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Sammanfattning 
 

Svenska elever har under senare år generellt sett presterat allt sämre på läsförståelsetester och 
det är en samhällsangelägenhet att vända denna negativa trend. RT utvecklades på 1980-talet 
av de amerikanska forskarna Palinscar och Brown i syfte att utveckla en modell där elever i 
läsförståelsesvårigheter skulle kunna börja använda sig av samma lässtrategier som elever 
som inte är i läsförståelsesvårigheter. 

I denna studie har jag valt att undersöka hur några lärare i svenska i årskurs 4-9 arbetar med 
reciprok undervisning, här kallat RT-modellen eller bara RT. Syftet är att åskådliggöra hur 
lärarna beskriver arbetet med RT-modellen i klassrummet för elever i läsförståelsesvårigheter. 
Hur arbetar de rent konkret med modellen för elever i läsförståelsesvårigheter? Hur upplever 
de att strategierna i RT-modellen fungerar för elever i dessa svårigheter? 
Datainsamlingsmetoden är semistrukturerade intervjuer. Sex olika lärare i svenska, från tre 
olika skolor; två kommunala och en fristående, har intervjuats. 

Resultatet visar att lärarna använder RT-modellen för alla elever men att de då det gäller 
elever i läsförståelsesvårigheter, förser med mer stöd under arbetets gång. En springande 
punkt för bristande läsförståelse är elevernas begränsade ordförråd och här har lärarna många 
förslag på hur man kan arbeta för att det ska utvecklas. Deras erfarenhet är att elever med 
olika förmågenivå lär av varandra, i heterogena grupper, under arbetet med RT. En 
förutsättning för att arbetet med RT ska fungera väl är att det finns en trygghet i gruppen där 
man vågar visa att man inte kan eller förstår och att man har ett gemensamt arbete på skolan 
kring lässtrategier. 

Nyckelord: reciprok undervisning, lässtrategier, läsförståelse, inkludering 
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1. Inledning 
 

I den senaste undersökningen från PISA, det vill säga ”The Programme for International 

Student Assessment”, hamnade Sverige under genomsnittet för OECD (The Organization for 

Economic Co-operation and Development) vad det gäller läsförståelse 

(www.ekonomifakta.se). PISA- proven i läsförståelse mäter 15-åringars förmåga att söka 

information och att reflektera över, tolka och bedöma olika slags texter. År 2009 låg Sverige 

på 15:e plats i OECD på dessa läsförståelseprov och 2012 placerade sig svenska 15-åringar på 

27:e plats (ibid; www.oecd.org). Med anledning av de försämrade resultaten i Sverige 

genomfördes i maj 2015 nya PISA-test och resultaten av dessa kommer att presenteras i 

december 2016 (www. skolverket.se). Inte i något av de andra OECD-länderna som deltar i 

PISA-undersökningarna, har försämringen av resultaten i bland annat läsförståelse, varit så 

stor som i Sverige (ww.oecd.org). 

Reciprocal Teaching, förkortat RT, utvecklades 1982 av de amerikanska läsforskarna 

Palinscar och Brown och handlar om att läraren och eleverna turas om att leda dialogen kring 

en text (Palinscar & Brown, 1984). Flera läsforskare har konstaterat att undervisning i RT 

med en vuxen som modell för hur eleverna ska interagera med texten, leder till att eleverna 

blir betydligt bättre på att sammanfatta och ställa frågor till texten, än de elever som inte fått 

instruktion i RT (Palinscar & Brown, 1984; Mc Allum, 2014). Professor John Hattie 

placerade år 2009 RT som nummer nio på listan över de 20 främsta framgångsfaktorerna för 

elevers lärande och måluppfyllelse (www.education.vic.gov.au).  

Under mitt näst sista år på Speciallärarprogrammet fick jag fördjupade kunskaper dels om RT, 

dels om elever som har en god avkodning men ändå är i läsförståelsesvårigheter; ”poor 

comprehenders” (Elwér, 2014, s. 35). I samband med detta väcktes mitt intresse att intervjua 

lärare som arbetar och/eller arbetat med RT och att ta del av deras beskrivningar av och 

reflektioner kring hur denna modell fungerar för elever i läsförståelsesvårigheter.  

Min förhoppning är att de lärare i svenska med erfarenhet av RT, som ingår i min studie, ska 

kunna ge inspiration och ett kunskapsbidrag till andra lärare som arbetar med, eller har för 

avsikt att börja arbeta med RT, med särskilt fokus på elever i läsförståelsesvårigheter. 
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2. Syfte 
 

Syftet med min undersökning är att beskriva hur några lärare i svenska som undervisar i 

årskurs 4-9 beskriver arbetet med RT-modellen i klassrummet för elever i 

läsförståelsesvårigheter. 

2.1. Frågeställningar 
 

Undersökningen utgår från den övergripande frågeställningen: 

- Hur beskriver lärare i svenska arbetet med RT-modellen i klassrummet för elever i 

läsförståelsesvårigheter? 

Mer precist bygger undersökningen på frågorna: 

- Hur arbetar lärare i svenska med RT i klassrummet med de elever som är i 

läsförståelsesvårigheter?  

- Vilken betydelse upplever lärare i svenska att strategierna i RT-modellen har för 

läsförståelsen hos elever i läsförståelsesvårigheter? 
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3. Teoretisk bakgrund  
 

I detta kapitel beskrivs centrala begrepp, teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning och 

dess relevans för denna studie. Jag inleder med att definiera de centrala begreppen som är: 

reciprok undervisning, läsförståelse, lässtrategier/läsförståelsestrategier, metakognition och 

scaffolding/stödstruktur/stöttande.  

3.1 Reciprok undervisning 
 

Ordet reciprok betyder ömsesidig och syftar på ömsesidighet mellan läraren och eleverna när 

det handlar om strategianvändning och förståelse av texter (Andreassen, 2008).  Reciprok 

undervisning innebär enligt Andreassen (ibid) en undervisning som bedrivs i dialogform. 

Enligt Palinscar och Brown (1984) utvecklades reciprok undervisning (i denna studie 

benämnd RT-modellen eller RT) i en pilotstudie av Palinscar och Brown år 1982 och den 

innebär att lärare och elev turas om att leda dialogen kring ett textavsnitt.  

 Hur ser då det undervisningsprogram som utvecklades av de amerikanska forskarna Palinscar 

och Brown ut? De kom fram till att det är fyra strategier som läsare ska instrueras i vid arbetet 

med texter: sammanfatta, ställa frågor, klargöra och förutspå. Syftet är att då läraren 

instruerat i dessa strategier, låta eleverna själva använda dem och hjälpa varandra. Palinscar 

och Brown (1984)  knyter an till Vygotsky och framhåller att en elev kan bli vägledd av en 

mer kunnig elev. Genom att eleven får uppgifter på den nivå den klarar eller lite svårare än så, 

kan eleven i närvaro av experter, uppnå sin ”zone of proximal development” (Palinscar och 

Brown, 1984, sid. 123), vilket är en av Vygotskys bärande idéer. Så snart som möjligt ska 

läraren gå ur sin ledarskapsroll och istället turas var och en av eleverna i gruppen om att vara 

gruppledare (Slater & Horstman, 2010). När eleven kommit in i sin gruppledarroll, lär den sig 

mycket, och läraren finns med för att stötta och se till att eleverna är på rätt spår genom att 

hjälpa till i diskussionen (ibid). Då man arbetar med elever i lässvårigheter är det viktigt att 

extra noggrant övervaka progressionen och inte tveka då det gäller att som lärare gå in och ge 

mer modellering och direkta förklaringar, under RT-lektionerna (ibid). 

Enligt Mc Allum (2014) finns tre huvudsyften med reciprok undervisning. För det första 

innebär det en explicit undervisning om och tillämpande av fyra olika läsförståelsestrategier 

som syftar till att utveckla en självgående, effektiv läsförståelse.  RT är en modell för explicit 

förståelseundervisning, i motstats till implicit förståelseundervisning, där till exempel läraren 

ger eleverna kontrollfrågor på texten de läst eller förklarar svåra ord innan de läser den 



	

4	
	

(Andreassen, 2008). För det andra innebär reciprok undervisning enligt Mc Allum (2014) en 

tydligt definierad process för hur man interagerar och för det tredje är det ett redskap för 

inkluderande undervisning. Med inkluderande avses enligt Eriksson Gustafsson et al (2011) 

att skolverksamheten aktivt ska anpassas så att den passar alla elever; att ingen exkluderas. 

Eleverna får enligt Elbro (2004) från första stund veta att målet med reciprok undervisning är 

att de med hjälp av lässtrategier ska få bättre läsförståelse.  

3.2 Läsförståelse 
 

Bråten (2008) definierar läsförståelse med att läsaren utvinner och skapar mening när den 

genomsöker och samspelar med skriven text. Läsförståelse är enligt Bråten (ibid) att skapa 

mening utifrån skrivna ord. Språkförståelse är en nödvändig faktor i det som Gough och 

Tumner (1986) med hjälp av sin formel A Simple View of Reading, definierar som läsning: 

läsning= avkodning × spåkförståelse. Om det ena faktorn är noll blir produkten noll; båda 

faktorerna behövs för att vi ska kunna få produkten läsning. Med språkförståelse åsyftar 

Gough och Tumner (1986) den process genom vilken orden och meningarna blir förståeliga 

för läsaren. Elbro (2004) definierar läsförståelse som språkförståelse i läsning och han 

konstaterar att språkförståelse generellt handlar om att förstå både talat och skrivet språk. En 

nödvändig förutsättning för läsförståelse är att eleven har en snabb och säker avkodning 

(ibid).  Elbro (ibid) förklarar avkodningen som en komplicerad process som bygger på de 

enskilda bokstäverna i orden och inte enbart, som man trodde under 1960- och 1970-talet, på 

den kontext orden står i eller på ordens visuella form. Avkodning är läsningens tekniska sida 

medan språkförståelsen ger kännedom om det som texten handlar om (Elbro, 2004; Wiklund, 

2012). Förståelsen av individuella ord och morfem skulle enligt Cain (2010) kunna vara en 

grund för textförståelse.  

Lundberg och Herrlin (2014) förklarar läsning som ett möte mellan läsaren och texten där 

läsaren är medskapare och konstruerar innebörder från texten med hjälp av sina tidigare 

erfarenheter och förväntningar. En förutsättning för att detta skapande ska kunna äga rum är 

att läsaren kan avkoda ord utan ansträngning och tillräckligt snabbt, att läsaren uppfattar och 

utnyttjar meningsbyggnaden i textens språk och vet vad orden betyder (ibid). Språkförståelsen 

vid läsning och avkodningen skiljer sig åt på många vis, till exempel genom att läsarens 

kunskap och medvetna tolkningar har en helt annan betydelse under språkförståelsen än under 

avkodningen (ibid). Cain (2010) hävdar att det är en mycket svårare process att lära sig förstå 

skrivet än talat språk. I skrivet språk finns inte någon direkt och enkel koppling mellan 
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språkljuden och bokstäverna (Lundberg & Herrlin, 2014). Westlund (2014) konstaterar att det 

finns ett samband mellan barnets förståelse av talat och skrivet språk och hon poängterar 

vikten av att inom förskolepedagogiken stärka barnets talspråkliga förmåga så mycket som 

möjligt. Ju fler ord barnet kommer i kontakt med under sina första år, aktivt och passivt, desto 

bättre möjligheter har det att sedan förstå skriven text (ibid).  

Läsarens ordförråd är en viktig beståndsdel i språkförståelsen och faktum är att ordförrådets 

omfång är den viktigaste enskilda faktorn som man känner till som påverkar språkförståelsen 

(Taube, 2013). Pedagoger bör, oavsett hur gamla eleverna är, försäkra sig om att eleverna 

förstår orden de möter och ständigt ta upp olika ords betydelser eftersom ordinlärning pågår 

hela livet (Wiklund, 2012). Braze och Tabor et al (2007) poängterar att ordförrådets omgång 

verkar ha dubbel betydelse; det är viktigt för muntlig kommunikation men ett bristfälligt 

ordförråd kan även drabba avkodningsförmågan negativt, vilket i sin tur går ut över 

läsförståelsen.  

Elbro (2004) poängterar att textens kontext, som t ex bilder och de omgivande orden, spelar 

störst roll för språkförståelsen och inte för avkodningen. Bråten (2008) förklarar att det 

samspel som sker mellan läsaren och texten aldrig äger rum i ett socialt vakuum, utan i en 

social kontext. Han (ibid) understryker att två olika läsare aldrig kan förstå en text på exakt 

samma sätt och att varje persons läsförståelse därför är unik. Lundberg och Herrlin (2014) 

poängterar betydelsen av bakgrundskunskap för att kunna läsa mellan raderna. 

En förutsättning för god läsförståelse är ett grundläggande gott ordförråd hos läsaren men det 

krävs även strategier för att kunna ta till sig textens innehåll (Wiklund, 2012). Westlund 

(2014) beskriver sammanfattningsvis ett antal faktorer som påverkar läsförståelsen: goda 

avkodningsstrategier, ordkunskap, lärarens undervisning i läsförståelse, samspelet mellan 

läsaren, texten och aktiviteten, metakognition, kunskap om olika slags texter och motivation.	

3.3 Lässtrategier/läsförståelsestrategier 
 

Läsförståelsestrategier och lässtrategier används i detta examensarbete synonymt eftersom 

båda begreppen används synonymt hos till exempel Westlund (2014).  I mitt arbete 

förekommer därmed båda begreppen med samma innerbörd. Strategi kan definieras som 

taktik och tillvägagångssätt (Svensk synonymordbok, 1996).  Läsförståelsestrategier innebär 

enligt Bråten (2008) de mentala aktiviteter som läsaren väljer för att organisera, tillägna sig 

och fördjupa information ur en text och för att övervaka och styra sin egen textförståelse. 
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Läsförståelsestrategier kan delas in i fyra huvudkategorier: minnesstrategier, 

struktureringsstrategier, elaboreringsstrategier och övervakningsstrategier (ibid). 

