; “Jag ÄLSKAR att det blir engelska här, ett 

mycket bra pedagogiskt grepp!”. Detta förklarades med att elev A har engelska som specialintresse 

och därför lyssnar bättre och mera fokuserat om pedagogen byter till engelska ibland… 

Stödstrukturer i form av textkopplingar diskuterades också, hur vi kan medvetandegöra eleverna på 

vad det är de uttrycker genom att vi som pedagoger benämner kopplingarna “text till själv”, “text till 

världen” och “text till text” genom att “tänka högt” när vi använder dem. 

 

 

 

 

Förklarar 

Eleverna förklarar svåra ord och begrepp med egna ord och upplevelser, när orden inte räcker till kan 

det hända att det konkret visar hur de menar genom att ex. visa med armarna att staket finns runtom. 

Elev D visar i exemplet från lektionen pilen att hen kan förklara ordet tomt genom att beskriva vad en 

tomt är med egna ord; “Det är något där det är staket, det är det!”. Pedagogen hjälper elev D att reda 

ut och klargöra hur ordet tomt kan beskrivas, genom att förtydliga det elev säger (spegling) “Att det 

är ett staket runt, är det där någon bor?”. Hen ställer ytterligare frågor för att hjälpa elev D att 

precisera och utveckla sitt svar; “Är staketet runt en trädgård kanske?”. 

Elev D, grundsärskola (Pilen) 

Pedagog: Läser; Pilen flög in på en tomt. Vad är en tomt för någonting? 

Elev D: Det är något där det är staket, det är det! 

Pedagog: Att det är ett staket runt, är det där någon bor? 

Kategori 3: Svåra ord 

I kategorin svåra ord reder eleverna ut svåra ord och begrepp och förtydligar hur idéer om texten 

kan klargöras. 
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Elev D: Jaa 

Pedagog: Är staketet runt en trädgård kanske? 

Elev D: Jaa, det är det. 

Elev A visar också i lektionen om pilen att hen kan sätta in ordet kröp i en mening adekvat “Jim kröp 

under bordet” samt förklarar var man skulle kunna krypa, “Under bordet”. I kategorin dramatiserar 

visar även elev A konkret hur man kryper genom att krypa själv. I exemplet från lektionen Pilen är 

pedagogen återigen modell för hur egna frågor ställs genom att be elev A förtydliga vad hen menar 

med “kryp”. Pedagogen använder vad och hur frågor medvetet då de kommer från strategin ställa 

egna frågor till texten “Vad betyder kröp, hur gör man då A? 

Elev A, grundsärskola (Pilen) 

Pedagog: Vad betyder kröp, hur gör man då A? 

Elev A: Kryp 

Pedagog: Hur gör man när man kryper? 

Elev A: Under bordet… 

Pedagog: Ja, under bordet. Hur gör man när man kryper? (A skrattar) Du skrattar du! Hur gör man? 

Elev A: Jim kröp under bordet! 

 

 

 

 

 

 

 

Tänka själv 

Eleverna utgår från sina egna upplevelser, känslor och förförståelse när de drar slutsatser om textens 

innehåll. De klarar av att abstrahera och dra textkopplingar i olika grad. Elev A utgår ifrån sina egna 

känslor och erfarenheter när hen försöker sätta sig in i hur farbrorn i texten om pilen skulle kunna 

känna och gör även här en “text till själv” koppling genom uttalandet “Nej, jag blir arg!”. Eleven 

antas därmed förmedla att hen tror att även farbrorn i texten blir arg. Även här använder sig pedagogen 

av ställa frågor och reda ut och klargöra för att hjälpa eleverna att komma underfund med hur 

farbrorn kan tänkas uppleva situationen i texten. 

Elev A, grundsärskola (Pilen) 

Pedagog: Men om jag kommer till dig och säger; Vad har du gjort?! Sitter du kvar där då? Om jag 

kommer och skrämmer dig sitter du kvar på stolen då? Eller går du och gömmer dig? 

Elev A: Nej, jag blir arg! 

Elev D som har kommit lite längre i sin förmåga att sammanfatta texter säger; …”det var en spegel i 

vattnet som hunden…” Vilket tyder på att hen relaterar till något som sker utanför det egna jaget, hen 

gör en “text till världen” koppling vilket tyder på en högre abstraktionsnivå kring det lästa samt att det 

går att anta att hen läser mera texter på egen hand. Här kan man tänka sig att pedagogen kunde ha 

uppmärksammat “text till världen” kopplingen genom att nämna det när hen speglar vad elev D säger; 

Kategori 4: Egna slutsatser 

I kategorin egna slutsatser kopplar eleverna ihop sin egen förförståelse med sin förståelse av 

sammanfattningen och drar egna slutsatser utifrån sina egna erfarenhetsramar. 
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“Aaah! Du tänker att hunden såg sig själv i vattnet? Och att det blev som en spegel utav vattnet?”, har 

du sett din egen bild reflekteras i vatten någon annanstans? Det kallas för “text till världen” koppling 

när du tänker på att du har sett det i andra sammanhang. 

Elev D, grundsärskola (Hunden och köttbenet) 

Elev D: Äääh det var en spegel i vattnet som hunden… 

Pedagog: Aaah! Du tänker att hunden såg sig själv i vattnet? Och att det blev som en spegel utav 

vattnet? 

Elev D: Jaaa! 

 

 

 

 

 

 

 

Telegramsammanfattning 

Eleverna sammanfattar texten utan att brodera ut med beskrivningar eller känslor. De använder de 

minsta betydelsebärande orden när de sammanfattar. Även i nedanstående exempel visar elev D att 

hen har förmågan att sammanfatta så att andra kan förstå. “Hunden och benet, det sjönk. Det var en 

annan hund i vattnet den (ohörbart) sjönk.” Övriga elever använder sig av kortare sammanfattningar 

som förutsätter att mottagaren känner till innehållet i texten. 

Elev D, grundsärskola (Hunden och köttbenet) 

Pedagog: Vad handlade texten om, vad var det jag läste? 

Elev D: Hunden och benet, det sjönk. Det var en annan hund i vattnet den (ohörbart) sjönk. 

I nedanstående dialog använder samtliga elever inklusive D sig av “telegramsammanfattning”, Elev B 

säger “Djur”, elev D “Räv”, elev C “hund” och elev A “Tiger”. Elev A ändrar sig efter en stund och 

sammanfattar slutligen med en hel mening “Det var ett gammalt lejon som bodde i en grotta!”. Spelar 

det sociala sammanhanget roll för hur eleverna sammanfattar texten här? Skulle det vara möjligt att 

utveckla förmågan att sammanfatta text till hela meningar genom att pedagogen använder sig av “goda 

elevexempel” för att synliggöra för de andra eleverna vilka förväntningar som finns i begreppet att 

sammanfatta? 

Eleverna A, B, C och D grundsärskola (Räven och lejonet) 

Pedagog: Vad var det för djur jag läste om? 

Elev B: Djur 

Elev D: Räv 

Elev C: Hund 

Pedagog: Inga hundar idag, igår var det hundar… 

Pedagog 2: Jag hörde att D sa något? 

Pedagog: Jaa? 

Kategori 5: Sammanfatta 

I kategorin sammanfatta visar eleverna att de kan sammanfatta texten med egna ord. De kan 

berätta vad texten handlar om. 
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Elev D: Räv 

Pedagog: Jaa, räv! Vad var det mera än räv? Det var en räv och ett… (promptar) 

(Tystnad 3 sek.) 

Elev A: Tiger 

Pedagogen väntar 12 sek. 

(A läser högt för sig själv) 

Elev A: Det var ett gammalt lejon som bodde i en grotta! 

Det reflekterande samtalet handlade mycket om sociokulturellt perspektiv denna gång. Är det möjligt 

att som pedagog utveckla undervisningssituationen så att förmågan att sammanfatta lyfts och modellas 

ytterligare genom att pedagogen använder kamraterna som goda exempel på hur sammanfattning 

ska ske vid ex. kamratbedömning? Elevernas responstid diskuterades också då vi båda har blivit 

medvetna om hur lång tid några elever behöver ha på sig för att kunna formulera sina tankar genom att 

titta på och transkribera filmerna. Pedagogen i gymnasiesärskolan uttryckte det så här; “Bra att du 

orkade vänta i 12 sekunder, det är lång tid”. 

