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Förord 

 

Jag vill tacka alla delaktiga i undersökningen: elever, föräldrar, arbetsledare och kollegor som 

stöttat mig vid genomförandet. Utan er hade denna studie varit svår att genomföra! Era positiva 

reaktioner men också konstruktiva kritik har hjälpt mig framåt i arbetet.  

 

Jag vill också framföra ett extra stort tack till min studiekamrat för delaktighet vid 

undersökningen, goda tips och idéer, intressanta diskussioner och reflektioner som har lett 

arbetet framåt. Det har varit en intressant och givande studie som har gett mig mycket 

kunskaper och inspiration inför mitt kommande arbete som speciallärare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title: “The letters jump”- to struggle with decoding and still understand what you are reading. 

Author: Maria Ek 

University of Umeå 

Department of Education 

Supervisor: Asbjörg Westum 

Examiner: Fredrik Karlsson 

 

Keywords: Poor readers, Structured text talks, Reading strategies, Reading comprehension, 

Commitment and Motivation. 

During the past decades, Swedish studies show that reading comprehension and skills in reading 

strategies have decreased. In secondary school for individuals with learning disabilities there 

has been a focus on care-taking rather than on comprehension in general, and on reading 

comprehension in particular. 

 

The purpose of this study was to investigate whether Reciprocal Teaching would increase 

reading comprehension and motivation among upper secondary school for individuals with 

learning disabilities.  The study presents how three 17-year-old pupils and their teacher, 

discussed expository fact texts during twelve lessons using the reciprocal method combined 

with power point-presentations to get the students to read more actively with interferences and 

reflections. The ambition was to make the structured text talks as interesting as possible with 

texts easy to read, technical aids, structure to make the students feel security when reading and 

to get committed pupils with an increased interest in reading. 

The results show an increase in motivation in reading, and the students were more prone to take 

an active part in discussions.  
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Introduktion/Bakgrund 

 

I svensk massmedia publiceras alarmerande rapporter om brister i kvaliteten i landets särskolor, 

samt nedgången i svenska elevers utveckling i läsförståelse. I Skolverkets rapport ”Kvalitet i 

särskola - en fråga om värderingar” (2001) dras slutsatsen att kommunaliseringen bidragit till 

försämringar inom landets särskolor. Att försäkra att undervisningen utgår ifrån läroplan och 

kursplan är rektorns ansvar, men i och med kommunaliseringen fick fler rektorer och lärare utan 

erfarenhet av särskola ansvaret för att verksamheten skulle fungera. Skolinspektionen kunde se 

att lärare som tidigare varit anställda inom landstinget lade större fokus på omsorg än lärande. 

Förutsättningar att nå en balans mellan trygghet och inlärning ligger i att de styrande på 

kommunal nivå tar ett större ansvar. De bör ha målinriktade strategier där de kontrollerar att 

lärande och undervisning är målfokuserad.  

 

Att samtala, lyssna, skriva och läsa är fyra begrepp inom språket, som är svåra att skilja från 

varandra (Lidberg, 2003). Begreppet flerstämmighet kom att spela en central roll i den 

Nationella kvalitetsgranskningen (Skolverket, 1999). Uppgiften inkluderade endast läs- och 

skrivförmågan, men i Skolverkets rapport utökade granskningsgruppen sitt mandat att även 

omfatta samtalet (Lidberg, 2003). Där framgår att det flerstämmiga klassrummet inte är så 

vanligt förekommande inom skolans verksamhet. Om det förekommer är det i förskolan eller i 

de lägre årskurserna. De är mycket ovanliga inom de högre grundskoleåren samt på gymnasiet 

(Lidberg, 2003).  

 

Elever på särskola, med lindrig utvecklingsstörning, har ofta svårigheter med såväl avkodning 

som läsförståelse (Van den Boos, Nakken & Houten, 2007). Läskunnighet och förmågan att 

förstå det lästa ordet är av stor betydelse för att bli socialt, kognitivt och emotionellt oberoende. 

Läsning och läsförståelse är starkt förknippat med intelligenskvot och det är vanligt att skolan 

accepterar att deras läsförståelse är svag. De här eleverna har inte erbjudits chansen att utveckla 

sin läsförståelse, genom att lära sig en teknik som utvecklar den metakognitiva processen, 

förmågan att ta kontroll över sina egna tankar och medvetenheten om den egna kunskapsnivån 

(Van den Boos m.fl. 2007).  

 

Svårigheter med läsförståelse finns även inom grundskolan och gymnasiet. Under det sista 

decenniet har svenska ungdomars läsförmåga och läsresultat oroat myndigheter och 

beslutsfattare. Resultaten är hämtade dels från internationella lässtudier som Programme for 

International Student Assesment (PISA, 2012), dels nationella studier (Skolverket 2003, 2005). 

Studierna visar på att elevernas läsförmåga har försämrats. Eleverna visar svårigheter att skapa 

inferenser vilket innebär att läsa mellan raderna och reflektera över det lästa. Resultatet visar 

också att elever som inte har svenska som sitt första språk, i genomsnitt har sämre resultat än 

elever med svensk bakgrund. 

 

Egna erfarenheter från skolenheten ledde fram till funderingar kring prioriteringsområden 

gällande särskoleelever på gymnasienivå. Det är snart tid att komma ut i det verkliga livet och 

eleverna behöver vara rustade så att de klarar sin egen vardag i så stor utsträckning som möjligt. 

Att läsa texter från myndigheter och landsting såsom försäkringskassa och läkare samt att läsa 

och förstå instruktioner till matrecept är viktigt för att bli en självständig individ som kan söka 

kunskap via media, internet och övriga informationskällor. Egna erfarenheter visar också att 

individen blir mer oberoende av stöd utifrån, stärker sitt självförtroende och lägger grunden till 

ett tryggare liv. 
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Att arbeta med läsförståelse och textsamtal mellan elever och lärare, utgör grunden för 

undersökningen. Reciprocal Teaching är en modell för strukturerade textsamtal utarbetad av 

Palincsar och Brown (1984). Begreppet ”reciprok” betyder ömsesidig, vilket allting bygger på i 

läsförståelsemodellen. Modellen är baserad på dialogen och samspelet med andra människor.  

 

I mitt yrkesverksamma liv har det visat sig att eleverna ofta inleder en läsperiod med 

engagemang och nyfikenhet, men har efter ett tag visat ointresse och bristande tålamod för 

texter, såväl faktabaserade som skönlitterära. De tappar fokus, blir okoncentrerade och börjar 

prata och störa klasskamraterna. Trots många års yrkeserfarenhet har ofta en osäkerhet vad 

beträffar deras egentliga förståelse av den lästa texten, uppstått hos mig. 

 

Vidare har erfarenheten visat att eleverna gärna vill ha gemensamma genomgångar och även få 

texten uppläst för att lättare förstå texten. Där kommer den sociala aspekten in och tyder på 

vikten av gemensamma samtal, mellan lärare och elever, för att öka förståelsen och 

motivationen. Min uppfattning hittar stöd i det sociokulturella perspektivet, som förespråkar 

lärande i en social gemenskap.    
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Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med undersökningen är att se om läsförståelsen samt motivationen hos en grupp 

särskoleelever på gymnasieskolan ökar genom att arbeta med Reciprocal Teaching.  