Minnesstrategier är den enklaste formen av strategier och används för att till exempel repetera 

något i texten genom att läsa om ett avsnitt.  Struktureringsstrategier används för att till 

exempel binda ihop eller gruppera idéer i texten och för att skaffa sig en överblick av textens 

innehåll. Elaboreringsstrategier använder läsaren för att göra texten mer meningsfull genom 

att bearbeta den utifrån bland annat tidigare kunskap som läsaren har. Övervakningsstrategier 

används för att kontrollera och bedöma sin egen förståelse under läsningen. Det är ofta 

omedvetna mentala processer som styr bytet av strategier (ibid).  

Var och en av strategierna i RT-modellen har ett specifikt syfte (Slater & Horstman, 2010). 

Att ställa frågor till texten fokuserar elevens koncentration, klargörandestrategin får läsare att 

aktivt engagera sig i läsningen och hjälper till att reda ut oklarheter (ibid). Strategin att 

sammanfatta kräver av eleven att fokusera på vad texten säger som helhet och välja ut vad 

som är viktigt respektive oviktigt (ibid). Genom att förutspå vad som ska hända får eleven dra 

sig till minnes vad man lärt sig hittills genom läsningen och utifrån det presentera några 

förväntningar om vad som kommer att ske i texten fortsättningsvis (ibid). Strategin att 

förutspå eller föregripa, som Andreassen (2008) benämner den, kan även handla om att till 

exempel utifrån titel, rubriker eller bilder gissa vad en ny text ska handla om. Westlund 

(2014) beskriver att det var Oczkus (2003) som gjorde de fyra strategierna mer elevvänliga 

genom att använda andra begrepp och att det sedan var Westlund som översatte begreppen till 

svenska: ”Spågumman Julia (förutspår), Nicke Nyfiken (ställer frågor), Fröken Detektiv 

(klargör otydligheter) och Cowboy-Jim med lasso (fångar in det viktigaste)” (Westlund, 2014, 

s.79).  

Lundberg och Herrlin (2014) förklarar att goda läsare använder lässtrategier vilket innebär att 

de vet varför och hur de ska läsa en text. Författarna beskriver att vuxna kan hjälpa barn att 

utveckla lässtrategier genom att under högläsning stanna upp i texten och tänka högt genom 

att ställa frågor kring handlingen, prata om ord och begrepp och genom att sammanfatta det 

lästa. När detta görs tillsammans under högläsning ger den vuxne enligt Lundberg och Herrlin 

(ibid) barnen strategier för sin egen läsning.  

Om man dock som lärare på ett ytligt och mekaniskt sätt arbetar med lässtrategierna i RT-

modellen är eleverna med svag språkförståelse inte behjälpta av det (Wiklund, 2012). Hon 

förklarar att det är viktigt att vara lyhörd och flexibel då man undervisar i läsförståelse. 
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Westlund (2014) poängterar att strategierna i sig aldrig får stjäla fokus från läsupplevelsen; de 

är endast verktyg för att läsupplevelsen och kunskaperna ska fördjupas. 

3.4 Metakognition 
 

Metakognition är bildat av grekiskans meta som betyder med/bland/efter och av latinets 

cognito som innebär tankefunktioner med vars hjälp vi hanterar kunskap och information; det 

vill säga inlärning (Westlund, 2014; Druid Glentow, 2006). Med metakognition avses att man 

på ett medvetet sätt kan fundera över och styra sina tankeprocesser (Westlund, 2014; Taube, 

2013). Då man har metakognitiv förmåga kan man, tack vare att man är medveten om sitt eget 

tänkande, bete sig strategiskt (Lundberg, 2008).  När vi planerar hur vi ska göra vid en 

problemlösning och styr vårt tänkande mot målet, utnyttjar vi vår metakognition och det gäller 

även då vi ska ta ett beslut, leta efter något i minnet, tolka texter eller lära oss något. (Taube, 

2013; Druid Glentow, 2006).  

Metakognition utvecklar läsförståelse genom att en person med metakognitiv förmåga frågar 

sig om den förstått texten eller om texten behöver läsas om, alternativt om rätt strategi valts 

för att förstå (Westlund, 2014; Druid Glentow, 2006). En läsare som är metakognitiv är klar 

över sina tankeprocesser och kan styra och övervaka den egna inlärningen (Høien & 

Lundberg, 2013). Det är lärarens mål med uppgiften som avgör valet av strategi och eleven 

behöver förstå vilka krav en uppgift ställer.  Då eleven fått den informationen kan han eller 

hon med hjälp av sin metakognition styra och övervaka sin läsprocess och avgöra om hon 

eller han uppnått tillräcklig förståelse i förhållande till det mål som uppgiften har (ibid). Det 

som kan vara utmärkande för elever i läsförståelsesvårigheter är att de har svårigheter med 

metakognitionen, det vill säga att de inte upptäcker att de inte förstår. De är passiva i sin 

läsning; de har svårigheter att läsa översiktligt, de läser sällan om, planerar inte läsningen, gör 

inte anteckningar eller understrykningar, försöker inte sammanfatta med egna ord, har 

svårigheter med att välja ut det viktiga och ta bort det oviktiga, drar inte medvetna slutsatser, 

och varierar inte själva läshastigheten. De använder sig inte av aktiva strategier vid läsning. 

Då en läsare däremot använder sig av lässtrategier innebär det att han eller hon också kan 

prata om strategierna och läraren kan anlysera och modifiera dem; i idrottsträning är det som 

jämförelse ett viktigt moment (ibid). Att ha metakognitiva strategier är att aktivt fundera på 

vad man gör före, under och efter läsningen för att förstå texten (Westlund, 2014). Strategier 

är den centrala aspekten av metakognition (Høien & Lundberg, 2013). 
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3.5 Scaffolding/stödsstruktur/stöttande 

 
Scaffolding, eller stödstruktur, som det ibland kallas på svenska, handlar om mer än att bara 

ge eleven stöd i största allmänhet (Dysthe, 1996).  Andreassen (2008) beskriver att grunden 

för scaffolding kommer från Bruners och Vygotskijs uppfattning att barn lär i interaktion och 

i interaktionen har den vuxne och det mer komptenta barnet en viktig uppgift som en 

modell/vägvisare som tänker högt. Efter att barnet iakttagit denna modell och samarbetat flera 

gånger rörande det nya sättet att tänka och arbeta, övertar barnet succesivt ansvaret för arbetet 

och läraren drar stegvis bort sitt stöd. Bruner benämner detta stöttande och menar därmed det 

tidsbegränsade stöd som eleven behöver för att komma vidare i lärandet och utvecklingen. 

Språket och dialogen är mycket viktiga i detta sätt att se på lärande (ibid).  

  Scaffolding /stödstrukturer/ stöttande  handlar om att utgå från den utvecklingszon där  

eleven befinner sig, bygga på det eleven klarar och hjälpa den att komma vidare och göra det 

den hitintills inte klarar, på egen hand (Dysthe, 1996).  I reciprok undervisning innebär 

stöttandet från en vuxen eller ett mer kompetent barn inte bara stöd och acceptans utan också 

att vara kritisk och frågande, för att uppmuntra barnet att använda strategierna mer effektivt 

och med målmedvetenhet (Andreassen, 2008). 

Vygotskij beskriver att det rör sig om att utveckla färdigheter som ännu inte är mogna men 

som befinner sig i en mognadsprocess (Dysthe, 1996). Vygotskij förklarar det som om läraren 

håller barnet i handen genom svåra processer med hjälp av förklarande samtal om lärandet 

(Hagtvet, 2009). Detta ger barnet ett skyddsnät och förvissar det om att det kommer att nå 

kunskapsmålet även om det är svårt. Vygotskij kallar skyddsnätet för en byggnadsställning 

(scafold, på engelska) och läraren är den byggnadsställning som stödjer barnet under 

inlärningen och ser till att uppgiften blir löst samtidigt som barnet får en känsla av att ha 

lyckats. I takt med att barnets kompetens ökar kan byggnadsställningen plockas ner och 

barnet kan klara uppgiften på egen hand (ibid). Vanliga arbetsblad kan användas vid detta 

arbetssätt men samtalet kring dessa arbetsblad kommer mer att handla om hur man löser 

uppgifter och vilka strategier man kan använda (ibid). 

3.6 Teoretiska utgångspunkter 
 

McAllum (2014) beskriver att reciprok undervisning är inkluderande och att konversationerna 

i klassrummet skapar möjligheter för läraren att möta elevernas skiftande behov och att 
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anpassa sin undervisning efter dem.”Inclusion” förekommer som begrepp redan under 1950-

talet i USA som en del i medborgarrättsrörelsens strävan efter ett samhälle utan 

diskriminering, främst på grund av hudfärg (Persson, 2010, sid. 19).  Begreppet inclusive 

education skapades sedan i USA i slutet av 1980-talet och det som avsågs var att 

skolverksamheten aktivt skulle anpassas så att den passar alla elever (ibid).  I 

Salamancadeklarationen beskrivs inkludering som det mest effektiva sättet att bygga upp 

solidaritet mellan barn i behov av särskilt stöd och deras kamrater (Nilholm, 2007). 

Inkludering innebär att undervisningen ska ske inom den klass där barnet är inskrivet och att i 

princip alla pedagoger ska ha tillräckliga kunskaper för att undervisa alla barn (Haug, 1998). 

Utmärkande för ett inkluderande klassrum är enligt McLeskey och Waldron (2007) bland 

annat att elever i svårigheter är aktiva deltagare i den läromässiga och sociala miljön. 

Persson (2010) beskriver ett relationellt perspektiv vilket bland annat innebär att lärare 

anpassar undervisningen och stoffet till de olika förutsättningar för lärande som eleverna har. 

Han förklarar att skolan ska ge alla elever en likvärdig utbildning och att den ska präglas av 

mångfald och variation. Vidare beskriver han det relationella perspektivet såsom att man i 

motsats till det kategoriska perspektivet, inte förlägger svårigheterna hos eleven själv utan att 

elevens förutsättningar att lyckas är relationella, det vill säga de påverkas av förändringar i 

elevens omgivning. Det relationella perspektivet kan sägas vara inkluderande och RT-

modellen har sin utgångspunkt och hemvist i detta perspektiv.  

Sandström (2014) beskriver ytterligare ett perspektiv, nämligen det kommunikativa, vilket 

innebär att klassrummet återspeglar dialogiska samtal (att det är många röster som hörs, inte 

bara lärarens). Hon förklarar vidare att läraren använder sig av horisontell kommunikation; 

man möter eleven, lyssnar och försöker förstå elevens perspektiv, vilket mycket väl stämmer 

överens med tillvägagångssättet i RT. Sandström (2014) förklarar att ” i det kommunikativa 

perspektivet gynnas lärande av att olika kompetenser, olika värderingar, olika erfarenheter och 

kunskaper förhandlas och förstås i kommunikation” (sid. 107). Ett dialogiskt klassrum 

utmärks av att man har långsiktiga mål för att utveckla förståelsen, insikten och integrerade 

värderingar som elevens förmåga att tänka och handla (Dysthe, 1996). Ett relationellt och ett 

kommunikativt perspektiv har flera likheter. Det samspel som råder mellan eleven i behov av 

stöd och dess omgivning, vilket är typiskt i det relationella perspektivet, är av central 

betydelse även i det kommunikativa perspektivet (ibid).  

Då man arbetar med RT-modellen, har man ett relationellt perspektiv eftersom den bygger på 

att elever med olika förmågenivå, inte minst elever i läsförståelsesvårigheter, ska få stöd av 
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dels de strategier som modellen innehåller, dels av läraren och kamrater som är goda läsare, i 

en inkluderande kontext. RT-modellen utgår även från ett kommunikativt perspektiv då 

kommunikationen och dialogen elev-elev och elev-lärare, står i fokus då modellen tillämpas.  

McAllum (2014) konstaterar att RT är sprunget ur socialkonstruktivismen och det 

sociokulturella perspektivet, vilket innebär att lärandet måste ses i ljuset av den kultur, det 

språk och den gemenskap som eleven tillhör. McAllum (2014) beskriver att RT bygger på 

Vygotskys teorier om hur dialog och metakognition används för att förklara hur individer 

utvecklar förståelse. En central tanke hos Vygotsky är att all intellektuell utveckling och allt 

tänkande har sin utgångspunkt i social aktivitet (Imsen, 1992). Det självständiga, individuella 

tänkandet är enligt Vygotsky en produkt av social verksamhet (ibid). Vygotsky ansåg att 

barnets drivkraft är att förstå sig själv i förhållande till omgivningen (Ingestad, 2009).  Barnet 

gör saker tillsammans med andra och lär sig på så sätt att göra saker ensam (Imsen, 1992). 

Språket ses om ett socialt fenomen som styr tanken och är en förutsättning för barnets 

intellektuella utveckling (ibid). Då barnet formulerar tankar och idéer och på samma gång tar 

del av andras i en ömsesidig process, skapas det Vygotsky benämner som ”kollektivt 

medskapande” (Ingestad, 2009, sid. 89) vilket ger en upplevelse av delaktighet som i sin tur är 

grunden för motivation (ibid). Ett arbetssätt som bygger på kommunikation skapar bättre 

förutsättningar för eleverna att bli intresserade och involverade och det gäller kanske särskilt 

elever i inlärningssvårigheter (ibid). Ingestad (2009) poängterar att upplevelsen av att” inte 

fatta något” (sid. 89) ofta är en följd av att man känner sig utanför, att man inte har någon 

plats i gruppen. I det sociokulturella perspektivet ses barnets kunskapsutveckling som en 

social process där man lär sig i samspel med andra (ibid). 

Palinscar och Brown (1984) hävdar själva att de tagit starkt intryck av Vygotsky.  Deras 

modell bekräftar enligt Westlund (2014) Vygotskijs tes om att barn som har svårt att 

interagera med texter kan lära sig att göra det om läraren kan synliggöra omedvetna processer 

genom att explicit undervisa om dessa.   