I exemplet nedan med faktatexten om daggmask visar återigen elev A att det krävs mycket av hen för 

att knäcka koden för hur texten ska kunna sammanfattas och att det tar lång tid att komma fram till 

svaret (14s) ; “Tänk!, tänk!” En alternativ tolkning är att elev A har förstått pedagogens 

demonstrationer av om hur hen använder sig av olika strategier när hen bearbetar texten, då 

pedagogen har pekat på sitt huvud när hen har demonstrerat strategin “att tänka högt”. Slutligen 

sammanfattar elev A med en hel mening; “Den tyckte inte om att vara i solen!”. 

Elev A (faktatext daggmask) 

Pedagog: Vad var det texten handlade om? Kan du berätta A, vad läste jag? 

Elev A: Hmmm, tänk, tänk, tänk 

Pedagog: Vad var det jag läste? 

(Elev A lägger huvudet i bordet, reser upp huvudet och sedan ner igen upprepade gånger samtidigt 

som han gör ljud) 

Tystnad i 14 sek. 

Pedagog: Vad handlade texten om? 

Elev A: Tänk!, tänk! 

Pedagog: Mmm 

Elev A: Den tyckte inte om att vara i solen! 

Pedagog: Nä, den tyckte inte om att vara i solen. Varför då? 

Elev C visar på att hen har förstått hur sökläsning går till och kan hitta rätt i texten med hjälp av 

assistenten som pekar för att sedan kunna sammanfatta texten i huvuddrag; “Daggmasken trivs inte i 

solen, det beror på att solen torkar ut den. Daggmasken trivs bäst nere i jorden.”. Elev A visar också 

att hen håller med om sammanfattningen genom att säga “Mmmm!” 
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Elev A och C (faktatext daggmask) V= vuxen, assistent 

Pedagog: Varför tycker daggmasken inte om att vara i solen? Vad står det på andra raden? 

Läs! 

(V pekar i texten, A reser sig upp och hoppar) 

Elev C: Läser högt; Daggmasken trivs inte i solen, det beror på att solen torkar ut den. 

Daggmasken trivs bäst nere i jorden. 

Elev A: Mmmm! 

Här är återigen ett exempel på när elev C använder sig av “telegramsammanfattning” genom 

att enbart använda enskilda ord som “Mask” i sitt svar. Det förefaller som att det är svårt för 

elev C att sammanfatta helt med egna ord, hen behöver stöd i text eller bild för att utveckla 

sin sammanfattning vilken hen visar genom att säga; “Där i jorden! (Pekar på bilden)”. Här 

visar elev C tydligt på att hen behöver stödstrukturer och goda exempel på hur en 

sammanfattning ska gå till. 

Elev C (faktatext daggmask) 

Pedagog: Toppen! Nu frågar jag en gång till, vad var det texten handlade om? Kan du berätta vad 

har du läst? 

Elev C: gör ljud 

Pedagog: Vilket djur läste du om? Upprepar frågan men pekar på bilden. 

Elev C: Mask 

Pedagog: Ja! mask är det på bilden. Vad har vi lärt oss om maskarna då C? 

Var vill maskarna vara? 

Tystnad 

Pedagog: Var tycker maskarna om att vara? 

Elev C: Där i jorden! (Pekar på bilden) 

 

 

 

 

 

 

 

Varför då? 

Eleverna visar att de förstår hur olika frågeord används, men tillämpar dem mera sällan själva utan 

verkar förutsätta att omgivningen förstår att de underförstått ställer frågor. Elev B visar att hen förstår 

hur en fråga ställs genom “Vilka djur?” besvarar sedan frågan själv efter en upprepning av frågan 

från pedagogen; “Räven och lejonet”. Elev A visar också sin förståelse genom att upprepa vad elev B 

precis har sagt. Upprepningen av vad elev B säger kan tolkas som att elev A använder elev B som 

modell för hur strategin att ställa frågor ska användas. Även här visar eleverna att de behöver 

stödstrukturer för hur de ska hantera situationen. 

 

Kategori 6: Ställa frågor 

I kategorin ställa frågor visar eleverna att de kan ställa frågor genom att exempelvis använda sig av 

olika frågeord som; vem, vad, när, varför, hur, tänk om… 
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Elev A, B, grundsärskola (Räven och lejonet) 

Pedagog: Allra högst upp på pappret kan man hitta vilka djur som var med i berättelsen… 

Elev B: Vilka djur…? 

Pedagog: Vilka djur var det? 

Elev B: Räven och lejon 

Elev A: Räven och lejonet! 

I exemplet nedan visar elev D att hen både kan ställa fullständiga frågor genom att säga “Varför ville 

inte räven besöka lejonet?” och sedan själv sammanfatta svaret; “Rädd, äta upp räven”. Elev D 

tillämpar själv de av pedagogen modellade stödstrukturerna; att ställa frågor och att själv sammanfatta 

svaret. 

Elev D, grundsärskola (Räven och lejonet) 

Elev D: Varför ville inte räven besöka lejonet? 

Pedagog 2: Hur var det med det? 

Elev D: Rädd, äta upp räven 

Pedagog 2: Jaa, såklart! 

Reflektioner tillsammans med kritisk vän handlade mycket om hur eleverna ställer frågor, eller snarare 

att de inte gör det! Vi enades om att vi hör på tonfallet när det är en fråga, vilket också har blivit 

tydligt genom att vi har tittat på filmerna tillsammans. Pedagogen i gymnasiesärskolan undrade “Kan 

det vara så generellt att de är så vana vid att vi ställer frågor att de inte gör det i klassrummet?” Då 

blir det extra viktigt att framhålla strategierna anser jag! 

 

 

 

 

 

 

 

Vad jag tyckte 

Eleverna beskriver hur de har upplevt textens läsbarhet i relation till lätt, svår och lagom. Det 

förefaller som att eleverna upplever texter som har många konjunktioner, bindeord ex. den, men och 

eftersom som lätta texter att läsa. Texter som ligger närmare deras egna erfarenheter och förförståelse 

ger de också uttryck för som “lätta”. Alla elever har inte förmågan att reflektera över att de faktiskt 

inte har förstått innebörden i texten utan att de snarare har lyckats med att avkoda texten med gott 

resultat elev B är ett exempel på detta; “Lätt”. Hen saknade förförståelse om vad båt var samt hade 

svårt att ställa frågor och sammanfatta det lästa, men upplever ändå texten som lätt. Min tolkning är att 

texten bestod i hög grad av vanligt förekommande elevnära ord och upplevdes därför som lätt av 

eleven. I det reflekterande samtalet undrade den kritiska vännen om “...själva orden i texten är lätta 

eller om det är förförståelsen som gör det lätt?”. 

Kategori 7: Utvärderar 

I kategorin utvärderar svarar eleverna på och reflekterar kring hur de upplever den lästa textens 

innehåll och svårighetsgrad samt om de har upplevt någon behållning av texten. 
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Elev B om texten Åskvädret 

Pedagog: Vad tyckte B? Var det en lätt, svår eller lagom text? (Pekar på tavlan) 

Elev B: Lätt. 

Elev D visar att texten var lätt att förstå genom att delvis motivera att hen förstått innehållet i texten. 

Elev D om texten Åskvädret: 

Pedagog: Var texten om åskvädret lätt eller svår att förstå? 

Elev D: Den var lätt! 

Pedagog: Du tyckte att den var lätt D? 

Pedagog: Och du D, du sa att det var lätt, vad var det som gjorde att det var lätt? Berätta! 

Elev D: Äääh, den var fastbunden… 

Pedagog: Ja, du förstod poängen? att båten satt fast? 

Elev D: Jaaa... 

Elev A tänker efter och säger sedan; “Lagom svår” utan närmare förklaring 

Elev A om texten Åskvädret 

Pedagog: Vad tyckte du A? Var texten lätt, svår eller lagom? 

Tystnad 5 sek. 

Elev A: Lagom svår 

Elev C ger uttryck för att texten var svår och kan motivera att det var båten som gjorde att texten var 

svår. Det går att tolka som att elevens uteblivna förförståelse om båtar gör texten svår. 

Elev C om texten Åskvädret 

Pedagog: Vad tyckte C? Hur var texten? Var den lätt, svår eller lagom? 

tystnad 3 sek. 

Elev C: Svår. 

Pedagog: Svår? Vad var det som var lite svårt, var det något du inte förstod? 

Tystnad 4 sek. 

Pedagog: Var det något som var svårt att förstå, C? 

Elev C är tyst. 

