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Sammanfattning/Abstract 

 The aim of this study was to find out whether six weeks of reciprocal teaching in grade 

2 and 3 would improve pupils text comprehension. Students’ text comprehension was 

assessed with a standardized test and by analysing students’ use of meta-cognitive 

strategies in a conversation about a text. The assessments were carried out pre- and post-

intervention. Sixteen pupils were identified with weak text comprehension in a 

standardized assessment of text comprehension in grade 2 and 3 respectively with a total 

of 78 students participating in the assessment. The students with weak text 

comprehension were divided in an intervention group (eight pupils) and a control group 

(eight pupils). The control group participated in regular class-room instruction during the 

intervention.   

  The intervention was carried out in small groups and focused on meta-cognitive 

strategies (e.g. predicting story-content, ask questions to the text, identifying and learning 

new words and summarizing story-content) and lasted for six weeks, three lessons a week 

and about 35 minutes/lesson. The students in the intervention group improved their results 

in the standardized test in text comprehension compared to the control group. The pupils 

in the intervention group used meta-cognitive strategies to a larger extent after the 

intervention compared to before the intervention. They also increased their talking space 

in a conversation about a text compared to the control group. Interaction with each other 

didn´t increase noticeably after six weeks of intervention in neither group. No statistical 

analysis were conducted. 

 

 

 

 Keywords: reading comprehension, intervention, poor comprehension, metacognition, 

sociocultural interaction. 
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Förord 

 Vår studie är ett gemensamt arbete där båda författarna är lika delaktiga. Vi har ända från 

våra första tankar till den färdiga uppsatsen arbetat gemensamt, stött och blött idéer ur 

vilka texten sakta men säkert vuxit fram genom många timmars arbete. 

 

 Vi vill tacka alla elever, vårdnadshavare och klasslärare som gett oss möjlighet att genomföra 

vår studie. 

 

 Vi vill också tacka vår handledare Maria Levlin vid institutionen för språkstudier vid Umeå 

universitet och våra kurskamrater på speciallärarprogrammet som gett oss värdefulla 

synpunkter och goda råd. 

 

 Vi riktar även ett stort tack till varandra för ett fantastiskt samarbete i sociokulturell anda. 

 

 





7 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning/Abstract ................................................................................................. 3 

Förord ............................................................................................................................... 5 

Innehållsförteckning ......................................................................................................... 7 

Inledning ........................................................................................................................... 9 

Syfte: ............................................................................................................................... 10 

Forskningsfrågor: ........................................................................................................... 10 

Forskningsbakgrund ....................................................................................................... 10 

Vad säger läroplanen? ........................................................................................................... 10 

Definition av begreppet läsning och läsförståelse/textförståelse .......................................... 11 

Textförståelsesvårigheter ...................................................................................................... 11 

Faktorer som påverkar läsförståelsen/textförståelsen ........................................................... 12 
Avkodning ............................................................................................................................................ 12 
Ordförståelse, grammatisk förmåga .................................................................................................... 13 
Bakgrundskunskaper/Inferenser .......................................................................................................... 14 
Meta-kognitiva strategier .................................................................................................................... 14 
Arbetsminne ......................................................................................................................................... 14 
Kulturella faktorer ............................................................................................................................... 15 
Texters uppbyggnad – betydelse för läsförståelse/textförståelse ......................................................... 15 

Lässtrategier som leder till metakognition ............................................................................ 16 

Den reciproka modellens ursprung i sociokulturellt perspektiv ............................................ 17 

Metod .............................................................................................................................. 20 

Försökspersoner/urval: .......................................................................................................... 20 

Material ................................................................................................................................. 21 
Material för urval av elever till interventionen ................................................................................... 21 
Material som användes i interventionen .............................................................................................. 22 
Material vid inspelning av samtal före och efter interventionen ......................................................... 22 

Procedur ................................................................................................................................ 22 
Pre- och posttest .................................................................................................................................. 23 
Intervention .......................................................................................................................................... 24 
Dataanalys: ......................................................................................................................................... 24 

Validitet och reliabilitet ........................................................................................................ 25 

Etiska överväganden ....................................................................................................... 26 

Resultat och analys ......................................................................................................... 26 

Elevernas textförståelse (DLS läsförståelsetest) före och efter interventionen ..................... 26 
Interventionsgrupp jämfört med kontrollgrupp i årskurs 2 ................................................................. 26 
Interventionsgrupp jämfört med kontrollgrupp i årskurs 3 ................................................................. 27 

Analys av svarsmönster i DLS läsförståelse ......................................................................... 27 



8 

 

Eleverna i interventions- och kontrollgrupp ........................................................................................ 28 

Elevernas tillämpning av metakognitiva strategier ............................................................... 28 
Klargörande strategi (detektiven) ........................................................................................................ 28 
Förutspående strategi (spågumman) ................................................................................................... 29 
Frågeställande strategi (Nicke Nyfiken) .............................................................................................. 31 
Sammanfattande strategi (lassot) ........................................................................................................ 31 

Elevernas talutrymme före och efter interventionen ............................................................. 32 
Resultat i relation till grad av närvaro ................................................................................................ 34 

Elevernas förmåga att samtala med varandra ........................................................................ 35 

Sammanfattande slutsatser ............................................................................................. 36 

Diskussion ...................................................................................................................... 36 

Hur textförståelse (DLS läsförståelsetest) påverkas av sex veckors reciprok undervisning . 37 

Elevernas tillämpning av metakognitiva strategier ............................................................... 38 
Klargörande strategi (detektiven) ........................................................................................................ 39 
Förutspående strategi (spågumman) ................................................................................................... 39 
Frågeställande strategi (Nicke Nyfiken) .............................................................................................. 40 
Sammanfattande strategi (lassot) ........................................................................................................ 40 

Talutrymmets förändring efter sex veckors reciprok undervisning ...................................... 41 
Närvarons betydelse i relation till elevernas resultat .......................................................................... 42 

Elevernas förmåga att samtala med varandra efter sex veckors reciprok undervisning........ 43 

Metoddiskussion: ............................................................................................................ 44 

Vidare forskning .................................................................................................................................. 46 

Litteraturlista .................................................................................................................. 48 

Bilagor ............................................................................................................................ 52 

 



9 

 

Inledning 

"Att läsa en sammanhängande text borde väl inte vara så svårt för en 

elev som gått många år i skolan. Man tar gärna för givet att 

normalbegåvade läsare av sig själva borde komma underfund med hur 

man förstår en text. Men att verkligen förstå det man läser kan vara 

betydligt svårare än vad många föreställer sig. Och det kräver 

undervisning!" (Lundberg 2006, s 6).  

 Trots att eleven behärskar den tekniska förmågan av läsning kan det många gånger vara 

svårt att förstå skönlitterär text och faktatext. Då detta är en företeelse vi 

uppmärksammat under våra år som klasslärare är vi intresserade av att undersöka 

fenomenet djupare. Enligt Pisa-undersökningar har många elever i svensk skola 

bristande läsförståelse och det är vår uppgift i skolan att ge eleverna verktyg att få ökad 

förståelse. I vår roll som speciallärare kommer vi att möta elever som behöver stöd av 

oss i sin läsförståelse. Vi förutsätter att vi också kommer samarbeta med klasslärare i 

olika klassers textsamtal. Få tidigare studier handlar om svensk skola. Vi vill pröva vad 

den reciproka modellen har för effekt på textförståelse och talutrymmet i mindre 

grupper, med lågstadieelever i en svensk, liten kommunal skola. I studien fick alla 

elever i årskurs 2 och 3 delta. I studien deltog även andraspråkselever. Utveckling av 

undervisningsstrategier som främjar läsförmåga även för andraspråkselever är viktigt.  

 I vår studie har vi valt att fokusera på textförståelse för att säkerställa att vår studie 

fokuserar på förståelse och inte är beroende av elevernas avkodning. Textförståelse är 

en central förutsättning för att klara kunskapskraven i Skolverket (2011). Enligt Gough 

och Tunmer (1986) är läsförståele = avkodning x förståelse. Det finns olika 

undervisningsstrategier för läsförståelseträning och reciproka textsamtal är en metod 

som ofta används. I metoden används korta textavsnitt som bearbetas med hjälp av fyra 

olika strategier. Strategierna är att förutspå händelser, reda ut oklarheter, ställa frågor till 

texten och att sammanfatta. Metoden används i Skolverkets satsning "Läslyftet" vilket 

tyder på att metoden är uppmärksammad och beprövad. Snowling och Hulme (2011) 

och Dole et al. (1991) betonar det gemensamma lärandet. Tillsammans menar de att de 

mest effektiva metoderna för att förbättra textförståelse är övervakning av sin förståelse, 

kooperativt lärande, ordna nya ord i grafisk-semantiska nätverk, träna på att strukturera 

berättelser, ställa frågor, summera text och använda flera olika strategier i 

undervisningen.    

 Ett flertal studier har utvärderat reciproka textsamtal och visat på goda resultat för 

elevers textsamtal och textförståelse (Reichenberg & Lundberg, 2011; Palincsar & 

Brown 1984; Pilonieta  & Medina 2009; Alfassi, Weiss & Lifshitz, 2009; Gomaa 2015; 

Komariah, Ramadhona & Siliviyanti, 2015; Mohammad & Abbas 2012) varför vi anser 

att den är relevant att utforska även i svensk kontext. Klasslärare och speciallärare söker 
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metoder för läsförståelse/textförståelseträning som ger resultat. Vår studie syftar till att 

undersöka om reciproka textsamtal ökar elevernas resultat i DLS läsförståelsetest 

(Järpsten & Taube, 2013) och ökar elevernas förmåga att interagera med varandra om 

en text.  

 

Syfte 

 I vår studie undersöker vi om reciproka textsamtal kan förbättra textförståelsen för elever 

identifierade med svag textförståelse i åk 2 och 3.    

 

Forskningsfrågor:  

Hur påverkas textförståelsen av 6 veckors reciprok undervisning för elever i åk 2 och 3 

med bristande textförståelse?  

Hur förändras elevernas tillämpning av metakognitiva strategier? 

Hur förändras elevers talutrymme av 6 veckors reciprok textförståelseträning?  

Hur förändras elevers förmåga att samtala med varandra om en text i gruppen efter 6 

veckors reciprok textförståelseträning?   

 

Forskningsbakgrund 

 I bakgrunden behandlas skolans uppdrag och ansvar enligt läroplanen. Vidare 

presenteras olika definitioner av begreppet läsning och läs-/textförståelse. Därnäst 

beskrivs faktorer som påverkar läs-/textförståelsen där tonvikten är att läsaren ges 

möjlighet att förvärva lässtrategier i en kommunikativ miljö. Vidare redogörs för brister 

och orsaker i läsförståelse. Därefter fokuserar vi på texters uppbyggnad och hur läsarens 

förförståelse har betydelse för förståelsen. Slutligen beskrivs metakognitiva aspekter på 

lärande – när eleven övervakar sin egen förståelse och förstår när lärande sker. I denna 

del redogörs också för de strategier som är grundläggande för läsarens förståelse. Vi 

delger även en teoretisk bakgrund till den reciproka modell som används i studien där vi 

också ger exempel på olika studier som utförts i olika länder, stadier och 

gruppsammansättningar.    

Vad säger läroplanen?   

 Förmågan att kunna läsa och förstå texter utgör en viktig kunskap för eleven genom hela 

skoltiden. Skolans uppdrag är bland annat att "främja lärande där individen stimuleras 

att inhämta och utveckla kunskaper och värden" samt att "Skolan ska ansvara för att varje 

elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skift på ett 

rikt och nyanserat sätt" (Skolverket 2011, s.6). Detta betyder att elever ska ges 

förutsättningar och metoder för att uppnå och inhämta kunskaper och värden samt att 

använda språket rikt och nyanserat. Då det i det centrala innehållet i läroplan för 

grundskolan uttrycks att elever ska kunna "lyssna och återberätta i olika 

samtalssituationer" (Skolverket 2011, s.248) och ges "lässtrategier för att förstå och tolka 
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texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll" (Skolverket 2011, 

s.248) behövs undervisning i läsförståelsestrategier där olika delar av texter lyfts fram 

och diskuteras som till exempel i reciprok läsförståelseundervisning.   

Definition av begreppet läsning och läsförståelse/textförståelse  

 Läsförståelse är avkodning x förståelse (Gough och Tunmer, 1986). Begreppet beskrivs 

som en multiplikation vilket indikerar att om någon av faktorerna är noll eller låg blir 

produkten/läsförståelsen obefintlig eller låg. Kamhi och Catts (2014) problematiserar 

begreppet läsning utifrån att det är en bred och komplex aktivitet som sammanflätar två 

väldigt olika förmågor – ordavkodning och förståelse. Läsning består av en teknisk 

del och en kognitiv del. Den tekniska delen är avkodning, som innefattar ljudning, 

bokstavering och stavelseläsning innan läsningen automatiserats och läsningen blir 

mindre resurskrävande (Höien & Lundberg, 2013). Förståelse innebära kognitiva 

tankeprocesser som innefattar tänkande, föreställning, resonemang och tolkning av text 

(Dole, Duffy, Roehler, & Pearson, 1991). För att till fullo kunna delta i det moderna 

samhället krävs enligt Lundberg och Reichenberg (2013) förmåga att kunna läsa och 

förstå text. Förståelsen upptar stora kognitiva resurser av eleven då det gäller att koppla 

det lästa till egna erfarenheter och dra slutsatser. Eleven behöver också göra egna 

tolkningar av det lästa. (Höien & Lundberg, 2013; Lundberg, 1991). Läsförståelsen 

utvecklas till förståelse av olika teman som får rubriker, vilket är en slags sammanfattning 

av det lästa. Nästa utvecklingssteg är en djupare förståelse där läsaren knyter an det lästa 

med sina egna erfarenheter vilket ger en inferens av det lästa. Den sista och högsta nivån 

av läsförståelse är där läsaren även kan reflektera och ha ett kritiskt förhållningssätt till 

det lästa (Kintsch, 1998).  

 Att tolka det skrivna innebär att läsa. Dagligen möter vi text av olika slag till exempel 

reklam, information av olika slag, tv-text och böcker. (Reichenberg & Lundberg, 2011). 

Det är viktigt att läsaren förstår budskapet av den lästa texten på rätt sätt i enlighet med 

det författaren tänkt sig (Bråten 2008).  Den som läser och förstår kan tolka instruktioner 

och andra skrifter med behållning. Socialkonstruktivistiska teoretiker understryker 

textförståelse som en medskapande verksamhet eftersom det finns utrymme för många 

tolkningsmöjligheter (Snow, 2010). En definition på läsförståelse lyder "Läsförståelse är 

att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den" 

(Bråten 2008, s13-14). Det betyder alltså att eleven måste ge den lästa/hörda texten en 

egen mening som bara eleven äger och skapar i sitt huvud då texten bearbetas mot den 

kunskap som eleven redan tillägnat sig.  

Textförståelsesvårigheter 

 Det finns olika anledningar till textförståelsesvårigheter. Enligt Gough och Tunmer 

(1986) är läsförståelse lika med läsning multiplicerat med förståelse. Eftersom det är 

beskrivet som en multiplikation betyder det att om en eller båda faktorerna är svaga 

försvagas hela produkten. Svårigheter i textförståelse, utöver avkodning och förståelse, 
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kan även bero på svag språkförståelse, minne eller en kombination av dessa (Bråten 

2008). Elever med textförståelsesvårigheter kan ibland avkoda text väl och ha flyt i sin 

läsning. Därför upptäcks de inte alltid i klassrummet, inte förrän frågor ställs om läst text 

(Hulme & Snowling, 2011). Även om eleverna har normal avkodningsförmåga och 

korttidsminne visar barn med svag läsförståelse språkliga svårigheter som omfattar 

semantik (förståelse) och grammatik, vilket påverkar läsningen (Nation & Snowling, 

2000). Utöver läsförståelsesvårigheter kan det även handla om att tillämpa metakognitiva 

strategier i textförståelseprocessen. Skillnaden mellan läsare med god läsförståelse och 

de med svag läsförståelse är att elever med svag läsförståelse inte formulerar egna 

hypoteser innan de börjar läsa. De organiserar inte informationen spontant till egna bilder. 

De kopplar inte ihop ny kunskap med gammal. De uppmärksammar inte hur väl de förstår 

texten utan fortsätter bara läsa. När de stöter på problem i texten har de inga strategier 

användbara för att kunna lösa svårigheten (Davey, 1983). För att lära ut förståelse behöver 

vi känna till vilka kognitiva och språkliga förmågor som ligger bakom 

förståelseprocessen (Kamhi & Catts, 2014). Nedan följer en redogörelse för de olika 

förmågor som bidrar till läsförståelse och som även kan utgöra hinder för att utveckla en 

god läs/textförståelse. 

Faktorer som påverkar läsförståelsen/textförståelsen  

 De faktorer som påverkar läsförståelsen är avkodning, bristande ordförståelse och 

grammatiska svårigheter där morfologi och syntax har betydelse (Snowling & Hulme, 

2011). God förståelse är även beroende av elevens ålder, elevens mognadsnivå samt nivån 

och komplexiteten i det lästa (Snow, 2010). Oavsett ålder och förmåga är det centrala 

målet meningsfull läsning då förmågan att läsa text förändras över tid (Dole et al. 1991).    