3.7 Tidigare forskning 
	

Reciprok, eller ömsesidig undervisning (Elbro, 2004), innehåller enligt Elbro många element 

som främjar läsförståelsen. Enligt McAllum (2014) visar forskning att reciprok undervisning 

är ett effektivt sätt att lära ut läsförståelsestrategier.  
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Enligt Elbro (2004) formaliserade Palinscar och Brown den reciproka undervisningen genom 

att först låta läraren instruera två elever med syftet att de sedan skulle klara proceduren själva. 

Palinscar och Brown (1984) fann i sin första studie att reciprok undervisning, med en vuxen 

som instruerade eleverna hur de skulle interagera med texten på mer sofistikerade sätt, ledde 

till signifikativa förbättringar av kvalitén på elevernas sammanfattningar och frågor. Det ledde 

också, enligt Palinscar och Brown (1984), till förbättrade resultat på läsförståelsetester, 

förbättrad förmåga att använda sig av lässtrategier och till att dialogen kring texter 

utvecklades positivt. Dessa förbättringar som RT-undervisningen gav, fanns fortfarande kvar 

efter förnyade studier efter åtta veckor, vilket enligt forskarna (ibid) visade på att det är en 

undervisningsmodell med varaktiga effekter. I reciprok undervisning arbetar, enligt Slater och 

Horstman (2010), lärare och elever tillsammans för att förbättra elevernas förståelse av 

informativa texter och för att aktivera läsförståelsen. 

Enligt Westlund (2014) var utgångspunkten hos Palinscar och Brown att skapa ett 

undervisningsprogram som skulle hjälpa svaga läsare att använda de strategier som goda 

läsare redan använder. Palinscar och Brown tog enligt Westlund (2014) inte bara hänsyn till 

den kognitiva utvecklingen hos eleverna då de utvecklade RT-modellen, utan också de 

kulturella och sociala aspekterna av inlärningen (ibid). Genom tänka-högt- metoden (ibid) 

studerade de vilka strategier goda läsare använder och de kom då fram till de fyra 

huvudstrategierna: sammanfatta texten, ställa frågor till texten, klargöra och förutspå. 

Forskarna testade sedan läsförståelsen hos ett antal 12-13-åringar och 7% av dem som inte 

hade svårigheter med avkodningen (denna var på normalnivå) fick utgöra experimentgrupp. 

Eleverna i fråga fick efter lärarens instruktion tillämpa de fyra huvudstrategierna och de fick, 

indelade i mindre grupper, turas om att vara lärare (Pressley & Wharton- Mc Donald, 1997) 

och på så sätt blev det en reciprok modell (Westlund, 2014). Försöket pågick i 20 dagar i cirka 

30 minuter per dag. Oberoende läsförståelsetester visade att experimentgruppen gjort tydliga 

framsteg i jämförelse med kontrollgrupperna: läsförståelsen ökade från 10 % till 85 %. 

Resultatet visar enligt Westlund (2014) att en tillämpning av RT under ca 2-3 dagar i veckan 

under 3-4 veckor, ger goda effekter på läsförståelsen.   

McAllum (2014) framhåller dock att det finns ett bristande underlag i forskningen om RT:s 

relevans i helklassmiljöer. I Palinscar och Browns första studie ingick till exempel 37 elever i 

7:an varav 24 av dem var goda avkodare med bristfällig läsförståelse och av dessa fick 6 

stycken undervisning i RT (Palinscar & Brown, 1984). En relevant fråga att ställa är därför 

enligt McAllum (2014), huruvida det låga antalet elever som ingick i studien påverkade 
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resultatet? Reichenberg och Löfgren (2014) genomförde sin studie i större grupper (15 elever 

per grupp). Resultatet visade enligt de forskarna att RT kan läras ut på ett framgångsrikt sätt i 

större grupper med elever i årskurs tre, i en svensk kontext i ett socialt missgynnat område. 

Reichenberg och Löfgren (2014) testade elevernas läsförståelse före och direkt efter 

interventionen och sedan en gång till tre månader längre fram, och det visade sig att 

läsförståelsen ökade markant efter införandet av RT. Reichenberg och Löfgren (2014) 

konstaterade dock att lärarna klagade över att det var tidsödande med en stor grupp och att det 

inte går att utesluta att effekten hade blivit större om man hade tillämpat RT i mindre grupper. 

McAllum (2014) ställer frågan huruvida eleverna i en helklassmiljö skulle klara att använda 

RT? Reichenberg och Löfgren (2014) förklarar att eleverna troligtvis internaliserar 

strategierna och sedan själva använder dem utan stöd från en vuxen. Reichenberg och Löfgren 

(2014) konstaterar också att om lärarna ska kunna hjälpa eleverna till bättre läsförståelse krävs 

det att de själva först får utbildning i lässtrategier och metakognitiva strategier.  

Reciprok undervisning kan användas också för universitetsstudenter i lässvårigheter (Yang, 

2010). Resultatet av Yangs (ibid) studie visade bland annat på lärarens viktiga roll i 

demonstrationen av RT. Lärarens betydelse kunde dock minska efter hand då vissa studenter 

lärt sig att visa strategierna för andra studenter. Resultatet visade bland annat också att det är 

bra om lärare uppmuntrar sina studenter att interagera med varandra för att nå bättre 

läsförståelse. 

I Finland genomfördes 2003 en fem veckor lång intervention med RT i tre ordinära klasser 

och i tre specialklasser för elever i specifik språkstörning (Takala, 2006). Alla elever i årskurs 

fyra och sex på den aktuella skolan blev undervisade enligt RT-modellen under ordinarie 

lektioner i naturorienterande ämnen och sjätteklassarna fick även undervisning i densamma på 

historielektionerna.  Barnen i de ordinära klasserna undervisades i helklass medan 

specialklasserna bestod av mindre gruppen med elever. Totalt handlade det om 10 till 15 

lektioner i RT. En kontroll/experimentgrupp fanns även med i studien. Syftet med 

undersökningen var att ta reda på om RT-modellen var ett bättre sätt än traditionella metoder, 

då det gällde att undervisa målgrupperna ovan. En strategi med tillhörande exempel, gicks 

igenom per lektion i helklass och strategin praktiserades sedan på flera olika sätt. Enligt de 

för- och eftertest som genomfördes, visade interventionen gott resultat, särskilt i 

naturorienterande ämnen, för de eleverna i årskurs fyra och sex som gick i ordinära klasser. 

Detta resultat kom forskarna fram till genom ett standardiserat test som genomfördes efter 

interventionens slut.  Det gick även att märka en något positiv utveckling hos barnen i 
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specifik språkstörning. Takala (ibid) drar slutsatsen att eleverna inom den sista kategorin hade 

behövt mer tid för interventionen för att kunna dra ännu mer nytta av den. I de intervjuer som 

genomfördes med elever och lärare visade sig båda kategorierna nöjda med att delta i 

interventionen då de lärt sig en ny metod för läsförståelse. Takala (ibid) hävdar att RT visat 

sig vara passande för medelmåttiga elever och även för elever i specifik språkstörning, särskilt 

om modellen kombineras med dramatiseringar. Takala (ibid) hävdar att det finns lite tidigare 

forskning om RT i årskurs F-6 för barn i särskilda behov. 

I en studie i Holland under 1990-talet undersöktes RT-undervisning i naturorienterande 

ämnen i årskurs fem. Forskarna var intresserade av att ta reda på hur RT modellerades i 

klassrummet och hur elevernas dialog och läsförståelse yttrade sig (King & Johnson, 1998). 

Forskarna tycker sig finna begränsningar i forskningen om RT; många av de studier som 

hittills gjorts är experimentella med kontrollgrupper men inte så ofta har variablerna 

reflekterat typiska klassrumssituationer. Syftet med King och Johnsons (ibid) studie var att 

utvärdera RT i typiska klassrum där lärarna hade ett konstruktivistiskt tänkande, och ta reda 

på om RT kunde förse femteklassare med en strategi som kunde hjälpa dem att förstå en icke-

fiktiv vetenskaplig text. Dessutom ville de dokumentera hur RT modellerades och bedöma 

kvalitén på instruktionen av modellen för att kunna förutsäga vilken betydelse den skulle ha 

för elevernas dialog. De fann att om lärarna instruerade i RT utan att använda specifikt RT-

språk som till exempel ”clarification” (King & Johnson 1998, sid. 179) avspeglade det sig i 

elevernas dialog genom att eleverna inte heller gjorde det. Om läraren däremot använde RT-

språk vid modelleringen, gjorde även eleverna det.  

Forskarna tyckte sig ha funnit exempel i sin undersökning på att RT-strategierna hjälpte 

eleverna att få ut mening ur de passager som lästes och att eleverna arbetade tillsammans som 

en grupp och hjälpte varandra att förstå informationen istället för att snabbt läsa igenom den. 

De fann i elevernas dialog, som de observerade, exempel på att eleverna övervakade sin 

läsförståelseprocess och att de inte gick vidare i texten förrän alla i gruppen förstått avsnittet i 

fråga. King och Johnson (1998) sammanfattar sin studie med att de kunnat utvärdera 

effekterna av lärarens modellering av RT genom att observera hur eleverna implementerat 

modellen i klassrumsdialogen. Det resultat de fann var att när lärarna konsekvent och tydligt 

modellerade alla fyra RT-strategier och försåg med exempel på meningsfull dialog, erbjöd 

coaching i hur modellen tillämpades och gav beröm och feedback, reflekterades det i 

elevernas dialog. Då lärarens modellering inte var klar och koncis eller om instruktionen 

saknades i någon av de fyra strategierna, så reflekterades det också i elevernas dialog och 
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påverkade deras förmåga att applicera strategierna på texterna negativt. Om eleverna däremot 

fick en god modellering av strategierna var de enligt King och Jonsons (ibid) kapabla att 

skapa mening och koppla ihop tidigare kunskaper med nya kunskaper och applicera denna 

kunskap på nya sätt.  

3.7 Tidigare forskning och dess relevans för denna studie 
 

Alla de forskningsartiklar som valts behandlar Reciprocal Teaching (RT) och det var 

utgångspunkten vid urvalet. För att belysa hur RT-modellen tillämpas i några olika länder 

valdes artiklar som byggde på undersökningar i USA,  Taiwan, Sverige, Finland och Holland.  

En av Palinscars och Browns (1984) forskningsartiklar blev min utgångspunkt då det är dessa 

båda amerikanska forskare som har utvecklat RT-modellen. Mc Allums (2014) artikel ansågs 

relevant för studien eftersom den ger en kritisk reflektion av RT i praktiken. Mc Allum (ibid) 

ser en brist i RT- forskningen eftersom denna enligt forskaren mestadels är inriktad på 

modellens funktion i mindre grupper av elever och inte helklassmiljöer. I mitt urval finns 

därför även artiklar som belyser tillämpandet av RT i större grupper, som Reichenbergs och 

Löfgrens (2014) studie, vilken inriktar sig på grupper om cirka 15 elever, eller Takalas (2006) 

som beskriver tillämpande av RT i helklass. Reichenbergs och Löfgrens (2014) studie ansåg 

jag äga relevans eftersom det verkar vanligt att lärare tillämpar RT-modellen även i större 

grupper och deras studie visade hur lärare upplever detta. Reichenbergs och Löfgrens (2014) 

resultat åskådliggjorde att elevernas läsförståelse ökade markant efter interventionen i RT, 

trots att gruppen var om cirka 15 elever.  

Yangs (2010) studie av RT på universitetet för studenter i lässvårigheter valdes för att visa att 

modellen kan tillämpas på olika åldrar men också för att belysa att lärarens roll är viktig vid 

modelleringen av RT både då det gäller barn och vuxna. Lärarens betydelse framgår inte bara 

i Yangs (ibid) studie utan också hos King & Johnson (1998) som såg en direkt koppling 

mellan lärarens instruktion i RT och elevernas förmåga att anamma och dra nytta av 

modellen. Kings och Johnsons (1998) artikel valdes för att den handlar om RT i just årskurs 

fem, där flera av mina respondenter undervisar. Kings och Johnson (1998) hade studerat 

elevernas dialog kopplat till lärarens instruktion.  

Forskningsartikeln av Takala (2006) valdes för att det är en undersökning som är utförd på 

elever i årskurs fyra och sex som mina respondenter också har erfarenhet av och undervisar i. 

I Takalas (2006) artikel framgick att RT-modellen kan fungera bra för elever i specifik 
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språkstörning om drama läggs till som ett moment och att modellen enligt speciallärarna 

skulle kunnat ge denna grupp elever ännu mer stöd och hjälp om interventionen varat mer än 

fem veckor. Takilas (ibid) artikel är relevant för min studie eftersom den dessutom belyser att 

eleverna i de ordinarie klasserna fick ett bättre resultat i läsförståelse, efter interventionens 

slut.  
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4. Metod 
 

I detta kapitel presenterar jag val av metodansats, urval, genomförande, datainsamlingsmetod, 

bearbetning och analys av det empiriska materialet och etiska överväganden. Jag inleder med 

att beskriva val av metodansats. 

4.1 Metodansats 
 

Min studie handlar om att undersöka hur lärare beskriver att modellen RT i klassrummet 

fungerar för elever i läsförståelsesvårigheter. En kvantitativ ansats skulle kunnat vara möjlig 

eftersom jag till exempel med hjälp av för- och eftertest skulle kunnat mäta och sammanställa 

hur många elever som får en förbättrad läsförståelse efter interventionen med RT. Mitt val föll 

dock på att göra en kvalitativ studie då jag var intresserad av att ta reda på lärares 

beskrivningar av och reflektioner kring, RT-modellen i klassrummet, för elever i 

läsförståelsesvårigheter. En tematisk metodansats är lämplig då det handlar om att identifiera, 

analysera och rapportera mönster och teman utifrån den beskrivna empirin (Braun & Clarke, 

2006). Målsättningen var att finna teman i respondenternas svar som kunde besvara 

forskningsfrågan: ”Hur beskriver lärare i svenska arbetet med RT-modellen i klassrummet för 

elever i läsförståelsesvårigheter?” Inom dessa teman hoppades jag kunna finna variationer i 

respondenternas svar som på ett tillfredsställande sätt kunde besvara forskningsfrågan.  