Syftet och forskningsfrågorna sammanfaller. 
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Teori 

Läsförståelse     

En aktiv läsning förutsätter att personen är medveten om sin tankeprocess och sitt eget lärande, 

det vi kallar metakognition (Reichenberg & Lundberg, 2008). Det innebär att öka 

medvetenheten om den egna inlärningssituationen och sin egen förståelse av den lästa texten. 

Medan vi läser kan vi tolka om vi förstår eller inte förstår det vi läser. Om vi inte förstår måste 

vi gå tillbaka i texten, eventuellt stryka under och slå upp ord. Det är av yttersta vikt att elever 

tränas i aktiv läsning för att öka både förståelsen och ordförrådet (Reichenberg & Lundberg, 

2011). 

Många pedagoger tror att läsförståelsen ökar bara eleven fortsätter att läsa, men det är inte 

tillräckligt (Taube, 2000, Reichenberg, 2009). Många elever behöver lära sig strategier för att 

öka läsförståelsen. Framförallt gäller det elever med utvecklingsstörning. Precis som de lär sig 

att avkoda en text behöver de tränas i att förstå vad de läser. Det är lärarens uppgift att erbjuda 

en stimulerande lärmiljö och därigenom öka intresset för att fortsätta att läsa (Reichenberg, 

2009). Det är det som är grunden för alla ämnen i skolan, att förstå det vi läser. Författaren 

poängterar också skolans ambitioner att testa elevers tekniska färdigheter och elever med 

specifika lässvårigheter. Dessa svårigheter, som dyslexi, får mycket uppmärksamhet. Skolan 

arbetar hårt för att underlätta skolgången för de eleverna. Skolan anpassar däremot inte sin 

undervisning för att öka läsförståelsen (Reichenberg, 2009). I läroplanen står det att läsa om 

vikten av analytiska, kritiska och reflekterande lässtrategier. Det gäller inte enbart undervisning 

i det svenska språket utan löper som en röd tråd genom hela läroplanen. Det är viktigt att ha en 

viss förförståelse, att lära sig skillnad mellan djupläsning och sökläsning samt metakognition 

vilket innebär att man måste bli medveten om att man inte förstår en text (Reichenberg & 

Lundberg, 2011). Läsförståelse definieras som en process där orden behöver få en innebörd. 

Utmaningen är att lista ut hur tryckta bokstäver representerar ord och hur man ska integrera ny 

information med gammal (Snow & Sweet, 2003). 

 

 

Reciprocal Teaching 

Lärarna måste få kunskaper i att leda textsamtal. I lärarutbildningen ska ingå hur vi undervisar i 

textsamtal (Reichenberg, 2008). Författaren pekar också på vikten av tidiga textsamtal i 

grundskolan. I år tre bör eleverna börja tränas i den här formen av undervisning. Då är det 

inledningsvis viktigt att träna dem att svara på inferensfrågor samt halvöppna frågor. Barn och 

ungdomar har ett behov av struktur och kontinuitet i undervisningen, samt en modell för hur de 

ska lära sig läsförståelse (Reichenberg, 2011). 

 

Samhället har ett uppdrag när det gäller barns och ungdomars språkutveckling (Lidberg, 2003). 

Flerstämmighet i klassrummet är av yttersta vikt för inlärningen. Där får olika individers 

stämmor och yttranden komma till tals. Eleverna blir tagna på allvar och erbjuds möjlighet att 

konfrontera sina idéer och uppfattningar med andra elevers och vuxnas. Det finns också en 

mottagare till det som yttras i tal eller skrift, vilket betyder mycket för elevens fortsatta 

engagemang. Drivkraften i samtalet är att det finns olika uppfattningar kring yttrandena och att 

det ena yttrandet bygger på ett annat (Lidberg, 2003). Det är olikheterna mellan de olika 

individerna som är grunden för förändring och utveckling. Motsatsen till flerstämmighet i 

klassrummet är enstämmighet, där det auktoritära och normativa ordet råder. I det enstämmiga 
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klassrummet sker inga reflektioner eller tillbakablickar. Där sammanfattas inte texter, samtal 

eller uppfattningar med egna ord för att skapa en djupare förståelse (Lidberg, 2003). 

 

I dialogen behandlas tidigare erfarenheter likväl som förväntningar om framtiden (Haas Dyson, 

1997). Även upplevelser av musik, bilder, konst, dramatiseringar, skönlitteratur, samtal och 

filmer är viktigt. Tillsammans bidrar de till att påverka det dialogiska samspelet mellan 

människor (Haas Dyson, 1997). 

 

I olika kulturer och under olika tidsepoker har skolan haft olika fokus på undervisningen. Den 

skolundervisning som växte fram under artonhundratalet, ställde inte mycket större krav än en 

reproducerande läs- och skrivförmåga (Isling, 1998). Inträdet av TV och massmedia de senaste 

40 åren har däremot förändrat fokus. Med det stora informationsflödet vi har idag ställs krav på 

att sovra, bearbeta samt värdera information. Vi måste vara aktiva medskapare av den värld vi 

befinner oss i (Isling, 1988). 

 

Två av Reichenbergs studier 

Endast ett fåtal studier där lindrigt utvecklingsstörda har deltagit i en undersökning med 

strukturerade textsamtal har genomförts såväl nationellt som internationellt. Lundberg och 

Reichenberg (2011) har i en studie låtit elever i grundsärskolan arbeta enligt två olika modeller 

för strukturerade textsamtal. Hälften av eleverna fick öva läsförståelse enligt ett 

inferensträningsprogram och hälften fick öva enligt Reciprocal Teaching. Eleverna testades före 

och efter undersökningen. Forskarna såg en tydlig ökning i läsförståelse hos eleverna, oavsett 

vilken modell de arbetade enligt (Reichenberg & Lundberg, 2011). Grunden för ett bra 

textsamtal är att alla elever får delta i dialogen och elevernas talutrymme bör vara större än 

lärarens. Undersökningen visade däremot att de elever som arbetade enligt Reciprocal Teaching 

i större grad ställde egna frågor och reflekterade mer över texten än de som arbetade enligt 

inferensträningsprogrammet (Reichenberg & Lundberg, 2011). 

 

Reichenberg (2008) beskriver också den undersökning hon gjorde bland 17-åriga studenter på 

en gymnasieskola i Sverige. Studien visar en jämförelse mellan sex lärare och deras studenter 

som samtalar om faktatexter i ämnena samhällskunskap och vårdkunskap. Samtalen skedde i två 

olika grupper, en med traditionell helklassundervisning och en i mindre grupper där 

strukturerade textsamtal användes (Reichenberg, 2008). Majoriteten av eleverna kom från 

yrkesprogram och flertalet av dem var svaga läsare. Textsamtalen videofilmades och 

transkriberades. Under de traditionella lektionerna ställde läraren faktafrågor kring texten och 

eleverna blev tvungna att hämta information från texten för att kunna svara på frågorna. 

Eleverna gjorde inga inferenser eller reflektioner över texten. Lärare som arbetade med den 

traditionella metoden trodde att eleverna hade större förståelse av texten än de hade i 

verkligheten (Reichenberg, 2008). Det var svårare att se om eleverna hade en djupare förståelse, 

eftersom de oftast letade svaren i texten och använde samma formulering. Läraren nöjde sig 

med de svaren.  