Pedagog: Vad var det som var svårt? 

Elev C: Båten! 

Pedagog: Båten var svår? Mmm Det kan vara svårt med båten att förstå att den faktiskt satt fast. Om 

man inte har varit i en båt eller har erfarenhet av båtar kan det vara lite svårt… 

I det reflekterande samtalet tillsammans med kritisk vän diskuterades möjligheter att fortsätta att 

arbeta med formativ bedömning genom att utveckla en matris för hur olika svårighetsgrader kan 

definieras i förhållande till de olika strategierna i metoden. Matrisen skulle kunna fungera som 

ytterligare stödstruktur genom tydlig beskrivning för eleverna vad som krävs för bemästrande av 
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strategierna. Pedagogen i gymnasiesärskolan reflekterade över; “Kanske kan man utveckla en matris 

utifrån Williams fem förmågor?”. Pedagogen i grundsärskolan funderade på om det gick att “utveckla 

matrisen som finns i materialet en läsande klass?”, vidare diskussion kom fram till att det ultimata 

vore om de gick att förena. 

 

 

 

 

 

 

 

Konkretiserande 

För att göra texten och innehållet tydligare har pedagogen påvisat strategin att dramatisera utvalda 

stycken ur texterna, elev A visar att just det angreppssättet passar för hen. Elev A:s aktivitet har 

specifikt ökat under de lektioner där även drama lades till som en del av aktionen. Samtliga elevers 

aktivitet ökar under de lektioner som innehåller drama (lektion 3, 4).  

Behöver den här elevgruppen även få innehållet demonstrerat ibland genom att pedagogen ger 

fullständig vägledning över textinnehållet? Även under de lektioner där läraren stödtecknar mera är 

elev A och B mera aktiva, trots att de själva inte använder tecken eller tecken som stöd. En tolkning 

kan vara att när läraren tecknar drar hon ner tempot på det talade språket ytterligare och eleverna 

hinner bättre med att hinna förstå innehåll och sammanhang? Många tecken är också målande och 

konkreta och ger därför ytterligare stöd till förståelsen. 

I exemplet nedan visar elev A genom att dramatisera hur pojken i texten om pilen kryper in och 

gömmer sig under ett bord. 

Elev A, grundsärskola (Pilen) 

Pedagog: Hur gör man då? Drar ut stolen, kan du visa hur man gör när man kryper under bordet? 

(Elev A kryper iväg på golvet och in under en bänk.) 

Pedagog: Nu visar A hur man kryper, han kröp under bordet och gömde sig, sådär gjorde pojken! (i 

texten) Superfint! Toppen! 

På samma sätt visar elev A att hen behöver konkreta exempel med hjälp av drama/ målande tecken för 

att öka sin förståelse kring det lästa i exemplet nedan. 

Elev A(faktatext daggmask) 

Pedagog: Den är ju lång som en orm den där daggmasken! Så här mycket längre än bordet är 

Australienska daggmaskar. Och så här tjocka visar m tummen o pekfingret, de är ju tjocka som 

ormar! 

(Elev A måttar också med tummen och pekfingret) 

Sammanfattning av resultat för grundsärskolan 

Samtliga elever visar att de har förstått de olika strategierna för RU, användningen har ökat över tid 

från lektion ett till lektion fem. Eleverna drar nytta av varandras förförståelse i de fall där de helt 

saknar egen erfarenhet genom att diskussionen runt texten ökar förståelsen och hjälper dem sedan att 

förstå vad som ska sammanfattas. 

Kategori 8: Dramatiserar 

I kategorin dramatiserar förtydligar elever eller lärare innehåll eller begrepp med hjälp av drama. 
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Textsamtalet blir lite av en problemlösande aktivitet, där allas pusselbitar behövs för förståelse, vilket 

visar att det sociokulturella perspektivet kan bidra med en förståelse för pedagogen av hur elevernas 

begreppsförståelse utvecklas i samspel med andra. Pedagogen behöver fungera som modell eller motor 

genom att visa på hur hen använder olika stödstrukturer (scaffolding) när eleverna själva inte 

bemästrar tillämpandet av alla strategier. Detta synliggörs särskilt när det saknas någon elev i gruppen 

som har lite mera förståelse/erfarenhet för att kunna fungera som modell eller motor för sina kamrater. 

Det blev särskilt tydligt för mig i lektion fem där två elever saknades och ingen av de närvarande 

bidrog med egna erfarenheter då uteblev också diskussionen som hade hjälpt till för att kunna förstå 

och sammanfatta texten. I materialet träder det också fram att man kan anta att det en kamrat förklarar 

ligger närmare den egna erfarenheten och att ny kunskap utvecklas i samspel och diskussioner då den 

egna faktiska kunskapen utmanas genom att den egna utvecklingszonen förskjuts på ett annat sätt än 

när pedagogen förklarar. 

Pedagogens utveckling grundsärskolan  

När olika aktioner har planerats och genomförts så har det framträtt för pedagogen som intar en roll 

som ledare för aktionen. Och även som deltagande pedagog att visuella hjälpmedel i form av 

exempelvis stödtecken, ritade bilder, bildstöd, drama och text på smartboard ökar elevernas fokus och 

delaktighet i textsamtalet. Genom att pedagogen gör ganska små förändringar i undervisningen som 

ex. hur texten presenteras har elevernas interaktion i undervisningen ökat. Jag som pedagog måste vara 

extra lyhörd och tydlig när reciprok undervisning tillämpas, det är viktigt att tänka högt när 

strategierna påvisas samt att spegla det eleverna säger för att visa att de är på rätt spår, att hela tiden 

visa på de olika stödstrukturerna som finns i den reciproka undervisningsmodellen. Genom analys av 

aktionerna tillsammans med min kritiska vän har vikten av stödstrukturer framträtt för mig som 

pedagog i de genomförda aktionerna, vilket har lett till att jag har haft extra fokus på detta i 

efterföljande aktioner. En viktig lärdom är att jag genom att analysera och granska min undervisning 

tillsammans med en kritisk vän i reflekterande samtal verkligen har fått syn på hur jag som pedagog 

påverkar min egen undervisning. Genom att samtala med en kritisk vän har jag fått syn på både mina 

styrkor och vad jag behöver utveckla ytterligare i min undervisning. Det är också viktigt att beakta att 

det måste få ta längre tid med den här elevgruppen, i min delstudie hann vi inte riktigt fram till att låta 

eleverna ta över rollen som den som leder lektionen. Ett exempel är att samtalen har synliggjort hur 

lång tid det tar för alla elever att processa frågor och att ge respons vilket gör att jag kan ge alla elever 

rätt förutsättningar för att kunna visa sina förmågor. Precis som tidigare forskning visar (Palinscar & 

Brown, 1984, Alfassi et. al., 2009, Reichenberg, 2010) så fortsätter eleverna att utvecklas genom 

fortsatt att användande av metoden även efter studiens genomförande. Gruppen har fortsatt att arbeta 

med metoden vid två-tre lektionspass i veckan i ytterligare tre veckor (i skrivande stund) och det har 

verkligen gett resultat! Nu läser alla elever högt med ännu mera flyt och faller varandra i talet när de 

diskuterar textinnehållet, undervisningen har verkligen lyft i alla ämnen efter genomförandet av 

reciprok undervisning! 
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Gymnasiesärskolan 

 

 

 

 

Sätta ord på 

I texten om Hunden och köttbenet visar elev 2 genom att skratta att det händer något oväntat. Då 

tänker även elev 1 efter och kan sätta ord på vad hen förutspår ska hända. Även elev 2 tror att det 

blir ett slagsmål samt kan redogöra för att det troligtvis kommer ske i vattnet. Bägge eleverna är här 

med och förutspår i texten och hjälper varandra vidare. 

Pedagog läser: Han tittade ner i vattnet och såg en annan hund med ett stort köttben i munnen. 

Elev 2: (Skrattar) 

Pedagog: Hm, vad tänker du elev 2? 

Elev 2: Ja…. 

Elev 1: Jag tänker att det vart värsta djävla slagsmålet. 

Elev 2: Mellan hundarna. 

Elev 1: Mellan hundarna och det där benet. 

Elev 2: Den ena hunden hoppar i vattnet och (svårt att höra). 

Pedagog: Ni tror det, att det blir värsta slagsmålet? 

Elev 1: (Skrattar) Jaha. 