4.2 Urval  
 

I min undersökning deltog lärare i svenska från olika grundskolor, två kommunala och en 

friskola, i en mellanstor svensk kommun. Lärarna har alla det gemensamt att de har erfarenhet 

av att arbeta med RT. Jag arbetar inte med någon av lärarna i vanliga fall och det fanns 

därmed inte någon risk för beroendeställning. Min urvalsprincip var ett så kallat målstyrt 

urval (Bryman, 2014) vilket innebar att lärare som kunde besvara forskningsfrågan valdes ut. 

Ett icke-slumpmässigt, tillika representativt urval (Trost, 2013) genomfördes; inom den 

aktuella populationen lärare bestämde jag mig för att göra ett urval som bestod av 

svensklärare med erfarenhet av RT-modellen. Rektorerna på de olika skolorna kontaktades 

innan jag inledde min undersökning och jag bad dem om lov att utföra intervjuerna, under 

förutsättning att lärarna tackade ja till att delta, och informerade om de Forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2010) som det redogörs för längre fram i kapitlet.  En av de 

tillfrågade svensklärarna tackade nej till att delta, då det visade sig att hon inte arbetat så 
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mycket med RT och därför inte ansåg sig ha något att tillföra. Fortsättningsvis, förutom i 

forskningsfrågorna, benämner jag lärare i svenska som svensklärare.  

4.3 Presentation av intervjupersonerna 
 

Lärare 1 är lärare i svenska/so 1-7. Hon undervisar i svenska och so i årskurs 5 och har 10 år 

i yrket. 

Lärare 2 är också lärare i svenska/so 1-7. Även hon undervisar i svenska och so i årskurs 5 

och har 8 års yrkeserfarenhet. 

Lärare 3 är lärare i svenska/sva 4-9 och undervisar för närvarande i årskurs 7-9 men har 

tidigare undervisat i svenska i årskurs 4-6. Hon har arbetat 6 år som lärare. 

Lärare 4 är lärare i sv/so 4-9 med specialpedagogisk breddning. Han undervisar i svenska 

och so i årskurs 4 och har nio års erfarenhet som utbildad lärare men har arbetat i skolvärlden 

i olika former i 16 år.  

Lärare 5 är utbildad lärare i svenska/so 1-7. Hon undervisar i årskurs 5 i svenska och so och 

har 13 års yrkeserfarenhet. 

Lärare 6 är 1-7-lärare i svenska/so med erfarenhet av undervisning i dessa ämnen i årskurs 4-

6. Hon är utvecklingsledare och handledare i Läslyftet (Skolverket). Hon har arbetat 20 år 

som lärare. 

4.4 Genomförande av intervjuerna 
 

Dalen (2007) rekommenderar att man gör en provintervju, en så kallad pilotstudie. Den första 

intervjun blev därför en provintervju med en 1-7-lärare i sv/so. Intervjun tog omkring 20 

minuter. Provintervjun resulterade i att frågor omformulerades och att nya frågor lades till i 

min intervjuguide.  

Tid för mina intervjuer bestämdes via mail och tiden för intervjutillfällena förlades till när 

lärarna hade håltimma. Intervjuerna ägde rum på de olika lärarnas arbetsplatser i arbetsrum, 

klassrum och konferensrum. Vid ett intervjutillfälle satt vi i ett lärararbetsrum som från början 

var tomt med undantag av oss två men vi blev sedan avbrutna vid ett par tillfällen av personer 

som kom in i rummet, och jag fick då pausa inspelningen. Min uppfattning är att det ändå inte 

störde samtalet utan att vi sedan kunde fortsätta intervjun som innan. Respondenten ursäktade 
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sig med att hon trodde att vi skulle få sitta ostört och därefter fortsatte vårt samtal. 

Andledningen till att vi placerat oss i lärararbetsrummet var att det inte fanns några andra 

lediga utrymmen där vi kunde vara. Dalen (2007) framhåller att det är viktigt att intervjuaren 

är trygg i hanteringen av den tekniska utrusningen och därför valde jag att spela in samtalen 

med min mobiltelefon. Ingen av respondenterna hade någon invändning mot att jag spelade in 

deras svar. Intervjuerna tog mellan 20 och 40 minuter vardera. 

Min upplevelse är att respondenterna gärna delade med sig av sina erfarenheter och 

reflektioner kring RT-modellen.  Min erfarenhet är att många reflektioner kom då intervjun 

var slut, då jag hade ställt alla mina frågor. Jag satte då på inspelningen igen så att jag fick 

med också dessa tankar och funderingar. Det är enligt Bryman (2014) en vanlig företeelse; att 

respondenten säger något mycket intressant efter att man slutat spela in och han ger då rådet 

att sätta igång inspelningen på nytt. 

4.5 Datainsamlingsmetod 
 

Bryman (2014) konstaterar att kvantitativa forskare ofta ger mer detaljerade beskrivningar av 

studiens upplägg, metod och analystekniker än vad kvalitativa forskare gör. Min målbild var 

dock att i min kvalitativa studie kunna ge detaljerade uppgifter om upplägg, metod och 

analysteknik. Jag undersökte hur lärare beskriver arbetet med RT-modellen i klassrummet för 

elever i läsförståelsesvårigheter och valde att genomföra semistrukturerade intervjuer med 

svensklärare som har erfarenhet av RT. Enligt Bryman (2014) är det karaktärristiska för 

semistrukturerade intervjuer att intervjuaren ställer frågor utifrån en generellt hållen 

intervjuguide (se bilaga 1) där det går att variera ordningsföljden på frågorna och dessa är mer 

allmänt formulerade än i ett strukturerat intervjuschema. Det finns också visst utrymme för 

intervjuaren att ställa följdfrågor utifrån det som uppfattas som viktiga svar från respondenten. 

Dalen (2007) redogör för att en intervjuguide ska innehålla centrala teman och frågor som 

tillsammans täcker studiens viktigaste områden. Utifrån forskningsfrågan formulerade jag 

därför frågor som hörde samman med det jag ville undersöka. Trots att intervjuguiden 

innehåller teman och huvudfrågor som är definierade på förhand finns det möjlighet för 

intervjuaren att göra avsteg från intervjuguiden om respondenten skulle ta upp intressanta 

ämnen som inte är väntade (Justesen & Mik-Meyer, 2012). 

4.6 Bearbetning och analys av det empiriska materialet 
 

Enligt Djurfeldt et al (2013) bör forskningsproblemet och teorin vara det som avgör vilken 
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metod man använder. Eftersom jag ville undersöka lärares uppfattningar av och reflektioner 

kring, modellen RT i klassrummet för elever i läsförståelsesvårigheter, såg jag stora 

möjligheter att göra detta med hjälp av tematisk analys. Tematisk analys fokuserar på 

identifierbara teman i livs- och/eller beteendemönster	(Aronson, 1994). Braun och Clarke 

(2006) beskriver att tematisk analys har sin teoretiska grund inom epistemologin, vilken 

omfattar rationalismen och empirismen.  De (ibid) ger rådet att vid en induktiv tematisk 

analys inte ta hänsyn till vad tidigare forskning visat på området utan att ha ett öppet sinne vid 

sökandet efter teman i sitt material. Det som räknas som ett tema är enligt dem då forskaren 

finner något viktigt i sina data som relaterar till forskningsfrågan och som visar på ett 

mönster.  

Det första steget i den tematiska analysen är att samla in data, till exempel genom intervjuer 

(Aronson, 1994).  Enligt Braun & Clark (2006) innebär tematisk analys att man gör sig bekant 

med insamlad data och därefter transkriberar till exempel intervjuer och kodar. Då 

intervjuerna genomförts, transkriberade jag därför dessa. Braun och Clarke (ibid) förklarar att 

vid tematisk analys krävs inte samma detaljerade form av transkription som vid till exempel 

diskursanalys, men ett minimumkrav är en rigorös och genomgående ortografisk transkription 

som täcker alla verbala yttranden. Jag lyssnade till en intervju i taget och skrev av de frågor 

jag ställde under intervjun och det respondenten berättade, ord för ord. Vid flera tillfällen fick 

jag spela tillbaka och lyssna en gång till, för att få med rätt ordalydelse. Jag avslutade med att 

lyssna igenom hela intervjun med transkriptionen framför mig, för att försäkra mig om att jag 

fått med allting, och detta är något som alltid ska göras, enligt Braun och Clarke (ibid).   

Med utgångspunkt i forskningsfrågan: ”Hur beskriver lärare i svenska arbetet med RT-

modellen i klassrummet för elever i läsförståelsesvårigheter?” började jag därefter läsa 

igenom de utskrivna transkriberade intervjuerna. Enligt Bryman (2014) och Braun och Clarke 

(2006) är rekommendationen att först läsa igenom utan att tolka, vilket jag också gjorde. Vid 

den andra genomläsningen rekommenderar Bryman (2014) att man gör notiser i marginalen, 

vilket var ett råd som jag följde. Jag fann vissa teman i materialet och antecknade dessa, vilket 

enligt Bryman (ibid) kallas för att man genomför en kodning. Braun och Clarke (2006) 

rekommenderar användning av till exempel överstrykningspennor vid kodningen för att 

markera mönster i materialet. Jag använde mig av pennor med olika kulör för att markera 

dessa mönster.   

Efter kodningen jämfördes koderna med varandra och grupperades i teman. Bryman (2014) 

beskriver att tematisk analys innebär att forskaren noggrant läser sina data flera gånger och 
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sedan grupperar dem i teman och subteman (underteman). Under arbetsprocessen la jag märke 

till vissa repetitioner i respondenternas svar och dessa återfinns sedan i de teman jag senare 

formulerade. Braun och Clarke (2006) rekommenderar att man under hela processen, istället 

för att vänta tills alla intervjuer är transkriberade, söker repetitioner i materialet och skriver 

ner dem då de kan komma till användning i analysfasen, vilket var ett råd som jag delvis 

följde. Aronson (1994) beskriver att man kombinerar och katalogiserar relaterade teman till 

underteman och i min resultatdel återfinns underteman som är kopplade till mina huvudteman 

(se kap. 5).  

Braun och Clark (2006) förklarar att i nästa fas upptäcker forskaren att vissa teman inte är 

hållbara för att det inte finns tillräckligt stöd för dem, medan vissa teman uppgår i andra. 

Detta var något jag blev varse och jag läste då om de transkriberade intervjuerna på nytt och 

formulerade sedan nya teman, som låg närmre empirin. Processen därefter påminner om den 

föregående men här handlar det om att undersöka validiteten hos de individuella temana i 

förhållande till hela datainsamlingen och ta reda på om den tematiska kartan återspeglar hela 

datainsamlingen på ett riktigt sätt. Jag gjorde bedömningen att de teman jag formulerat utifrån 

empirin återspeglade undersökningens resultat på ett rimligt vis. I slutet av denna process bör 

man vara säker på vilka de olika temana är, hur de passar tillsammans och vad de på ett 

övergripande sätt säger om de data som samlats in. I den näst sista fasen har forskaren skapat 

en tillfredsställande tematisk karta över sina data. Teman definieras och omdefinieras och 

används i en analys. I den sista fasen finns färdiga teman och utifrån dessa görs den slutliga 

analysen och rapporten kan skrivas ihop.  

Braun & Clark (2006) beskriver tematisk analys som flexibel och icke-teoribunden, och det 

passade in på hur jag ville utforma min studie. Enligt forskarna (ibid) skiljer sig tematisk 

analys från andra analytiska metodansatser, som syftar till att beskriva mönster i kvalitativa 

data, genom att den inte är teoribunden. De lyfter fram det faktum att det inte finns en samlad 

definiton av vad tematisk analys egentligen är, trots att den enligt dem och Bryman (2014), är 

ett av de vanligaste analysinstrumenten då det gäller kvalitativa data. Under utbildningen har 

jag kommit i kontakt med flera forskningsartiklar, bland annat en om läsförståelse och 

läsgrupper (Pittman & Honchell, 2014) där artikelförfattarna använt sig av tematisk analys, 

vilket gett mig en god förförståelse, då jag själv ska tillämpa anlaysmetoden. En hermeneutisk 

ansats innebär enligt Westlund (2015) att forskaren vill ta reda på informanternas egna 

upplevelser av ett fenomen och min studie bär även spår av hermeneutik, eftersom den typ av 

data som jag använt mig av, och sedan tolkat, är upplevelser.  
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4.7 Etiska överväganden 
 

I min studie beaktas de grundläggande etiska frågor som Bryman (2014) redogör för, 

nämligen: ”frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som är 

direkt inblandade i forskningen” (s. 131-132). Vetenskapsrådet (2010)  redogör för fyra 

huvudkrav inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Det är viktigt att respondenterna före intervjutillfället får information om vad intervjuerna ska 

användas till, vad deras uppgift är i projektet, vilka moment som ingår och vilka villkor som 

finns för deras deltagande; att deras deltagande till exempel är frivilligt (Dalen, 2007; 

Veteskapsrådet 2010, Bryman, 2014 ).  Mina respondenter fick denna information i samband 

med att intervjuerna bokades in och precis innan intervjuns genomförande. Därmed 

uppfylldes informationskravet. 

Mina respondenter var alla över 15 år varför inget samtycke behövde inhämtas från 

vårdnadshavare, vilket annars är ett krav som Vetenskapsrådet (2010) ställer för att få 

genomföra intervjuer på personer under 15 år. Däremot inhämtades respondenternas samtycke 

och även rektorernas. På så vis uppfylldes samtyckeskravet. 