 

Resultatet visade att med hjälp av strukturerade textsamtal hade lärarnas frågor till eleverna 

förändrats. Faktafrågorna hade minskat och istället hade inferens- och halvöppna frågor ökat. 

Studenterna läste mer aktivt med strukturerade textsamtal. Eleverna visade mer engagemang 

och hade fler idéer om texten samt använde fler inferenser och reflektioner (Reichenberg, 2008). 

Eleverna interagerade mer aktivt med varandra och visade att de kunde läsa mellan och bortom 

raderna. Efter en tid med strukturerade textsamtal ökade elevernas deltagande och 
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diskussionerna blev intressantare. Lärarna som arbetade enligt modellen var mer 

uppmärksamma på var i utvecklingen eleverna befann sig, eftersom diskussionerna visade om 

eleverna hade förstått handlingen i texten (Reichenberg, 2008).  

 

Strategierna 

Inför utvecklingen av Reciprocal Teaching studerade Palincsar och Brown (1984) forskning 

som pekar på vilka kognitiva aktiviteter som bidrar till god läsförståelse. Det resulterade i sex 

punkter av betydelse för inferensläsning: 

 

1. Ha målet med läsningen klart för sig. 

2. Vara medveten om att jag förväntas aktivera förkunskaper vid läsning av en text. 

3. Kunna skilja på viktig och mindre viktig information i texten. 

4. Kunna förhålla sig kritisk till textinnehållet. 

5. Kunna styra och kontrollera sin egen förståelse (metakognitiva insikter). 

6. Kunna tolka och göra förutsägelser. 

 

Utifrån forskningsresultatet utarbetade de en modell för strukturerade textsamtal, ”Reciprocal 

Teaching”. De valde ut fyra strategier som motsvarade de sex punkterna ovan (Palincsar & 

Brown, 1984). Syftet med strategierna är att uppmuntra eleverna att delta aktivt och att de ska få 

ett metaperspektiv på sitt eget lärande och tänkande, de ska bli medvetna om att de ska läsa och 

lyssna aktivt på texter (Palincsar & Brown, 1984). Varje strategikort har en symbol och stödord 

eller fraser som kan hjälpa eleven att komma igång. De olika symbolerna är: 

 

Spådamen: Att förutspå eller förutsäga handlingen. Med hjälp av titel och illustration ska 

eleverna försöka ställa hypoteser om handlingen, samtidigt som de gör inferenser. De ska också 

kunna dra slutsatser utifrån sina förkunskaper som blandas med ny information från titeln. På 

kortet finns stödord som: Jag tror att texten handlar om… därför att… 

 

Nicke Nyfiken: Att ställa frågor före, under och efter läsning av texten. Eleverna ska tränas i att 

skilja det viktiga från det oviktiga. När eleverna ställer frågor kan läraren se om de har förstått 

texten. På kortet finns stödord som: Var? När? Hur? 

 

Sherlock Holmes: Försöka reda ut oklarheter som svåra ord och syntaxer. Stödord: Jag förstår 

inte... Läsa om och om igen…Använd ordbok… 

 

Lucky Luke: Försöka sammanfatta texten med egna ord. Stödord: Det viktigaste i texten är…      

I början av texten står det…I mitten av texten  står det… I slutet av texten står det… 

 

Läraren delar upp texten i flera små textremsor så att inte elevernas minne belastas allt för hårt 

(Reichenberg & Lundberg, 2011). Läser de en lång text som de sedan ska svara på frågor till, 

har de ofta glömt vad som hände och det blir svårt att få igång ett samtal. Läraren tänker under 

samtalets gång högt och eleverna får möjlighet att reflektera kring texten. Läraren ger exempel 

på hur man förutspår, ställer frågor, reder ut svåra partier och sammanfattar texten med 

utgångspunkt i strategikorten (Reichenberg & Lundberg, 2011). Övningarna är till en början 

lärarstyrda. Eleverna får träna på de olika strategierna tills de känner sig säkra på dem. Lärarens 

roll är nu att stärka eleverna i sin uppgift. Feedback i form av: Du ställde en intressant fråga… 

Du gjorde en intressant reflektion… Det var en detaljrik sammanfattning…Läraren berättar att 

det finns två knep att ta till för att lista ut om man har förstått en text: Försök återberätta texten 
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med egna ord och försök räkna ut vilka frågor som skulle komma på ett prov (Reichenberg & 

Lundberg, 2011). 

 

 

Texter 

Vid val av texter är det viktigt att studera en texts läslighet och läsbarhet (Reichenberg & 

Lundberg, 2011). Vid läslighet studeras textens layout, typsnitt och teckensnitt. Textens layout 

innebär placeringen av de olika textdelarna som löpande text, faktarutor och fotografier. 

Typsnitt med seriffer gör att det blir enklare att identifiera enskilda ord i löpande text. Serifferna 

binder ihop bokstäverna till en helhet. Ett bra teckensnitt är tolv punkter i löpande text medan 

svaga läsare kan behöva större text. En text med god läsbarhet innehåller  språkliga drag som 

gör texten lättare att förstå (Reichenberg & Lundberg, 2011). Texten bör också innehålla en 

rimlig informationsmängd och ett bra ordval. För att tolka en texts läsbarhet finns formler, s k 

Läsbarhetsformler.  Den svenska pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson blev 1968 

upphovsman till LIX-formeln (Reichenberg & Lundberg, 2011). Ett svenskt läsbarhetsindex, 

kallad LIX, visar på en texts genomsnittliga meningslängd och andelen ord som har fler än sex 

bokstäver. Om en text får ett index under 30 är den mycket lättläst och lämplig som barnbok. Ett 

index på 30-40 räknas som lättläst. Som exempel kan skönlitteratur och populärtidningar räknas 

in i den här kategorin. 40-50 visar på medelsvår text, 50-60 svår text och 70-80 mycket svår 

text, som byråkratsvenska. Texten ska väljas ut med stor omsorg.  Den ska, förutom att ha hög 

grad av läsbarhet och läslighet, vara intressant och inte ställa alltför höga krav på elevernas 

förkunskaper (Reichenberg & Lundberg, 2011). 

 

 

Motivation 

Motivation är mycket viktigt vid all form av inlärning (Williams, Burden & Lanvers, 2002). 

Den inre motivationen handlar om attityd till läromedel, ämnesområde och uppfattning om sin 

egen förmåga till inlärning. Den yttre motivationen handlar om lärares, klasskamraters och 

föräldrars delaktighet och inställning till uppgiften. Utan såväl inre som yttre motivation tappar 

eleven engagemang vilket medför sämre tankeverksamhet och läsförståelse (Williams m.fl. 

2002). Motivation till uppgiften medför ökad inlärning och betydelsen i val av arbetsmetod, 

material och lärmiljö är stor. Återkommande misslyckanden leder till meningslöshet och ovilja. 

Att tappa motivationen för läsning innebär en begränsad möjlighet till utveckling inom 

läsförståelsen (Reichenberg & Lundberg, 2011, Taube, 2000). 