Elev 2 förutspår på en gång vad fabeln om räven och lejonet går ut på. Pedagogen uppfattar via 

kroppsspråket att eleven funderar på något och det visar sig att redan när den första meningen är läst 

har han förstått vad budskapet i fabeln är. Elev 2 förstår att lejon äter kött och att om räven kommer 

in i grottan så äter lejonet upp räven. Hen kan med hjälp av en del kraftuttryck även sätta ord på det 

hen förutspår. När pedagogen läser slutet och bekräftar att elev 2 förutspådde rätt kan elev 2 även 

förklara hur hen har tänkt och resonerat i början av texten. Dessutom kan elev 1 tala om att hen inte 

förstod detta förrän i slutet av fabeln och med hjälp av elev 2 

Pedagog läser: En dag skickade han bud till dom andra djuren om att han var sjuk och att han gärna 

ville ha besök. 

Pedagog: Du tänker någonting ser det ut som Elev 2, vad tänker du? 

Elev 1: Och så garvar du. 

Elev 2: Om djur kommer dit, har djävla sss, dom, dom har kött och lejon äter kött, det är, han äter upp 

en, det är fan … 

---- 

Pedagog: jag läser slutet. Jag hade tänkt besöka dig, svarade räven. Men jag ser att det är många 

djurspår som leder in till din grotta, men inga spår som leder ut igen. 

Kategori 1: Förutspå 

I kategorin förutspå/ förutsäga härleds passager som handlar om vad eleven tror kommer att hända 

härnäst i texten samt varför eleven tror det. 

 
 



37 

 

Elev 2: Han skulle äta. 

Elev 1: Hunger.             

Pedagog: Ja, räven hade rätt, precis. Du fattade direkt Elev 2. 

Elev 2: Ja. 

Elev 1: Inte jag. 

Elev 2: (förklarar): Jag tänkte på att jag där att grotta alla djur och lejon bor ju inte i Sverige, dom 

bor ju i Span.., i Afrika någonting där. Sen kommer räven in, men räven är ju svensk namn. Och hur 

många länder har räv på samma ställe, den dör ju. Så där kopplar jag. 

I det reflekterade samtalet kring förutspå diskuterades hur svårt det var för eleverna att förstå en fabel 

vid på den första lektionen. Och hur man kan se en utveckling när elev 2 på en gång förstår vad det 

handlar om och gör kopplingen djur har kött och lejon äter kött. Vi diskuterade även att elev 2 kan 

beskriva hur hen tänker när hen redogör för hur hen kom fram till att räven kunde bli uppäten. Och 

att elev 2 avslutar med att helt enkelt säga “så kopplar jag”. Min kritiska vän noterade även att elev 1 i 

texten med hunden och köttbenet är modell för elev 2 när de tror att det ska bli slagsmål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textkopplingar 

När vi arbetar med texten “Åskvädret” gör eleverna textkopplingar ”text till själv”. Elev 1 kan 

redogöra för både att det är farligt i båten, den kan välta och att man kan ramla i samt olämpligheten 

att vara ute på sjön utan flytväst. Elev 2 instämmer och bägge talar om att de är uppväxta i båtar, de 

kan relatera till sina egna upplevelser i båt. 

Elev 1: En sån där öppen, liten båt kan välta, man kan ramla i. En öppen båt är inte lika ofarlig på det 

sättet om inte den sjunker. 

Elev 2: Men det gör den inte hoppas jag. 

Elev 1: Det hoppas vi inte. 

Pedagog: Så ni tycker att det är skillnad på en liten och en stor båt? 

Elev 2: Ja. 

Elev 1: Ja, en sådan där liten flicka tycker jag också ska ha flytväst. 

Elev 2: Man ska ha flytväst på sig. 

Pedagog: Ni kan mycket om det här med båtar. 

Elev 2: (mumlar) våra föräldrar. 

Elev 1: Vi är uppväxt i båtar. 

Kategori 2: Förförståelse 

I kategorin förförståelse visar eleverna hur de kan koppla innehållet i texten till egna erfarenheter 

eller upplevelser av det de läser. De gör med andra ord “text till världen” kopplingar, “text till 

själv” och “text till text” kopplingar. 
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Elev 2: Jag också. 

I det här exemplet från texten “Åskvädret” relaterar eleverna till ”text till världen”. De kan tala om 

hur flickan borde agera i situationen och vad de själva skulle ha gjort om de skulle råka ut för något 

liknande. De kan således generalisera sin förförståelse och använda i vårt textsamtal. 

Pedagog läser: Det var båten som glidit ut från land. Pia såg efter årorna, men båten var tom. Hon 

började gråta. 

Elev 2: Det, det läget får man inte få panik. I det läget måste man vara iskall. 

Elev 1: Inte panik. 

Elev 2: Nej. 

Pedagog: Man måste vara iskall. 

Elev 2: Ja, riktigt. 

Pedagog: Verkar hon vara det? 

Elev 2: Nej. 

Pedagog: Vad tror ni hon gör? 

Elev 1: Hon sitter väl och bölar. 

Elev 2: Bölar, det ska man inte göra. 

Pedagog: Nej, vad skulle ni ha gjort då? 

Elev 1: Ingenting. 

Elev 2: Eh… 

Elev 1: Tagit det lugnt om man hade telefon kunde man ringa. 

Pedagog: Ser hon ut att ha en telefon? 

Elev 2: Nej ingenting. 

Elev 1 tycker sig först inte alls ha hört talas om ultraljud när vi arbetar med faktatexten om “Trädets 

ålder”. Men när hen får mer tid på sig visar hen på förförståelse enligt ”text till själv”. Hen har varit 

med om en läkarundersökning då ultraljud användes och kan göra kopplingen till att det är annorlunda 

om man skulle göra det på ett träd. 

Pedagog läser: Forskarna använder en apparat som skickar ut ultraljud. 

Elev 1: Va! Nej, jag har inte hört talas om det. 

Elev 2: Jo, jag har hört det. 

Pedagog: Du har hört det. 

Elev 2: Ja, någonstans. 

Elev 1: Jag vet inte, hjärtat? 

Pedagog: Har du gjort ultraljud på hjärtat? 

Elev 1: Ja, förut. Doktorn lyssnade på hjärtat. Fast jag har aldrig gjort det på ett träd. 
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I det reflekterande samtalet konstaterar vi att bägge eleverna har mycket bra förförståelse för texten 

med båten eftersom bägge är som de säger uppväxta i båtar. Det är troligtvis därför som eleverna kan 

koppla text till världen och även generalisera. Vi pratade även om elevernas mognad har betydelse 

för förförståelsen och förmågan att generalisera. Vilket vi tror kan ha stor betydelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Förkunskap 

I texten “Åskvädret” som handlade om båtar hade bägge eleverna god förkunskap. Detta märks även 

när pedagogen tar upp ett antaget svårt ord som eleverna har varsin synonym till. 

Pedagog: Vad är en lina? 

Elev 1: Va, tamp. 

Elev 2: Rep. 

I faktatexten förklarar elev 1 ett svårt ord med en egen upplevelse, hen har använt ultraljud på hjärtat. 

När pedagogen fortsätter samtalet kring ultraljud och tar in parametern barn och ultraljud kan även 

elev 2 förstå det svåra ordet och bidra med ytterligare en beskrivning. Hen har erfarenhet av en kompis 

som är gravid och har sett en ultraljudsbild på Facebook. 

Pedagog läser: Forskarna använder en apparat som skickar ut ultraljud. 

Elev 1: Va! Nej, jag har inte hört talas om det. 

Elev 2: Jo, jag har hört det. 

Pedagog: Du har hört det. 

Elev 2: Ja, någonstans. 

Elev 1: Jag vet inte, hjärtat? 

Pedagog: Har du gjort ultraljud på hjärtat? 

Elev 1: Ja, förut. Doktorn lyssnade på hjärtat. Fast jag har aldrig gjort det på ett träd. 

Pedagog: När man är med barn. 

Elev 2: Min tjejkompis är det! 

Pedagog: Då har man den här apparaten. Då kan man se. 

Elev 2: Min kompis. Min tjejkompis har ett barn i magen och hon tar bilder och lägger upp på 

Facebook. Hon, då ser man barnet. 

Pedagog: Är bilden svart och vit, eller hur? 

Elev 2: Ja. 

Pedagog: Det är ultraljudsbilden. 