 Flera studier baseras på undervisning i små grupper men även större grupper på ca 15 

elever ger goda resultat (Reichenberg & Löfgren 2014).  I en studie på tvillingar fann 

Keenan, Betjemann, Wadsworth, DeFries och Olson (2006) genetiska och miljömässiga 

influenser som hörde samman med ordigenkänning och förståelse. De menar dock att de 

genetiska faktorerna inte behöver vara bestående då miljömässiga åtgärder kan avhjälpa 

svagheten. Det är enligt Snow (2010) och Kamhi och Catts (2014) genom faktorerna 

läsaren, texten och aktiviteten som produkten blir förståelse. Dole et al. (1991) 

framhåller också att faktorerna är beroende av varandra. Råder obalans mellan dessa 

försämras förståelsen. De påpekar även att sociokulturella sammanhang där läsningen 

sker spelar stor roll. Kompetenta läsare använder sina befintliga kunskaper och flexibla 

strategier för att konstruera en mental modell av texten. De övervakar sin pågående 

förståelse och byter strategier om förståelsen sviktar. För att erhålla god läsförståelse 

behöver läsaren skilja ut det viktiga från det oviktiga, sammanfatta texten, dra slutsatser, 

ställa frågor till texten samt övervaka sin egen förståelse (Dole et al. 1991).  

Avkodning  

 Den tekniska delen av läsning är avkodning. Färdighet i avkodning byggs upp över tid 

och man lagrar ortografiska representationer i långtidsminnet vilket måste vara 
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funktionellt. När avkodningen automatiserats krävs väldigt lite kognitiva resurser (Höien 

& Lundberg, 2013). Svaga läsares svårigheter med fonologisk strategi begränsar deras 

förmåga att använda fonologisk information i avkodningsprocessen (Gillon, 2004). 

Läsflytet, vilket kommer när avkodningen automatiseras, är viktig för läsförståelse 

(Kuhn, Schwanenflugel & Meisinger, 2010). Att sträva efter att hjälpa varje elev att förstå 

avkodningens principer innebär att hjälpa eleverna att lära sig hur man ljudar ihop 

bokstavsljud för att därefter automatisera avkodningen och få upp läshastigheten (Alatalo, 

2011).    

Ordförståelse, grammatisk förmåga  

 Förståelse av text betyder att förstå olika språkstilar som tillhör olika genrer vilka 

innefattar förståelse av ord och olika nivåer av komplexa meningar. För att kunna läsa för 

att lära behövs därför undervisning för att förstå nya ord. För att förstå text behövs textens 

minsta delar, mikrostrukturerna, vilka bildar orden och meningarna. Innebörden i texten 

utgör makrostrukturen. Läsaren måste förstå enskilda ord, förstå grammatiska mönster 

och semantiska samband. Utifrån det kan eleven integrera egen kunskap, konstruera ett 

eget schema för att fylla i oklarheter och göra inferenser. Ordigenkänning, grammatisk 

kunskap och ordförståelse är betydelsefulla för läsförståelsen. Textens mikronivå behöver 

sammankopplas med makronivån för att förstå sammanhanget i texten.  (Kamhi & Catts, 

2014; Tjernberg, 2013)  

 Att förstå ord är en framgångsfaktor för barns läsförståelse (Biemiller, 2005; Paerson, 

Hiebert & Kamil, 2007; Kamhi & Catts, 2014). Ord behöver aktiveras eller associeras 

med tidigare lagrade koncept i elevens mentala lexikon. De lagrade koncepten i det 

mentala lexikonet representerar elevens ordförråd (Kamhi o Catts, 2014). Ordförståelsen 

är mycket beroende av vilken interaktion barnet har med sina föräldrar. Det räcker inte 

att förvärva nya ord genom läsning och samtal för att nå god ordförståelse, det behövs 

specifik undervisning (Biemiller, 2005). Alatalo (2011) betonar dock att talspråket är en 

viktig grund för skriftspråket. Barnet möter text med hjälp av sitt talspråkliga ordförråd. 

Barn behöver aktivt ges möjlighet att fortsätta utveckla sitt ordförråd under skolåren då 

ordförrådet är viktigt för läsförståelsen. Stanovich och Cunningham (1992) menar att 

läsning är betydelsefullt då det finns starkt samband mellan volymen av läsning och 

förvärv av nya ord bland förstaspråkiga elever.   

 Ordkunskap är en särskilt viktig faktor för läsförståelse för andraspråkselever. Relationen 

mellan ordkunskap, begreppsmässig och kulturell kunskap behöver undervisas så eleven 

kan förstå sambandet (Garcia 1991). Läsarna behöver morfologisk kunskap för att kunna 

dra slutsatser utifrån ordets grundform, kunna leta i ordböcker eller andra referensmaterial 

för att samordna information från dessa källor (Snow, 2002).  

 Grammatisk förståelse betyder att förstå meningar, även om de är i omvänd ordföljd. Att 

förstå meningar innebär att använda ordföljd, böjningar och funktionsord (Nettelblad & 

Salameh, 2007). Barns morfologiska medvetenhet är kopplad till deras läsförmåga vilket 

betyder elevens kunskap om sammansatta ord samt ords böjning (Höien & Lundberg, 

2001). För att förstå en mening kan läsaren inte tolka den bokstavligt. Ett exempel är där 
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en polis höjer handen och stoppar bilen. Det är inte polisens styrka som stoppar bilen utan 

förarens kunskap om polisens signal. Detta kräver semantisk kunskap för att läsaren ska 

förstå scenariot (Höien & Lundberg, 2013). Läsaren behöver också känna till ordets 

ursprung och släktskap, morfologi. Genom det kan vi urskilja var ordet härstammar ifrån. 

Ordet högt kommer från hög men uttalas ”hökt” (Höien o Lundberg, 2013). Grammatik 

och meningsbyggnad skiljer sig från talspråket i många läromedel. Om det är långa 

meningar före predikat och även bisatser, kräver det stor belastning på arbetsminnet 

(Höien & Lundberg, 2001)  

Bakgrundskunskaper/Inferenser  

 Bakgrundskunskaper består bland annat av lagrade scheman (erfarenheter) om tidigare 

erfarenheter som aktiveras under läsning. Schema är läsarens strukturerade 

bakgrundskunskap om innehållet i texten. Våra förkunskaper och lagrade scheman har 

stor betydelse för hur vi tolkar text (Bråten 2008). Även om schemat inte stämmer till 

punkt och pricka bidrar det ändå till att läsaren, genom sin erfarenhet, förstår huvuddragen 

i texten då läsarens inlagrade schema anger textens tolknings och organisationsram vilket 

stärker läsarens förmåga att tolka informationen (Höien & Lundberg, 2013). En läsare 

som har inlagrade scheman gör inferenser när hen går längre i sina slutsatser än den 

information som exakt finns i texten. (Höien & Lundberg, 2013). I motsats med en text 

som inte innehåller all information där läsaren aktiverar sina scheman så blir en text som 

innehåller all information omständlig och tråkig då allting hela tiden måste förklaras 

(Höien & Lundberg 2013).  

Meta-kognitiva strategier  

 Metakognition är läsarens förmåga att övervaka sin egen läsning och reflektera över 

innehållet i det lästa. Metakognition uppnås när läsaren har förmåga att läsa strategiskt, 

förmåga till självkontroll och förmåga till reflektion över den egna tankeprocessen. Den 

strategiska läsaren kan avgöra om hen förstår och när denne ställs inför svårigheter i 

texten använder hen olika strategier för att lösa problemet. Den svage läsaren reflekterar 

inte över oklarheter i texten och sin egen förståelse. Läsaren har en aktiv hållning under 

sitt läsande. Målet med läsningen är avgörande för vilken strategi som väljs. Motsatsen 

är de läsare som inte kan läsa översiktligt, urskilja viktig information och inte har en 

strategi när de inte förstår (Höien & Lundberg, 2013; Bråten, 2008). Metakognitiva 

förmågor har enligt Kamhi och Catts (2014) en större betydelse när eleven lär sig läsa än 

att prata och förstå. Ett av de första stegen i den metakognitiva utvecklingen är att barn 

inser att de faktiskt inte kan läsa. Efter hand när barnet automatiserat avkodningen så 

övergår metakognitionen till att gälla förståelseprocessen (Höien  & Lundberg, 2013).  

Arbetsminne  

 Det finns ett samband mellan läsförståelse och arbetsminne och stora krav ställs på 

minnesfunktionerna vid läsning. Arbetsminnets fyra delar består av: exekutiv funktion, 

fonologiska loopen, visuospatiala funktionen och episodiska bufferten vilka alla har 
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betydelse för läsförståelse (Baddeley, 2007). Den (1) exekutiva funktionen fungerar som 

"chef" och skickar information till rätt ställe, sammanfogar ny och gammal information, 

städar bort onödig information och bestämmer uppmärksamhetsförmågan. Språkets (2) 

fonologiska form bearbetas av den fonologiska loopen i arbetsminnet där den hanterar 

ljud och artikulation (den inre rösten, egna tankar) och servar de kognitiva förmågorna 

som läsförståelse. Den (3) visuospatiala funktionen urskiljer, bearbetar och lagrar 

mönster, färger, bilder, rörelser, former och lägesinformation. Den (4) episodiska 

bufferten fungerar som vaktmästare och kontrollerar verksamheten, 

transporterar information till och från långtidsminnet. Att kunna kontrollera 

uppmärksamheten, mängden information man kan vara medveten om vid ett specifikt 

tillfälle är det som skiljer sig år i olika människors arbetsminnesförmåga (Dahlin 2009). 

Enligt Ericsson och Kintch (1995) kan träning av strategier öka förmågan att integrera 

information från långtidsminnet med information från arbetsminnet. De menar att en 

svaghet i en komponent av arbetsminnet inte behöver betyda att alla komponenter är 

svaga utan ofta kompenserar helhetsprocessen för svagheten. Undantaget är de barn som 

har svårigheter med både matematik och läsning. Då finns ofta en svaghet i alla 

komponenter av arbetsminnet. Arbetsminnesträning ger enligt Dahlin (2010) bestående 

förbättringar i läsförståelse, avkodning och matematik. 

Kulturella faktorer  

 Om elever med svenska som andraspråk har begränsat ordförråd och kulturspecifika 

förkunskaper kan läsförståelse/textförståelse bli lidande då texten inte överensstämmer 

med egna erfarenheter (Reichenberg, 2014). Andraspråkselever kan sakna djupförståelse 

för ord och sammanhang jämfört med enspråkiga barn då de lär in det nya språket och 

samtidigt ska förstå ämnesinnehållet i de olika texter som läses. De behöver använda 

mycket kraft till att förstå orden vilket inte ger den djupare förståelse som texten kräver 

(Taube, 2007; Reichenberg, 2014). Läsarens kulturella bakgrund har betydelse. I det korta 

textstycket ”Alex and Ali ran to the swings and jumped on” (Snow 2010, s. 413) finns 

många oklarheter som mottagaren tolkar utifrån sin sina förutsättningar. Alex och Ali kan 

vara förkortningar av Alexandra eller Alexander, det kan alltså både vara pojk- och 

flicknamn. Ali kan vara en förkortning för Alison eller ett muslimskt namn. Är det barn, 

vuxna eller husdjur? Börjar de gunga? och vad tycker de i så fall om det? Dessa oklarheter 

kan bidra att texten tolkas på olika sätt.  

Texters uppbyggnad – betydelse för läsförståelse/textförståelse  

 Textens uppbyggnad har betydelse för förståelsen. Texter som har atypisk struktur där 

informationen i texten inte är bekant för läsaren är svårare att minnas och därigenom 

svårare att återberätta och sammanfatta. Obefintlig förförståelse ökar också risken för att 

läsaren ger texten en annan betydelse. Okunskap om texters strukturer kan göra det 

problematiskt att läsa och förstå innehållet. Faktatexter är ofta ordnade utifrån nivåer och 

prioriteringar som författaren gjort beroende av innehållet. Barns möjligheter att förstå 

texter av olika genre ökar när de blir mer bekanta med de olika strukturerna och 
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funktionerna (Strömsö, 2013). För att hjälpa elever med läsförståelsesvårigheter måste vi 

främja deras utveckling i förståelse av texters mikro- och makrostrukturer. Texterna som 

används måste vara intressanta och förståelsebara och undervisningen måste vara riktad 

speciellt mot läsförståelse (Kamhi & Catts, 2014).  

 Faktatexter är svårare för barn att förstå då stor del av informationen i texten är ny 

kunskap med nya ord och nya begrepp och en text kan bestå av flera makrostrukturer 

såsom jämförelse/konstrast, beskrivningar, problem/lösningar och orsakssamband 

(Snyder & Caccamise, 2010). Kamhi och Catts (2014) har visat på skillnader mellan 

narrativa texter och faktatexter enligt figur 1 nedan. 

 

 

 

 

Narrativer  Faktatexter  

Syfte att underhålla  Syfte att informera  

Innehållsschemat bekant  Innehållsschemat obekant  

Konsekvent textstruktur (alla narrativer 

har samma basorganisation)  

Föränderlig textstruktur  

Fokus på karaktärer, motiv, intentioner 

och mål  

Fokus på faktainformation och abstrakta idéer  

Kräver perspektivtagande för att förstå 

åsikter hos olika karaktärer  

Förväntas ta författarens perspektiv  

Kan använda pragmatiska slutsatser 

(slutsatser från liknande upplevelser)  

Måste använda logiska deduktiva slutsatser 

baserat på information från texter  

Konnektiver är inte kritiska (och, sedan, 

så att)  

Konnektiver är kritiska (stor variation finns: 

därför, före, efter, när, om-så)  

Varje text kan stå ensam  Förväntas integrera information över texter  

Förståelse bedöms ofta informellt genom 

diskussion  

Förståelse bedöms ofta i formella 

strukturerade tester  

Använder top-down processen  Använder bottom-up processen  

 Figur 1. Jämförelser av narrativa texter och faktatexter (Kamhi & Catts, 2014)  

Lässtrategier som leder till metakognition  

 Reciprok undervisning innehåller metakognitiva strategier och hjälper elever att förbättra 

sin läsförståelse (Mohammad & Abbas, 2012). Eleverna tränar sig på att förutse, ställa 

frågor, identifiera det viktiga i texten, utreda svåra ord eller meningar samt att 

sammanfatta texten. Undervisningen leder till att eleven tänker på sin läsprocess, 

utvecklar en plan för att hantera den, övervakar sin egen läsning i syfte att konstruera sin 

egen kunskap och själv utvärdera sitt lärande. Eleverna blir på så sätt självständiga läsare. 

Undervisningen underlättar processandet av information. Genom att eleverna lär sig de 
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fyra strategierna och vet när och var de ska använda dessa hjälper det eleverna i deras 

metakognitiva utveckling (Mohammad & Abbas, 2012). Elever som inte har funktionella 

läsförståelsestrategier får svårigheter vid självständiga läsuppgifter. De kommer att vara 

beroende av undervisning i strategier där läraren demonstrerar och implementerar 

strategier genom att tänka högt vid genomgång av text (Hagtvet, Frost, & Refsahl, 

2016).    

 En viktig aspekt i läsaktiviteten är den strategiska bearbetningen av texten. Bråten (2008) 

förklarar lässtrategierna utifrån två kategorier. Ytstrategier är där läsaren upprepar texten 

och försöker förstå. Djupare strategi betyder att läsaren aktivt övervakar sin egen 

förståelse och anpassar sin strategianvändning utifrån det. Höien och Lundberg (2013) 

refererar läsarens förmåga till strategisk läsning, självkontroll och reflektion av sina egna 

tankeprocesser genom metakognition. Rhoder (2002) betonar vikten av undervisning av 

både explicita, när specifika direktiv ges, och implicita lässtrategier, när läraren 

modellerar (tänker högt och visar) sina tankar. Hon betonar vikten av att samtliga lärare 

ger eleven systematisk undervisning om strategier för att nå metakognitiva insikter i olika 

strukturer av text. Undervisningen ska matcha elevens zon för proximal utveckling enligt 

Vygotskij (1978). Det betyder att nivån på undervisningen ska ligga just ovanför elevens 

kunskapsnivå så eleven blir motiverad och med hjälp av en vuxen kan nå högre kunskap. 

Enligt Pilonieta & Medina (2009) kan strategierna användas i diskussioner och påverka 

varandra och på så sätt ges eleven möjlighet att få en sammanhängande förståelse av 

texten. Sammanfattning av skönlitterär text bör innehålla något av det som hände i början, 

mitten och på slutet av historien. Sammanfattning av faktatext bör framhålla ämnet och 

den mest viktiga informationen i texten.   

Den reciproka modellens ursprung i sociokulturellt perspektiv  

 Grundprinciperna i reciprok undervisning är (1) zonen för proximal utveckling där 

Vygotskij (1978) menar att utmaningen i uppgiften bör ligga precis ovanför 

kunskapsnivån och upplevas uppnåbar. (2) Proleptisk undervisning (där läraren succesivt 

överlåter ansvar till eleverna) och (3) scaffolding där vuxnas stöttning till barnen kan 

liknas vid en byggnadsställning som är användbar eller nödvändig så länge byggnaden är 

under uppförande. Ställningen monteras ner när byggnaden är färdig. Lika så behöver 

barn ha stöttning i sin läsförståelseutveckling och stöttningen plockas bort när den inte 

längre behövs och barnet klarar sig mer självständigt. Stöttningen får inte vara för ringa i 

kombination med för höga krav. Det kan leda till frustration. Likaså får inte stöttningen 

vara för omfattande då detta kan leda till att eleven hamnar i en trygghetszon med för lätta 

uppgifter vilket ger för låg utveckling på lärandet (Woods, Bruner & Ross, 1976). Alfassi 

et al (2009) uppmärksammar att även hörförståelse ingår i den reciproka undervisningen.   