 

Elever som vid upprepade tillfällen misslyckas med att förstå texter, tar på sig skulden för sin 

oförmåga och slutar läsa. Det är därför viktigt att läraren väljer texter som passar eleverna och 

att texternas innehåll lockar eleverna till läsning, har rätt svårighetsnivå och är pedagogiska 

(Reichenberg, 2009). 

 

Envägskommunikation inom alla skolformer begränsar elevernas inlärning och engagemang 

(Van den Boos m.fl. 2007). De bör få känna delaktighet, få större talutrymme, öka kunskapen 

kring sin egen metakognitiva förmåga och på så vis öka motivationen till inlärning. Eleverna 
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ska känna en mening med sitt ibland mycket hårda arbete för framgång (Van den Boos m.fl. 

2007). 

 

Som undervisande lärare i läsförståelse är det viktigt att förmedla strategier som lockar och 

stimulerar eleverna till läsning (Harris & Hopkins, 1999). De menar också att styrdokument som 

läro- och kursplaner har en mycket liten inverkan på förändring och förbättring av lärmiljön.   

Däremot skapar bekräftade och effektiva lärare, som har stöd av pedagogiskt engagerade 

kollegor och skolledare, starka och effektiva lärmiljöer (Hargreaves, 1993). Författaren hävdar 

att samarbete och kollegialitet är vapen mot osäkerhet, skuldkänslor, cynism och utbrändhet. 

Motiverade lärare skapar i sin tur motiverade elever (Hargreaves, 1993). 

 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Läraren har en stor roll i processen att utveckla elevernas förståelse av lästa texter (Vygotsky, 

1978). Lärande bygger på interaktion vilket är grundstenen för människans utveckling och det är 

den sociala miljön som bidrar till att utveckla individens handlingar. Möjligheterna till samspel 

är betydande för att ge en så bra lärmiljö som möjligt. Samtalen sker i en social miljö där skolan 

har en stor roll (Vygotsky, 1978). Det är just den dialogen, i samspel med människor med olika 

bakgrund, förkunskaper och intresseområden som utvecklar människan. Genom att få 

utmaningar och interagera, beskriva med egna ord och sammanfatta resonemanget utvecklas 

människan och får en djupare förståelse och kunskap i ämnet. Mänskligt tänkande skapas 

samtidigt som människan lär sig ett språk. Processen startar tidigt hos de barn som växer upp i 

ett socialt umgänge (Vygotsky, 1962, 1978). 

 

På ett liknande sätt beskrivs samtalets betydelse för inlärning. Läsförståelse består av  tre 

byggstenar: 1. Läsaren  2. Texten  3. Aktiviteten. (Snow & Sweet, 2003). Dessa tre byggstenar 

uppstår i ett sociokulturellt sammanhang som är skapat och skapas av omständigheter som 

bottnar i socio-ekonomisk bakgrund, etnicitet, grannskap, skolans kultur samt 

undervisningsgrupp (Snow & Sweet, 2003). 
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Metod    

Eftersom syftet inte är att ge en tydlig lösning används fallstudier som metod. Det studerade 

fallet är en grupp särskoleelever som studerats vid tolv tillfällen. 

Eftersom undersökningsgruppen endast bestod av tre elever som deltog i tester och 

strukturerade textsamtal, är det svårt att dra säkra slutsatser. Genomförda intervjuer och 

observationer visar på en kvalitativ studie. Att avgöra om studien kunde utföras någon 

annanstans i Sverige med liknande resultat, generalisering, kan vara svårt på grund av 

undersökningsgruppens storlek. 

Reliabilitet handlar om kvalitet, mätnoggrannhet och tillförlitlighet. Validiteten handlar om att 

mäta det som var tänkt att mäta (Stukát, 2005). Min tolkning är att tester gjorda före och efter 

undersökningen visar på en hög reliabilitet. Beträffande validiteten, att mäta det jag verkligen 

ville mäta, är validiteten hög vad gäller testresultat. Motivation är svårare att mäta men genom 

observationer och intervjuer kunde validiteten fastställas. 

 
Studien har ett sociokulturellt perspektiv med samtalet och det sociala samspelet i fokus. Såväl 

Vygotsky (1978, 1962) som Lidberg (2003) framhäver de sociala fördelarna som leder till ökad 

inlärning. Individen strävar efter att bli lika duktig som de andra, lära från varandra och 

inspireras av varandra vilket är kärnan i det sociokulturella perspektivet (Lidberg, 2003). 

Arbetsmetoden i undersökningen förenar Palincsar och Browns modell om strukturerade 

textsamtal med användandet av power point-presentationer för att öka motivationen hos en 

grupp särskoleelever på gymnasiet. Power point-presentationerna används dels för att 

förtydliga de olika symbolerna, dels för att ersätta textremsor. Texterna som lästes låg i stället i 

en power point-presentation där innehållet också kunde förstärkas med bilder.  

 

Deltagare 

I studien ingår tre elever på en gymnasiesärskola. Eleverna är vid undersökningstillfället 17 år. 

De studerande är svaga läsare såväl vad gäller avkodning som läsförståelse. En av eleverna är 

tvåspråkig. Jag ingår i undersökningen i egenskap av lärare samt ansvarar för min undersökning 

tillsammans med en kollega. Vår uppgift är att tillsammans planera lektionerna, och att 

observera för att se utvecklingen hos eleverna, vad gäller engagemang och inlägg i samtalen. 

Arbetet har genomsyrats av Forskningsrådets etiska principer (2002):  

 Informationskravet: Innan undersökningen informerades föräldrar såväl skriftligt som muntligt 

om vikten av god läsförståelse samt vald arbetsmetod. I brevet framgick elevens och förälderns 

anonymitet, konfidentialitet och rätt att dra sig ur.  

Samtyckeskravet: I brevet till elev och vårdnadshavare framgick en förfrågan om önskan att 

delta. Svaren på förfrågan skedde muntligt. Samtliga var intresserade att ta del av under-

sökningen. 

Konfidentialitetskravet: Det framgick även att uppgifter om deltagare i undersökningen kommer 

att förvaras oåtkomligt för obehöriga. Resultaten ska presenteras på ett sätt som gör det omöjligt 

att lista ut vilka deltagarna är. 

Nyttjandekravet: Information om att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får 

användas i forskningssyfte framgick. 
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Testmaterial 

Innan undersökningen inleddes, genomfördes tester för att se hur eleverna låg till vad gäller 

avkodningsförmåga och läsförståelse. Efter avslutad undersökning gjordes samma tester för att 

se om det hade skett någon förändring i resultaten. 

Större intervjuer, utöver de som gjordes kontinuerligt efter varje lektion, genomfördes för att ta 

reda på elevernas syn på de strukturerade textsamtalen och vilket stöd de har utgjort för 

elevernas förbättring och utveckling av inferensläsning. Efter varje avslutad lektion fick 

eleverna utvärdera lektionen. Nedan följer en presentation av de olika testmaterialen: 

Läskedjor, Christer Jacobsson (2011), bestående av delarna Teckenkedjor, Ordkedjor och 

Meningskedjor. 

Teckenkedjor: Deltestet Teckenkedjor syftar till att uppskatta elevens visuo-motoriska snabbhet. 