Kategori 3: Svåra ord 

I kategorin svåra ord reder eleverna ut svåra ord och begrepp och förtydligar hur idéer om texten 

kan klargöras. 
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När vi hade det reflekterande samtalet om svåra ord ansåg min kritiska vän att sekvensen där ultraljud 

förklaras som begrepp utmynnar i en direkt text till världen koppling med konkreta exempel. Att elev 

2 har sett en ultraljudsbild på Facebook är dessutom kopplat till elevens världsbild och ställe där hen 

får sin information och har sina sociala kontakter. Vi kan även konstatera att i texten om båtar har 

bägge eleverna ett rikt ordförråd med ämnesspecifika begrepp. 

 

 

 

 

 

 

 

Egna lösningar 

Elev 2 resonerar med sig själv kring texten om hunden och köttbenet. Elev 2 har många egna 

lösningar på hur detta kan lösas. Med hjälp av frågor från pedagogen och egna erfarenheter kan elev 2 

dra slutsatsen att hunden ser sig själv i vattnet. Då kan även elev 1 förstå och drar slutsatsen att det är 

en spegelbild som hunden ser. 

Elev 2: Den andra, det är kanske samma hund. 

Elev 2: Ja, och han tappade det i vattnet, en annan hund har den större benet. 

Elev 2: Då är hans ben kanske liten så. 

Elev 2: Låg den under vattnet, då hunden hade den, den hunden har den i vattnet och då kanske 

hunden byter ut det kanske till det större ben i vattnet, det är det, så. 

Pedagog: Vad händer om man tittar ner i vatten? Om du tittar ner i vatten vad ser du elev 2? 

Elev 2: Sig själv. 

Pedagog: Ja, vad tror du hunden såg? 

Elev 2: Sig själv. 

Elev 1: (Skrattar) 

Pedagog: Vad var det för hundben som han såg? 

Elev 1: Spegelbild. 

Elev 2 kan med hjälp av sin förförståelse dra slutsatsen och förklara för elev 1 och pedagogen varför 

räven inte passar in i fabeln om räven och lejonet. Elev 2 vet att rävar bor i Sverige. När elev 2 har fört 

sitt resonemang kring räven och att den inte bor i öknen kan elev 1 med hjälp av sin förförståelse dra 

slutsatsen att lejon bor i öknen. 

Elev 2: Räven passade inte in. 

Pedagog: Räven passade inte, nej, varför passar inte räven in då? 

Elev 1: Den är liten och ful kanske. 

Elev 2: Nej, men det är inte, den är inte. Den kommer inte från öknen ja, men det är en öken, då. 

Elev 1: En öken? 

Elev 2: Ja, sand. 

Kategori 4: Egna slutsatser 

I kategorin egna slutsatser kopplar eleverna ihop sin egen förförståelse med sin förståelse av 

sammanfattningen och drar egna slutsatser utifrån sina egna erfarenhetsramar. 
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Elev 1: Sand, vad menar du med det? 

Elev 2: Ja, men räven inte finns, bor inte där, den bor ju för fan i Sverige. 

Elev 1: I öknen där bor lejonen då. 

Vi kan i det reflekterande samtalet notera att elev 1 inte har förstått att fabeln utspelar sig i öknen utan 

vill svara på frågan om varför räven inte passar in och förklara det med att den är “liten och ful”. Han 

undrar också varför elev 2 säger att den inte kommer från öknen. Vi ser även exempel på det 

sociokulturella lärandet och proximala utvecklingszonen när elev 2 som en mer kompetent 

jämnårig med egna ord förklarar och sammanfattar för elev 1 som då förstår att lejon bor i öknen. 

 

 

 

 

 

 

 

Egna synpunkter 

Elev 1 börjar att sammanfatta texten “Åskovädret” med egna ord. Hen tar dessutom med egna 

synpunkter, att flickan inte hade flytväst och att hon var ganska ung. Sedan hjälper elev 2 till och 

fyller i med att det blev oväder och hen lägger också till sin egen reflektion att hon inte hade någon 

mobil. Efter det så hjälps eleverna åt att växelvis sammanfatta slutet av texten. 

Elev 1 Om en båt och en flicka. Utan flytväst. Och det är kanske inte det smartaste att vara utan 

flytväst om man är så där liten. Men båten var ju fastbunden. 

Elev 2: Började ösregn. Hon hade inga åror. Hon hade inte mobil heller. 

Elev 2: Det kom en kille. 

Elev 2 & Elev 1: Ropar på henne. 

Elev 1: Drar in henne. 

Här hjälper elev 2 till och är ”motor” till elev 1 när fabeln med “Räven och lejonet ska sammanfattas. 

Elev 2 är den som med egna ord kan tala om vad fabeln handlade om och kan på så sätt hjälpa elev 1 

att vara med och sammanfatta och så kan även hen sätta ord på vad texten handlade om. 

Elev 2: Om djur, handlar om djur. 

Elev 1: Att ett lejon är sjuk i huvudet. 

Pedagog: Att ett lejon är sjukt. 

Elev 2: Sjukt, han ville hälsa på, han ville att vänner kommer dit och hälsar på. 

Elev 2: Dom gick in alla och dom vart uppätna, han ville locka in räven. 

Pedagog: Ja 

Elev 2: Räven listade ut det innan, något konstigt. 

Elev 1: Räven fattade det. 

 

Kategori 5: Sammanfatta 

I kategorin sammanfatta visar eleverna att de kan sammanfatta texten med egna ord. De kan 

berätta vad texten handlar om. 
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Reflekterande samtal. Vi diskuterade att vi i bägge i våra grupper kan se att vissa elever fungerar mer 

som “motorer” till lärandet i klassrummet. Vi ser gott om goda elevexempel där t.ex. elev 2 kan 

sammanfatta på ett sätt så att även elev 1 förstår vad texten handlar om. Vi pratade även om att 

eleverna tar med faktorn att ha en mobiltelefon med sig vart man än är och även i båt, det är elevernas 

begreppsvärld och så fungerar det i dagens samhälle. 

 

 

 

 

 

 

 

Undrar 

Elev 1 undrar, mycket logiskt om man verkligen blir snäll om man får en pil i magen när vi arbetar 

med texten “Pilen”. Eftersom mannen i berättelsen istället för att bli arg på pojken vill hjälpa honom 

att skjuta bättre. Detta leder till att vi får reda ut vilken typ av pil som används (en pil med sugpropp). 

Pedagog: Hur känns farbrorn nu då? 

Elev 2: Snäll, lugn. 

Pedagog: Lugn? 

Elev 1: Blir man snäll om man får en pil i magen? 

Elev 2: (Skrattar) 

Elev 1: Det skulle fan inte jag alltså. 

Pedagog: Vad tror ni att han har för pil och pilbåge? 

Elev 1: Sådana där riktiga pilar. 

Elev 2: Den är riktig, han sköt en riktig. 

Pedagog: Nej, kolla, det är en sådan med sugpropp. 

Elev 1 och elev 2 visar att de inte förstår vad pedagogen menar med ringar på ett träd i faktatexten om 

“Trädets ålder” genom att upprepa det pedagogen sagt men med betoning så att det blir en fråga. Elev 

1 kan också tala om att hen aldrig har hört talas om detta, inte ens med Pedagog 2 som undervisar i 

ämnena natur och skog. 

Pedagog (läser): Vi kan ta reda på hur gammalt ett träd är genom att räkna antal ringar. 

Elev 1: Antal ringar? 

Elev 2: Ringar? 

Elev 1: På ett träd? 

Pedagog: Har ni hört det här någon gång? 

Elev 1: Nej, Pedagog 2 har aldrig snackat om det. 

Reflekterande samtal; Trots att eleverna har läst en extra kurs i ämnet skog så är de bägge frågande till 

att räkna årsringar på en stubbe. Detta visar på svårigheten för elever med utvecklingsstörning att 

lära sig och komma ihåg det som vi lär ut i skolan. Vi diskuterade att vi ofta får börja om från början 

Kategori 6: Ställa frågor 

I kategorin ställa frågor visar eleverna att de kan ställa frågor genom att exempelvis använda sig av 

olika frågeord som; vem, vad, när, varför, hur, tänk om… 
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med kunskaper trots att vi ibland kan tro att vi har gått igenom saker många gånger och på ett mycket 

noggrant och konkret sätt. 

Sammanfattning av resultat för gymnasiesärskolan 

Bägge eleverna visar att de har förstått de olika strategierna för RU, samt att de kan tillämpa dem. 