 Annemarie Sullivan Palincsar utvecklade en metod utifrån en studie av amerikanska 

ungdomar i åk 7 med svag läsförståelse. Den reciproka modellen bygger på att diskutera 

texter i små grupper. Grunderna är ömsesidigt lärande där läraren så småningom låter 

eleverna agera samtalsledare. Läraren vägleder och synliggör omedvetna processer 
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genom undervisning. Palincsar och Brown ville få eleverna aktiva och bidra på sin 

kunskapsnivå i interaktion med andra. Syftet med läsningen skulle vara tydlig och 

eleverna skulle kunna uppleva sina framsteg i lässituationen. När elever observerar 

läraren och samarbetar med varandra kan eleverna ta mer ansvar över att använda 

strategierna mer målmedvetet (Palincsar & Brown, 1984). Den reciproka metoden stöttar 

elever i deras läsförståelseutveckling och stöttningen reduceras långsamt i samband med 

att eleverna gör framsteg och behärskar tekniken (Pilonieta & Medina, 2009). En nyckel 

till läsförståelse i reciprok undervisning är att texten läses segment för segment. Läraren 

delar in texten och gör stopp där eleven förväntas få svårigheter och samverkar om texten. 

Att ge texten innebörd under läsningen ger eleverna möjlighet att lära av varandra, 

diskutera oklarheter och alternativa möjligheter vilket är en stor skillnad mot att läsa en 

text tyst för sig själv. (Reichenberg & Löfgren, 2014).   

"Making meaning during reading gives students the opportunaty to 

learn from one another, question, consider alternative possibilities, 

and test their own ideas in a safe environment. This is very different 

from reading a whole text silently in the classroom and then dicussing 

it" (Reichenberg & Löfgren 2014, sid 124).   

 Utifrån studien som Palincsar gjorde tillsammans med Brown (1984) upptäcktes goda 

effekter av reciprok undervisning. Aktiviteterna i studierna var att träna sammanfattning 

av text, att ställa frågor, att reda ut och förutsäga text. Studien visade sig framgångsrik på 

åtta punkter:   

1) Det fanns klara förbättringar i elevernas dialoger.   

2) Alla elever utom en elev i vardera studien förbättrades till god läsförståelsenivå utifrån 

förväntat för åldern. (Studien innehöll standardiserade test, matchat för två årskurser 

under förväntat för åldern, före, under och efter interventionen. Fem prov utfördes under 

studien, tio förståelsefrågor vid varje tillfälle)   

3) Effekten var hållbar över tid – resultaten kvarstod fortfarande efter åtta veckor.   

4) Resultatet överträffade genomsnittsnivån för jämnåriga   

5) Att summera text, förutspå frågor och upptäcka motsägelser förbättrades.   

6) Ansenliga förbättringar i läsförståelse utprovade med standardiserade 

läsförståelseövningar där samtliga deltagare, utom en, klarade mellan 70-80% av 

svaren.    

7) Interventionen gav lika goda resultat i större grupper utfört av ordinarie undervisande 

lärare.   

8) Lärare som ställde sig negativ till studien innan ändrade uppfattning och ville fortsätta 

med reciprok undervisning efter studien.  

 Läsförståelse behöver undervisas då inte alla elever automatiskt utvecklar förståelse för 

text (Palincsar & Brown, 1984). Metoden har utvecklats på ett flertal sätt bland annat med 

strategibilder för de lägre årskurserna. Strategibilderna är till för att visa vilken förmåga 

som används, till exempel en spågumma för att förutspå händelser i texten (Pilonieta & 

Medina 2009; Alfassi, Weiss och Lifshitz, 2009)  
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 Den främsta orsaken till framgång i den reciproka träningen är den ömsesidiga 

undervisningsmetoden, där språket och dialogen har en central betydelse. Den erfarne 

läsaren modellerar olika typer av förståelseaktiviteter, vilket visar hur en expertläsare gör 

när denne försöker förstå och komma ihåg texter. I det ömsesidiga samspelet får eleverna 

återkoppling utifrån sin kompetensnivå. (Palincsar & Brown, 1984).  

 I reciprok undervisning visar flera studier att elever i interventionsgrupp riktar sin 

uppmärksamhet mot lärarens förklaringar i högre utsträckning än i jämförande 

kontrollgrupp på grund av att läraren diskuterar och delar med sig av sin kunskap och 

eleverna svarar på frågor och hjälper varandra att förstå. Med hjälp av reciprok 

undervisning blir eleverna medverkande och uppmärksamma. De ges möjlighet att förstå 

lektionens innehåll genom att fråga medlemmarna i gruppen utan att skämmas eller vara 

rädda (Gomaa, 2015; Komariah, Ramadhona, & Silviyanti, 2015; Reichenberg & 

Löfgren, 2014). Små undervisningsgrupper ger möjlighet för elever att stötta och 

interagera med varandra vilket är viktigt då förståelse utvecklas i samspel (Dysthe 2001). 

Gruppen bör vara liten i det reciproka textsamtalet då alla elever ska beredas möjlighet 

att utveckla sina tankar och interagera med andra i gruppen samt med läraren - 

modelleraren. Lärarens viktiga roll, enligt Vygotskij (1978) är att se till att uppgifterna är 

varierande och kognitivt utmanande utan att uppfattas för svåra.  

 Den reciproka undervisningsmetoden för de lägre åldrarna vidareutvecklades av 

Pilonieta och Medina (2009). Metoden kallas för Reciprocal Teaching for Primary 

Grades. Även i de lägre åldrarna kan behållning av förmågor efter undervisning enligt 

metoden påvisas (Lundberg & Lövgren 2009).    

 Den reciproka undervisningsmodellen har prövats på elever med olika förutsättningar 

som till exempel olika stadier, elever i läs och skrivsvårigheter, i socioekonomiskt utsatta 

områden och elever med inlärningssvårigheter (Gomaa, 2015; Reichenberg & Löfgren, 

2014; Alfassi et al, 2009). När lärare undervisar elever i strategier där de utmanas i sina 

förmågor utvecklas deras förståelse för text. I en studie med 66 femteklassare (alla pojkar) 

med läs och skrivsvårigheter utvecklades interventionsgruppen signifikant i jämförelse 

med kontrollgruppen (Gomaa, 2015). En svensk studie med 30 elever, årskurs 3, i ett 

socioekonomiskt utsatt område visade en avsevärd ökning av läsförståelsen i resultatet 

och även tre månader efter avslutad intervention. I denna undersökning var grupperna 

större, 15 elever i varje, vilket var fler än i de övriga studierna (Reichenberg & Löfgren, 

2014). I en annan studie med 61 elever (alla pojkar) med inlärningssvårigheter där 

interventionsgruppen fick bättre poäng i läsförståelse än kontrollgruppen i posttest medan 

det inte fanns några statistiska skillnader mellan de två grupperna i pretest. Eleverna 

medverkade mer aktivt och var mer delaktiga än innan (Gomaa, 2015). Alfassi et al 

(2009) utförde en studie med studenter mellan 15-21 år med intellektuella svårigheter. 

Resultaten ger stöd för påståendet att undervisning och användning av strategier 

överträffar traditionella metoder för att främja läsförståelse/textförståelse. Textsamtal kan 

vara tidskrävande, men genom deltagande kommer eleverna förhoppningsvis att 

internalisera strategierna och använda dem självständigt. I annat fall finns risken att elever 

blir okritiska och passiva läsare (Reichenberg & Löfgren, 2014).    
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 Kritiska röster till reciprok undervisning påpekar att det inte finns tillräckligt mycket 

skrivet om tillvägagångssättet i metoden och att det är svårt att utvärdera kvalitén. Detta 

utifrån en sammanfattning från 16 olika studier (Rosenshine och Meister, 1994). Bråten 

(2008) understryker att i de amerikanska studier som publicerats har många gånger 

dyslektiker och svaga läsare utelämnats. Han menar att om den elevkategorin ska delta i 

reciprok undervisning bör texterna i dialoggruppen läsas högt.  

  

Metod 

 Denna del inleds med en redogörelse av hur studien är upplagd och vilka metoder som 

använts. Den börjar med en redovisning av deltagare samt över hur urvalet har gjorts och 

vilket material som använts. Därefter redovisas hur proceduren utförts och hur 

dataanalysen utförts. Slutligen beskrivs hur de etiska aspekterna har hanterats i denna 

studie.   

Försökspersoner/urval:  

 Samtliga elever i åk 2 och 3 screenades med ett läsförståelsetest (Järpsten & Taube, 

2013). De elever vars vårdnadshavare tackat ja till att ingå i studien och som hade stanine 

ett, två och nedre delen av stanine tre (10 poäng eller lägre i åk 2 och 11 poäng eller lägre 

i åk 3) fick erbjudande att ingå i studien. Eleverna som utförde testet i september och inte 

var aktuella för interventions- eller kontrollgrupp utför testet bara vid ett tillfälle. I 

interventionsgrupp och kontrollgrupp ingick totalt 16 elever. Utifrån de resultat som 

framkom i pretest delades eleverna in jämbördigt i respektive grupp. De fem elever som 

inte närvarade vid screeningstillfället gjorde testet vid ett senare tillfälle. Det fanns 

svarsunderlag från alla elever i klass 2 och 3. Eftersom deltagandet i studien var frivilligt 

fanns det vårdnadshavare som nekade sitt barns deltagande i studien. I årskurs 2 var det 

tre elever och i årskurs 3 var det också tre elever.  

 Studiegruppen bestod av 16 elever från årskurs 2 och 3. Interventionsgrupp och 

kontrollgrupp lottades utifrån elevernas staninevärde. Interventionsgruppen bestod av tre 

flickor och fem pojkar, varav fem elever från åk 2 och tre elever från åk 3. En elev hade 

annat modersmål än svenska. Kontrollgruppen bestod av sex pojkar och två flickor, varav 

tre elever hade annat modersmål än svenska (figur 1 och 2). Under studiens gång valde 

en elev i interventionsgruppen att utnyttja frivillighetsprincipen och avbröt sitt deltagande 

i interventionsgruppen. I pretest DLS läsförståelsetest (Järpsten & Taube, 2013) fanns en 

elev som presterade noll poäng. Vi bedömde att det låga resultatet berodde på låg 

koncentration i testsituation och att eleven skulle kunna tillgodogöra sig intervention, 

vilket bidrog till att eleven antogs till studien och lottades till kontrollgrupp. Vid posttest 

presterade eleven stanine 4 vilket bidrog till att höja kontrollgruppens medelvärde mer än 

förväntat. Vi gav eleverna ett klistermärke/bokmärke vid varje tillfälle för att stärka 

elevernas motivation att delta.  
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Figur 2. Fördelningen av de 16 elever som ingår i studien i förhållande till elevernas årskurs och 

staninevärde utifrån DLS läsförståelsescreening utförd under september 2017.  

 
Tabell 1: Antal deltagare i screeningen och studien fördelat på pojkar, flickor, över och under 

gränsvärdet enligt DLS läsförståelsescreening utförd under september 2017.  

   Antal 

deltagare 

i 

screening  
Åk 2  

Antal 

deltagare 

i 

screening  
Åk 3  

Antal 

deltagare 

i studien  
Åk 2  

Antal 

deltagare 

i studien  
Åk 3  

Antal 

deltagare 

över 

gränsvärde 

Åk 2  

Antal 

deltagare 

över 

gränsvärde 

Åk 3  

Antal 

deltagare 

under 

gränsvärde 

Åk 2  

Antal 

deltagare 

under 

gränsvärde 

Åk 3  

Flickor  20  23  4  1  15  
(gränsv 10,1)  

22  
(gränsv 10,9)  

5  
(gränsv 10,1)  

2  
(gränsv 10,9)  

Pojkar  13  22  7  4  7  
(gränsv 9,5)  

20  
(gränsv 9,4)  

6  
(gränsv 9,5)  

4  
(gränsv 9,4)  

Totalt  33  45  11  5  22  42  11  6  

Material 

Material för urval av elever till interventionen 

 Materialet vi använde i studien var DLS läsförståelse (Järpsten & Taube, 2013) som är 

normerat. Materialet användes både för att välja ut elever till interventionen och för att 

utvärdera interventionen från pre- till posttest. Testet består av en text uppdelad i korta 

avsnitt med 17 tillhörande frågor i båda årskurserna. Testet har fyra svarsalternativ med 

kryssfrågor. Frågorna behandlar olika aspekter av läsförståelse då frågorna bygger på att 

eleven ska kunna besvara frågor om textens innehåll, kunna dra slutsatser och bestämma 

tema. Texterna och uppgifterna för de olika årskurserna har samma konstruktion men det 

är olika texter. Då texten för de två årskurserna skiljer sig åt, utfördes testen/screeningen 

i respektive klass. Texten lästes upp av undertecknade för att kringgå 

avkodningssvårigheter hos eleverna. Elevens poäng omvandlades till staninevärde. 

Stanineskalan bygger på normalfördelningskurvan och är indelad i nio steg där stanine 5 

är medelvärde. Stanine 1-2 betyder att resultatet ligger under förväntat resultat för åldern 

och bör utredas men även stanine 3 bör uppmärksammas. Stanine 4-6 motsvarar förväntat 

resultat för åldern.  
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 DLS läsförståelsetest (Järpsten & Taube, 2013) är en kvantitativ analys då eleven ges 

flera olika svarsalternativ. Den ger en vägledning om elevens förmåga att kunna förstå 

och tolka text. Reliabiliteten för DLS är 0,62 för klass 2 och 0,68 för klass 3, vilket är 

lägre än för alla DLS delprov tillsammans (0,82 för klass 2 och 0,86 för klass 3). Då vi 

frångått standardiseringen och genom att läsa texterna högt kan vi inte jämföra dessa 

siffror med vår studie och inte heller lita på måtten för reliabilitet. Validiteten för DLS 

visar en tydlig likhet mellan pedagogernas skattning av elevernas färdigheter samt 

elevernas resultat (Järpsten & Taube, 2013).  

 

Material som användes i interventionen 

 De texter som använts är delar ur "Sandvargen och hela härligheten" (Lind, 2004) och 

"Den lilla flickan med svavelstickorna" (Andersen, 1982) som valts utifrån Skolverkets 

"Läslyftet". "Allhelgonamysteriet" (Bross & Herdin, 2003) rekommenderades av 

bibliotekarie på kommunens bibliotek. "Alla har vi varit små-groda" (Royston, 1991) 

och "Alla har vi varit små-räv" (Ling, 1992). Faktatexterna är valda utifrån att de är 

korta och lättförståeliga och därför ansåg vi de lämpliga för årskurserna 2 och 3. Trots 

att Palincsar & Brown inte införde några symbolbilder i den reciproka undervisningen 

så valde vi att representera de fyra strategierna med bilder i enlighet med Alfassi el al. 

(2009) som tyckte att detta skulle hjälpa eleverna att visualisera och komma ihåg 

strategierna. Vi använde oss av strategibilder för att tydliggöra de olika strategierna för 

eleverna. Det är fyra olika kort. En spådam för att gissa vad texten kommer att handla 

om, en apa som vi kallar Nicke Nyfiken för att ställa frågor till texten, en detektiv för att 

klargöra svåra ord o begrepp samt ett lasso för att fånga in det viktigaste i texten – att 

sammanfatta. I arbetet med att sammanfatta texten ritade vi upp ett berättelseansikte för 

att tydligt visualisera huvudpersoner, miljö, problem och handlingsförlopp.  

Material vid inspelning av samtal före och efter interventionen 

 För att lättare kunna koncentrera oss på samtalet med eleverna spelades samtalet in med 

hjälp av inspelningsprogrammet AVR PRO på Ipad. Vid textdiskussionstillfällena som 

spelades in så bearbetade vi texter ur "Sandvargen och hela härligheten" (Lind, 2004). 

Innan inspelningen startades informerades eleverna om att de skulle diskutera en text som 

läraren läste högt. Eleverna informerades att koncentrera sig på innehållet för att kunna 

diskutera det. Vi började fråga eleverna vad de trodde texten skulle handla om. Det fanns 

en bild och en överskrift att utgå från. Första inspelningstillfället bearbetade kapitlet som 

heter "Ett riktigt påhitt". Vid avslutande inspelningstillfälle bearbetades kapitlet "Rymma 

bort" (bilaga 3). Huvudpersonerna och miljön är densamma men handlingen skiljer sig åt 

i kapitlen för pre- och posttest.  

Procedur  

 I det inledande skedet av studien kontaktades rektor för information och samtycke till 

studiens genomförande. De berörda klasslärarna kontaktades och informerades innan 
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information skickades till elevernas vårdnadshavare (bilaga 1 o 2). Vi deltog även på ett 

föräldramöte där vi informerade respektive klass vårdnadshavare och de fick möjlighet 

att ställa frågor till oss angående deltagande och procedur utöver det brev de erhållit.  

Innan interventionsgruppens uppstart träffade vi båda grupperna (interventions- och 

kontrollgrupp) för textsamtal med syfte att spela in och transkribera samtalen. 

Pre- och posttest  

 För att identifiera elever som behövde extra stöd i sin läsförståelse/textförståelse använde 

vi oss av ett pretest, DLS läsförståelsetest (Järpsten & Taube, 2013), som är normerat, för 

att screena två klasser åk 2 och 3 på den aktuella skolan. För att undvika att avkodningen 

blev utslagsgivande i textförståelsetestet frångick vi standardiseringen och läste texten 

och svarsalternativen högt för eleverna samtidigt som de hade texten och 

svarsalternativen framför sig. Materialet normerade i februari månad vilket vi frångick då 

vi utförde testerna i september och november månad. Pretestet i september genomfördes 

i elevernas respektive klassrum i helklass. Posttestet i november genomfördes i respektive 

elevs interventions- eller kontrollgrupp och årskursvis. Detta betyder att posttest 

genomfördes i en liten grupp med mellan två upp till sex elever. På så sätt är pretest och 

posttest genomfört med olika förutsättningar.  