Det vill säga elevens förmåga att via hjärnan samordna öga och hand. Uppgiften ställer inte 

några krav på läsförmågan. Eleverna ska särskilja grupper av versaler, gemener och siffror 

genom att markera avgränsningarna med ett streck. Teckenkedjorna består av fyra kedjor, tex: 

BCY354utgRG. Den maximala råpoängen för deltestet Teckenkedjor är 60. 

Ordkedjor: Deltestet syftar till att få en uppfattning om elevernas avkodningsförmåga. Testet 

ställer relativt låga krav på läsförståelse. Deltestet Ordkedjor består av fyra ord i varje kedja. 

Eleven ska urskilja ord som kan vara adjektiv, substantiv, verb och räkneord genom att markera 

avgränsningarna med ett streck. Tex: hejmatsnödag. Den maximala råpoängen för deltestet 

Ordkedjor är 60. 

Meningskedjor: Deltestet syftar till att få en uppfattning om elevens ordavkodning, men också 

elevens semantiska och syntaktiska förmåga vid läsning. Det vill säga elevens förmåga att förstå  

ords betydelse och uppbyggnad samt förstå ords kombinationer för att bilda en sats eller 

mening. Deltestet består av fyra meningar, utan inbördes relation, som är sammanskrivna i 

längre kedjor. Varje mening omfattar två till tio ord. Elevens uppgift är att med ett streck 

markera var gränserna mellan de sammanskrivna meningarna går, var det egentligen skulle ha 

varit en punkt. Meningarna ska vara språkligt korrekta för att ge poäng. Den maximala 

råpoängen för deltestet Meningskedjor är 80. 

SL40, Hellquist, Magnusson och Naucler, (1997): Meningsläsningsprov. Avsikten med proven 

är att samla information om elevers läsnivå och läsutveckling i årskurs 3-5. Testet mäter även 

läsförståelse. Uppgiften är att läsa en mening och sedan välja vilken av de fem tillhörande 

bilderna som passar bäst till texten. Den maximala råpoängen är 40. 

DLS, Järpsten (2011): Läsförståelse: Testet syftar till att få en uppfattning om elevens förståelse 

av den lästa texten. Eleven läser en text och svarar sedan på tillhörande frågor. Det finns tre 

olika typer av frågeställningar med olika svarsformer. Ett alternativ är där eleven ska välja svar 

utifrån olika alternativ A-D. Det andra är att skriva ner svaret och det tredje är att nummerordna 

givna alternativ för vilken ordning händelsen kommer i texten. Kommer händelsen först skriver 

eleven en etta, kommer den sist skriver eleven en tvåa osv. Den maximala råpoängen för 

sammanlagda deltest är 47. 
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Texter 

De texter som användes vid undersökningen bestod av faktatexter, tagna ur: Vargen (Jansson, 

2006) och nyhetstexter tagna ur ”8 sidor”.  Intresseområden och aktuella händelser avgjorde val 

av texter. Alla texter LIX-ades för att se läsbarhet vilket gav ett resultat mellan 31 och 39. 

Texterna räknas som lättlästa.  

 

Tillvägagångssätt 

Varje lektion inleddes med en repetition av föregående lektion för att eleverna skulle bli 

påminda om de olika strategier som användes för att skapa en förståelse av de texter vi läste. En 

power point-presentation med olika symboler för de fyra strategierna (Palincsar & Brown, 

1984) visades. Vi valde att byta ut tre av fyra strategier till figurer som var mindre barnsliga och 

kändes mer intressanta och aktuella för eleverna. En spådam med en spåkula framför sig behöll 

vi som figur.  Damen uppmuntrade eleverna att se framåt, att försöka se in i boken och dess 

handling. Frågor som ställdes: Vad tror du att den här boken kommer att handla om? Hur kan vi 

ta reda på vad en bok handlar om? Eleverna gissade och samtalade kring eventuella handlingar i 

boken. Vi pratade också om bokens baksida där man på ett enkelt sätt kan ta reda på handlingen. 

Vi får se vad som händer, sa läraren och läste vidare. På så sätt introducerades första symbolen 

och textavsnittet i faktaboken. Vid nästa tillfälle introducerades nästa symbol en nyfiken lärare 

som ersatte Nicke Nyfiken. Läraren ställer frågor för att lära sig mer och komma djupare in i 

texten. Frågor som inleds med vad, när, hur och varför ställdes. Eleverna uppmuntrades att 

ställa frågor till texten. Detektiven ersatte Sherlock Holmes, och den presenterades vid andra 

tillfället. Detektiven använder sitt förstoringsglas för att tydligare hitta ledtrådar och därigenom 

förstå texten bättre. Frågor eller påståenden som yttrades: Jag förstår inte det här! Kan någon 

förklara det här för mig? Paralleller till detektiver och poliser som löser fall i samhället gjordes, 

för att öka förståelsen och motivationen. Vid fjärde lektionen presenterades den fjärde och sista 

symbolen, en same med lasso ersatte Lucky Luke. Vi pratade om renskötsel och varför de 

använder lasso. De fångar och samlar in renar som ska märkas. På samma sätt ”samlar vi in” 

eller sammanfattar texten för att beskriva vad som händer för att sedan dra slutsatser. 
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Resultatredovisning  

Det finns många anledningar till att svaga elever har svårigheter att förstå den text de läser 

(Reichenberg & Lundberg, 2011). Det kan bero på svårigheter att avkoda, begränsat ordförråd 

och bristande förförståelse. Detta leder ofta till passiv läsning och eleven tappar motivation för 

uppgiften. För att utveckla en aktiv lässtrategi krävs att eleven får de nödvändiga verktyg som 

krävs. Förkunskaper är viktiga för att fylla ut luckor i texten. Att läsa mellan raderna och 

reflektera över sin läsning är nödvändigt för att få en förståelse för det lästa ordet (Reichenberg 

& Lundberg, 2011). 

 

Testresultat  

 

Tabell 1. Testresultat gjorda före strukturerade textsamtal.  

Resultaten anges i antal rätt/ möjliga antal rätt. 

 
     

 Elev 1 Elev 2 Elev 3 Medelvärde 

Teckenkedjor 21/64 17/64 15/64 

 

17,6 

Ordkedjor 18/64 16/64 13/64 15,6 

Meningskedjor 32/80 6/80 3/80 13,6 

Läsförståelse DLS 40/47 23/47 38/47 33,7 

Läsförståelse SL40 38/40 34/40 37/40 36,3 

 

 

Teckenkedjor: Det gav ett medelvärde på 17,6. En av eleverna hade bättre resultat än 

medelvärdet. 

Ordkedjor: Resultaten gav ett medelvärde på 15,6. Två av eleverna hade bättre resultat än 

medelvärdet. 

 

Meningskedjor: Det gav ett medelvärde på 13,6. En av eleverna låg betydligt över medelvärdet 

medan två av dem låg betydligt under medelvärdet. 

 

DLS: Läsförståelseuppgift som gav ett medelvärde på 33,7. Två av eleverna hade bättre resultat 

än genomsnittet. 
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SL40: Läsförståelseuppgift som gav ett medelvärde på 36,3. Två elever hade bättre resultat än 

genomsnittet. 