Deltagarna i studien fick veta att de garanterades fullständig anonymitet. De fick likaså 

information om att jag önskade spela in intervjuerna på min mobiltelefon för att sedan kunna 

transkribera och analysera dem. Jag informerade att bara jag skulle lyssna på inspelningarna 

och att alla uppgifter om namn på personer, skolor och kommuner, skulle avidentifieras i min 

undersökning för att försäkra att kravet om integritet, konfidentialitet och anonymitet skulle 

uppfyllas.  Respondenterna benämns i undersökningen som ”Lärare 1, Lärare 2” och så vidare 

och när respondenterna nämner namnet på en skola har jag istället för att skriva ut skolans 

namn, skrivit ett X i transkriptionen. Genom detta förfaringssätt uppfylldes 

konfidentialitetskravet. 

 Respondenterna fick information om intervjuerna skulle användas i mitt examensarbete på 

Speciallärarprogrammet; att de skulle användas i forskningssyfte. Härigenom uppfylldes 

nyttjandekravet. 
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5. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen. Här redogörs för svensklärarnas 

uppfattningar av och reflektioner kring modellen RT i klassrummet för elever i 

läsförståelsesvårigheter.  

Den analys som jag gjort av det empiriska materialet presenteras i en löpande text där 

resultatet delats in i fyra teman: struktur, svårigheter med ord och begrepp, gruppens 

betydelse och en modell för alla elever. Dessa fyra huvudteman har också olika underteman 

och dessa och deras variationer, kursiveras. Vid citat benämns lärare 1, 2, 3, 4, 5 och 6 som 

L1, L2, L3, L4, L5 och L6. 

5. 1 Struktur  
 

Temat beskriver betydelsen av struktur då man arbetar med läsförståelse. Det handlar om 

struktur dels för elever, dels för lärare. I temat har det framkommit två underteman som jag 

valt att kalla läsförståelsestrategierna i RT-modellen underlättar och ett gemensamt arbete 

med läsförståelsestrategier. 

Analysen av det empiriska materialet visar att läsförståelsestrategierna i RT-modellen, det vill 

säga att förutspå, reda ut oklarheter, ställa frågor och sammanfatta, underlättar för eleverna. 

Lärarna lyfter fram att de som är i läsförståelsesvårigheter tack vare strategierna i modellen 

får något att hänga upp läsningen på. De fyra strategierna illustrerade genom spågumman 

(förutspår), detektiven (reder ut oklarheter), reportern (ställer frågor) och cowboyen 

(sammanfattar), finns synliga i klassrummen och eleverna har dem i vissa fall på bokmärken 

och/eller på sin digitala lärplattform, som en påminnelse om hur de ska närma sig texter. 

Denna påminnelse utgör enligt lärarna en hjälp för elevernas läsförståelse. De som har lätt för 

läsförståelse tillämpar redan strategierna automatiskt men kan efter undervisning om dessa 

utveckla sin förståelse ytterligare genom att de lär sig ställa fler frågor som rör innehållet 

mellan och bortom raderna och att göra ännu mer utvecklade sammanfattningar.   

Läsförståelsestrategierna i RT-modellen ger inte bara en struktur för eleverna utan också en 

struktur för läraren som får tydliga anvisningar hur man kan arbeta med texter.  

L2: Om jag jämför med mitt första år när jag kom ut då hade jag ju inte byggt upp, jag visste ju 

inte hur jag skulle jobba på den skolan och i den klassen med svenskan utan då hade jag ju 

väldigt lika för alla och nu när jag jämför, i svenskaundervisningen här, så kan jag tycka att den, 



	

23	
	

det blir väldigt lätt för de här eleverna (eleverna i läsförståelsesvårigheter, min anm.) att ta sig an 

texter och att man pratar om innehållet på ett annat sätt. Det blir, man bryter ner läsförståelsen 

och talar om just hur.  

Citatet visar att modellen gör det lättare för elever i läsförståelsesvårigheter att ta sig an texter. 

Läraren beskriver hur hennes egen undervisning utvecklats och hur läsförståelsestrategierna i 

RT-modellen underlättar för elever i läsförståelsesvårigheter på så sätt att den hjälper dem att 

bryta ner läsförståelsen i mindre bitar. Läsförståelsestrategierna i RT-modellen underlättar 

också för lärare och elev genom att man med dess hjälp pratar om innehållet på ett annat sätt 

och om hur man förstår det man läser. 

Då man är ny, dels i läraryrket, dels på sin arbetsplats och inte haft möjlighet att samla på sig 

vare sig erfarenhet eller material, och när man inte heller har en struktur att utgå från, kan det 

bli svårare att individualisera och strukturera undervisningen. Analysen av det empiriska 

materialet visar att RT-modellen ger en struktur med vars hjälp man kan prata med eleverna 

om hur man läser för att förstå. Analysen visar även att elever i läsförståelsesvårigheter är 

behjälpta av att läsförståelsen bryts ner i mindre bitar. 

Om man inte undervisar om läsförståelsestrategierna kan resultatet bli att elever läser utan att 

stanna upp då de inte förstår. Lässtrategierna i RT-modellen underlättar för elevers 

läsförståelse genom att de får riktmärken för vad de ska titta efter i texten. 

L5: Jag tycker att det funkar väldigt bra faktiskt och jag tror att det har och göra med det här att de vet 

mer riktat vad är det jag ska titta på, att det inte bara blir det här  ”allt är svårt” eller allt ska 

sammanfattas utan att man benar ut; nu kollar vi efter ord och begrepp eller vad handlar det om här? 

Vilka frågor fick du?  Så här att man hjälper dem att hitta en struktur i det. 

  

Citatet ovan visar att elever kan få hjälp med läsförståelsen genom modellens strategier att 

reda ut oklarheter, ställa frågor till texten och sammanfatta.  Istället för att eleven ska bli 

lämnad med en upplevelse av att allt är svårt får den strategier för att kunna tillgodogöra sig 

innehållet. Citatet visar också att eleverna med hjälp av lärarens coachning i RT-modellen kan 

få stöd i att hitta en struktur för sin läsförståelse. 

Analysen av det empiriska materialet visar att lärarna uppfattar att RT-modellen fungerar väl 

för elever i läsförståelsesvårigheter eftersom den specifikt visar vad de ska göra med texten, 

till exempel ställa frågor till den, titta närmre på ord och begrepp och så vidare. Då elever med 

lärarens stöttning får tillämpa strategierna i RT-modellen uppfattas inte läsförståelsen lika 

oövervinnerlig tack vare att de får en struktur för den. 
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För att eleverna ska lyckas så bra som möjligt med läsförståelsen, är ett gemensamt arbete 

med läsförståelsestrategier av stor vikt. Lärarna framhåller vikten av att det dels finns ett 

gemensamt arbete med läsförståelsestrategier på gruppnivå, dels ett gemensamt arbete med 

läsförståelsestrategier på skolnivå. Inledningsvis redogörs för ett gemensamt arbete med 

läsförståelsestrategier på gruppnivå, vilket innebär att läraren modellerar strategierna och ger 

exempel på hur de kan användas. Dessutom är det viktigt att alla elever är delaktiga i dessa 

gemensamma genomgångar och att man tillsammans, lärare och elever, tillämpar strategierna 

på texter av olika slag.  

L6: Jag har ibland låtit dem få post-it-lappar och nån gång har jag använt en enkel eller rätt så 

enkel bok som de kan känna igen. En gång hade jag den här Herr Muffin och då tyckte de det 

var  i ett sammanhang då vi jobbade med existentiella frågor, då fick alla post-it-lappar så sa jag: 

”Ni ska skriva ner frågor som väcks i ditt huvud när jag läser, högläsning.” ”Jag får inga frågor.” 

Jo, men så hann jag inte komma så långt: ”Varför…..?” ”Skriv ner din fråga.” Och sen hade de 

ju rätt mycket frågor för det kom ju mycket frågor om döden och sånt om hur man gör och allt 

och då tränade vi också på att kategorisera olika frågor. Att olika frågor kan man ju jobba med 

på olika sätt. Så både att man själv är modell, vi gör det tillsammans, att man tränar in 

arbetssättet innan vi sen går in i de gemensamma, alltså att var och en ska göra det på eget sätt 

med gemensam text. 

Det framgår av lärarens yttrande ovan att eleverna först kan ha en upplevelse av att de inte har 

några frågor att ställa till en text men när de sedan får lyssna på lärarens högläsning, väcks 

flera frågor. I det här fallet handlar frågorna mycket om döden, som både är ett tema i boken 

och något de fokuserar på i ett arbetsområde om existentiella frågor. Med lärarens hjälp 

kategoriserar de sedan sina frågor. Läraren är själv modell för strategin och man tränar in den 

gemensamt för att var och en sedan ska veta hur man ska göra med en text som man läser. 

Det är viktigt att som lärare vara modell och tydligt visa eleverna hur de kan tillämpa 

strategierna istället för att låta dem på egen hand klara processen. Den gemensamma 

instruktionen och genomgången kan vara av betydelse inte minst för elever som inte ”får 

några frågor” eftersom de under lärarens högläsning kan komma på frågor och sedan se hur 

man kan strukturera dessa. De får tack vare den gemensamma genomgången även höra vilka 

frågor kamraterna ställer.   

Ett gemensamt arbete med läsförståelsestrategier på skolnivå är också väsentligt. Lärarna i 

studien poängterar att läsförståelseundervisning inte är ett uppdrag enbart för deras profession 
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och att RT-modellen inte bara ger en struktur för dem, det vill säga för svensklärarna, utan för 

alla undervisande lärare. Det är viktigt att arbeta med texter och prata om hur man läser och 

förstår dessa, i alla ämnen. De lärare i studien som förutom svenska också undervisar i 

samhällsorienterade ämnen använder läsförståelsestrategierna också i samhällskunskap, 

historia, religion och geografi. 

L4: Jag har 50 elever i svenska och so. Då är jag ämnesansvarig för de bitarna. Och jag tycker 

att det är ganska delikat för jag äger ju eleverna själv på svenska och so. Som so-lärare har jag 

väldigt stor nytta av att vara svensklärare också för vi jobbar mycket med texterna på so:n  

utifrån ett svensklärarperspektiv kan man säga. Vad säger texten? Vad får vi reda på? Vad är det 

för svåra ord och så? Och då jobbar vi just med de här lässtrategierna. 

I citatet uttrycker läraren att det är ”delikat” att undervisa i svenska och so eftersom han har 

möjligheten att arbeta med texterna i samhällsorienterade ämnen utifrån ett 

svensklärarperspektiv. Citatet visar att läraren och eleverna med hjälp av strategierna ställer 

frågor till texten och reder ut oklarheter.  

 

Svensklärarna beskriver att de arbetar med lässtrategierna mer eller mindre hela tiden; de 

genomsyrar allt. Analysen av det empiriska materialet visar att de anser att om man inte har 

läsförståelse så kan man inte tillgodogöra sig skolans ämnen. Svensklärarna ser vinsten av 

arbeta med till exempel so-texter på lektioner i svenska och de lärare som förutom svenska 

också undervisar i samhällsorienterade ämnen, arbetar redan tematiskt och 

ämnesövergripande på detta sätt. I de fall då svenskläraren inte undervisar i något ytterligare 

ämne krävs samarbete mellan olika ämneslärare för att kunna utveckla ett tematiskt och 

ämnesövergripande arbetssätt där lässtrategiundervisning är en naturlig del.  

 

Trots ett gemensamt beslut på skolorna om att arbeta med läsförståelsestrategier i alla ämnen 

tror svensklärarna att det mest sker i svenska och samhällsorienterade ämnen. Att arbeta med 

läsförståelsestrategier i alla ämnen ser de därför som ett tydligt utvecklingsområde och de 

önskar att det mer och mer kommer att bli så, att alla lärare förstår vikten av att eleverna lär 

sig använda läsförståelsestrategier i alla ämnen. 

 

L5: Jag tänker att rent generellt med läsförståelsestrategier hur det hjälper dem att få fatt vad är 

det vi behöver för just den här frågan eller vad är det jag ska titta på här och lite hur jag skulle 

önska att man jobbade mer med det i alla ämnen så. Nu är det nog mest svenska so som vi har 

det på. Men hur man skulle se vinningen av det i alla ämnen.  
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Citatet visar att läraren ser ett behov av strategier för att utveckla läsförståelsen och uttrycker 

en önskan om att lärare förstår vinningen med att arbeta med dessa i alla ämnen, inte bara i 

svenska och samhällsorienterade ämnen. 

 

Läsförståelsestrategier kan generellt sett, inte bara i svenska och samhällsorienterade ämnen, 

vara en hjälp för eleven då det handlar om att förstå vad man ska titta efter i en text och att 

hitta svar på en viss fråga. Det skulle därför vara en fördel om alla ämneslärare, inte bara de i 

svenska och samhällsorienterade ämnen, såg vinsten med arbeta med läsförståelsestrategier. 

arbetar  

5.2 Svårigheter med ord och begrepp 
 

Temat beskriver att kännetecknande för elever i läsförståelsesvårigheter som inte beror på 

problem med avkodningen, är svårigheter med ordförståelse. Lärarna beskriver att eleverna 

får problem med läsförståelsen för att det ofta är många ord och begrepp i texterna som de 

inte känner till betydelsen av. I temat beskrivs dels varför eleverna har nytta av strategin att 

reda ut oklarheter, dels hur lärarna tillsammans med eleverna arbetar med ord och begrepp i 

klassrummet. Dessutom beskrivs vikten av att i olika sammanhang kunna sammanfatta det 

man läst och en förutsättning för att kunna göra det är att man förstår orden man läser. Två 

underteman har utformats som jag valt att kalla strategin att reda ut oklarheter och betydelsen 

av att lära sig sammanfatta.  

Analysen av det empiriska materialet visar att strategin att reda ut oklarheter (detektiven) är 

den av de fyra strategierna i RT-modellen som elever i läsförståelsesvårigheter och/eller med 

annat modersmål än svenska, har mest nytta av. Strategin går ut på att eleverna ska identifiera 

vilka ord och begrepp som är svåra att förstå och att man ska reda ut dessa oklarheter. Lärarna 

lyfter fram att det är då man arbetar med denna strategi som det också blir tydligt för läraren 

vilka ord och begrepp som är svåra för eleverna att förstå.  