Över tid så har sättet att använda strategierna av dem ändrats. I början var eleverna och pedagogen 

ovana men ju fler lektioner som genomfördes desto lättare var det att använda strategierna på ett 

naturligt sätt. I början så användes bara strategin att förutspå, eftersom det var den strategin som lärdes 

ut. Det som framgick tydligt när bara en strategi, att förutspå, lärdes ut var hur mycket förförståelse 

eleverna hade. Vi kunde även se hur bra de var på att dra egna slutsatser. När alla fyra strategierna 

hade lärts ut kändes det inte svårt att använda dem utan som en naturlig del av utvecklingen. 

Pedagogen kunde, när det behövdes agera modell och visa eleverna hur hen använde de olika 

stödstrukturerna för att på så vis få med sig eleverna. Den elev som pedagogen var mest nyfiken på var 

elev 2, som har oerhört svårt att avkoda text. Men det visade sig att det oftast är hen som oftast är 

“motor” i textsamtalen och får på så sätt även igång elev 1. Elev 2 visar på oerhört god läsförståelse 

trots att hen är en mycket svag läsare. Det var således den svagare läsaren som var den som visade sig 

kunna tillgodogöra sig RU-modellen bäst efter dessa fem lektionstillfällen. Hen var också en utmärkt 

modell för elev 1. Och på så vis kunde elev 2 utmana elev 1 med att använda RU-strategierna och elev 

1 utmana elev 2 med god förförståelse. Det blev ett utmärkt tillfälle för det sociokulturella lärandet. 

Och bägge eleverna blev utmanade av varandra. 

Pedagogens utveckling gymnasiesärskolan 

Efter att alla fem aktioner har genomförts har jag som deltagande pedagog upptäckt flera intressanta 

fenomen. Valet av text att arbeta med är oerhört viktigt att beakta för att få med mig sig eleverna och 

för att väcka deras intresse. De bästa aktionerna var de där eleverna hade den största förförståelsen och 

kunde dra egna slutsatser. Det är också viktigt att jag som pedagog tar mig tid och lyssnar på vad 

eleverna säger. När jag och min kritiska vän har haft reflekterande samtal om filmerna kan vi bl.a. se 

att jag som pedagog ibland missar att följa upp intressanta tankar som eleverna har. Men däremot kan 

vi se att jag oftast ger eleverna gott om tid att svara, men vid några enstaka tillfällen har jag inte 

tillräckligt med tålamod. Detta var något som min kritiska vän och jag reflekterade mycket över och 

som jag kommer att ha med mig i mitt fortsatta arbete. Att som pedagog vänta på svar från elev i upp 

till 10 sekunder är svårt. Genom reflekterande samtal med min kritiska vän har jag kunna belysa det 

som är bra i min undervisning och det som jag kan utveckla.  

Att studera och reflektera en lektion för att sedan “trimma” till lektionen till nästa tillfälle enligt 

aktionsforskningsspiralen anser jag vara mycket lyckosamt. I de reflekterande samtalen kom vi också 

fram till att ändringarna som görs inte behöver vara särskilt omfattande utan små förändringar i 

undervisningen får effekt på slutresultatet. Att t.ex. ändra typ av text gav ett annat textsamtal. Att 

använda konkret material (stubbe) för att visa det som texten handlade om gav en fördjupning av 

faktatexten. 

Det jag som pedagog också upptäckte är att jag ofta har använt och använder strategierna att 

sammanfatta, reda ut svåra ord och begrepp samt ställa frågor till texten när jag arbetar med andra 

ämnen t.ex. religion och samhällskunskap. Detta kommer jag fortsätta med men jag tror att jag kan 

använda det på ett mer medvetet sätt nu när jag har lärt mig RU modellen. 
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Diskussion 

Vi kommer att diskutera uppsatsens olika delar i metoddiskussion, resultatdiskussion och slutligen 

avsluta med en slutdiskussion där vi föreslår föremål för vidare forskning. 

Metoddiskussion 

Att studera vår egen praktik via en kollektiv self-study (Coughlan & Brydon Miller, 2014, Samaras, 

2011) visade sig passa mycket bra. Genom att genomföra aktionerna och spela in våra lektioner för att 

sedan transkribera och analysera materialet fick vi syn på hur de olika förmågorna (förutspå, ställa 

frågor till texten, sammanfatta och reda ut svåra ord och begrepp) användes i undervisningen. När vi 

sedan analyserade materialet tillsammans enligt fenomenografisk analys (Dahlgren och Johansson, 

2009) och agerade kritisk vän till varandra kunde ytterligare fenomen hittas enligt syfte och 

problemformulering och nya tankar väcktes hos oss som forskande pedagoger. I enlighet med 

aktionsforskningsspiralen (Rönnerman, 2012) har vi kunnat planera lektioner som vi sedan genomfört, 

observerat och reflekterat kring. Då vi har fått svar på våra frågeställningar med hjälp av kvalitativa 

metoder anser vi att studien har en hög validitet.  

Genom att välja observation som metod finns risk för felkällor och subjektiva bedömningar. Då 

observationerna även har filmats/ spelats in får de en högre grad av reliabilitet samt ökar validiteten då 

ett visst inslag av interobservationsreliabilitet (IOR) har ägt rum. Inter observationsreliabiiltet innebär 

att två observatörer tittar på samma sekvenser och använder samma observationsschema med tydliga 

definitioner för att undvika feltolkning (Esaiasson, Giljam, Oscarsson, & Wägnerud (Red), 2012). 

Då vi själva har genomfört en replikation av en studie gjord av Palinscar och Brown (1984)  anser vi 

att det är fullt möjligt att replikera vad vi har gjort, även om det är svårt att få ett identiskt resultat med 

en aktionsforskningsansats då utvecklingen hos forskarna som har genomfört studien påverkar 

studiens utfall (Rönnerman, 2012). Därmed anser vi att studien har reliabilitet, validiteten anser vi 

också vara hög då andra studier indikerar samma sak (Alfassi, Weiss och Lifshitz, 2009, Reichenberg 

och Löfgren 2013, van den Bos, Nakken, Nicholay och van Houten 2007, van Tilborg, Segers, van 

Balkom, Verhoeven, 2014). 

Att använda self-study som metod har varit både utmanande och intressant genom att den egna rollen 

som pedagog har synliggjorts, att använda sig av varandra som kritisk vän (Coughlan & Brydon 

Miller, 2015) har varit ett utmärkt alternativ då ingen av oss har haft tillgång till kollegor som har 

kunnat involveras i studien. Den här typen av kollektiv self-study är ett utmärkt alternativ eller 

komplement till kollegialt lärande om det inte finns möjlighet till att diskutera med en kollega i den 

egna verksamheten. Genom aktionsforskningsansatsen har vi själva som pedagoger fått syn på hur små 

förändringar (aktioner) det krävs av undervisningen för att synliggöra elevernas utveckling. 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie är att ta reda på vilka aspekter av reciprok undervisning som är praktiskt 

tillämpbara för pedagoger som arbetar med elever som har funktionsnedsättningen 

utvecklingsstörning. 
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I vår studie om implementering av reciprok undervisning i grund- och gymnasiesärskolan kan vi se att 

samtliga elever kan använda de olika strategierna förutspå, ställa frågor till texten, reda ut svåra 

ord och begrepp och sammanfatta efter de fem lektionerna där pedagogerna agerade förebilder för 

hur de reciproka undervisningsstrategierna skulle användas. Vi kan inte se att det spelar någon i vår 

studie hur strategierna introduceras, en i taget eller alla på en gång. Detta kan vi jämföra med att 

Palinscar och Brown (1984) implementerade alla fyra strategier på en gång för lässvaga elever, medan 

Reichenberg (2010) valde att klippa sönder meningarna när metoden implementerades för elever med 

utvecklingsstörning. Beroende på hur långt eleverna har kommit i sin utveckling av läsförståelse kan 

nog båda sätten vara tillämpningsbara anser vi. Det sker en utjämning i att använda alla strategier 

ganska snabbt efter ca 2-3 lektioner, visar vår studie. Inte heller hur texten introduceras, i 

sönderklippta meningar eller i sin helhet ger någon skillnad i resultat vad avser tillämpning av 

strategier över tid. Den enda skillnaden vi kan se är att när en strategi tillämpas i taget, ökar 

tillämpningen av just den strategin på den aktuella lektionen. Däremot visar vår studie att elevernas 

förförståelse är avgörande för om de ska kunna förutspå innehållet och sammanfatta text. Arevik och 

Hartzell (2009) menar att förförståelse har stor betydelse för hur eleverna kan tillgodogöra sig den 

kontext som undervisningen behandlar, därför måste undervisning innehålla både erfarenheter och 

upplevelser likväl som språkliga strukturer menar de. Här synliggörs vikten av att välja 

undervisningsinnehåll som eleven kan koppla till sin egen förförståelse och begreppsförståelse anser 

vi.  