 

 

Tabell 2. Testresultat gjorda efter strukturerade textsamtal. 

Resultaten anges i antal rätt/möjliga antal rätt. 

 

     

 elev 1 elev 2 elev 3 medelvärde 

Teckenkedjor 23/64 19/64 18/64 20,0 

Ordkedjor 13/64 20/64 20 17,7 

Meningskedjor 26/80 4/80 7/80 12,3 

Läsförståelse DLS 32/47 24/47  37/47  31,0 

Läsförståelse SL40 34 33 38 35,0 

 

 

Efter en intensiv fyraveckorsperiod med strukturerade textsamtal tre gånger i veckan, gjorde 

eleverna om samma tester. Medelvärdet steg på alla deltest som kontrollerade elevens 

avkodning. Test som avsåg att bedöma elevens läsförståelse visade på lägre medelvärde än 

första tillfället. Nedan följer en tolkning av varje enskild elevs testresultat. 

 

Elev 1 höjde sina resultat på delprovet Teckenkedjor, men sänkte resultatet på övriga deltest. 

Sänkningen är synbar inom såväl avkodningsförmågan som läsförståelsedelen. 

 

Elev 2 höjde resultaten på deltesten Tecken-, Ord- och Meningskedjor men sänkte resultaten på 

läsförståelsetestet. 

 

Elev 3 höjde resultaten på samtliga deltest.  

 

 

Elevintervjuer utförda efter strukturerade textsamtal 

Läsvanor och läsintresse 

Efter samtal med eleverna kring deras läsvanor framkom det att alla tre har varit omgivna av 

böcker under sin barndom. Vuxna har läst mycket sagor och skönlitteratur för dem när de var 

små och de har tillsammans gjort besök på biblioteket för att låna hem litteratur i olika genrer. 

Idag läser en av eleverna gärna faktaböcker på sin fritid. Han väljer då böcker som handlar om 

historia, djur eller bilar. Eleven berättar också att det är intressant och viktigt att läsa 

facktidningar, dagstidningar och matrecept. Eleven brukar sitta vid sin dator och chatta med 

kompisar på fritiden. Två av eleverna läser inte alls på sin fritid. De kan ibland bläddra i någon 
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facktidning som berör deras intresseområde såsom motorer, bilar och skotrar, men de tittar bara 

på bilderna. 

 

Eleverna berättar att de ofta spelar dataspel på fritiden. De menar att många texter är på 

engelska men de behöver inte läsa texten för att kunna gå vidare i spelet. Textbaserade dataspel, 

såväl på svenska som engelska, klarar de genom att se hur andra gör och sedan pröva sig fram. 

På så vis behöver de inte läsa någon text. 

 

Två av eleverna berättar att läs- och skrivinlärningen till en början gick bra. Svårigheterna kom i 

år 5 eller 6, förklarar en av dem. Då blev texterna svårare. ”Jag fick problem att läsa och att 

förstå vad det handlade om. Då tappade jag intresset”, svarade en elev. De andra hade svårt att 

komma ihåg hur deras första läsinlärning gick till, men de tror att det gick bra till en början. En 

av eleverna kommer ihåg hur det var att börja läsa engelska: ”Jag tror att det gick bra att börja 

läsa, men det gick sämre när jag skulle läsa på engelska. Det var jobbigt!” 

Reciprocal teaching 

Eleverna berättade vid intervjuerna att de var mycket positiva till det här arbetssättet. Det var 

roligt att läsa i grupp för vi förstod texterna bättre då, svarade de. De upplevde att det var bra att 

läraren ledde samtalet, men uppmärksammade också att de själva vid några tillfällen tagit 

initiativ till frågor att samtala kring.  

 ”Fast läraren var ledare så kunde vi fritt diskutera de tankar vi hade”, sade en av eleverna. De 

kände sig intresserade och delaktiga i samtalen och de vill gärna fortsätta att arbeta enligt den 

här modellen för att öka läsförståelsen. Eleverna betonade också att val av texter är viktigt för 

motivationen: ”Jag vill ha svårare texter, texter om mitt intresse skotercross. Det är viktigt med 

bra texter som jag är intresserad av”. 

En av eleverna menade att symbolerna var till stor hjälp för att förstå var i textsamtalet vi 

befinner oss just nu. ”Det kändes bra att titta på korten och samtidigt se symbolerna på power 

pointen”, sade en annan elev. ”Jag förstod bättre då”, svarade eleven. De studerande tyckte att 

det var svårare att läsa då de fick texten på papper.  

 

 

Motivation  

Vid observation under textsamtalen framkom att en av eleverna från början var väldigt 

ointresserad och intog en irriterad attityd gentemot arbetsformen. De övriga två visar större 

engagemang och försöker hitta svar till frågorna. Den ointresserade eleven säger: ”Boken är 

dålig, det är bara skit! Jag förstår inte!” 

 

Allt eftersom textsamtalen fortlöper blir eleverna mer delaktiga. Deras engagemang ökar, de blir 

mer aktiva och ställer fler frågor. Eleverna blir efterhand tryggare med vad som förväntas av 

dem och de blir också väl förtrogna med de fyra strategierna och dess symboler. Vid 

observationerna uppmärksammades att lärarens engagemang spelar en stor roll för motivationen 

hos eleverna. 
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Diskussion 

Testresultat 

Av de tester som utfördes kan svårigheter i avkodning avläsas hos alla tre eleverna.  Svårigheter 

med Tecken- och Ordkedjor tyder på långsam arbetstakt eller svårigheter med de visuo-

motoriska förmågorna. Samtliga deltest visar på ett resultat normalt eller under normalt för en 

årskurs fyra, vilket är betydligt under deras ålder. Lågt resultat på meningskedjor tyder på 

svårigheter med semantiken, syntaxen och förståelsen. En av eleverna visar på ett resultat inom 

normalzonen för en elev i årskurs sju medan de andra två får ett resultat jämförbart med elever i 

årskurs ett eller två. Av resultaten kan även utläsas att den elev som hade lättare att lösa 

Teckenkedjor också hade bättre resultat på läsförståelsen (DLS och SL40). En av eleverna fick 

bättre resultat på samtliga deltest utförda efter undersökningen. Den eleven visade vid 

lektionstillfällena stort engagemang och visade på den största utvecklingen när det gäller att 

delta i samtalet, reflektera och hitta den röda tråden. Eleven var tydlig och kunde uttrycka 

reflektioner kring såväl arbetssättet som texten vi bearbetade. Orsaken till att två elever visade 

lägre testresultat efter avslutad undersökning kan bero på många olika faktorer men bidragande 

var nog dagsformen och ökade prestationskrav. En av eleverna var inledningsvis väldigt negativ 

till arbetsformen, klagade ofta och såg inte fördelen med arbetsmetoden. Vid testtillfället mådde 

den eleven inte bra. Den andre eleven har stora krav på sig själv och vill gärna prestera bra. Det 

kan ha orsakat en stressituation, vilket gav sämre resultat. 

 

Elever med annat modersmål än svenska har en dubbel uppgift att lösa eftersom de samtidigt 

ska lära sig språket och inhämta kunskaper (Gibbons, 2010). Forskning visar att 

andraspråksinlärning är en mycket tidskrävande process. Det tar minst fem år att tillägna sig ett 

kunskapsrelaterat språk som är användbart i skolan. Detta språk är ofta abstrakt och det används 

för att formulera hypoteser, utvärdera, dra slutsatser, generalisera och förutsäga (Gibbons, 

2010). 