L3: Om jag skriver en fråga leta efter ord så förklarar jag tydligt att det är detektiven. Och det är 

här de med sva visar tydligt vilka ord det är. Och sen gör vi alltid en ordbok tillsammans och alla 

får hjälpa till och definiera de orden och då blir de ju så här: ”Å, ok”. 

Citatet visar att läraren använder strategin att reda ut oklarheter, som symboliseras av 

detektiven, för att få eleverna att leta efter ord i texten och utifrån de ord eleverna väljer blir 

det tydligt för läraren vilka ord som elever som läser svenska som andraspråk upplever som 
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svåra. De insamlade orden samlas i en ordbok, som görs tillsammans och alla hjälps åt att 

definiera orden. Lärarens uppfattning är att eleverna då får en aha-upplevelse, då de fått 

definitionerna, vilken uttrycks med: ”Å, ok.”  

Genom att gå igenom orden och definiera dem tillsammans skapas en dialog i klassrummet 

där man har möjlighet att lära av varandra. 

Strategin att reda ut oklarheter hjälper eleverna att våga ställa frågor om ord och begrepp. 

Lärarna vittnar om att elever ibland känner sig rädda för att visa att de inte förstått men att 

man kan kringgå detta problem genom att man gemensamt arbetar med strategin och på så vis 

avdramatiserar för elever i läsförståelsesvårigheter.  

L5: Och jag vet inte om det också har att göra att det blivit lite så här avdramatiserat på något 

sätt och att det också är väldigt konkret att: ” Det här ordet förstår jag inte” eller så. Så den 

tycker jag funkar bäst för dem just nu (strategin att reda ut oklarheter, min anm.) 

Citatet visar att tack vare strategin att reda ut oklarheter har det blivit mer avdramatiserat i 

gruppen, att säga att man inte förstår ett ord. Läraren tycker att strategin är konkret och att det 

är den av de fyra strategierna som fungerar bäst i hennes grupp just nu.  

När man använder sig av en strategi som går ut på att alla elever ska hitta nya ord och 

begrepp i texten blir det inte utpekande mot elever i läsförståelsesvårigheter, att det bara 

skulle vara de som inte kan alla ord.  

Lärarna beskriver att det är svårt att läsa mellan raderna, inte minst för elever i 

läsförståelsesvårigheter.  

L1: Ja, det är ju det där mellan raderna; det där jag inte kan läsa. Det är ju jättesvårt för ofta kan 

jag tycka att det som gör att man inte kan läsa mellan raderna är för att man inte kan förstå orden 

och då försöker vi prata om de här strategierna. Om man inte bara läser en mening utan man 

läser ett stycke. Till exempel fastnade vi på ett ord som heter ”vajade” och eleverna bara: 

”Vaddå vajade?”  ”Men trädet vajade, vad kan träd göra? Vad handlar det om? Kan träd börja 

gå, kan träd cykla liksom? Nej, de kan röra sig då måste ni förstå att vajade handlade om 

rörelsen.” Att man liksom diskuterar eller ger strategier för det eller att man kan dela ordet men 

just det här att många elever fastnar vid att de läser om det ordet, ordet istället för att läsa 

stycket. 

Citatet visar att läraren ser att orsaken till att eleverna har svårt för att läsa mellan raderna är 

att de inte förstår orden i texten. Hon brukar vägleda dem genom att prata om strategierna och 

visa att man istället för att läsa om en mening kan läsa om ett stycke för att bättre förstå vad 
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det handlar om. Vidare visar citatet att hon tar upp ett enskilt ord som eleverna fastnat vid, 

nämligen ”vajade”, och diskuterar vad ett träd, som det handlar om, kan göra och vad som 

därmed kan vara en rimlig betydelse av ”vajade”. Läraren beskriver att man i samtalet om 

ords betydelser också kan dela upp ord.  

Svårigheten att förstå ords betydelser blir en svårighet att förstå textens handling och 

innebörd. Analysen av det empiriska materialet visar att lärarna i sista hand vill servera ett 

svar till eleverna vad orden betyder och i första hand vill ge dem strategier, genom att till 

exempel föra diskussioner kring den kontext orden står i, som i exemplet ovan. Av analysen 

framgår att lärarna vill förse eleverna med strategier med vars hjälp de kan lära sig förstå nya 

ord och begrepp och en sådan strategi kan till exempel vara att dela upp ord i mindre bitar. 

Det som också framgår av lärarnas beskrivning är att det är bra att bryta ner texten i mindre 

bitar för att se vilka ord den byggs upp av, att läsa med pennan och att ta hjälp av kamrater 

och lärare då de inte förstår orden. 

L2: Där är ju kanske en svårighet i så fall det här med att man ska tolka ord och analysera mellan 

raderna och där är ju en svårighet men med stöttning från pedagog eller kanske i grupp så tänker jag att 

man får bryta ner, ibland så har jag klippt sönder texten och vilka ord är de orden som bygger texten 

och vilka ord är de här som så, när och kan om du egentligen kan ta bort lite och då tittar man på vad 

texten egentligen handlar om och det är ju de orden som gör texten till vad den handlar om. Att man får 

hjälpa eleverna och se det och träna dem i det och ibland brukar vi ta, jag säger så här: ”Nu ska vi läsa 

med pennan.” Att de får vara med och ibland stryka under. Man får ju först träna dem i vad är de viktiga 

orden och att de får hjälpas åt när vi pratar om texten. Ja, jag tror att man måste börja i helklass eller i 

grupper och sen att eleven på egen hand får träna sig i att förstå texten och jobba med dem. För begrepp 

kan ju va ganska svårt och har man ett lågt ordförråd så behöver man ju verkligen antingen bildstöd 

eller att man har kompisar som kan hjälpa en framåt eller en klok lärare.  

Citatet visar att elever i läsförståelsesvårigheter kan ha svårt för att tolka och analysera sådant 

som står mellan raderna men att de genom stöd från pedagog eller i en grupp kan få hjälp att 

bryta ner texten. Läraren berättar att hon ibland klipper sönder texten för att det ska bli tydligt 

för eleverna vilka ord den är uppbyggd av och för att de ska se om man kan ta bort vissa ord 

och bara behålla dem som bygger upp textens handling. Hon tränar dem också i att läsa med 

pennan och stryka under, på så vis tränar man eleverna att se vilka som är de viktiga orden. 

Detta arbete med ord och begrepp sker i helklass eller i grupper, innan eleven får träna på 

egen hand. Elever med lågt ordförråd behöver bildstöd eller hjälp från kompisar eller lärare. 

Analysen av det empiriska materialet visar att eleverna behöver stöd i att analysera texten och 

att det då är bra att arbeta sensomotoriskt med till exempel syn och känsel. Bilderna ger 
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synintyck med vars hjälp man kan förstå orden och papperslappar med utklippta ord eller en 

penna i handen med vars hjälp man stryker under viktiga ord och meningar, involverar 

elevernas känsel och syn. Även hörseln involveras, om man dessutom diskuterar med 

varandra.  

Det är viktigt att sammanställa flera olika sätt med vars hjälp eleverna kan förstå betydelsen 

av ord och begrepp eftersom det är viktigt att ha så många strategier som möjligt.  

L4: Vad finns det för sätt att jobba med ord och begrepp som man inte förstår? Med detektivens sätt att 

tänka? Hur kan en detektiv tänka? Då får man fundera i sina par och sina arbetsgrupper och sen listar vi 

allting på tavlan och då vill jag ha minst fem sätt för det finns ju en rad olika sätt. 

Det brukar vara: fråga tre kompisar innan läraren, kolla om ordet är en sammansättning, till exempel 

cykel och ställ, då vet man ju vad cykel och ställ är och det är ett exempel som jag vill plantera som de 

gärna lyfter då. Liknar det nåt annat ord? Är det nåt annat ord på nåt annat språk? I vilket sammanhang 

stod ordet? Jag kan också läsa igen, läsa högt för mig själv. Ta det en vända till. Då har vi ju genast fem 

–sex sätt som jag tycker är helt ok.  

Citatet visar på en arbetsgång där eleverna först i sina arbetspar och sedan i sina arbetsgrupper 

får fundera kring hur man kan jobba med ord och begrepp. Därefter listas elevernas förslag på 

tavlan. Det framgår att läraren tycker att det är ”helt ok” om man har fem till sex olika sätt, 

som man gemensamt kommit fram till, då det gäller att arbeta med ord och begrepp. 

Analysen av det empiriska materialet visar att det är av stor vikt att eleverna görs delaktiga i 

processen att lära sig nya ord. Det framgår av analysen att det är viktigt att eleverna kan vara 

varandras resurser då det handlar om hitta strategier både för hur man gör då man inte vet 

vad ett ord betyder och då det handlar om att skapa definitioner av ord, med hjälp av 

strategierna.   

Nästa steg är sedan att stötta eleverna att införliva de nya orden i sitt eget ordförråd och det 

kan till exempel ske genom att de skriver egna ordlistor tillsammans med varandra och sedan 

använder orden i tal och skrift. Det är viktigt att det råder ett öppet klimat och att man har en 

kultur på skolan där man upptäcker ord och förklarar för varandra. 

L6: Hur går vi från att vara passiva läsare till aktiva läsare? Och träna sig i att vi skapar ett öppet klimat, 

en sån kultur på våra skolor att upptäcka ord och också i det träna att förklara för varann. Men att också 

lärare har ett arbetssätt och att vi lyfter upp det här och att de får kanske både skriva egna ordlistor 

tillsammans med varandra och sen visa att vi förväntas att det ska användas. Så tror jag att man kan 

jobba.  
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Läraren ställer frågan hur vi går från att vara passiva till aktiva läsare?  Hon poängterar att det 

handlar om att vi skapar en kultur på våra skolor att upptäcka ord, där det råder ett öppet 

klimat och där vi tränas i att förklara för varandra. Hon understryker att det även handlar om 

att lärare har ett arbetssätt där	man lyfter upp ord och att eleverna kanske får börja skriva 

ordlistor tillsammans som ska användas. 

För att strategin att reda ut oklarheter ska fungera optimalt behövs ett tillåtande och öppet 

klimat där man som elev vågar ställa frågor och visa att man inte kan. Lärarna kan skapa ett 

sådant klimat på skolan. Lärarna kan också ge eleverna strategier för ordinlärning och olika 

strukturverktyg; att till exempel visa hur man konstruerar en ordlista med nya ord och hur 

man sedan kan använda dessa i tal och skrift. 

Lärarna beskriver att elever i läsförståelsesvårigheter har problem med att sammanfatta det de 

läst och att de behöver mycket träning i det eftersom det är en mycket viktig strategi att 

behärska. Betydelsen av att lära sig sammanfatta löper som en röd tråd i lärarnas 

beskrivningar. 

L3: Vi gör gemensamt och vi gör det jämnt (sammanfattar, min anm.). I allt vi läser. Vi 

utvärderar ju allt vi gör också. Och då sammanfattar man ju också. ”Vad har vi gjort under det 

här temat?” Det är ju också att sammanfatta. 

Citatet visar att läraren och eleverna alltid sammanfattar det de läst. De utvärderar alltid det de 

gjort också och där ingår det att till exempel sammanfatta vad man gjort i ett temaområde.  

Analysen av det empiriska materialet visar att det är viktigt att kunna sammanfatta inte bara 

då det gäller texter man läst utan också att sammanfatta något man sett eller hört. 

Sammanfattandet är ett sätt att lyfta fram det viktiga.  

Elever i läsförståelsesvårigheter finner det problematiskt att sammanfatta och lärarna försöker 

på olika sätt underlätta för dem och träna dem i att göra sammanfattningar.  

L2: Ja, alltså, just med begrepp och förståelse, och kanske sammanfatta, är ju ganska 

svårigheter, eller det är väl där många kan visa att det är svårt att förstå och det handlar väl också 

om att kanske ta ett bildstöd, jobba med tankekarta, att de hittar skrivverktyg som gör att de får 

in texten, att de börjar, ja men jag brukar ha en linje och att de får tänka på vad handlade texten 

om i början och i mitten och i slutet. Att de försöker själva och bygga upp vad texten handlade 

om för oftast för dem som har ganska tufft med läsningen orkar ju inte läsa om texten utan när 

de har bearbetat den en gång så känner de sig ganska färdiga med texten och då har jag lärt dem 

som strategi att man kan skriva eller måla en bild på sidan, om man får skriva i texten, om den är 

på något papper eller så, att de kan göra små noteringar medans de läser också som kan hjälpa 
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dem som minne. Sen handlar det väl om att ta hjälp av kompis också som kan hjälpa en framåt, 

att man pratar om texten. Vi jobbar lite i det här EPA; man tar först själv och sen i par och sen 

jobbar vi med text tillsammans fast det gör vi inte alltid men det är en strategi som hjälper 

framåt med sammanfattningar.  

Citatet visar att det som kan vara svårt för elever i läsförståelsesvårigheter är begrepp och 

förståelse och kanske sammanfatta. Det är inom dessa områden många visar att det kan vara 

svårt att förstå. Läraren underlättar för eleverna då de ska sammanfatta genom att nyttja 

bildstöd, tankekarta och en linje som de använder för att dela upp vad som hände i början, 

mitten och slutet av texten. Hon försöker med hjälp av detta få eleverna att själva bygga upp 

vad texten handlade om. Elever som har det ganska tufft med läsningen orkar inte läsa om den 

utan känner sig ganska färdiga då de bearbetat den en gång och därför har läraren gett dem 

som strategi att man kan skriva eller måla en bild på sidan; att de kan göra små noteringar 

medan de läser som kan hjälpa dem att minnas vad texten handlar om. Hon pratar också om 

att ta hjälp av en kompis och att ibland arbeta enligt ”EPA”: först ensam, sedan i par och 

tillslut alla tillsammans” för att det är en strategi som hjälper eleverna framåt när det gäller 

sammanfattningar. 