I våra reflekterande samtal diskuterade vi att när reciprok undervisning introduceras måste pedagogen 

vara strukturerad, tydlig och lyhörd när hen agerar modell för hur strategierna ska tillämpas genom att 

exempelvis tänka högt och tydliggöra vilken typ av textkopplingar en god läsare gör. Genom 

studien har det framgått för oss som pedagoger hur viktigt det är att påvisa vilka stödstrukturer vi 

använder (scaffolding) när vi förutspår, ställer frågor, reder ut svåra ord och begrepp samt 

klargör textinnehållet och slutligen sammanfattar det lästa. Vikten av att vara noggrann som 

pedagog vid planering av lektionens användning av strategier har också tydliggjorts för oss genom 

aktionerna. Aktionerna har synliggjort för oss att val av text med lagom svår/ utmanande läsbarhet och 

svåra ord är också avgörande faktorer för om eleverna ska förstå och ta till sig det lästa. När vi har haft 

våra reflekterande samtal har det framträtt i våra diskussioner kring de aktioner som vi har genomfört 

att det är A och O att vara väl förberedd när man håller ett textsamtal. Att välja texter som både 

matchar och utmanar elevens läsförmåga och läsförståelse är av största vikt anser Reichenberg och 

Lundberg (2013) Enligt dem kan också svårigheter uppstå när eleven som läsare inte får någon 

handledning i hur texten ska läsas, var man ska börja osv. det gör det svårt för eleven att tillgodogöra 

sig texten. För att kunna läsa texter som exempelvis en faktatext måste även eleven undervisas i om 

hur de ska ta sig an informationen genom att både ta hjälp av bilder, bildtext och rubriker för att kunna 

läsa den typen av blandtexter. Även detta blev tydligt för oss i vår studie när aktionen innefattade 

faktatext. 

Pedagogen måste också ge eleverna omedelbar feedback genom att spegla eller förtydliga de 

antaganden som eleven gör kring texten annars är det lätt att diskussionen runt texten avstannar eller 

övergår till att handla om annat än den lästa texten visar vår studie. Som pedagog måste även goda 

elevexempel lyftas upp för att synliggöra för eleverna att de har mycket att tillföra varandra och 

undervisningen i ett sociokulturellt perspektiv. Genom att lyssna på varandra får vi hjälp med den 

problemlösning som läsförståelse faktiskt är. Enligt Dysthe (2003) är det är viktigt att lärmiljön är 

tillåtande så att varje enskild elev känner sig uppskattad för sin kunskap och att kunskapen lyfts som 

betydelsefull för andra. Det är vår viktigaste roll som pedagoger att få varje elev att känna sig 
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betydelsefull och uppskattad för den kunskap som de tillför till gruppen. Att som pedagog ha den 

närmaste utvecklingszonen i åtanke när undervisning planeras innebär att skapa förutsättningar för att 

eleverna får lära sig av mer kompetenta andra barn eller vuxna i ett socialt samspel,”(…) Det som är 

den närmaste utvecklingszonen idag kan bli den verkliga utvecklingsnivån imorgon” (ibid., s. 87). Det 

som barnet kan göra med assistans kommer det senare att kunna göra ensam (Dysthe, 2003, Kozulin, 

2004). 

Enligt Vygostkij kan pedagogen föregå elevernas utveckling genom att skapa utrymme för individen 

att växa i sin kunskapsinhämtning, det räcker inte med att anpassa undervisningen och låta elever 

arbeta på en nivå som de redan har uppnått. Eleverna måste utmanas, det är i samarbete med andra 

som tillför något som exempelvis tankar eller kunskap som utveckling sker (Dysthe 2003) Genom att 

som pedagog agera förebild med att tänka högt, göra textkopplingar och påvisa strategier kring en 

specifik text och successivt lämna över hanterandet av modellen till eleverna genom ömsesidigt 

lärande anser vi i enighet med Palinscar och Brown (1984) att den närmaste utvecklingszonen får goda 

förutsättningar att gynnas med hjälp av RU- metoden. 

Slutdiskussion 

Det som vår studie indikerar efter att vi har introducerat RU-modellen i våra egna verksamheter är hur 

viktigt det är för elevernas utveckling att pedagogen beaktar gruppens utveckling i ett sociokulturellt 

perspektiv, genom att använda eleverna som resurser för varandras kunskapsutveckling. Vi trodde inte 

att det skulle ha så stor inverkan. Men vi kan se ett tydligt mönster i hur textsamtalen flyter beroende 

på gruppens sammansättning och på de medverkade eleverna. 

I vår studie har vi sett vikten av att pedagogen använder tydliga stödstrukturer  vid implementering av 

ett nytt arbetssätt, och att detta hjälper eleverna att utvecklas snabbare enligt metoden. Detta stöds av 

Arevik och Hartzell (2009) som menar att det är lärarens roll att presentera en begriplig 

informationsmängd som eleverna kan greppa och överblicka. Detta genom att strukturerna och 

modellerna som läraren använder känns meningsfulla för eleverna. Vidare skriver de att begreppslig 

förståelse endast kommer fram i mötet med den som kan mer och den som kan mindre. 

Även Reichenberg och Lundberg (2011) menar att språkliga strukturer behövs för att eleverna ska 

kunna koppla till sin egen förförståelse och begreppsförståelse. Detta har blivit tydligt för oss vid 

implementeringen av de olika strategierna, aktionerna har visat att pedagogen måste vara lyhörd för 

när eleven behöver extra stöd i form av att pedagogen agerar modell för någon strategi genom att 

anpassa sina stödstrukturer genom att exempelvis “tänka högt” eller ställa frågor till texten. 

Textvalet visade sig också vara viktigt vid undervisningen i läsförståelse visade vår studie. Med rätt 

sorts text kunde pedagogerna få ut mer än förväntat av elevernas förförståelse och det stöds även av 

Reichenberg och Lundberg (2011). Texten behöver också samspela med den språkliga struktur som 

pedagogen ämnar arbeta med. 

Vår replikation visar på likvärdiga resultat som andra studier (Alfassi et. al, 2009, Reichenberg, 2010) 

som har undersökt om den reciproka undervisningsmodellen är tillämpbar i arbetet med personer som 

har funktionsnedsättningen utvecklingsstörning.  Även tidigare studier har visat att RU-modellen är en 

framgångsrik metod för den här elevgruppen. 

Metoden och den tydliga strukturen var verkligen ett bra redskap för oss pedagoger och kan användas i 

alla skolformer och alla årskurser. Vi märkte även att metoden kan användas i alla skolämnen där 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1rXtXw6HLMNiazum4AhZZasO2qcldL2Bpjn8atbBnDHk/edit#_msocom_10
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eleven behöver ha god läsförståelse. Om pedagogen är medveten om hur metoden ska tillämpas är den 

ett stöd för god undervisning. Genom att utgå från den reciproka undervisningsmodellen kan arbetet 

med textsamtal utvecklas vidare till att även innefatta andra strukturer och modeller som exempelvis 

cirkelmodellen som bearbetar textens förförförståelse innan, under och efter läsning. Att utgå från det 

sociokulturella perspektivet har också synliggjort för oss pedagoger att elevernas förförståelse många 

gånger är mera avancerad än vad vi trott innan. Detta har lett till att elevernas kunskap överraskar oss 

med vad de visar sig vara kapabla till genom att klara av att utveckla sin läsförståelse till att reflektera 

kring det lästa genom att även använda citat och tanke. 

Detta indikerar för oss att flera av strategierna (textkopplingar, cirkelmodellen, loggboksskrivande) 

som skolverkets läslyft tar upp för grundskolan även är fullt möjliga att använda för elever i grundsär 

och- gymnasiesärskolan om pedagogen tillämpar tydliga stödstrukturer. 



48 

 

Fortsatt forskning 

Mer forskning behövs inom detta område för elever med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning. 