 

Reflektioner kring eleven med svenska som andra språk är huruvida situationen hade kunnat 

underlättas, eftersom undervisning på svenska i det här fallet endast har bedrivits i fyra år. 

Eleven har dessutom en teoretisk inlärningssvårighet som gör att uppgifterna blir väldigt 

tidskrävande. Min reflektion är att eleven borde ha fått instruktioner på sitt modersmål, till såväl 

testen som arbetsmetoden. Det hade förmodligen gett ett bättre resultat. Tydligt blir även 

betydelsen av fortsatt undervisning i modersmål för att stärka elevens språk, för att successivt 

bli tryggare i det svenska språket. 

 

Eleverna har svårigheter att bestämma ordningsföljden i en text och sedan sammanfatta och 

återberätta (Palincsar & Brown, 1984). Det blev väldigt tydligt i elevernas resultat i DLS 

Läsförståelsetest. De skulle numrera händelserna från 1- 4 och det gav ett lågt resultat för alla 

elever. Strategin Lucky Luke (Samen) är en mycket bra och relevant övning då de får träna sig i 

att få ett sammanhang och återberätta texten med egna ord och i rätt ordningsföljd. 

 

Läsvana 

Trots att familjerna har försökt att motivera sina barn till att läsa böcker under sin barndom, är 

det bara en av eleverna som fortfarande läser på sin fritid. Den eleven har fortsatt stöd från 
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hemmet såväl vad gäller boklån och läsning som diskussioner kring texter, radio- och TV-

program. Föräldrarna diskuterar nyheter tillsammans, men också tillsammans med sitt barn. 

Eleven får träna på att läsa recept vid matlagning, med stöd av vuxna. Eleven har ett intresse av 

att lära sig och utvecklas. Han har höga krav på sig själv, vilket i förlängningen är positivt. 

 

Alla tre kommer ihåg att första tiden i skolan gick bra. Läsinlärning var till en början en positiv 

upplevelse.  En av eleverna kommer ihåg att svårigheterna kom i femman eller sexan. Då blev 

texterna längre och svårare. De innehöll mer information. En annan elev uttryckte sin 

upplevelse så här: ”Läsinlärning på svenska gick bra, men engelska, det var jobbigt, det”.   

 

Att deras fritid innehåller så lite textläsning är alarmerande. Det gäller förmodligen många barn 

och ungdomar idag, men det är tydligt att de här ungdomarna undviker att läsa. De studerar 

hellre kompisar som spelar och tar lärdom ifrån dem. På så vis slipper de ta kampen med 

bokstäverna men då ökar inte heller läsförståelsen. Den minskar snarare. 

 

Reciprocal Teaching 

Efter intervjuer med eleverna framkom att de tyckte att arbetsmodellen med strukturerade 

textsamtal var bra. Den underlättade förståelsen av det skrivna ordet och gjorde det roligare att 

bearbeta texter. I början var det framförallt en av eleverna som inte ville använda strategikorten. 

Efter ett tag accepterade de att korten låg på bordet och så småningom började de även använda 

dem. De sa att de kände stöd i korten och kunde läsa på dem vilken typ av svar jag var ute efter. 

Power point-presentationer underlättade möjligheten att följa med i texten vilket ökade 

förståelsen. Det var också mer motiverande med power point-presentationer eftersom text kunde 

förstärkas med bild.  

 

Motivation 

I alla klasser finns det några elever som har svårt att hitta sin inre motivation och att se en 

mening med skolarbetet (Williams, m.fl. 2002). De har svårt att koppla kunskapen till vardagen. 

Många gånger beror det på gruppdynamiken och inställning till undervisning. Vikten av 

motivation på såväl gruppnivå som hos enskild elev är stor för att våga ta till sig en 

arbetsmetod, våga ställa frågor och kanske svara fel (Williams, m.fl. 2002).   

 

Som pedagog i undersökningen var det lätt att konstatera att lektioner med strukturerade 

textsamtal gav mycket inspirerade och motiverade elever. De blev efter en tid så engagerade att 

de ofta frågade när vi ska ha textsamtal nästa gång. Trots koncentrationssvårigheter klarade de 

att fokusera i 40-60 minuter, i vanliga fall endast 10-20 minuter. En viktig del i framgången kan 

vara inlärningsmiljön. Eleverna var omgivna av kartor, jordglob, lexikon och ordböcker. Miljön 

var inspirerande vilket underlättade deras sökande efter kunskap. En annan orsak till 

motivationen kan vara användandet av väl bearbetade power point-presentationer som gav ett 

professionellt intryck. Det finns oändliga möjligheter att variera effekter i presentationerna 

vilket gör att det ger olika resultat varje gång. Att endast använda de inplastade strategikorten 

hade gett ett barnsligare intryck.  Eleverna använder dator i sin undervisning och även som 

fritidssysselsättning och uppskattar därigenom tekniken som hjälpmedel. En annan orsak till 
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motivationen kan vara lärarens engagemang och kunskaper i ämnet. Desto mer kunskaper 

läraren besitter desto livligare blir diskussionen. Det här är ett roligt arbetssätt för det ger så 

mycket tillbaka i form av motivation från eleverna. En tredje orsak till framgång kan vara att 

eleverna tyckte att det var lättare att läsa på power point-presentationen än på textremsan. 

Texten är större, tydligare och upplyst.  Bästa betyget fick metoden när en elev kom fram till 

mig och sa: ” Jag undrar om du kan använda texter ur min skotertidning. Kan du göra en power 

point om skotrar?” 

 

Det är viktigt att med tiden låta eleverna ta över rollen som samtalsledare (Palincsar & Brown, 

2004). Då utvecklas eleverna till att fördjupa sig ytterligare i texterna och deras uppbyggnad 

samt att använda sina förkunskaper. Detta ansvar leder förmodligen även till ökad motivation 

för uppgiften. De arbetar sakta och metodiskt med hjälp av strategikort och den power point-

presentation som läraren visar (Palincsar & Brown, 2004). 

 

Egna reflektioner leder till en önskan att vidareutveckla modellen. Eleverna kan själva välja ut 

texter och göra en power point som de presenterar för sina kamrater, hela tiden med stöd av 

läraren. Det leder till ökat självförtroende att förutom sina kunskaper i läsförståelse visa upp 

sina datakunskaper som oftast är bättre än läsförståelsen, enligt min erfarenhet. Att sedan leda 

samtalet i gruppen och fördela elevernas inlägg rättvist, att förtydliga kamraternas tankar och 

reflektioner ökar elevens kunskap i såväl läsförståelse som samspelet med sina kamrater. Med 

tiden kan vi också använda svårare texter, enligt min bedömning. 