Analysen av det empiriska materialet visar att det är viktigt att elever i läsförståelsesvårigheter 

får olika strategier presenterade för sig då det gäller att göra sammanfattningar. Analysen 

visar även att det är viktigt att ha en förståelse för att elever i läsförståelsesvårigheter tycker 

att det är krävande att läsa texten flera gånger och att det behöver konkret stöd i, som citatet 

ovan visar, att sammanfatta det viktigaste. Stödet kan bestå i olika strategier som till exempel 

bildstöd och tankekartor men också stöd från en eller flera kamrater genom till exempel 

arbetsgången i” EPA”. 

Det är viktigt att träna på att sammanfatta tillsammans och bilden av en cowboy som kastar ut 

sitt lasso för att fånga in det viktigaste blir en tydlig symbol för vad det är man gör när 

sammanfattar.  

L4: Den är jätteviktig att göra tillsammans. Att kasta lassot tillbaka i tiden eller vad vi lärde oss 

senast eller vad det handlade om senast. Den är jätteviktig och där tar jag alltid ett avstamp bara 

för att känna att alla är med. När man har varit sjuk eller ledig då har man ju missat det som vi 

har kört förut så det är alltid en sammanfattning och jag använder just att cowboyens sätt att 

tänka tillbaka. Det gör jag alltid oavsett vad det är för någonting jag håller på med. Skulle jag gå 

in och vicka på matte så kör jag ni vet kasta lasso tillbaka; vad var det vi lärde och vad jobbade 

vi med sist? Ok, då ser vi, då är det dags att ta nästa steg; vad ska vi lära oss idag? Så den hjälper 
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ju de elever som har svårigheter otroligt mycket. Ett utmärkt sätt att få alla tillbaka och jag gillar 

sättet att tänka och förbereda vad som komma skall. 

I citatet poängterar läraren vikten av att man sammanfattar tillsammans. Det blir ett sätt för 

läraren att observera om alla är med och om man varit sjuk eller ledig blir sammanfattningen 

som man gör tillsammans i klassen ett sätt att ta igen det man gått miste om. Läraren använder 

strategin att sammanfatta oavsett ämne; om han vikarierar i matematik sammanfattar han 

tillsammans med eleverna för att ringa in vad de arbetade med sist för att sedan gå över till att 

tala om vad de ska lära sig idag. Han anser att strategin att sammanfatta underlättar mycket 

för elever i svårigheter genom att man med dess hjälp gör en återblick och sedan kan övergå 

till ett samtal om vad som ska ske fortsättningsvis. komma.  

Analysen av det empiriska materialet visar att elever i läsförståelsesvårigheter gagnas av att 

man arbetar med läsförståelsestrategierna gemensamt och det gäller inte minst strategin att 

sammanfatta, som dessa elever upplever som svår. Genom gemensamma sammanfattningar i 

klassrummet kan elever i läsförståelsesvårigheter lära sig av sina kamrater. både. Genom 

gemensamma sammanfattningar i klassrummet kan även läraren få en uppfattning om vilka 

elever som har svårt respektive lätt för att tillämpa strategin. 

Elever i läsförståelsesvårigheter behöver stöd i att välja ut det som ska finnas med i 

sammanfattningen då det är vanligt att den blir väldigt kortfattad annars. 

L5: Väldigt kortfattat skulle jag säga, att de, det blir någon mening, väldigt, väldigt kort (hur elever i 

läsförståelsesvårigheter sammanfattar, min anm.) Där har jag jobbat nu den senaste tiden mycket med 

att för att möta i det och utveckla därifrån: ”Vilken mening skulle bäst sammanfatta?” ”Så att det inte 

blir vilken mening som helst utan om du får välja en mening, vilken blir den?” Sen utifrån det bygga på 

att ta flera meningar. 

 

Citatet visar att elever i läsförståelsesvårigheter sammanfattar mycket kortfattat med till 

exempel någon mening. Läraren har den senaste tiden arbetat med att försöka möta eleven i 

det och utveckla därifrån genom att försöka få eleven att identifiera vilken mening i texten 

som bäst kan sammanfatta och utifrån den sedan bygga fler meningar. 

Analysen av det empiriska materialet visar att läraren behöver ta sig tid att inte bara 

gemensamt i klassen instruera i hur man sammanfattar, utan också enskilt sitta ner med elever 

i läsförståelsesvårigheter och föra en dialog med dem om vad som är viktigast i texten och 

varför.  
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5.3 Gruppens betydelse 
 

Temat beskriver att lärare betonar gruppens betydelse för elever i läsförståelsesvårigheter vid 

tillämpandet av RT-modellen. I temat har det framkommit tre underteman som jag valt att 

benämna att förutspå tillsammans, att våga vara sig själv tillsammans med andra och lärares 

arbetssätt med grupper. I tidigare teman har till exempel vikten av att träna på att 

sammanfatta tillsammans framkommit. 

Analysen av det empiriska materialet visar att elever i läsförståelsesvårigheter tillsammans 

med elever i god läsförståelse, med framgång kan ha ett samarbete kring läsförståelsen och 

förutspå	vad en text kan komma att handla om.  

L1: Sen är det väl ofta så, min erfarenhet är  i alla fall, att de barn som inte kan förutspå så 

mycket, de har kanske inte så mycket fantasi, kanske inte har så mycket erfarenheter av saker. 

Om man jämför med de duktiga de kanske pratar mycket hemma, man har diskuterat, man har 

läst böcker, man har vuxit upp med sagor medans de andra har en ganska liten del.  Men gör 

man det gemensamt så kan man ju se att man har lite samma spår (…) Då tänker jag att har man 

inte själv fantasin när man gör det gemensamt då kanske man börjar förstå att här finns inget rätt 

här är bara idéer.  

Citatet visar att lärarens erfarenhet är att barn kan ha svårt att förutspå på grund av att de 

kanske inte har så mycket fantasi och erfarenheter av saker.  De barn som pratar mycket 

hemma, man diskuterar, läser böcker och har vuxit upp med sagor, har lättare för att förutspå. 

De elever som har svårt för att förutspå kanske inte har den bakgrunden och uppväxtmiljön 

men om de förutspår tillsammans med elever med andra förutsättningar än de själva, kan de 

börja förstå att här finns inget rätt utan att det handlar om idéer.  

I analysen framkommer att elever i läsförståelsesvårigheter på grund av liten läserfarenhet och 

kanske liten erfarenhet av olika saker i allmänhet, kan uppleva strategin att förutspå som svår. 

De kan då ingå i en grupp med elever som har en rikare erfarenhet på dessa områden lära sig 

av deras sätt att tänka och resonera. De kan också få upp ögonen för att det handlar om att 

fantisera om vad boken kan tänkas handla om, inte att presentera rätt svar. 

Eleverna lär sig mycket genom att tänka och resonera kring texter tillsammas i grupper. 

L2:” Vad konstigt, vad menar de egentligen? Hur tror du att de menar och vad tror du att du kommer att 

få läsa? ”Och det handlar också om en träning och att man delger varandra för oftast så är de ju alltså så 

bra på att hjälpa varandra och sitta i grupper och förutspå och tänka tillsammans. Du tror och det jag 
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tror; inget behöver vara rätt där och det tror jag också är ganska skönt för alla, både de som har svårt 

och de som är goda läsare, att man kan samlas kring samma frågor. 

Citatet visar att eleverna indelade i grupper kan diskutera vad som står i texten, vad det 

betyder och vad man tror kommer att hända. Detta är något att träna på. Man ska delge 

varandra för oftast är eleverna bra på att sitta i grupper och förutspå och tänka tillsammans. 

De får då resonera om vad de har för olika tankar och att inget är rätt eller fel. Läraren tror att 

det kan vara en skön känsla både för goda läsare och för de som har det svårt med läsningen, 

att upptäcka att man kan samlas kring samma frågor.  

Analysen av det empiriska materialet visar att det inte bara behöver vara en fördel för elever i 

läsförståelsesvårigheter att ingå i en heterogen grupp och där tillämpa läsförståelsestrategierna 

i RT-modellen. Eleverna har mycket att lära varandra och de som har kommit längre i sin 

läsförståelse utvecklas genom att förklara för dem som inte kommit lika långt. 

En förutsättning för att RT-modellen ska fungera i mindre gruppsammansättningar är att man 
blir placerad i en grupp där man kan våga vara sig själv tillsammans med andra. 

L6: Gruppen är en väldigt viktig grej; hur vi sätter ihop grupper och att man ingen ska känna att 

det här vågar jag inte säga, det här vill jag inte visa att jag inte kan, inte förstår. Så det är viktigt 

hur vi sätter ihop gruppen. 

Citatet visar att gruppsammansättningen är mycket viktig. Ingen ska behöva känna att det är 
något den inte vågar säga eller visa att den inte kan eller förstår. 

Av analysen framgår att pedagogerna har ett ansvar för att sätta samman grupper där eleverna 
vågar vara sig själva och där alla vågar komma till tals.  

Lärares arbetssätt med grupper är av stor betydelse vid tillämpandet av RT-modellen. För att 
grupperna ska fungera väl är det viktigt att som lärare ha kunskap om grupprocesser och att 
ibland göra gruppstärkande övningar. 

L4: Vi jobbar mycket med grupperna att allt inte måste bedömas och att de får jobba med lite så 

här humbuguppgifter och tänka knasigt ibland tillsammans för att jobba in just samarbetet. För 

då får vi ju mycket mer väl fungerande arbetsgrupper sen. Det är ju viktigt när man ska titta på 

texter och diskutera. Man måste kunna acceptera att man är olika och att man har olika roller 

ibland får du ta steget tillbaka och ibland får du hålla i det och det vet vi kan ta tid. Men alla ska 

bidra. 

Citatet visar att man arbetar mycket med grupperna och att eleverna ibland får uppgifter som 

syftar till att stärka samarbetet och inte till att bedöma kunskaperna. Anledningen till detta är 

att man sedan får mycket mer väl fungerande arbetsgrupper, vilket är viktigt när man ska titta 

på texter och diskutera. Det är viktigt att acceptera att man är olika och har olika roller. Ibland 
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behöver eleverna lära sig att ta steget tillbaka, och ibland ska de hålla i diskussionen.  Det kan 

ta tid att lära sig det och kräver uthållighet. Alla i gruppen ska bidra. 

I analysen blir det tydligt att en förutsättning för att strategierna i RT-modellen ska fungera 

väl i mindre grupper av elever är att det finns en trygghet i den lilla gruppen och att alla 

bidrar på ett konstruktivt sätt. Detta är något som går att träna på genom till exempel 

gruppstärkande övningar som syftar till att öva samarbete.  

Det är viktigt att eleverna får prova att ha olika roller i gruppen. 

L3: Sen har vi även ett koncept här på X-skolan att vi har en som är sekreterare, en som leder 

det, en som tar tiden och en som är språkrör. Det turas de, de får ju aldrig vara samma, så det 

kan ju faktiskt vara att nån  med lässvårigheter är den som skriver eller att det är nån med 

läsförståelsesvårigheter som är den som är ordförande och håller i gruppen. 

Citatet visar att skolan i fråga har ett koncept som bygger på att man i grupparbeten har en 

sekreterare, en tidtagare, en ordförande och ett språkrör. Eftersom man byter roller innebär det 

att det ibland är någon i lässvårigheter som är sekreterare eller någon i läsförståelsesvårigheter 

som är ordförande. 

Analysen av det empiriska materialet visar att en trygg grupp är en förutsättning för att det 

ska fungera för en elev i läsförståelsesvårigheter att till exempel inneha rollen som ordförande 

eller språkrör. 

5.4 En modell för alla elever 
 

Temat beskriver att RT-modellen är en modell för alla elever, för såväl de som är i 

läsförståelsesvårigheter som de som inte är i läsförståelsesvårigheter. I temat beskrivs hur 

modellen används för elever med olika förmågenivå. Två underteman har utformats som jag 

valt att kalla stödstrukturer och delaktighet. 

Lärarna beskriver att de arbetar på liknande sätt med RT-modellen för elever i 

läsförståelsesvårigheter och med dem som inte är i läsförståelsesvårigheter. Det man som 

pedagog behöver tänka på då det gäller elever i läsförståelsesvårigheter är att vara mer 

närvarande som vuxen i de grupper där de ingår och förse med stödstrukturer. 

L6: Jag tror på det här med scaffolding , byggnadsställningarna, jag tycker att det är ett bra ord. 

Och de kanske behöver mer (elever i läsförståelsesvårigheter, min anm.) för att våga pröva sig 

framåt och känna sig lite stärkta och trygga i det. Det är jätteviktigt i deras trygghet så att man 

inte lämnar ut dem. 
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Citatet visat att elever i läsförståelsesvårigheter kanske behöver mer scaffolding, mer av 

”byggandsställningarna”, än andra, för att våga pröva sig framåt och känna sig stärkta och 

trygga i det. Det är mycket viktigt i deras trygghet så att de inte blir utelämnade.  

Elever i läsförståelsesvårigheter är i behov av stödstrukturer för att känna sig trygga i att de 

har något att hänga upp läsningen på. Även elever som inte är i dessa svårigheter gynnas av 

dessa stödstrukturer som kan hjälpa dem att utvecklas mot ännu bättre läsförståelse. 

Lärarna berättar att de använder RT-modellen med alla elever och då det gäller elever som 

inte är i läsförståelsesvårigheter kan det handla om att med hjälp av strategierna i modellen 

utveckla deras tänkande ytterligare genom att till exempel ställa följdfrågor. 

L6: Ja, jag använder den med alla (RT-modellen, min anm.).  (…) I så fall skulle jag vilja säga att jag 

kanske lägger till, alltså frågor som utvecklar deras tänkande. Så skulle jag vilja säga. Så att jag tycker 

att man kan hela tiden:” Hur menar du då?” Om vi tar kanske cowboyen kan ju vara någonting. ”Om du 

har sammanfattat, dragit ihop, vad drar du för slutsats av det? ” ” Skulle det kunna vara på ett annat 

sätt?” ”Om det hände det här istället hur skulle det då vara?”  Så jag ger utvecklande frågor. Så skulle 

jag vilja säga att man gör.  