Vi undrar självklart hur metoden skulle fungera under längre tid, t.ex. en hel termin. Vi tycker också 

att det vore intressant om man kunde synliggöra om det går uppmärksamma några effekter av RU -

metoden på undervisning i andra ämnen i grund- och gymnasiesärskolan. Skulle effekterna av 

metoden bli ännu större om de introducerades redan i den tidiga läsinlärningen? Är andra modeller och 

stödstrukturer för läsförståelse och textsamtal som är utvecklade för grundskolan tillämpningsbara i 

grund- och gymnasiesärskolan? 
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Bilaga 1 

 

Missivbrev till vårdnadshavare 

Hej! 

Vi heter Maria Bock och Jennie Eriksson och vi läser sista terminen på lärarprogrammet 90 Hp med 

specialisering utvecklingsstörning vid Stockholms universitet. Vi skriver nu vårt examensarbete på 

avancerad nivå under höstterminen 2015. 

Vi har valt att undersöka om en metod som heter reciprok undervisning (RU) fungerar för att utveckla 

elever med utvecklingsstörnings läsförståelse. Syftet med studien är att ta reda på om våra elever 

svarar på och utvecklas av undervisningen enligt metoden reciprok undervisning. Studiens syfte är i 

första hand att ta reda på om lärarens undervisning fungerar genom att filma lektionstillfällen där 

metoden prövas. Eleverna deltar genom att vara med på lektionerna som filmas. Samtal om hur 

eleverna upplever undervisningen kan förekomma. 

Allt material som handlar om vilken skola, namn på lärare och elever kommer att hanteras anonymt i 

enlighet med vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Man har närsomhelst rätt att avbryta sitt deltagande i 

studien. Filmerna kommer endast att användas i studiesyfte för att analysera om metoden fungerar och 

kommer att förstöras när examensarbetet är formellt godkänt. Uppsatsen kan komma att användas i 

studiesyfte för andra studenter. 

För att kunna genomföra studien behöver vi vårdnadshavares tillstånd att filma och samtala med 

eleverna. 

Tack på förhand! Hälsningar Maria Bock, XX-XXX XXX XX och Jennie Eriksson 

Kryssa i det alternativ som ni godkänner och skicka tillbaka till skolan! 

Om det finns två vårdnadshavare måste båda skriva på och godkänna. 

Mitt barn får delta i studien. 

Mitt barn får inte delta i studien 

Vårdnadshavare 1:____________________________________________________________ 

Vårdnadshavare 2:____________________________________________________________ 

 

Ort och datum:_______________________________________________________________ 
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Bilaga 2 
 

Missivbrev till myndiga elever: 

 

Ort 2015-09-11 

Hej! 

Jag går en utbildning på Stockholms Universitet. I min utbildning ska jag skriva en uppsats som 

handlar om att öka läsförståelsen inom särskolan. Jag kommer därför att genomföra några lektioner 

med fokus på just läsförståelse. Dessa lektioner kommer jag att filma för att i efterhand kunna titta på 

mig själv och utvärdera min egen insats. I uppsatsen kommer alltså fokus vara på läraren och inte på 

eleverna. 

Jag söker nu tillåtelse att få ha med dig som elev på dessa lektioner. 

Tack för din hjälp! 

Hälsningar 

Jennie Eriksson 

Jag godkänner härmed att vara med på detta: 
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Bilaga 3 

 

Texter 

 

Hunden och köttbenet 

(Hydén, G., Schubert M. &, Svidén C. (2002). Läsförståelse B, Adastra läromedel AB) 

Hunden var mycket nöjd med sig själv. Han hade hittat ett stort köttben och bar iväg det i munnen för 

att äta det i lugn och ro någonstans. Hunden kom till en å. En planka låg tvärsöver vattnet. Hunden 

gick ut på plankan. Mitt på den stannade han för att se sig omkring. Han tittade ner i vattnet och såg en 

annan hund med ett stort köttben i munnen. ”Oj, det benet är större än mitt!” tänkte han. ”Jag ska sno 

det och springa iväg.” Han släppte sitt eget köttben för att rycka till sig den andra hundens ben. 

Naturligtvis ramlade hundens ben ner i vattnet och sjönk till botten. Där stod nu hunden med … 

ingenting! 

 

Pilen 

(Melin, N. (2001). Pilen. Sica) 

Jim var på gatan och övade med sin pilbåge. Han siktade mot ett träd. Pilen flög förbi trädet och åkte 

in på en tomt. Där låg en farbror och solade. Pilen landade på hans mage, farbrorn skrek högt. Han såg 

Jim. Jim rusar iväg, farbrorn kom efter. Pia var på lekplatsen, hon såg Jim. In här skrek hon. Jim flög 

in i lekstugan, farbrorn kom flåsande efter. Han klev förbi Pia och in i lekstugan. Jim kröp under 

bordet. Förlåt sa han. Ja då, sa farbrorn. Kom fram nu så får jag visa hur man siktar.  

 

Åskvädret 

(Melin, N. (2001). Åskovädret. Sica) 

Det var varmt Fia låg i båten och solade. Så somnade hon. Då började det blåsa och det kom svarta 

åskmoln. Pia vaknade av ett plaskande. Det var båten som glidit ut från land. Pia såg efter årorna, men 

båten var tom. Hon började gråta. Jim stod på stranden. – Man ska inte vara i båtar när det är åskväder. 

Kom in nu, ropade han. – Jag kan inte, årorna är borta! 

– Gråt inte, sa Jim. Båten är fastbunden, har du glömt det? – Jag drar in den. Jim drog i linan snart var 

Pia i land. 
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Räven och lejonet 

(Solem, H. (2009).  Läsförståelse blå, Lund: Studentlitteratur) 

Det var en gång ett gammalt lejon som bodde ensam i en grotta. En dag skickade han bud till dom 

andra djuren om att han var sjuk, och att han gärna ville ha besök. Nästan alla djuren gick och besökte 

lejonet, man räven vill inte gå dit. Det gillade inte lejonet. Han bestämde sig för att prata med räven. – 

Varför kommer du inte in till mig som är gammal och sjuk och alldeles ensam? ropade lejonet från 

grottan. – Jag hade tänkt besöka dig, svarade räven. Men jag ser att det är många djurspår som leder in 

till din grotta men inga spår som leder ut igen! 

 

Trädets ålder 

(Solem, H. (2011). Läsförståelse gul, Lund: Studentlitteratur) 

När ett träd växer bildas det ringar inuti stammen. De kallas årsringar eftersom det bildas en ny ring 

varje år. Vi kan ta reda på hur gammalt ett träd är genom att räkna antal ringar. Det är lätt att räkna 

årsringar på en stubbe, men det går också att räkna dom på ett träd som inte är nersågat. Forskarna 

använder en apparat som skickar ut ultraljud. Ultraljud är ljudvågor som vi människor inte kan höra. 

När ljudvågorna träffar en årsring sänder dom tillbaka ett eko och så får man reda på trädets ålder. 

Men en sådan apparat är både dyr och opraktisk att ha med sig ut i naturen. En enklare metod är att 

använda en ihålig borr och borra rakt in i trädet, från barken till mitten av stammen. På så sätt får man 

ett ”borrprov”. Det är randigt och varje rand motsvarar en årsring. Det är bäst att sedan sätta tillbaka 

borrprovet i trädet igen, annars kan trädet få svamp eller sjukdomar i ”såret”. Om man vill veta hur 

gammal en gran är kan man också räkna antal nya skott. Varje år växer det nämligen ut en krans med 

kvistar runt stammen i toppen av granen. Om du någon gång har en julgran hemma, kan du se om det 

stämmer. Först räknar du antalet kransar med kvistar och därefter kikar du på stammens avsågade 

undersida och räknar årsringarna. Då ska du få samma antal! 

 

Nyttiga daggmaskar 

(Solem, H. (2009). Läsförståelse blå, Lund: Studentlitteratur) 

Daggmasken trivs inte i solen. Det beror på att solen torkar ut kroppen. Daggmasken trivs bäst nere i 

jorden. Där skapar den små tunnlar medan den äter jord. Masken är nyttig för växterna eftersom den 

gör jorden bättre. Mitt på kroppen har daggmasken ett slags bälte. Där har den sina ägg. Masken 

kryper ur bältet och låter äggen ligga kvar i jorden. Där ligger de skyddade tills de ska kläckas. 

Daggmaskarna i Sverige är ganska små. I Australien finns daggmaskar som kan bli tre meter långa och 

tjocka som vattenslangar! 
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