 Eleverna hade texten framför sig varvid möjligheten att repetera texten själv också fanns. 

Det fanns fyra svarsalternativ att välja på. Eleverna delades in i två likvärdiga grupper 

utifrån sina resultat i DLS-läsförståelse – en interventionsgrupp samt en kontrollgrupp. 

Detta för att grupperna skulle få jämförbara utgångslägen innan interventionen startade 

upp. Interventionsgruppen fick reciprok undervisning av 

läsförståelse/textförståelsestrategier, tre tillfällen i veckan under sex veckor. Den 

reciproka undervisningen utfördes av studiens författare Mari Eriksson och Ingela 

Eklund, speciallärarstudenter. Eleverna gavs undervisning i att ställa hypoteser, få 

strategier för ordförståelse, kunna sammanfatta text och kunna ställa egna frågor utifrån 

texten. Interventionen i interventionsgrupp och kontrollgrupp följde given 

lektionsplanering (bilaga 3 och 4). 

 Båda interventionsgrupperna indelades med fyra deltagare i varje för att senare 

efterföljas med två kontrollgrupper bestående av fyra elever i varje grupp. Eftersom 

undervisningen skedde parallellt var lektionerna noggrant planerade i förväg med 

utgångspunkt från samma text, läspauser med diskussioner av texten utifrån 

läsförståelsestrategierna förutspå, att ställa frågor till texten, reda ut oklarheter och 

sammanfatta det lästa. För att lättare kunna fokusera på samtalet och eleverna valde vi att 

spela in samtalen för att kunna lyssna, granska och kalibrera samtalen med varandra.  

 Efter sex veckor utfördes en ny screening, av båda grupperna, med samma 

läsförståelsetest (Järpsten & Taube, 2013) som tidigare. Då båda grupperna utfört samma 

test tidigare kunde resultaten i båda grupperna öka. Med hjälp av kontrollgruppen kunde 

vi kontrollera med test-omtest för att upptäcka om det fanns skillnader. Resultaten 

jämfördes med kontrollgruppen som ännu inte fått intervention. Båda grupperna spelades 

in. Inspelningarna transkriberades. Vi undersökte hur talutrymmet mellan eleverna 
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förändrades och utvecklades samt om eleverna tillämpade strategierna i samtalen under 

interventionen. Grupperna jämfördes när en grupp fått intervention medan den andra 

gruppen fått ordinarie klassrumsundervisning, vilket innebar att eleverna, från berörda 

klasser, enligt schema hade svenska, musik, NO, SO och slöjd. Detta betydde att den 

enskilde eleven deltog i textförståelsesamtalet medan andra olika schemalagda aktiviteter 

pågick. Därför missade inte eleven konstant ett ämne. Kontrollgruppen fick samma 

reciproka undervisning under nästa sexveckors-period av samma pedagoger med samma 

lektionsplanering.  

Intervention  

 Interventionen pågick under sex veckor, tre tillfällen i veckan, 35-40 minuter vid varje 

tillfälle. Under lektionerna läste vi kapitel ur kapitelböcker som vi delade upp i korta 

stycken. I boken "Sandvargen och hela härligheten" (Lind, 2004) koncentrerade vi oss på 

stycken som låg mellan 70 ord upp mot 270, i medel 166 ord, innan vi stannade upp och 

inledde textsamtal. Vi använde längre stycken text än Reichenberg och Löfgren (2014) 

som hade mellan 42 till 107 ord men färre än Palincsar o Brown (1984) som använde ca 

450 ord till elever i åk 7. Innan vi började läsa första stycket använde vi strategin förutspå 

- spågumman. Detta innebar att eleverna fick fundera vad de trodde att texten skulle 

handla om utifrån rubrik och bild. När vi läst texten till aktuell läspaus ställde vi frågor 

utifrån strategierna (bilaga 3) att ställa frågor till texten – Nicke Nyfiken och att klargöra 

- detektiven. Nicke Nyfiken ställer många varför och hur- frågor. Detektiven undersöker 

om det finns nya ord. I den strategin modellerade vi ibland hur vi tänkte. Efter en tid 

upptäckte vi att strategikorten förvirrade några elever genom att eleverna förväntade sig 

att respektive figurer på strategikorten ingick i handlingen.  

 Till sist sammanfattade eleverna texten med hjälp av berättelseansiktet (bilaga 5). I 

vänster öga drar man sig till minnes vilka huvudpersonerna är. I höger öga skrivs i vilken 

miljö händelsen utspelar sig. I näsan beskrivs problemet som även kan vara den stora 

händelsen. Den stora händelsen kan till exempel vara att huvudpersonen får veta att 

han/hon ska åka till mormor med sin kusin. Till sist sammanfattas texten med början, 

mitten och slut. Detta är munnen på berättelseansiktet. Vi valde att använda fem partier 

då det utspelades mer än en händelse mellan början och slut. Alla lektioner hade inslag 

av samtliga strategier då det var svårt att utelämna tillfällen som lämpade sig särskilt bra 

för vissa strategier. Faktatexter lästes på liknande sätt men där fokuserade vi mer på 

klargörande strategier (bilaga 4). Utifrån en studie där högstadieelever intervjuades efter 

reciprok undervisning visade det sig att de tyckte att sammanfattningen var den svåraste 

av de fyra strategierna (Komariah, Ramadhona, & Silviyanti, 2015), vilket även en studie 

med lågstadieelever visar (Pilonteta & Medina, 2009).   

Dataanalys:  

 Analysen av studiens resultat är en jämförelse mellan pretest och posttest i DLS 

läsförståelsetest (Järpsten & Taube, 2013) och en kvalitativ analys av de inspelade 

textdiskussionerna. I transkriptionen fokuserade vi endast på innehållet och inget på uttal 
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av ord, pauser etc. (Stukát, 2011). Proceduren upprepades en gång till, i anslutning till 

posttesten, med båda grupperna. Detta för att jämföra om interventionsgruppens 

talutrymme hade ökat. För att analysera talutrymmet jämförde vi antalet inlägg, både från 

eleverna och våra egna. Vi räknade bort inlägg som inte var relevanta, till exempel ”hm”, 

”vad är klockan?” eftersom det inte tillförde samtalet någon information.  Vi analyserade 

de metakognitiva strategierna genom att studera hur de drog egna slutsatser och använde 

sig av scheman och sina egna tidigare erfarenheter i kombination med det lästa. Genom 

att lyssna till inspelat material av elevernas kommunikation med varandra hittade vi 

information om hur de vidareutvecklade diskussionerna. Interaktionen mellan eleverna 

observerades under interventionen och kompletterades med inspelat och transkriberat 

material. 

Validitet och reliabilitet   

 DLS läsförståelsetest (Järpsten & Taube, 2013) lästes upp för att utesluta 

avkodningssvårigheter och därmed frångick vi standardiseringen. Testet utfördes i 

september och november medan standardiseringen rekommenderar februari månad under 

det år eleven går i åk 2 respektive 3. Detta betydde att testet utfördes fem och tre månader 

tidigare än rekommenderat. Testledarna har gemensamt säkerställt att DLS 

läsförståelsetest genomförts likvärdigt i alla grupper med ett upprättat förfaringssätt. Vi 

har valt att utgå från manualens normering i stanineskalan när vi identifierade elever med 

svag läsförståelse. Även om vi inte kunde använda stanineskalan när vi frångått 

standardiseringen, så kunde vi ändå utgå från att vi hade identifierat de elever som hade 

svagast textförståelse bland de elever som deltog i screeningen. Däremot kunde vi inte 

vara säker på att den enskilda elevens resultat verkligen var exempelvis stanine 2 i relation 

till normerna i manualen. Testet kan vara behäftat med mätfel som berodde på elevers 

dagsform och koncentration vid testtillfället. Förutom att vi läste texterna högt har vi i 

övrigt utgått från manualens standardiserade genomförande. 

 Överensstämmelsen mellan våra transkriptioner av textsamtalen var baserat på 20 % av 

inspelade textsamtal som jämfördes med varandra med en samstämmighet om 97 %. 

Transkriptionerna skrevs ned ordagrant med undantag av ”hm…” och ovidkommande 

ljud. Transkriptionerna analyserades därefter gemensamt. Då vi utgick från gemensam 

lektionsplanering, enligt den reciproka modellen vid varje lektionstillfälle och 

tillsammans diskuterade genomförandet, förbättrade vi förutsättningarna för likvärdighet 

i genomförandet av interventionen.  

 De fyra strategierna, som den reciproka modellen förespråkar, användes vid 

interventionerna. Till dessa användes strategikort med bilder. Vi presenterade alla 

strategierna innan läsning vilka senare användes under läspauser vid diskussion.  

 Den reciproka metoden är otydligt beskriven i litteraturen varför det gav utrymme för 

olika tolkningar vad gäller genomförandet. Under respektive grupps diskussioner uppkom 

olika frågor och kommentarer som bidrog till att diskussionerna drog åt olika håll. Detta 

betyder att diskussionerna inte såg helt likadana ut i grupperna då elevernas kommentarer 
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vidareutvecklade diskussionerna vilket innebar att genomförandet aldrig kunde bli helt 

likvärdigt i de olika grupperna. 

 

Etiska överväganden  

 I vår studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet 

(2017). Rektor och EHT (elevhälsoteamet) på skolan informerades vilka även gav sitt 

godkännande till att studien fick genomföras.   

 I studien ingick två grupper, en interventionsgrupp och en kontrollgrupp med totalt 16 

elever. Grupperna delades jämbördigt utifrån resultat. Respektive grupp delades in i två 

delar med fyra elever i varje grupp. Vårdnadshavare till alla elever i de fyra klasserna i 

årskurs 2 och 3 informerades genom ett brev (se Bilaga 1o2). I brevet förklarades studiens 

syfte och genomförande. Vårdnadshavarna fick ge sitt skriftliga godkännande till att deras 

barn fick delta i undersökningen. I våra utskick var vi noggranna med att båda 

vårdnadshavarna fick information och var delaktiga i beslutet om deltagande. 

Vårdnadshavarna kunde välja om deras barn skulle delta i studien eller inte. Vi 

informerade också om vår studie på ett föräldramöte i de aktuella klasserna. Detta för att 

vårdnadshavarna skulle kunna ställa frågor. Därmed har vi uppfyllt informationskravet 

och samtyckeskravet. Vårdnadshavarna informerades även om att alla resultat skulle 

behandlas konfidentiellt och avidentifieras vid publicering och kommer endast att 

användas i denna studie vilket uppfyller nyttjandekravet. Ingen annan än undertecknade 

speciallärarstudenter och elevernas klasslärare fick tillgång till resultaten. Därmed 

uppfylldes konfidentialitetskravet. Deltagarna är anonyma när studien publiceras och 

deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Vårdnadshavarna fick även veta 

att de kan ta del av studiens resultat på www.diva-portal.org/ om de så önskar. För att 

studien skulle vara etisk försvarbar krävdes att även kontrollgruppen fick undervisning i 

läsförståelse/textförståelsestrategier. Vi valde att låta eleverna i kontrollgruppen vänta på 

sin undervisning tills interventionsgruppen genomgått sin period. Detta för att vi skulle 

kunna jämföra resultaten mellan de olika grupperna. Kontrollgruppen fick samma 

undervisning i läsförståelse/textförståelsestrategier. 

 

Resultat och analys 

 Nedan följer en beskrivning av de resultat studien genererar. 

Elevernas textförståelse (DLS läsförståelsetest) före och efter 

interventionen 

Interventionsgrupp jämfört med kontrollgrupp i årskurs 2  

 Det är 30 elever totalt (medelvärde 10,83). Tabell 2 visar medelvärde och 

standardavvikelse. Interventionsgruppen består av fem elever i pretest och reduceras till 

fyra innan posttest. Interventionsgruppens medelvärde på pretest är 5,63 poäng lägre än 
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årskursens medelvärde för studien. Kontrollgruppens resultat är jämförbart vid pretest. 

Vid posttest ökar interventionsgruppens medelpoäng med 5,80 medan kontrollgruppen 

ökar sitt medelvärde med 2,50 poäng. Interventionsgruppens resultat på posttest visar på 

en större ökning jämfört med kontrollgruppen.  

Interventionsgrupp jämfört med kontrollgrupp i årskurs 3 

 Det är 43 elever totalt (medelvärde 14,76). Tabell 2 visar medelvärde och 

standardavvikelse. Interventionsgruppens medelvärde på pretest är 5,36 poäng lägre än 

årskursens medelvärde för studien. Kontrollgruppens resultat är jämförbart vid pretest. 

Vid posttest ökar interventionsgruppens medelpoäng med 5,67 medan kontrollgruppen 

har ökat sitt medelvärde med 4 poäng. Interventionsgruppens resultat på posttest visar på 

en större ökning jämfört med kontrollgruppen.  

 

Tabell 2. Medelvärde för årskurs 2 och 3 samt medelvärde för interventionsgrupp och kontrollgrupp 

fördelade på årskurstillhörighet.  

DLS läsförståelse 

Åk 2 

Pretest 

M (SD) 

Posttest 

M (SD) 

DLS läsförståelse 

Åk 3 

Pretest 

M (SD) 

Posttest 

M (SD) 

Alla elever i åk 2 

(n=30) 

10,83(4,79) -- Alla elever i åk 3 

(n=43) 

14,76 

(2,44) 

-- 

Elever med svag 

textförståelse 

(n=11) 

5,64 (3,47) 9,50 (2,87) 

(n=10) 

Elever med svag 

textförståelse (n=5) 

9,40 (1,67) 14,40 (2,19) 

Interventionsgrupp 

(n=5) 

5,20 (3,42) 11,00 (2,16) 

(n=4) 

Interventionsgrupp 

(n=3) 

9,00 (2,00) 14,67 (2,31) 

Kontrollgrupp 

(n=6) 

6,00 (3,80) 8,50 (3,02) Kontrollgrupp 

(n=2) 

10,00 

(1,41) 

14,00 (2,83) 

DLS läsförståelse totalt Pretest Posttest 

Alla elever i åk 2 och 3 (n=73) 12,80 (3,62) -- 

Elever med svag textförståelse  7,52 (2,57) (n=16) 11,95 (2,53) (n=15) 

Interventionsgrupp 7,10 (2,71) (n=8) 12,84 (2,24) (n=7) 

Kontrollgrupp 8,00 (2,61) (n=8) 11,25 (2,93) (n=8) 

Analys av svarsmönster i DLS läsförståelse  

 DLS läsförståelsetest (Järpsten & Taube, 2013) innehåller 20 frågor totalt. 17 av dem 

ligger till grund för bedömning av elevernas förståelse av text. Nedanstående (tabell 3) 

innehåller elevernas svarsmönster vad gäller olika aspekter som fångas upp av DLS 

läsförståelse. De olika aspekterna är hur eleven förstår uttalad information i texten - 

informationssökning, förmågan att dra slutsatser från texten samt förmågan att få en 

övergripande föreställning om textens budskap genom att kunna sammanfatta innehållet 

med en rubrik. Alla delfrågor har fyra alternativ som kryssfrågor, vilket ger eleven en 

möjlighet att minnas, men även att chansa. I både åk 2 och 3 är det åtta informationsfrågor, 
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åtta frågor vad gäller att kunna dra slutsats samt en fråga om lämplig rubrik till innehållet. 

Bedömningen utgår alltså från 17 frågor.  

Eleverna i interventions- och kontrollgrupp  

 Totalt sett är skillnaden i resultat mellan interventions- och kontrollgrupp inte 

signifikant. Svaren på informationsfrågorna, där svaren står uttalat i texten, har för de 

flesta elever ökat från pretest till posttest med undantag för två elever i kontrollgrupp som 

presterar samma antal rätt besvarade frågor från pretest till posttest. En elev i 

interventionsgruppen och en i kontrollgruppen har minskat sitt resultat från pretest till 

posttest. Svaren på slutsatsfrågorna, där eleven måste tänka bortom raderna, ökar med 

undantag för två elever i interventionsgruppen och en elev i kontrollgruppen som 

presterar samma resultat från pretest till posttest. En elev i kontrollgrupp minskar sitt 

resultat. Endast en fråga sammanfattar temat. Det visar sig vara åtta elever som kan 

sammanfatta texten med rubrik i pretest. I posttest är resultatet detsamma, men endast 

fyra elever klarar det vid båda tillfällena. Samtliga fyra är elever i åk 3. 

 

Tabell 3. DLS läsförståelseresultatet på gruppnivå angett i procent.   

DLS läsförståelse Interventionsgrupp Kontrollgrupp 

 Pre  

(n=8) 

Post 

(n=7) 

Pre 

(n=8) 

Post 

(n=8) 

Informationsfrågor 

(max png=8) 

34 % 79 % 36 % 59 % 

Slutsatsfrågor 

(max png=8) 

44 % 71 % 45 % 61 % 

Temafrågor 

(Max png=1) 

50 % 57 % 50 % 50 % 

Totalt (17) 40 % 74 %  41 % 60 % 

Elevernas tillämpning av metakognitiva strategier 

Klargörande strategi (detektiven) 

 Efter sex veckors interventions tycks några elever använda några av de reciproka 

strategierna genom att de vidareutvecklar samtalen utifrån händelser i texten. Pretestet 

innehåller få utvecklade diskussioner där eleverna kopplar texten till egna erfarenheter 

och tidigare kunskaper. Ett exempel är när pedagogen frågar gruppen vem Sandvargen 

är och svaret blir ”Det är en varg hon har hittat på själv”. Pedagogen får ställa 

följdfrågor för att samtalet ska gå vidare men nästa elev upprepar vad föregående elev 

svarat. Detta är vanligt förekommande i pretest. 