 

Formativ bedömning 

I den nya läroplanen för grundskolan och gymnasiet, påpekas vikten av en bedömning som ökar 

elevernas möjligheter till utveckling av kunskapsnivån men också möjligheten att påverka sin 

inlärningssituation. Christian Lundahl (2011), docent och lektor vid institutionen för pedagogik 

och didaktik vid Stockholms universitet, menar att sättet som vi lärare bedömer eleverna på är 

avgörande för hur mycket de lär sig i skolan. Han menar att bedömning utförd på rätt sätt är ett 

fantastiskt redskap till att nå framgång. Det handlar om elevens möjlighet att påverka sitt eget 

lärande och sin kunskapsutveckling (Lundahl, 2011). Barn och ungdomar är i grunden 

intresserade. En elev som får ett dåligt resultat på ett prov tappar motivation och glädje i skolan. 

Eleven blir ineffektiv och tar inte till sig undervisningen optimalt. Samtidigt är bedömningen av 

elevernas insatser väldigt viktiga. Bra bedömningar har en stor positiv inverkan på lärandet 

(Lundahl, 2011). En av grundpelarna i formativ bedömning är att målen måste vara tydliga för 

eleverna (Cizek, G.J. 2010).  Det kan visas på olika sätt, men en metod är att använda 

bedömningsmatriser (Jönsson & Svingby, 2007). Eftersom matriser gör förväntningar och 

kriterier tydliga för eleverna, kan de stärka återkopplingen och möjligheten till självbedömning. 

På så vis fungerar undervisningen formativt (Jönsson & Svingby, 2007). 

  

Med koppling till forskningen, elevernas intervjusvar samt egna observationer vid 

undersökningen anser jag att modellen Reciprocal Teaching uppfyller kraven för formativ 

bedömning. Eleverna vet, utifrån strategikorten, vad som förväntas av dem. De vet hur de kan 

utveckla sin lästeknik och de får kontinuerlig feed-back från läraren vid genomförandet och i 

slutet av Reciprocal Teaching. Aktiviteten och engagemanget hos eleven ökar i det 

flerstämmiga klassrummet (Lidberg, 2003) där eleven vågar framföra egna tankar och 

värderingar samt ifrågasätta en text eller kamraters reflektioner. Stöd för påståendet går även att 
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hitta hos Vygotsky (1962, 1978) i hans uttalanden om utveckling som sker i interaktion med 

andra och i ett socialt samspel.  

 

Sociokulturellt perspektiv 

Samtalet är källan till kunskap (Vygotsky, 1978). I samvaro med människor som vi trivs med, 

har förtroende för och ser upp till kan vi utvecklas och i den processen kan vi nå olika långt.  

Den ”Proximala utvecklingszonen” är en fas i barnets utveckling då ett nytt steg är på väg att tas 

mot nya kunskapsnivåer. Den utvecklingen nås i samspel med andra människor som besitter 

högre kunskaper än barnet själv vilket leder till ökad förståelse och inlärning (Vygotsky, 1978). 

 

Min reflektion är att elever med kognitiva inlärningssvårigheter har ett större behov än andra att 

ha förebilder att spegla sig i. Att hitta ett mönster vad gäller tal, tankebanor och handlingar som 

individen kan lära sig av. Individen använder alla sinnen, inte bara hörseln vid samtalen, vilket 

leder till en inlärningssituation som är mer givande än bokläsning eller film. Undersökningen 

visar tydligt på fördelarna med det sociokulturella perspektivet. De motiverade varandra att läsa, 

samtala och dra slutsatser och de trivdes med arbetsformen. 

 

Forska vidare 

Vetskapen om en fungerande metod i läsförståelse bör kunna utvecklas för att arbeta fram 

likvärdiga modeller i andra ämnen som engelska och matematik. Vid språkinlärning bör samma 

metod vara lämplig att använda. Strategikort med enkel text på engelska utarbetas. Lämpliga 

texter med hög läsbarhet och läslighet väljs för att nå maximal effekt. Inlärningsmiljön är viktig 

i all undervisning, men det är av stor betydelse att anpassa lärmiljön efter ämne och 

undervisning. I matematik bör eleverna vara omgivna av laborationsmaterial som lätt kan 

plockas fram beroende på vilka diskussioner som uppstår. Här bör modellen utvecklas och 

innefatta laborationer, rita och beskriva  samt sammanfatta resonemang. ”Först gör man så här...  

sen gör man så här …då blir resultatet så här…” , är lämplig text att ha med på strategikorten för 

Samen. Att beskriva ett matteproblem med egna ord för en kamrat fördjupar förståelsen och 

kunskaperna. Övriga strategikort liknande de för läsförståelse skapas, innehållande matematiska 

begrepp.   

 

Mina reflektioner 

Längre period med Reciprocal Teaching hade förmodligen gett bättre resultat. Alla elever, men 

framförallt elever med lindriga teoretiska inlärningssvårigheter, behöver mycket tid på sig för 

att ta till sig arbetsmetoden och utvecklas. Att dessutom lära sig konsten att inferensläsa under 

den korta perioden är alltför krävande. 

 

En reflektion vid ett av samtalen, var att Detektiven bör dyka upp som strategi nummer två 

istället för strategi nummer tre. Eleverna bör reda ut oklarheter i texten såsom svåra ord och 

förkortningar innan de kan börja svara på frågor tagna ur texten. Efter upptäckten ändrades 
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arbetsordningen och det blev därmed enklare för eleverna att uttrycka sina frågeställningar och 

svara på frågorna. 

 

”Bokstäverna bara hoppar” var en spontan kommentar från en av eleverna som har funnits med 

mig under hela arbetets gång. Avkodningens underlättande för eleverna förstärktes markant vid 

jämförelsen av användandet av power point-presentationer kontra användandet av textremsor. I 

den stunden föddes rapportens titel. Min vetskap om svårigheterna att fånga bokstäverna vid 

läsning, bilda ett sammanhang och förståelse för att slutligen samtala och reflektera över textens 

innehåll visar att eleverna gjorde ett enastående arbete trots flertalet motgångar. Lärarens 

engagemang och kreativitet i klassrummet kan inte nog belysas, men spridningen av metoden 

till kollegor, såväl lärare som speciallärare, är av yttersta vikt för att öka läsförståelsen i den 

svenska skolan. Möjligheten att höja resultaten inför nästa PISA-undersökning borde sporra alla 

lärare och speciallärare att jobba enligt metoden. Även kvalitetsgranskningen gjord i särskolan, 

som visar på bristande kvalitet vad gäller inlärning som får stå tillbaka för omvårdnad, skulle 

förmodligen få annat resultat om Reciprocal Teaching användes i alla skolformer.  
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Bilagor 

Bilaga A: Elevintervju efter textsamtal 

 

Frågeområde - Läsvanor och läsintresse 

 Läste dina föräldrar för dig när du var liten? 

 Berätta vilka böcker du gillade 

 Hur var det att lära sig läsa? 

 Vad gör du på din fritid? Läser du några böcker? Spelar du dataspel med text? 

 I så fall vilken typ av böcker gillar du? 

 Är det lätt eller svårt att förstå det du läser? 

 

 

 

Frågeområde – Strukturerade textsamtal 

 Vad tyckte du om att läsa faktatexter tillsammans i en grupp? 

 Vill du fortsätta att arbeta med texter på det här sättet? 

 Har du lättare att förstå texter idag efter att vi arbetat på det här sättet? 

 Hjälpte symbolerna dig att förstå vad läraren frågade efter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