 I posttest klargör eleverna begrepp och sammanhang i större utsträckning även om alla 

inlägg inte är tydligt klargörande eller förståeliga. Följande exempel är en utvecklad 
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diskussion från interventionsgruppens posttest när Sandvargen undrar om Zackarina 

packat varma strumpor i sin ryggsäck;  

 

Pedagog – Ja vad tror ni Sandvargen menade? Varför behöver man varma strumpor 

331- Ja men de kommer ju bli vinter och så 

328- Man kan ju frysa och bli förkyld och då kan man inte klara sig 

331 – För då har hon ju ingen som kan hjälpa hon 

328- nä och så är hon mitt ut i skogen. Hon har ju med sig mat 

331 – Hon är ju ett barn så…hon kommer inte att klara sig så länge 

328 – Minst en dag…Nä inte om hon packar ner mat. Då kommer hon att vara i skogen 

och svälta ihjäl då kommer det att vara stopp 

331- Ja men om hon inte har med några pengar då? 

328 – Ja, men hon kan fortfarande råna 

331- Ja, men om hon inte har nån mobil 

Pedagog – finns det andra sätt att klara sig utan att råna? Det lät ju jättehemskt 

328 – Ja men när hon inte har med sig nån´ting 

331- Då får man gå ut i skogen och plocka bär 

Pedagog – Kanske inte på vintern… 

331- Jo då går man en minst miljard dagar och så äter man det. Det är smart 

328 – Man hinner nog svälta ihjäl då när man ska spara 

 

Vi pedagoger uppmärksammar en skillnad i interventionsgruppen vid ett särskilt tillfälle 

då endast åk 3 med tre elever är närvarande och får arbeta tillsammans. Diskussionerna 

blir livligare och djupare med inslag av metakognitiva förmågor, till exempel när Moa i 

berättelsen försöker springa från tjuven i ”Allhelgonamysteriet”. Eleverna diskuterar 

flyktmöjligheterna för Moa med varandra, kombinerar det med sitt lagrade schema, hur 

Moa kan komma därifrån och dessutom vikten av att säkra bevis för att kunna ta fast 

tjuvarna. Schemat innefattar vid detta tillfälle elevernas kunskaper om skog, om tjuvar, 

om att vännerna står och väntar och inte kan visa sig, om rättsväsendet och bevisning, hur 

rädsla påverkar ens uppfinningsrikedom och om Halloween-traditioner. Vi kan även 

urskilja detta mönster hos åk 3 vid ordinarie interventionstillfällen. Åk 3-eleverna är i 

huvudsak mer aktiva i samtal och respons.  

 Responsen i kategorin "vet inte" skiljer sig mellan interventions- och kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen har nio respons i kategorin ”vet inte” i pretest, vilket minskar till 

sju i posttest. Kontrollgruppen 16 respons av typen ”vet inte” i pretest vilket är oförändrat 

i posttest. 

Förutspående strategi (spågumman) 

 Eleverna tar mer initiativ till att förutspå och vidareutveckla frågeställningar utifrån 

texten under interventionens genomförande, vilket blir framträdande i transkriptionen vid 

posttest. Ett exempel är när Zackarina förstår att ett bråk hemma inte är slut och det står 

inte uttalat i texten vilka som bråkar.  

Pedagog -Vem är det som bråkar? 
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226 – Hennes mamma och pappa 

221 – Mamma och pappa och hennes…om hon har en storasyster. 

Pedagog – Har hon det? 

221- Nej 

Pedagog – Så vem är det som bråkar? 

226 – Pappan och mamman 

Pedagog – Hon visste precis vad hon skulle göra. Vad tror ni att det är? 

226 – Hon ska rymma hemifrån 

204 – Rymma hemifrån 

 Eleverna förutspår händelserna vilka som bråkar och vad Zackarina ska göra härnäst. 

Kapitlet heter ”Rymma bort” vilket eleverna förutspår att Zackarina gör i denna situation. 

 

 Nedan följer ett exempel från ett mindre utvecklat samtal från interventionsgruppens 

pretest. Trots att pedagogen ger eleverna tanketid utvecklas inte samtalet. Exemplet är 

från början av kapitlet där Zackarinas hemmiljö beskrivs. 

Pedagog – Vad fick vi veta om Zackarina nu? Var bor hon? 

226 – I en stuga vid havet 

Pedagog – Ja. Hade hon några syskon? 

Alla elever – Nää 

Pedagog – Nej. Hade hon något djur då? 

Alla elever – Nää….jo! 

226 – En mus. 

Pedagog – En liten husmus. Pratade hon inte om några kaniner också? 

Alla elever – Nää…jo 

 

 Skillnaden från pre- och posttest märks generellt i hur eleverna i pretest avvaktar och 

inväntar pedagogens vidareutveckling av frågor. I posttest tycks eleverna lita mer på sin 

förmåga att förutspå och dra slutsatser utifrån texten. Om en elev frångår ämnet kan en 

annan elev styra tillbaka samtalet igen. 

 Elev 217 i interventionsgrupp har vid pretest mer talutrymme, men kommunikationen 

vid första tillfället handlar mer om upprepningar och ovidkommande gissningar som 

inte har så mycket med texten att göra. Vid posttest ligger mer fokus på innehållet av 

berättelsen och eleven kan relatera till egna upplevelser utifrån det samtal som eleverna 

utvecklar tillsammans. Ett exempel från pretest när vi pratar utifrån en bild där 

berättelsens ena huvudperson Zackarina bor: ” Men oj, oj, oj, en hus å gräs. Jag bara 

tycker om att bada”. Vid posttest är fokus mer på textens innehåll och eleven börjar dra 

egna slutsatser och tänka bortom raderna. Exemplet är från när Zackarina packat sin 

ryggsäck och gått ner till stranden och Sandvargen. Pedagogen undrar vad hon packat i 

sin ryggsäck: ”Telefon! Och kläder och en leksak – hon tycker om det”. Denna typ av 

samtalsutveckling observeras hos några fler elever som haft svårt att fokusera på textens 

innehåll i pretest men vid posttest börjar klara av att diskutera textens innehåll.  

 Om eleverna har svar på frågor så är det mest på direkta frågor om texten vi läst med 

svaren riktade till pedagogen.   
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Pedagog -Den här boken heter Sandvargen och hela härligheten, kapitlet heter Ett 

riktigt påhitt. Titta på bilden här, Vad tror du ska hända?  

Elev -Vet inte.   

Pedagog -Var bor Zackarina?  

Elev -I en stuga vid havet.  

 

 En annan utveckling från pre- till posttest är ett exempel från interventionsgruppens 

elev 331 som i huvudsak pratar om privata händelser och upplevelser och också svarar i 

huvudsak på direkta frågor om innehållet i pretest. Vid posttest har eleven förstått varför 

Zackarina rymt hemifrån och drar egna slutsatser. Sandvargen tänker att hon behöver 

varma kläder för kallare klimat eftersom det kommer en vinter men hon vill bara vara 

saknad ett tag av sina föräldrar, vilket inte står klart och tydligt i texten; "Men det är ju 

för att hon ska…det är ju för att hon vill att dom ska hitta hon  för då blir det ”å, varför 

ligger hon här” och så…blir de ju som att dom gillar hon igen".  

Frågeställande strategi (Nicke Nyfiken) 

 Frågeställande strategi tycks vara svårt både vid pre- och posttest och eleverna har vid 

pretest svårt att svara på pedagogernas frågor om texten. Vid pretest är det ingen av 

eleverna som kan ställa egna frågor till texten. Vid slutet av interventionstiden kan ett par 

av eleverna i interventionsgruppen formulera enstaka frågor med stöttning av pedagogen.  

Stöttningen består i frågor som ”Hur brukar jag ställa frågan till er?”. Till exempel efter 

ett stycke i texten "Hon stod vid stigens slut, allvarlig och stilla, och med ryggsäcken 

stadigt på ryggen. Jag har rymt hemifrån, sa Zackarina" Varpå elev 226 producerar frågan 

efter stöttning: "Varför rymde Zackarina hemifrån?". Efter ytterligare några stycken i 

texten "O, så bra, sa Sandvargen. För då kan ju jag hjälpa till!" produceras frågan, efter 

stöttning av pedagog, av elev 226 "Vad behövde hon hjälp med?". I övrigt formulerar 

ingen annan elev någon fråga. Det stannar vid påståenden i stället för frågor (bilaga 6). 

 Ytterligare ett exempel från interventionsgruppens posttest är där en outvecklad fråga 

istället blir ett påstående när Zackarina gömmer sig för sina föräldrar:  

 

Pedagog – Om man tänker då på Nicke Nyfiken. Är det nå´n fråga som ni tror att Nicke 

Nyfiken skulle ha ställt? 

328- Att, att… 

331- Att hon visste att det var dom 

328- Det var ju inte egentligen tänkt att hon skulle komma tillbaka igen. Om det är typ 

fängelse eller rymmer 

Pedagog – Tror ni föräldrarna kommer att hitta henne? 

328- Nä 

Sammanfattande strategi (lassot) 

 För att sammanfatta de narrativa texterna använder vi oss av "Berättelseansiktet" (bilaga 

5). Händelseförloppet sammanfattas kronologiskt i berättelseansiktets mun med början, 

mitten och slut. Berättelseansiktets mun kan indelas i så många steg som känns relevant. 
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Vid de första tillfällena får vi pedagoger vägleda vad innehållet ska vara i respektive öga, 

näsa och mun, men efterhand kan eleverna hjälpas åt att själva sammanfatta utifrån 

huvudpersonerna, miljön, den stora händelsen och händelseförloppet. I pretest och under 

interventionens pågående frågar pedagogerna eleverna om vilka huvudpersoner som varit 

med, vilken miljö texten utspelar sig i och avgörande händelser. Eleverna svarar på 

frågorna som hör till berättelseansiktet vilket resulterar i en sammanfattning av texten. I 

posttest kan både eleverna i interventions- och kontrollgrupp hjälpas åt att sammanfatta 

skönlitteraturen på egen hand utan pedagogens hjälp. På så sätt utökas elevernas förmåga 

på makronivå att förstå det övergripande sammanhanget. Vid läsning av faktatexter 

bygger vi på en tankekarta där eleverna vid lektionens början får fylla i fakta, till exempel 

om grodan, för att fylla på tankekartan efter vi läst och ska bearbeta texten. Faktatexterna 

påbörjas och sammanfattas med en utökad tankekarta där den nya kunskapen 

synliggörs. Tankekartan byggs ut med hjälp av skrivna ord i annan färg när eleverna 

reflekterar över ny kunskap. Tankekartan används endast vid två tillfällen varför eleverna 

inte hinner befästa verktyget. 

Elevernas talutrymme före och efter interventionen 

 I interventionsgrupp har pedagogerna i snitt 60 % talutrymme vid första tillfället medan 

eleverna har 40 % (tabell 4). Vid posttest för interventionsgruppen minskar 

pedagogernas talutrymme till 36 % och elevernas ökar till 64 %. Resultatet visar hur 

interventionsgruppen utökar sitt talutrymme från pre- till posttest jämfört med 

kontrollgruppen som får ordinarie klassrumsundervisning.  

 I en analys av interventionsgruppens och kontrollgruppens samtal vid tidpunkten för 

interventionsgruppens första och sista interventionstillfälle framkommer att 

pedagogerna dominerar talutrymmet (tabell nr 5). I talutrymmet är inte uppläsning av 

text inräknad. Taltiden är uträknad på de ord pedagogen samt eleverna yttrat vid 

läspauser med diskussion. Orden är sedan räknade utifrån transkriptionen och vidare 

uträknad i procent av helheten, det vill säga både pedagogens och elevernas talutrymme 

tillsammans. Procenttalen är avrundade till heltal vilket innebär att även om en elev bara 

yttrar några ord vid första tillfället summeras det 0 %. Vi ser att elevernas talutrymme i 

textsamtalen ökat procentuellt och överensstämmer med resultaten på DLS 

läsförståelsetest (Järpsten & Taube, 2013).  

 Lång tanketid kan utnyttjas till att starta en diskussion men kan också användas till 

irrelevant småprat i både interventions- och kontrollgrupp. Vi observerar även att en 

andraspråkselev i pretest som försöker förstå innehåll och text samtidigt med nya 

begrepp kan få svårigheter att förstå innehållet varvid eleven börjar prata om 

ovidkommande saker som inte har med texten att göra. Vid posttest minskar samma 

elev sitt talutrymme men det relevanta innehållet ökar. 
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Tabell 4. I-grupp betyder Interventionsgrupp. K-grupp betyder Kontrollgrupp. Elevens första siffra anger 

klasstillhörighet. Gul markering för pedagog i respektive grupp. 

   Pretest 

antal ord  

Pretest i 

%  

Posttest 

antal ord  

Posttest i 

%  

Närvaro  

I-Pedagog A   824  56 %  511  33 %  
 

I-grupp A elev 

331  

206  14 %  477  31 %  13/15  

I-grupp A elev 

328  

124   9 %  380  25 %  14/15  

I-grupp A elev 

217  

308  21  %  168  11 %  13/15  

I-grupp A elev 

208  

   3   0 %  Avslutat      5/15  

Totalt: 

 I-grupp A 

641 44 % 1025 67 %  

I-Pedagog B  1495  64 %  692  39 %    

I-grupp B elev 

305  

121   5 %  Frånvarande  Frånvarande 12/15  

I-grupp B elev 

226  

267  11 %  510  28 %  11/15  

I-grupp B elev 

204  

 33   1 %  217  12 %  11/15  

I-grupp B elev 

221  

409  19 %  373  21 %  10/15  

Totalt: 

 I-grupp B 

830 36 % 1100 61 %  

K-Pedagog A  851  80 %    753   63 %    

K-grupp A 

elev 207  

102  10 %    266   22 %   14/15 

K-grupp A 

elev 224  

  2   0 %    3    0 %   14/15 

K-grupp A 

elev 202  

 66   6 %    89    7 %   14/15 

K-grupp A 

elev 332  

 38   4 %    92    8 %   12/15 

Totalt: 

 K-grupp A 

208 20 % 450 37 %  

K-Pedagog B  845  86 %    798   72 %    

K-grupp B 

elev 210   

 36   4 %    57    5 %   12/15 

K-grupp B 

elev 324  

 36   4 %    120   11 % 13/15 
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K-grupp B 

elev 222  

 11   1 %    36    3 %   14/15 

K-grupp B 

elev 212  

 49   5 %    95    9 %   14/15 

Totalt: 

 K-grupp B 

132 14 % 306 28 %  

 

 Förändringen från pre- till posttest för interventionsgruppen ökar från 40 % till 64 % 

medan kontrollgruppen ökar från 17 % till 33 % vilket visar att interventionsgruppens 

ökning är högre. Underlaget för elevantalet går att utläsa i tabell 1 och 2.  

 Kontrollgruppen spelas in och transkriberas i ett pretest före interventionsgruppen 

startar sin intervention och ett posttest efter avslutad intervention för 

interventionsgruppen. Pedagogerna har i genomsnitt 83 % av talutrymmet vid pretest. 

Kontrollgruppens talutrymme är mindre än interventionsgruppens. I denna grupp består 

elevernas talutrymme av färre ord, inga utvecklingar eller problematiseringar av 

händelser vid pretest. Eleverna i kontrollgruppen inväntar varandra både i pre- och 

posttest och tar färre initiativ till samtal än interventionsgruppen och pedagogen får 

ställa fler frågor än till interventionsgruppen. De flesta eleverna i interventions- och 

kontrollgrupp ökar sitt talutrymme från pre- till posttest. De elever som inleder pretest 

med ett högre talutrymme än andra har även högre talutrymme än övriga i posttest.  

 Under interventionsgruppens posttest står elev 331 för nästan en tredjedel av 

konversationen medan elev 328 använder en fjärdedels utrymme. Elev 226 har ökat sitt 

diskussionsdeltagande från pretest till posttest med 17 procentenheter. Elev 204 ökar sitt 

diskussionsdeltagande från 1 % i pretest till 12 % i posttest. I kontrollgruppen dominerar 

elev 207 talutrymmet och pedagogen får ge många ledande frågor för respons. Posttesten 

visar, trots en fördubbling av talutrymmet för kontrollgruppen, att resultatet är lägre än 

interventionsgruppens talutrymme som ökar sitt talutrymme i högre omfattning mellan 

pre- och posttest jämfört med kontrollgruppen.  

 I samtalet undersöker vi också förekomsten av begreppet "vet inte". Interventionsgrupp 

har under inspelningen i september nio respons i den här kategorin medan 

kontrollgruppen har 16 uttalade "vet inte" svar. I posttest har interventionsgruppen sju 

svar i kategorin "vet inte". Kontrollgruppen presterar oförändrat, det vill säga 16 svar.  

Resultat i relation till grad av närvaro 

 En elev väljer att avsluta interventionen efter halva tiden. Då har eleven närvarat vid fem 

tillfällen. Närvaron i interventionsgrupperna är 81 %, elev som avslutar sitt deltagande är 

inte inräknad. De övriga eleverna är endast frånvarande vid ett eller ett par tillfällen under 

interventionstiden. Ingen skillnad kan utläsas av elevernas närvaro vad gäller talutrymme. 

Elev i interventionsgrupp med mest frånvaro har inte minst talutrymme, däremot ökar 

eleven bara en poäng i DLS läsförståelsetest (Järpsten & Taube, 2013). Två elever i 

interventionsgrupp har frånvaro vid fyra tillfällen. Den ena eleven ökar sitt talutrymme 



35 

 

med 17 procentenheter, den andra eleven med 11 procentenheter. I DLS läsförståelsetest 

ökar den ena eleven med 14 poäng och den andra eleven med två poäng. 

Elevernas förmåga att samtala med varandra  

 Interventionsgruppen samtalar med varandra i högre utsträckning än vad eleverna gör i 

kontrollgruppen vid posttest. En dialog utvecklas som bygger på det sagda, 

vidareutvecklas och handlingen problematiseras. Elev 208 avslutar efter halva 

interventionstiden sitt deltagande. Elev 217 för mest sin egen dialog och är sällan delaktig 

i eleverna 331 och 328 dialog. Interventionsgruppen utvecklar samtalet inom ramen för 

handlingen medan det oftare i kontrollgruppen svävar iväg med fria associationer kring 

ord och enstaka begrepp som förekommer i texten. Kontrollgruppens elev 324 uttrycker 

egna tankar och kommentarer angående texten vilket även elev 212 ger uttryck för, men 

även ovidkommande kommentarer förekommer i gruppen vid pretest. 

Interventionsgruppen tar mer initiativ, ser samband med egna erfarenheter, förutspår 

händelser, vidareutvecklar och diskuterar frågeställningarna utifrån texten vid 

posttest. Nedan följer exempel på samtal från posttest där interventionsgruppen 

vidareutvecklar samtalet och kopplar texten till sina egna scheman utifrån händelsen. 

Kontrollgruppen associerar utifrån enskilda ord de hör från texten. En elev sitter tyst och 

observerar samtalet utan ansats till deltagande.  

 I postsamtalet på frågan vart eleverna tror att Zackarina ska rymma pratar samtliga elever 

i interventionsgrupp med varandra på följande vis: 

217 – Hon ska gå till varmt land och så 

328 – Jag tror hon tar ett plan till nåt varmt land typ Kanarieöarna eller Turkiet eller nåt 

sånt 

217 – Vill bo själv 

217 – Hon vill bo själv i en hus i en land dit är varmt 

331 – Nä inte ett land jag tror inte hon vill till nåt land. Jag tror hon vill till nån kompis 

för hon är ju bara ett barn. Hon kan ju inte hacka sig in i saker… 

328 – Men då märker ju föräldrarna direkt och då kommer de att ringa polisen 

331- Ja om de ringer polisen då kommer ju hon att komma in i finkan 

328- Eller så blir det ett barnhem 

331 – Ja så då är det väldigt osmart om man rymmer. Men om man rymmer till en kompis 

så gör det inte men om man hackar sig in i saker då vet ju polisen om det. Dom vet ju när 

man hackar sig in i saker 

328 – Om man hackar sig in. Kan man se var man hackade sig in då? 

331 - Ja för polisen kommer till att komma dit och ta hon och då är det kört för hon 

 

 I kontrollgruppen lyder följande samtal utifrån samma avsnitt i texten: 

210 - Hon ska till ett annat land där det är varmt 

212 – Haha…typ Afrika 

210 – skitvarmt…tusen grader 

212 – Åsså kom en elefant ba ”iiyyy!! 

222 – Som på djurparken…..jag har sett dom 

210 – Jag har ridit på en kamel…. 
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Sammanfattande slutsatser  

 Posttestet i DLS läsförståelse (Järpsten & Taube, 2013) visar i huvudsak på ökad 

textförståelse i både interventions- och kontrollgrupp. Skillnaden är dock så liten 

mellan grupperna att det inte går att dra slutsatsen att interventionsgruppen har 

gjort några större framsteg än kontrollgruppen. 

 Posttestet i DLS läsförståelsetest. En elev avslutar sitt deltagande från pre- till 

posttest. Några elever presterar samma resultat från pre- till posttest. 

Frågeinnehållet visar på: 

o Interventionsgruppen har höjt resultat på informationsfrågor för alla utom 

en som har sänkt resultat.  

o I kontrollgruppen har fem av åtta höjt resultat på informationsfrågor. En 

elev har sänkt resultat.  

o Interventionsgruppen har fem av åtta höjt resultat på slutsatsfrågor.  

o Kontrollgruppen har fem av åtta höjt resultat på slutsatsfrågor. Två elever 

har sänkt resultat. 

o Interventionsgruppen i övergripande tema har två elever höjt resultat. Två 

elever har sänkt resultat. 

o Kontrollgruppen har två elever höjt resultat. Två elever har sänkt resultat. 

 Posttestet i talutrymme (antal ord) visar en större ökning i interventionsgruppen 

än kontrollgruppen. 

 Några elever börjar använda några av de reciproka strategierna genom att de 

vidareutvecklar samtalen utifrån händelser i texten.   

 Förmågan att samtala med varandra ökar något i interventionsgruppen då vi 

uppmärksammar vidareutvecklade diskussioner hos eleverna. 

 

Diskussion 

 Studien är en interventionsstudie med syfte att undersöka om reciproka textsamtal kan 

förbättra textförståelsen för elever med svag textförståelse. Identifiering av elever med 

svag textförståelse genomförs med ett läsförståelsetest. De identifierade eleverna indelas 

i interventionsgrupp och kontrollgrupp. I studien genomförs reciproka textsamtal där 

resultatet utvärderas genom ett omtest i läsförståelse. I studien jämförs även talutrymmet, 

metakognitiv utveckling och elevernas interaktion från pre- till posttest.   

 Alla lektioner för interventionsgruppen och kontrollgruppen är likvärdiga, innehåller lika 

många deltagare och följer tätt inpå varandra under samma veckodagar. Ingenting i 

planeringen ändras från ena tillfället till nästa. Eleverna som i början av interventionen 

inte diskuterar handlingen i texten tvingas fokusera på texten då det ringa antalet elever 

gör att enskilda elever uppmärksammas och påverkas att bli delaktiga. 
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Hur textförståelse (DLS läsförståelsetest) påverkas av sex veckors 

reciprok undervisning   

 Eleverna i både interventions- och kontrollgruppen har efter sex veckors reciprok 

textförståelseundervisning ökat sina resultat i DLS läsförståelsetest (Järpsten & Taube, 

2013) ungefär lika mycket. Ökningen är dock för liten för att vara signifikant. Då 

ökningen för interventionsgruppen inte är högre kan olika orsaker ligga bakom. I en studie 

av Snowling och Hulme (2011) beskrivs hur eleverna efter intervention inte visar så stor 

ökning. Dessa elever visar sig ha uppmärksamhetssvårigheter och svag fonologisk 

färdighet ofta kopplade till beteendeproblem. “There is accumulating evidence that 

children who fail to respond to intervention in well-founded programs are those who have 

poorly developed phonological skills, often coupled with behavior problems”(p 13). 

 Enligt Pilonieta och Medina (2009) använder skickliga läsare sig av just strategier för 

förståelse medan svaga läsare inte gör det.   

 Även om man inte kan se direkta skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp när 

det gäller den totala poängen i DLS läsförståelsetest så kan man ända se vissa mönster 

när man analyserar typen av frågor som man klarat av eller inte klarat av att svara på. I 

förmågan att kunna förstå innehållet i texten, informationsfrågorna, genom det som står 

uttalat, är resultatet skiftande hos eleverna. I interventionsgrupp förbättrar sina resultat 

något bättre än kontrollgrupp på informationsfrågorna från pre- till posttest. Det kan 

tolkas som att eleverna inte är tillräckligt uppmärksamma på handlingen.  

 Resultatet visar att, vad gäller förmågan att dra slutsatser presterar interventionsgruppen 

något bättre än kontrollgruppen från pretest till posttest. Bråten (2008) menar att våra 

förkunskaper och lagrade scheman har stor betydelse för hur vi tolkar text. Ett exempel 

på en fråga är när läsaren/lyssnaren får veta att textens huvudperson Sam är ledsen efter 

att ha öppnat sina paket för att han nog inte får en ödla på sin födelsedag. Ett av 

alternativen till frågan "Sam kände en klump i magen. Varför?" (Järpsten & Taube, 2013 

s. 9) är att han hade ätit för mycket tårta. Om eleven utgår från sina förkunskaper och 

lagrade scheman kan det innebära att eleven svarar just så - att Sam ätit för mycket tårta. 

Det är så det blir enligt egna erfarenheter om man äter för mycket tårta och därför kan 

eleven tänka att det är det rätta svaret. De elever som klarar att dra slutsatser gör 

inferenser. De kan förstå att Sam känner sig ledsen även om det inte står så ordagrant i 

texten. Där står det att "han kände sig inte så glad" (Järpsten & Taube, s.9). De drar 

slutsatser av den information som finns i texten även om det inte står uttalat (Höien och 

Lundberg, 2013)    

 Det tycks vara svårare för åk 2 överlag att sammanfatta text än för åk 3 som har klarar 

det bättre. Det kan vara så att åk 2 fortfarande förstår text på mikronivå (Kintch, 1998) 

medan åk 3 har börjat kunna sammanfatta texten på makronivå genom förmågan att sätta 

rubrik. Det sviktar hos en del elever i åk 2 som har förmågan i pretest men inte i posttest. 

En elev i interventionsgrupp har lågt resultat både i informations- och slutsatsfrågor i 

pretest, men klarar att sätta en rubrik medan en annan elev i interventionsgrupp som har 

höga resultat i informations- och slutsatsfrågorna men inte klarar att sätta en rubrik i 

posttest. Det kan betyda att några elever chansar bland svarsalternativen. 
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Elevernas tillämpning av metakognitiva strategier 

 Några elever använder de metakognitiva verktyg som förespråkas i modellen. På så sätt 

får alla i gruppen ta del av dem. Den strategi som eleverna tar till sig bäst är 

sammanfattning och den som upplevs svårast av eleverna är att kunna ställa frågor till 

texten. Förutsägelse av textförloppet är beroende av vilka illustrationer som presenteras 

och vilken rubrik texten har, vilket några elever kan ta till sig och förutspå handlingen. 

Klargörande strategi används av några elever som frågar om ords betydelse. Eleverna 

försöker klargöra ord och begrepp och klarar ibland att göra inferenser. Metakognitiva 

frågor ger eleven tillfälle att reflektera vilket är utvecklande både språkligt och 

tankemässigt enligt Tjernberg (2013). Den gemensamma läsningen är som Kamhi och 

Catts (2014) menar, viktig, och tillsammans med undervisade strategier ges eleverna 

verktyg att vidareutveckla sina tankar för djupare diskussioner. Genom detta får de 

starkare eleverna möjlighet att sträcka sig efter ny kunskap, allt enligt Vygotskijs (1978) 

proximala utvecklingszon, men även de svagare eleverna förhoppningsvis drar nytta av 

diskussionerna genom att lyssna och uppmärksamma. I den reciproka modellen är tanken 

att de lässtrategier som modelleras ska leda till metakognition, att eleverna ska börja 

reflektera över sitt eget lärande. Samtalen övergår i slutet av interventionsperioden till 

bortom-texten reflektioner jämfört med i början av interventionen vilket kan betyda att 

talutrymmet ökar för att eleverna förstår texterna bättre. Möjligheten finns också att 

klasslärarna tillrättalägger sin undervisning till att omfatta mer läsförståelseträning, för 

att de blir påminda om läsförståelsens vikt i själva läsningen, då studien pågår under tolv 

veckor på skolan. 

 Eleverna i interventionsgruppen diskuterar innehållet i de olika texterna med 

utgångspunkt från de olika strategierna, vilket gör att de fördjupar sig i texterna och tränar 

sina kognitiva färdigheter. Det kan tyckas som att elevernas kognitiva förmåga har ökat 

då deras förmåga att härleda det man läst/hört till egna erfarenheter och drar slutsatser, 

vilket även beskrivs av Höien och Lundberg (2013).  

 De djupare strategierna där eleverna reflekterar över texten och bearbetar det lästa/hörda 

med förståelse för vad som verkligen hänt i berättelsen, kan få bättre fäste vid längre 

intervention. För dessa elever kan en förlängd tid bidra till att känna större säkerhet på 

textens budskap, vilket bidrar till att kunna formulera frågor. Det kan också bli ett annat 

resultat av elevernas frågeställningar om kortare texter och tätare läspauser med 

diskussioner används vilket kan jämföras med Lena Franzéns kortare texter som ligger 

till grund i Reichenberg och Löfgrens studie (2014).  

 Kontrollgruppen har fler respons i kategorin ”vet inte” i både pre- och posttest. 

Skillnaden kan ligga i textens komplexitet och frågornas svårighetsgrad men kan också 

vara det Kamhi och Catts (2014) menar att barn med blandade läsförståelsesvårigheter 

kan ha likartade svårigheter i hörförståelse som i läsförståelse. Eleven kan visa svagheter 

i flera dimensioner, bland annat arbetsminne och förmågan att dra slutsatser. Det finns en 

möjlighet att det förhåller sig på det sättet och då vet inte de eleverna vad de ska svara 

när frågan ställs. 
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Klargörande strategi (detektiven) 

 I pretest behöver eleverna ur både interventions- och kontrollgrupp mer stöttning av 

pedagog. Under interventionen och i posttest börjar eleverna utveckla händelser i texten. 

I samtal vid posttest diskuterar eleverna om varför Zackarina behöver varma strumpor 

när hon rymt hemifrån. De diskuterar hur hon ska klara sig, att hon är ensam utan mat och 

att det kommer att bli kallt. Detta står inte uttalat i texten utan kräver elevernas schema 

och egna erfarenheter. Det finns elever som tolkar texten bokstavligt då Sandvargen 

undrar om Zackarinas strumpor. En reflekterande läsare borde fundera på var hon i så fall 

ska bo och vad hon ska äta, men en svag läsare reflekterar inte över oklarheter i texten 

och sin egen förståelse, vilket både Höien och Lundberg (2013) beskriver och även stöds 

av Bråten (2008). Nettelblad och Salameh (2007) menar också att förstå en mening, i 

detta fall ett stycke, kan man som läsare inte tolka bokstavligt. Det kräver semantisk 

kunskap av den som läser för att inse det. Textsamtal ger tillfällen för elever att koppla 

till egna förkunskaper och erfarenheter (Tjernberg, 2013). Eleverna börjar göra 

inferenser, till exempel två elever i interventionsgrupp som räknar ut att Zackarina bara 

vill rymma för att bli upptäckt (bilaga 6). Under samtalet hävdar en av eleverna det och 

till slut övertygar, motiverar hen varför och argumenterar för det trots att det inte står 

uttalat i texten. Textsamtalen är verkningsfulla för att utveckla språkliga förmågor, till 

exempel dra slutsatser, sammanfatta och se orsakssamband menar Tjernberg (2013). I 

Zackarinas samtal med Sandvargen förklarar hon att man kommer hem till något bättre 

när man rymt hemifrån. På pedagogens fråga lyder följande svar:  

Pedagog: - Zackarina menar att man kommer hem till nå´t bättre när man rymt hemifrån. 

Vad menar hon då?  

Elev - Att man kommer hem när alla är glad, när alla hittat hon och så.  

Elev - Ja, de börjar ta hand om henne mycket mer. Dom har hittat henne och varit oroliga. 

 

 När eleverna säger att föräldrarna varit oroliga betyder det att de har erfarenhet och 

förståelse för detta.  

 De andraspråkselever som ingår i interventions- och kontrollgruppen frågar ofta om 

betydelsen av nya ord. Det är av betydelse om dessa elever får förkunskap om aktuella 

texter och ordförståelse innan våra tillfällen för intervention. Det kan ha bidra till mer 

jämt fördelade diskussioner eftersom de enspråkiga eleverna hinner förstå sammanhanget 

snabbare.  

Förutspående strategi (spågumman) 

 Eleverna tycks lita mer på sin förmåga att förutspå och dra slutsatser vid posttest jämfört 

med i pretest. Vid frågor om textens handling och fortsättning är eleverna beroende av 

bild och rubrik för att kunna förutspå handlingen. Bråten (2008) menar att beroende på 

vilken förkunskap och vilket intresse eleven har för texten bidrar det till vilken förståelse 

denne får. Eftersom vi upplever att eleverna har ökad tillit till sin förmåga ökar även 

förmågan att kunna relatera textens handling till egna upplevelser. Förförståelsen är viktig 

för alla elever för att förstå de narrativa texterna. Utan förståelse för handlingen är 
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förutsägelse av händelseförloppet svårt och med all sannolikhet svårare för 

andraspråkselever med annan kulturell bakgrund. Detta blir tydligt då en elev i 

interventionsgruppen pratar om ovidkommande saker och privata intressen i stället för att 

delta i diskussion om texten. I posttest deltar eleven aktivt i samtalen och förutsägelserna.  

 Motivationen till att diskutera text kan ha påverkats negativt eftersom det är pedagogerna 

som väljer texterna som läses. Om texten är för svår sjunker motivationen och det blir 

svårare för eleverna att förutspå händelser.  

Frågeställande strategi (Nicke Nyfiken) 

 Vid pretest är det ingen av eleverna, varken i interventions- eller kontrollgrupp, som 

självständigt kan ställa frågor till texten. Eleverna klarar inte alltid att svara på ställda 

frågor. De flesta eleverna i respektive grupp gör försök att ställa frågor men detta stannar 

vid påståenden. Vid posttest producerar ett par elever i interventionsgrupp några frågor 

efter stöttning av pedagog. Kännetecknade för de eleverna som kan formulera frågor är 

de elever som redan diskuterar och problematiserar texten. Uppdraget från läroplanen 

(Skolverket, 2011) lyder att "eleverna ska använda språket på ett rikt och nyanserat sätt", 

"kunna lyssna och återberätta i olika samtalssituationer", "ges lässtrategier för att förstå 

och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll". I 

"Allhelgonamysteriet" bygger varje kapitel vidare på föregående. Det är därför inga 

tydliga avslut i varje kapitel, vilket kan försvåra förståelsen. Lektionen börjar med att 

eleverna repeterar det föregående kapitlet. Då eleverna inte alltid svarar på de frågor som 

ställs och i förlängningen inte förmår att formulera frågor utifrån texten kan det i vissa 

fall bero på elevens arbetsminne. Detta stöds av Dahlin (2009) som hävdar att det ställs 

stora krav på läsarens arbetsminne vid läsning, vilket hör ihop med läsförståelse. Det kan 

vara så att vi valt för långa narrativa texter med för långa läsavsnitt, innan paus med 

bearbetning, i vårt arbete med just dessa elever. Det är viktigt att ge eleverna tanketid och 

att inte ställa följdfrågor för snabbt. Det tycks vara svårt för eleverna i interventions- och 

kontrollgrupp att kunna ställa frågor utifrån det lästa. En trolig anledning till att de inte 

självmant ställer egna frågor är att de använder sig av ytstrategier enligt Bråten (2008) 

vilket betyder att läsaren försöker tolka texten men når ingen djupare förståelse.  

 Snow (2010) anser att god förståelse beror på elevens ålder, mognadsnivå samt 

komplexiteten i det lästa. Treorna är mer aktiva i diskussionerna. De är ett år äldre och 

kan ha nått högre kognitiv mognad vad gäller att förstå text eller som Reutzel et al. (2005) 

menar att de goda läsarna inte bara använder en strategi åt gången utan en hel orkester. 

Även om de inte nått makronivå än är de en bit på väg.  

Sammanfattande strategi (lassot) 

 I pretest behöver eleverna i både interventions- och kontrollgrupp muntlig stöttning 

(scaffolding) av pedagog för att kunna sammanfatta text med hjälp av berättelseansiktet 

(bilaga 5). I posttest klarar båda grupperna att sammanfatta gemensamt med hjälp av 

berättelseansiktet vilket är ett bra redskap för att hjälpa eleverna att sammanfatta text. 

Denna strategi tycks vara den mest konkreta för eleverna. För att kunna sammanfatta en 
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text behöver elever kunna uppfatta texten utifrån mikro- och makronivå för att förstå hur 

texten hänger ihop (Kamhi & Catts, 2014; Tjernberg, 2013). Berättelseansiktet hjälper 

eleverna få en överskådlig bild, ansiktet kan gynna elever med spatialt minne då det blir 

överblickbart med en början, mitten och ett slut vilket Pilonieta och Medina (2009) anser 

att genren fiction bör innehålla.  

 Vid sammanfattning av fakta bör ämnets viktiga information framhållas (Pilonieta och 

Medina, 2009). Alla elever i interventions- och kontrollgrupp är delaktiga i 

sammanfattningen, vid de två tillfällen som faktatext behandlas, även om några elever 

bidrar mer än andra.   

Talutrymmets förändring efter sex veckors reciprok undervisning  

 Elevernas talutrymme ökar från pre- till posttest, både i interventions- och kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen har större talutrymme än kontrollgruppen, både i pretest och 

posttest. Interventionsgruppens elever tar fler initiativ till samtal än kontrollgruppen där 

eleverna inväntar varandra och tar färre initiativ både i pre- och posttest. Största 

förändringen är elevernas respons på pedagogernas frågor men också hur de bygger 

vidare på varandras resonemang. En elev förändrar sitt talutrymme och sin respons då 

hen vid pretest inte visar eftertänksamhet i sina svar. I interventionsgrupp synliggörs hur 

en elev minskar sitt talutrymme från pre- till posttest. Vid pretest svarar eleven på alla 

frågor utan att egentligen tänka efter vad hen svarar på. Vid posttest är samma elev mer 

eftertänksam och funderar lite längre innan svaret kommer. Vid posttest har eleven 

förstått att frågorna hör till texten och använder tanketiden att fundera på svaret. Elever, 

främst andraspråkselever, behöver ägna mycket kraft för att förstå både språket och 

ämnesinnehållet vilket gör att djupförståelsen brister (Taube, 2007; Reichenberg, 2014). 

Elever med annan kulturell bakgrund kan ha svårigheter att skapa aktuella scheman då de 

kulturella förutsättningarna är nya och ovana (Höien & Lundberg, 2013). Därför tycks 

det som ett minskat talutrymme vara en fördel då det kan hänga samman med en positiv, 

kvalitativ förändring.  

 Lärarens tystnad kan också inverka på elevernas talutrymme. Tystnaden/tanketiden är 

längre för att ge eleverna mer talutrymme. Dessutom kommer följdfrågorna inte lika tätt 

inpå första frågan. Även vid pretest ges eleverna tanketid vilket vid detta tillfälle används 

till ovidkommande prat och även rörelse. Vid posttest-tillfället används tanketiden mer 

kreativt i riktning mot syftet. Taube (2007) och Reichenberg (2014) menar att vissa 

elever, främst andraspråkselever saknar det djup i språket som behövs för att förstå 

innehållet samtidigt som de ska förstå begrepp. Det blir tydligt de tillfällen de andra 

eleverna börjar spinna vidare på texten och på varandras tankar. Vid dessa tillfällen kan 

andraspråkselever avvakta med svaret. Elever som inte förstår innehållet kan hastigt gå 

vidare till annan diskussion och undvika aktuellt ämne.  

 Deltagarna i interventionsgruppen och kontrollgruppen är färre än i klassituationen. 

Detta bidrar till att större fokus från eleverna kan riktas mot text då det blir en lugnare 

arbetssituation. Den lugnare arbetssituationen bidrar till ökat engagemang och ökad 

förståelse vilket i sin tur leder till ökat talutrymme då talutrymmet ska fördelas på färre 
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antal elever. En utökad intervention på åtta eller tolv veckor kan möjligtvis öka resultatet 

av elevernas talutrymme mer, totalt sett så ökar eleverna, både i interventions- och 

kontrollgrupp, sin taltid under interventionens gång. Skillnaden i talutrymme kan bero på 

gruppernas sammansättning och elevernas relation till varandra. 

 Interventionsgruppen har större talutrymme än kontrollgruppen vid pretest. Utgångsläget 

bör vara jämnare då resultaten från läsförståelsetesten ligger till grund för 

gruppindelningarna och fördelas jämnt. Eleverna kan visa svagheter inom olika områden, 

och dessa elever kan ha hamnat i samma grupp, vilket kan vara en trolig anledning till att 

kontrollgruppen har lägre resultat i den respons de ger i posttest. Eleverna har likvärdiga 

resultat i DLS läsförståelsetest (Järpsten & Taube, 2013). Då inte testet mäter 

arbetsminne, koncentration, förmåga att ta metakognitiva perspektiv eller språkförståelse 

kan kontrollgruppens deltagare möjligtvis ha svagheter i någon eller några av nämnda 

områden. Barn med blandade lässvårigheter och specifika förståelsesvårigheter kan ha 

liknande svårigheter i hörförståelse som i läsförståelse (Kamhi och Catts, 2014). En elev 

i interventionsgrupp som har lågt talutrymme i pretest ökar sitt talutrymme till posttest. 

Läsförståelsesvårigheter kan innefatta svårigheter att förstå innehållet i en diskussion och 

därför inte kunna delta i samtalet. Elevens ökning av talutrymme kan ha förbättrats genom 

deltagande i interventionen då förståelsen tycks ha ökat. Eleven kan vara i ett tidigt skede 

i sin läsförståelseutveckling vilket Hulme och Snowling (2011) menar att stigande ålder 

ofta förbättrar elevens läsförståelse/hörförståelse. Läsförståelseförmågan kan ofta 

förutspås utifrån avkodningsförmåga och hörförståelse. I senare åldrar beror 

läsförståelsesvårigheter ofta på språksvårigheter (Hulme & Snowling, 2011). Elevens 

tystnad under de inledande interventionsträffarna kan bero på blyghet inför de övriga 

gruppmedlemmarna och pedagogen. Elevens relativt låga resultat, trots ökningen, kan 

indikera att texterna är för avancerade och skulle kunna delta mer aktivt om lättare texter 

väljs (Reichenberg & Lundberg, 2011). Elevens resultat kanske påverkas positivt av att 

delta i en ännu mindre grupp med endast en eller två elever (Palincsar & Brown, 1984). 

Metoden kan även tillgängliggöra undervisningen för eleven då reciprok undervisning 

har goda resultat även för elever i de lägre årskurserna (Pilonieta & Medina 2009).  

 Eleverna i studien har olika styrkor och svagheter där det talade språket kan vara en av 

svagheterna och i likhet med Clarke et al. (2010) kan svagheter i det talade språket ge 

effekt på ordförråd och ordförståelse då talat språk kan vara svårt att förstå och befästa i 

det dagliga arbetet i klassrumssituation. Elever med svag läsförståelse/textförståelse kan 

ha en underliggande muntlig svårighet. Dessa grupper gynnas av att ingå i reciproka 

textsamtal där ordförråd, ordförståelse, bildspråk/jämförelser tränas vilket kan jämföras 

med vår studie.  

Närvarons betydelse i relation till elevernas resultat 

 Närvaron vid de 15 tillfällen studien pågår kan ha betydelse för vissa elever som behöver 

tillgodogöra sig strategier för textförståelse medan den inte tycks göra någon skillnad för 

enskilda elever. Frånvaron är en tredjedel hos den elev i interventionsgrupp som bara ökar 
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två poäng från pre-till posttest i DLS-läsförståelsetest (Järpsten & Taube, 2013) vilket 

skulle kunna vara högre vid ökad närvaro.  

Elevernas förmåga att samtala med varandra efter sex veckors reciprok 

undervisning  

 I pretest samtalar interventions- och kontrollgruppen i högre utsträckning med 

pedagogerna än med varandra. Interventionsgruppen samtalar med varandra i högre 

utsträckning än kontrollgruppen i posttest. Interventionsgruppen håller sig till ämnet och 

bygger vidare på varandras kommentarer. Kontrollgruppens samtal berör inte alltid texten 

och de diskuterar utifrån enskilda ord. Förförståelse och intresse för texten är viktig vilket 

en del elever kan sakna. Intresset för ämnesområdet har betydelse för vilken förståelse 

läsaren uppnår menar Bråten (2008); Strömsö (2013). En del elever har hunnit utveckla 

strategier för att koppla sin tidigare kunskap till det lästa, kunna formulera slutsatser och 

lyssna till varandra för att vidareutveckla tankar medan enstaka elever inväntar andra i 

samtalet eller förblir relativt tysta. Med annan text kan resultatet ha ökat även för dessa 

elever. 

 Talutrymmet för eleverna ökar till sista tillfället. Både interventionsgrupp och 

kontrollgrupp är sammansatta av elever från olika klasser. Det främsta syftet med 

grupperna är att de utifrån deras staninevärde i DLS läsförståelsetest (Järpsten & Taube, 

2013) ska vara så jämnt fördelade som möjligt (figur 2). Eleverna i gruppen känner inte 

varandra så väl till en början. Detta kan jämföras med Dole et al. (1991) som menar att 

det sociokulturella sammanhanget, som läsningen sker i, spelar stor roll. 

Gruppsammansättningen kan alltså ha betydelse. Det tycks som de känner varandra och 

pedagogen bättre vid posttest.  

 Vad gäller elevernas mentala lexikon (Kamhi & Catts, 2014) där ny kunskap associeras 

med tidigare lagrad kunskap kan elev 331 i samtal med elev 238 i interventionsgrupp föra 

diskussionen vidare genom reflekterande och analyserande samtal (bilaga 6). I både 

interventions- och kontrollgrupp för eleverna diskussioner med varandra som bygger 

vidare på tankar utifrån texten, men alla elever deltar inte i dessa samtal. Det tycks som 

att diskuterande elever vänder sig till elever som de får respons ifrån och på så sätt kanske 

inte tysta elever bjuds in i samtalet på samma sätt. Hulme och Snowling (2011) menar att 

med stigande ålder ökar ofta elevens hörförståelse, vilket kan öka förmågan att delta i 

samtal. Vid de flesta tillfällen för interventionen vänder sig elever med sin respons till 

pedagogerna.  

 I vår roll som blivande speciallärare kommer vi att möta elever med bristande 

läs/textförståelse. I arbetet är reciprok undervisning en möjlig metod att använda för att 

ge eleverna strategier att förstå text. Strategier tycks ha god effekt för läsförståelsen hos 

elever. Pedagoger i skolan har olika utbildning och erfarenhet av undervisning i 

lässtrategier. De kan behöva stöttning av oss speciallärare i arbetet med elevernas 

utveckling till goda läsare. 
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Metoddiskussion  

 I vårt arbete med reciprok undervisning är lektionerna planerade i förväg tillsammans, 

av undertecknade, med läspauser och frågor. I de olika grupperna är det ofrånkomligt att 

diskussionerna spretar iväg åt olika håll varför samtalen i grupperna inte blir likadana. 

Förutsättningarna och underlaget för lektionerna är likvärdigt. Det finns ingen tydlig 

instruktion för reciprok undervisning. Det framgår också i en studie av Rosenshine och 

Meister (1994) som kritiserar metoden för dess brister då det är svårt att följa en given 

handledning. I de studier vi läst har antingen forskaren utfört undervisningen eller så har 

erfarna lärare fått handledning och träning innan studiens början. Vi har inte deltagit i 

någon handledning utan har utifrån den litteratur vi läst tolkat metoden. På så sätt kan den 

reciproka undervisningen tolkas på olika sätt och därför kan vi inte utesluta att resultatet 

kunnat bli ett annat av annan pedagog.  

 DLS läsförståelsetest (Järpsten & Taube, 2013) väljs då det är ett standardiserat och 

normerat test som är vanligt förekommande i skolor och även i den skola som studien 

utförs i. Olika läsförståelse/hörförståelsetest mäter olika saker, det vill säga att vissa 

läsförståelsetest kräver mer av elevernas avkodningsförmåga medan andra test kräver en 

bredare språkförståelse (Hulme o Snowling, 2011). I vår studie utesluts avkodningsdelen 

för att den inte ska bli avgörande för förståelsen för de elever som har låg 

avkodningsförmåga. Vissa elever kan ha en nackdel av att text och frågor läses upp för 

dem. På detta sätt blir det ett "klassens tempo" att förhålla sig till med start och stopp (ett 

ryckigt tempo under själva testförfarandet). Det kan vara så att de elever som har god 

avkodningsförmåga hade varit mer hjälpt av att läsa texten i testet själv. Valet finns att 

repetera texten igen under tiden som eleverna får tanketid. Vi bedömer efter vår 

genomgång av DLS läsförståelsetest att testet är lämpligt för vår studie. Testet har 

kryssfrågor och fyra svarsalternativ. Det gör att eleverna har 25 % chans att gissa rätt. Vi 

anser också att texten som testet utgår ifrån är både lämpligt lång och innehåller vissa 

delar som är lite svårare och som kan vara av utslagsgivande karaktär som ger oss 

information om vilka elever som visar på låg textförståelse och därmed lämpar sig för vår 

studie. Under interventionen väljer vi att läsa korta stycken mellan 70 till 270 ord för att 

få sammanhang i den berättande texten. Vissa delar i en text behöver mer uppmärksamhet 

och bearbetning.  

 Under interventionen byter vi ut uttrycket "svåra ord" Palincsar och Brown (1984) mot 

Reichenbergs och Löfgrens (2014) ”nya ord”. Med vår erfarenhet som klasslärare vet vi 

att små barn ibland har svårt att erkänna att något är "svårt". Istället brukar det ofta av 

eleverna benämnas som "tråkigt". I ett försök att kringgå detta tillfälle till missförstånd 

anammar vi istället uttrycket "nya ord". Tanken är att det ska kännas lättare för eleverna 

att erkänna att orden är nya och svåra för dem.   

 Enligt Pilonieta & Medina (2009) är det lämpligt att införa en strategi per vecka. I motsats 

till detta jobbar vi med alla strategier samtidigt eftersom det är svårt att läsa en skönlitterär 

text och endast fokusera på en strategi i taget samt att vi riskerar förlora många goda 

samtal. För att tydliggöra de olika strategierna använder vi oss av figurer. En spådam för 
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att förutspå, en apa (Nicke Nyfiken) för att ställa frågor till texten, en detektiv för att reda 

ut oklarheter och ett lasso för att sammanfatta det lästa. Det finns en risk att för mycket 

fokus ligger på de olika figurerna och vad de heter när frågorna ställs utifrån den aktuella 

strategin. Även om figurerna är presenterade vid flera tillfällen så frågar en elev: ”Men 

vad har apan med det här att göra?”. Om en del elever inte får det sammanhang i texten 

som eftersträvas utan inväntar vilken betydelse som apan eller detektiven har i berättelsen 

reduceras syftet med lektionen – att nå djupare läsförståelse. Efter upprepade förklaringar 

av strategikorten förstår eleverna tanken med respektive strategi bättre och vi kan lägga 

undan korten. Då räcker det att muntligt benämna strategierna, till exempel ”Tänk på 

spågumman”. 

 Den svåraste strategin av läsförståelsestrategierna är sammanfattning enligt (Komariah, 

Ramadhona, & Silviyanti, 2015); (Pilonieta & Medina, 2009) vilket vi i vår studie 

upplever motsatsen till. De andra strategierna upplever vi att eleverna tycker är svårare. 

Den gemensamma sammanfattningen underlättas av modellen Berättelseansiktet (bilaga 

5) då det är tydligt och konkret för eleverna var de viktigaste delarna ska fyllas i. 

Berättelseansiktet (bilaga 5) ger eleverna en bild att förhålla sig till och underlättar på så 

sätt för arbetsminnet och är lätt att plocka fram vid nästa tillfälle och repetera avsnittet.  

 De valda texterna innehåller många avsnitt som kan tolkas på olika sätt, därför är de 

lämpliga för diskussioner. Texterna upplevs dock ganska långa av några elever då de 

uttrycker detta muntligt. Textförståelse förutsätter att läsaren håller information man får 

under läsningen/lyssnandet i sitt arbetsminne och kopplar informationen för att bygga en 

inre bild från basen av texten. Dessutom skall läsaren/lyssnaren även använda 

arbetsminnet för att följa upp förståelsen under läsningen. Svag läsförståelse/hörförståelse 

kan vara avhängigt låg arbetsminneskapacitet, vilket kan förväxlas med svag förståelse 

(Bråten, 2008). Likaså kan eleverna med stark hörförståelse ha nytta av att få uppgifter 

eller information lästa högt för sig istället för att läsa dem på egen hand (Höien & 

Lundberg, 2013).  

 Vi skulle kanske ha tagit ännu enklare och något kortare texter till våra diskussioner. I 

de texter vi använder är kapitlen fristående i "Sandvargen". Kapitlen är långa med tanke 

på den tid vi avsätter för varje tillfälle (35 - 40 minuter). De kapitel som läses innehåller 

totalt 1169 respektive 1326 ord. Vi använder cirka sju till nio läspauser vid varje 

interventionstillfälle. "Sandvargen" är en text som innehåller många syftningar och 

filosofiska tankar som kan försvåra för eleverna. I övrigt är detta en text som är 

åldersadekvat och fängslande handling som inbjuder till många olika diskussioner varför 

vi väljer den. Då textens struktur har stor betydelse för förståelsen (Strömsö, 2013) kan 

denna text, med facit i hand, upplevas abstrakt för denna grupp elever. 

 De faktatexter vi presenterar för eleverna handlar alla om djur. Inför faktatextläsningen 

kartläggs elevernas förkunskaper i en mindmap för att efteråt kunna jämföra med de nya 

kunskaper de tillägnat sig genom textgenomgången. Skillnader i sammanställning av 

faktatext är att den består av viktiga fakta, inte viktig händelse som i skönlitteratur. 

Svårighetsgraden på faktatexterna är lagom och intresserar eleverna. Eftersom 
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interventionen endast pågår under sex veckor bedömer vi i efterhand att vi skulle ha 

fokuserat på enbart en genre.  

 Möjlighet finns att komma till tals och vidareutveckla varandras tankar och med fyra 

deltagare bör gruppen vara lagom stor då alla har möjlighet till talutrymme. För elever 

som inte diskuterar så mycket är gruppstorleken fortfarande för stor. Det finns också risk 

att en elev dominerar och de andra håller med. För en del elever kan det vara svårt att 

diskutera med fler än en i gruppen. I vår studie är eleverna jämbördigt indelade efter 

resultat i DLS läsförståelsetest. Då klasserna inte samarbetar dagligen, känner eleverna 

inte varandra och situationen blir ovan. Detta framkommer tydligt vid ett lektionstillfälle 

när endast åk 3 är närvarande. Diskussionerna blir djupare. Det kan också bero på att man 

som pedagog anpassar sin kommunikation med den grupp som undervisas.  

 Pedagogens egen modellering kan omedvetet påverkas av gruppen, om den är liten eller 

stor och den respons som eleverna ger. Respons på text kan också bero på vilken text som 

väljs och längden på det lästa stycket som ska diskuteras. Den reciproka metoden har 

prövats på större grupper som 15. I en stor grupp blir varje enskild elev mer anonym och 

kanske inte alltid framför sina åsikter, vilket även observeras i vår studie med endast fyra 

elever som flest. Då vi som testledare har möjlighet att styra elevernas talutrymme finns 

en risk att vi omedvetet påverkar resultatet. Detta kan även variera utifrån gruppens 

sammansättning och delaktighet vilket kan bidra till gruppernas olika resultat.  

 Ett litet elevunderlag gör enskilda elevers resultat starkt utslagsgivande vilket är ett 

generellt problem i små grupper och gör det till en utmaning att få ett rättvisande resultat. 

En elev som visar motvilja till deltagande i testsituationen i helklass vid pretest presterar 

låga resultat. Det låga resultatet avläses och eleverna lottas till kontrollgruppen. I 

november genomförs nytt DLS läsförståelsetest efter klassrumsundervisning och 

intervention. Då genomförs DLS läsförståelsetest i liten grupp med deltagare från samma 

årskurs. Det enskilda resultatet visar en ökning. Eleven skulle inte blivit aktuell för 

studien om hen deltagit aktivt vid första tillfället. Detta bidrar till att kontrollgruppen får 

högre resultat än förväntat vid posttest. 

 Vid längre tysta pauser från pedagogerna kan tanketiden utnyttjas till att starta en 

diskussion men den kan också användas till ovidkommande småprat. Elever i olika 

grupper kan ha olika koncentrationsförmåga och ork. Det blir en svår balansgång för 

pedagogerna att ha lagom långa textavsnitt och tankepauser som passar alla elever i 

gruppen.   

 För att återkoppla till Lundberg (2006, s 6) citat: ”Man tar gärna för givet att 

normalbegåvade läsare av sig själva borde komma underfund med hur man förstår en 

text. Men att verkligen förstå det man läser kan vara betydligt svårare än vad många 

föreställer sig”. Här har vi pedagoger en viktig del i elevernas lärande till god 

textförståelse. Eleverna har rätt till professionell undervisning.  

Vidare forskning 

 I vår studie har vi tagit del av artiklar om reciprok undervisning. Underlaget i 

undersökningarna har i huvudsak bestått av små grupper om mellan tre till fyra elever. I 
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klassrumssituation innebär undervisningssituationen betydligt fler elever och därmed 

både elever med god och svag läsförståelse. Därför vore det intressant att undersöka 

vilken effekt den reciproka undervisningen kan ha i klassrumssituation med 20-25 elever 

med olika bakgrund av lässvårigheter, annan kulturell bakgrund och i olika stadier i 

svensk skola idag. I dagsläget saknas en tydlig instruktion för reciprok undervisning, 

vilket även metoden har kritiserats för. Detta tycker vi är en förutsättning för att metoden 

ska få fäste i svenska klassrum. Skolverkets ”Läslyftet” utgår från den reciproka modellen 

och är en del i det viktiga arbetet med att främja elevers läsförståelse.  

 

Mari Eriksson och Ingela Eklund 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Hej!                                                                                                      2017-08-15  

   

Vi heter Mari Eriksson och Ingela Eklund och vi läser speciallärarutbildningen med 

specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling vid Umeå universitet och ska nu göra 

vårt examensarbete, 30hp.  

   

I examensarbetet vill vi utvärdera intensiv undervisning i textförståelse för elever som 

behöver extra stöd i sin läsutveckling. Vi kommer att genomföra en screening av 

läsförståelsen med alla elever i åk 2 och 3. De elever som har en svag läsförståelse 

kommer att erbjudas att vara med i en liten grupp som träffas 3 tillfällen/vecka under 

sex veckor den här höstterminen med fokus på textförståelse. Några av lektionerna i den 

lilla textförståelsegruppen kommer också att spelas in för att vi ska kunna analysera 

undervisningens upplägg. Syftet är att utvärdera om undervisning i liten grupp kan 

främja textförståelsen för elever med svag läsförståelse. Endast vi (Mari och Ingela) 

kommer att ha tillgång till materialet. Det inspelade materialet kommer endast att 

användas i denna studie och därefter raderas.   

   

För dig som vårdnadshavare är det frivilligt att ge samtycke till att ditt barn får finnas 

med i studien och delta i efterföljande läsförståelseintervention (för de elever som blir 

aktuella för det). Du kan också när som helst säga till att du inte vill att ditt barn ska 

ingå i studien och det kommer inte att påverka ditt barn på något sätt.  

   

Uppgifterna om ditt barn kommer endast att behandlas av speciallärarstudenter Mari 

Eriksson, Ingela Eklund och barnets lärare.   

   

Resultatet av studien kommer utmynna i ett examensarbete, där all information är 

avidentifierad och endast gruppens resultat kommer visas. Examensarbeten vid Umeå 

universitet publiceras på Umeå Universitetsbiblioteks plattform, Diva. Där finner man 

uppsatser och publikationer skrivna på Umeå Universitet.  

   

Vår handledare är Maria Levlin, Institutionen för språkstudier, Umeå Universitet. Om 

du har några funderingar om studien kan du kontakta oss Mari Eriksson 

(mari.eriksson@vindeln.se), Ingela Eklund (ingela.eklund@vindeln.se) eller vår 

handledare Maria Levlin (maria.levlin@umu.se).  

   

   

Tack på förhand!  

Vänliga hälsningar   

Mari Eriksson och Ingela Eklund  
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mailto:ingela.eklund@vindeln.se
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 Bilaga 2  

   

  

Blankett för samtycke angående deltagande i examensarbete om läsförståelse  

Återlämna denna blankett ifylld till klassläraren senast 29 augusti.  

Jag/vi har tagit del av information om examensarbetet angående läsförståelse och vet 

att:  

 Det är helt frivilligt att du som vårdnadshavare ger ditt samtycke för att delta i 

projektet.   

 Du kan som vårdnadshavare när som helst meddela att ditt barns resultat inte ska 

ingå i studien utan förklaring och utan att det kommer att påverka ditt barns 

situation på något sätt.   

 Ditt barns uppgifter kommer enbart att behandlas av speciallärarstudenterna 

Mari Eriksson och Ingela Eklund samt barnets lärare.   

 Resultatet från projektet kommer att publiceras i ett examensarbete, där ingen 

enskild deltagares resultat kommer att visas utan endast gruppens resultat.  

 Examensarbeten vid Umeå universitet publiceras på Umeå 

Universitetsbiblioteks plattform, Diva. Där finner man bl. a examensuppsatser och 

samtliga publikationer skrivna på Umeå Universitet.  

 Handledare är Maria Levlin, Institutionen för språkstudier, Umeå Universitet.  

   

Barnets 

namn:                  _________________________________________  
   

 JA, jag/vi samtycker till att vårt barn deltar i studien om läsförståelse  
  

   

 NEJ, jag vill inte att mitt barn deltar i studien om läsförståelse  

   

   

   

Ort och 

datum:                   ___________________________________________                         

             

   

Målsmans underskrift:                                       Målsmans underskrift:  

____________________________                  _________________________________

____  

   
  
  

Namnförtydligande:                                            Namnförtydligande:  

____________________________                   _________________________________

____  
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Bilaga 3 

Exempel på några olika lektionsplaneringar utifrån de olika strategierna.  

Frågorna är exempel från olika kapitel i boken ”Allhelgonamysteriet” av Helena Bross 

och Sonja Härdin.  

Exempel på frågor utifrån strategin förutspå  
 Om vi tittar på bilden tillsammans och kapitlet heter ”Dyster snuva”, vad tror ni 

det kommer att handla om då?  

 De har sett leriga fotspår och de har sett en mystisk man. Vad tror ni de kommer 

att göra nu?  

 Tror ni att de kommer att få lov att klä ut sig och låna hästarna?   

 Vad tror ni Moa, Simon och Linus kommer att hitta på?  

 Minns ni att vi läste förut att det sett speciella hjulspår tidigare på vägen i 

skogen när de var och red? Vad tror ni det här är för hjulspår?  
  

  
  

När ett kort stycke är läst och de vi diskuterat frågor utifrån andra strategier kan 

dessa frågor vara aktuella:  

 Vad tror ni Simon vill göra?  

 Vad kommer att hända nu, tror ni?  

 Vad får er att tro det?  
   

Exempel på frågor utifrån strategin klargöra (detektiven)  
 Vad tänker ni på när ni hör ljuskägla, kolsvart, vinden rasslar i träden?  
 (Följdfråga) Vilken skillnad hade det varit om det var solsken, en lätt vind och 
fågelkvitter?  

 Det känns som att Simon är glad. Hur vet vi det?  

 Jag förstår inte vad som säger mig att någonting kommer att hända? Vi läser om 

texten igen. (Läser om stycket). Upptäckte ni någon ledtråd till att det kommer att 

hända något?  

 Får ni någon bild i huvudet hur det ser ut?  

 Hur mycket får man skrämmas på Halloween?  

 Vem får man skrämma?  

 Klockan är halv tio. Är det morgon eller kväll?  

Denna strategi innebär också att läraren modellerar ibland för att reda ut oklarheter:  

 Jag tänker att mamma säger att mormor inte ska släppa ut Moa och Simon på 

hemska äventyr igen. Det, tänker jag, betyder att de varit ute på äventyr förr.  

Eller:  

 ”Plötsligt öppnades en port som ledde ner till underjorden”. Jag tänker att det är 

från fantasin. Hon som sitter i skolans källare och berättar det vill skrämma barnen. 

Vad får ni för bild av underjorden? (Kapitlet när barnen är på Halloweenfest på 

skolan och det är vuxna utklädda i skolans källare).  

Eller:  

 Jag tänker att det är rätt så kusligt där nere i källaren nu men Moa och Simon 

verkar förstå att det är på skoj. De verkar inte vara rädda.  

 ….”vill de aldrig sluta berätta”. Jag kan tänka mig att om man varit med om 

något liknande så vill man berätta om det om och om igen. Har ni varit med om 

det?  
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Strategin innebär också att reda ut nya ord:  

 Upptäckte ni något nytt ord?  

 Här upptäckte jag ett nytt ord – beundra. Hur kan vi veta vad det betyder? (ett av 

förslagen är att läsa om och försöka klura ut det med hjälp av sammanhanget).  

 Om vi inte vet vad en keramikverkstad är, hur kan vi då klura ut det? (Vad är en 

verkstad? Vad är keramik?)  

 Sonja ser tankfull ut. Hur är man då?  

   

Frågor utifrån strategin att kunna ställa frågor till texten, Nicke 

Nyfiken  
 Vilka skillnader var det hos mormor sedan Moa och Simon var här sist?  

 Vad tror ni Sonja menar när hon säger ”Men Linus, Hulta är väl ingen håla”?  

 Linus pappa berättade att gamla blev av med sina pengar. Hur menar han att det 

går till?  

 Varför lurar de äldre människor?  

 Vem tror ni sitter där i källaren?  

 Är det en man eller en kvinna? Varför tror ni det? (ej uttalat, men någon nynnar 

en liten melodi och plingar på en triangel).  

 Varför ser Linus så ledsen ut?  

 Vad tänker ni nu då?   

 Varför tror Simon det blir värre om han springer fram till Moa?  

 Vad gjorde Moa som var modigt?  

   
Frågor utifrån strategin att kunna sammanfatta, Lassot  
Till denna strategi använde vi oss av Berättelseansiktet (bilaga 5). I det hjälps vi åt att 

sammanfatta texten.  

 Vilka var huvudpersonerna?  

 I det här kapitlet var Moa, Simon och Linus – ja, var då? (miljö)  

 Vad kan man säga var den viktigaste händelsen i detta kapitel? (problem, som 

inte alltid är ett problem utan något trevligt)  

Efter det får eleverna berätta vad som hände först, och efter det, sedan, därefter och hur 

det slutade.  
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Bilaga 4  

Faktaböcker  
Vi börjar med att utforma en tankekarta om Grodor för att synliggöra det eleverna redan 

vet.   

När vi läser faktaböcker används främst strategierna ”Detektiven” och ”Nicke Nyfiken”  

Olika exempel:  

Detektiv:  

 Vad vet ni om grodor?  

 Vad har vi fått veta?  

 Hur länge dröjer det innan ägget kläcks?  

 Vad har hänt med ynglets kropp?  

   

Nicke Nyfiken:  

 Varför tror ni gälarna är borta nu?  

 Varför har de ingen svans nu?  

 Vad minns ni utifrån de bilder vi ser nu?  

   

Som sammanfattning fortsätter vi på tankekartan och fyller i ny kunskap med annan 

färg. Detta för att synliggöra hur mycket de kan tillsammans.   
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Bilaga 5 
 

Berättelseansiktet 
 
 
 
 
 

 Huvudpersoner          Miljö 

  
 

 
 
 
 
 
                        Problem 
                   eller händelse 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

         Början          mellan början Mitten     mellan mitten           Slutet 

            och mitten       och slutet 
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Bilaga 6   
  

Ped – Varför tror ni hon bara ville till granarna?  

328 – Hon orkar inte gå så långt  

331 – Jag vet hur det menas. Du fattar ju inte…  

328 – Hon vågar inte  

331 – Jag tror det är för hon vill att de ska hitta hon. Dom blir ju rädd varför hon är där 

och sover och sånt.   

Ped – Du tänker så …  

331 – Det är ju lätt  

Ped – och vad tyckte hon det var som Sandvargen inte förstod?  

331 – Det var jättelätta saker  

217 – att hon sparka på sanden  

328 – Det är ju som en stor skog med stora granar  

331 – Men det är ju för att hon ska…det är ju för att hon vill att dom ska hitta hon, för 

då blir det ”å, varför ligger hon här” och så…blir de ju som att dom gillar hon igen  

Ped – Spännande, vi fortsätter   

 

 

Litter  