Citatet visar att läraren använder modellen med alla elever. Det hon i så fall gör annorlunda 

med elever som inte är i läsförståelsesvårigheter är att hon lägger till frågor som utvecklar 

deras tänkande. 

Analysen av det empiriska materialet visar att stödstrukturer i RT-modellen kan användas för 

alla elever men på olika sätt, beroende på om de är i läsförståelsesvårigheter eller inte. För 

elever som är i läsförståelsesvårigheter handlar det om att med strategiernas hjälp ta till sig 

textens innebörd på en mer grundläggande nivå och för elever som inte är i dessa svårigheter 

att utveckla sitt tänkande och sin reflektion kring texter ytterligare.  

Det som framkommer i lärarnas beskrivningar av tillämpningen av RT-modellen är att den 

skapar delaktighet genom dialog. Både dialog mellan elever och mellan lärare och elever, står 

i	fokus och alla görs därmed delaktiga i läsförståelsen.  

L4: Men man kan ju alltid ställa frågan: ”Hur skulle du göra?”  ”Hur skulle du känna det?” Om 

man nu pratar skönlitteratur till exempel då tycker jag nog att det är lättare. Men så när vi jobbar 

med so:n så kan de ändå få en fundering och då kan det vara kring sakerna i historia, eller: 

”Fanns Sverige då?” ”Vad hade vi för kung?” Att de kan fundera på sådana saker och då jobbar 

vi ju efter det och ingen fråga är för dum och det gäller ju att lyfta de frågorna även om jag inte 

tycker att det riktigt hör till det som diskuteras så får man inte glömma bort det så att de får en 

känsla av sammanhang. Att de frågorna också är viktiga. 
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Läraren förklarar i citatet att man kan ställa frågor till eleverna om hur de själva skulle göra 

och tänka i olika situationer. Han tycker att det är lättare för eleverna att ställa frågor till 

skönlitterära texter men även då de arbetar i de samhällsorienterade ämnena kan eleverna få 

en fundering kring något i historia; exempelvis om Sverige fanns vid den tiden och vad vi 

hade för kung. Läraren negligerar inte elevernas frågor även om de inte precis handlar om det 

som man arbetar med för tillfället. Det är viktigt att inte glömma bort frågorna så att eleverna 

får en känsla av sammanhang. Elevernas frågor är inte dumma eller oviktiga.  

Analysen av det empiriska materialet visar att eleverna görs delaktiga genom att deras frågor 

tas på allvar och påverkar interaktionen i klassrummet. 

Eleverna görs bland annat delaktiga i strategin att ställa frågor, som kan upplevas som svår att 

tillämpa för elever i läsförståelsesvårigheter, och som är viktig att som lärare demonstrera och 

exemplifiera. 

L1: Jag tänker att man gör det gemensamt rätt så många gånger. Att man ställer frågor till texten 

till klassen och varför ställer man den frågan? Vart kan du hitta svaret? Att man gör frågor till 

varandra. Att man delar upp lite som man gör i matematik att du skriver tre tal som du själv kan 

svara på så ska du ge till kompisen och det kan man göra även i svenska då kanske man märker: 

”Jaha, han ställer den frågan .”Och att man inte är rädd för att ta den som är väldigt duktig mot 

den som är svag. För då får den svaga jobba lite och kanske får förklara varför gjorde jag den här 

frågan? Varför var mina frågor svårare än dina? Vad kan du göra för frågor nästa gång? 

Citatet visar att de tillämpar strategin att ställa frågor gemensamt rätt så många gånger och att 

man tillsammans i klassen diskuterar varför man ställer en specifik fråga och diskuterar var 

man kan hitta svaret. Eleverna gör också frågor till varandra. Man delar upp lite som i 

matematiken där man skriver tre tal som man själv kan svara på till kompisen. Man kan göra 

liknande även i svenska och märker då vilka frågor kamraten ställer. Man ska inte vara rädd 

för att sätta samman elever med olika förmågenivåer för då får den som är i svårigheter 

anstränga sig lite och kanske förklara varför den gjorde en viss fråga. Den som inte är i 

svårigheter får kanske fråga kamraten varför hens frågor är svårare och vad kamraten kan 

göra för frågor nästa gång? 

Analysen visar att det finns många sätt att göra eleverna delaktiga då det handlar om att 

ställa frågor och att både den elev som är i läsförståelsesvårigheter och den som inte är det, 

lär sig att resonera och reflektera genom sitt samarbete. 
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5.5 Resultatsammanfattning 
 

Resultatet visar att RT-modellen ger en struktur för lärare och elever.  Svensklärarna 

understryker vikten av att man har ett gemensamt arbete med läsförståelsestrategier på såväl 

grupp- som skolnivå. RT-modellen underlättar läsförståelsen för elever i allmänhet och för 

elever i läsförståelsesvårigheter i synnerhet, genom att man med strategiernas hjälp kan bryta 

ner läsförståelsen i mindre bitar och tala om hur man läser.  Lärarna beskriver att svårigheter 

med ord och begrepp är ett bekymmer för elever i läsförståelsesvårigheter. Lärarna redogör 

för att strategin att reda ut oklarheter därför är mycket lämplig för dessa elever och att den 

tillämpas i dialog med eleverna. Dialogen är viktig för att lärarna ska komma till insikt om 

vilka ord det är som eleverna inte kan. Lärarna tillvarartar på olika vis elevernas idéer och 

förslag om hur man kan förstå betydelsen av nya ord men förser dem också med strategier för 

detta, som att till exempel läsa med pennan, dela upp ordet i mindre bitar och försöka förstå 

ordet utifrån dess kontext. Arbetet med ord och begrepp utvecklar eleverna till mer aktiva 

läsare som i sin tur genererar bättre läsförståelse.  Läraren fyller en viktig funktion genom att 

skapa ett klimat i gruppen där man vågar ställa frågor och visa att man inte kan. Betydelsen 

av att lära sig sammanfatta kan inte överskattas. Det är en strategi som elever i 

läsförståelsesvårigheter upplever som svår men som de har stor nytta av att kunna använda i 

många olika sammanhang. Det är därför viktigt att de får både instruktioner i och strategier 

för att lära sig sammanfatta det de läst.  

Lärarna betonar gruppens betydelse för elever i läsförståelsesvårigheter vid tillämpandet av 

RT-modellen, eftersom de i gruppen får stöd och goda exempel från elever som inte är i 

läsförståelsesvårigheter. Analysen visar även att elever som inte är i läsförståelsesvårigheter 

kan tycka att det är skönt alla elever utgår från samma strategier och samarbetar med 

varandra. En förutsättning för att arbetet med läsförståelsestrategier i den lilla gruppen ska 

fungera väl är att grupperna är sammansatta på ett sådant sätt att eleverna upplever att man 

kan våga vara sig själv tillsammans med andra. Lärares arbetssätt med grupper är därför av 

stor betydelse vid tillämpandet av RT-modellen. 

Sammanfattningsvis är RT-modellen en modell för alla och genom de stödstrukturer som 

modellen innehåller kan både elever i läsförståelsesvårigheter och elever som inte är i 

läsförståelsesvårigheter utveckla sina förmågor. Strategierna i RT-modellen gör eleverna 

delaktiga i sitt eget lärande genom dialogen kring läsförståelsen elever emellan och genom 

dialogen mellan lärare och elev.  
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6. Diskussion 
 

I följande avsnitt gör jag en kritisk reflektion utifrån syfte, teori, ansats och val av metod. 

Studiens tillförlitlighet och trovärdighet diskuteras och förslag på fortsatt forskning ges. Jag 

inleder med en metoddiskussion.  Diskussionen utgår från studiens forskningsfrågor:  

- Hur beskriver lärare i svenska RT i klassrummet för elever i läsförståelsesvårigheter? 

- Hur arbetar lärare i svenska med RT i klassrummet med de elever som är i 

läsförståelsesvårigheter?  

- Vilken betydelse upplever lärare i svenska att strategierna i RT-modellen har för 

läsförståelsen hos elever i läsförståelsesvårigheter? 

6.1 Metoddiskussion 
 

Studiens syfte valdes utifrån en vetskap om att svenska elevers läsförståelseförmåga generellt 

sett sjunkit under senare år (www.oecd.org).  RT-modellen har visat sig innehålla flera 

element som främjar läsförståelsen och forskningen visar att modellen med framgång kan 

användas för elever i läsförståelsesvårigheter (Palinscar & Brown, 1984; Elbro, 2004; Bråten, 

2008). Jag var dels intresserad av att ta reda på hur svensklärare arbetar med modellen för 

elever i läsförståelsesvårigheter, dels nyfiken på vilken betydelse de ansåg att modellen har 

för elever i läsförståelsesvårigheter. Min avsikt var att utöka min egen kunskap på området; 

att få både metodisk och didaktisk input till min egen yrkespraktik, men också att kunna dela 

studiens resultat med andra lärare med målsättningen att öka läsförståelsen hos elever i 

läsförståelsesvårigheter. 

För att samla in lärarnas tankar om och reflektioner kring RT- modellen valdes intervju som 

metod. Då jag ville ha möjlighet att ställa följdfrågor men ändå behövde ha en intervjuguide 

med frågor som kunde ställas till alla respondenter för att underlätta analysen, valde jag att 

göra en semistrukturerad intervju (se bilaga 1). Utmärkande för semistrukturerade intervjuer 

är den generellt hållna intervjuguiden (Bryman, 2014). Min uppfattning är att jag med hjälp 

av de semistrukturerade intervjuerna fick svar mina forskningsfrågor. Jag blev inspirerad av 

lärarnas tankar, reflektioner och praktiska exempel på hur de arbetar med RT-modellen för 

elever i läsförståelsesvårigheter. 

Andra datainsamlingsmetoder som enkäter och observationer hade varit möjliga att använda i 

studien.  Då enkäter mestadels används i kvantitativa studier valdes det bort. Deltagande 
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observationer såsom de beskrivs hos Hammar Chiriac och Einarsson (2013) hade varit 

möjliga som utgångspunkt, då jag med dessa som underlag kunde ha genomfört mina 

intervjuer med svensklärarna i fråga. I sådana fall hade jag kunnat delta på RT-lektioner och 

observerat hur lärarna arbetat med modellen för elever i läsförståelsesvårigheter och sedan 

formulerat frågor utifrån observationerna. Min bedömning var dock att den tid jag hade till 

förfogande för studien var mer passande för att använda sig av enbart intervjuer av 

svensklärare på olika skolor. För att utföra observationer i klasser med elever under 15 års 

ålder krävs även vårdnadshavares tillåtelse (Vetenskapsrådet, 2010) och det fanns en farhåga 

att det skulle vara en tidsödande process att erhålla detta från sex elevgrupper.  

Den tematiska metodansatsen är lämplig då det handlar om att identifiera, analysera och 

rapportera mönster och teman utifrån den beskrivna empirin och den är även flexibel i sitt 

upplägg (Braun & Clarke, 2006). Med tanke på att jag använde mig av intervju som metod 

med avsikten att tolka svensklärarnas upplevelser hade flera metodansatser kunnat vara 

möjliga. Som jag nämnt i kapitel 4 (se 4.5 Bearbetning och analys av det empiriska 

materialet) bär min undersökning spår av hermeneutik eftersom jag tolkar upplevelser, men 

jag valde ändå att göra en tematisk analys eftersom metoden att söka efter huvud- och 

underteman och finna variationer i dessa, var ett strukturerat sätt för mig att få fram så mycket 

som möjligt ur empirin som sedan kunde analyseras. Även Grounded Theory (Thornberg & 

Forslund Frykedal, 2015 ) eller fenomenografi (Szlarsky, 2015) hade kunnat nyttjas som 

metodansats men då dessa ansatser är teoribunda, föreföll det mindre komplicerat och mer 

genomförbart för mig att under den tid vi hade till förfogande för arbetet,  genomföra en 

tematisk analys, vilken enligt  Braun & Clarke ( 2006) inte är knuten till någon teori. 

Tematisk analys visade sig vara användbar i min studie. Tillvägagångssättet att hitta teman 

och variationer inom dessa som kunde besvara mina forskningsfrågor, fungerade väl. Min 

ambition har varit att lyssna med ett öppet sinne, vilket är en rekommendation då man 

använder sig av tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) till lärarnas berättelser. I analys- och 

tolkningsfasen var det sedan mycket intressant att finna kopplingar mellan tidigare forskning 

och min empiri. Aronson (1994) beskriver att då intervjuarens upptäckter kan vävas samman 

med det som sägs i litteraturen kan en värdefull beskrivning ta form. 
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6.2 RT i klassrummet för elever i läsförståelsesvårigheter 
 

Här följer nu en diskussion utifrån de resultat jag kommit fram till genom intervjuerna och 

detta speglas i de teorier som jag tidigare beskrivit (se kapitel 3). I det första avsnittet 

diskuteras studiens första och andra fråga, nämligen hur svensklärarna beskriver och arbetar 

med RT i klassrummet för elever i läsförståelsesvårigheter.  

Svensklärarna i min studie beskriver att de anser RT ger en struktur för läsförståelse som är 

till nytta för både elever och lärare. De beskriver att de använder modellen för alla elever och 

att de i grupperna blandar elever med olika förmågenivåer. Min reflektion är att de använder 

modellen på ett inkluderande vis, vilket är grundtanken med RT-modellen (Palinscar & 

Brown, 1984; Mac Allum, 2014).   

Svensklärarna beskriver att de med RT-modellens hjälp bryter ner läsförståelsen i mindre 

bitar och att elever i läsförståelsesvårigheter tack vare strategierna får något att hänga upp 

läsningen på samtidigt som de som är goda läsare kan vidareutveckla sin läsförståelse. I det 

centrala innehållet i svenska och svenska som andraspråk för såväl 1-3 som 4-6 och 7-9, 

anges att eleverna ska utveckla lässtrategier för att förstå och tolka texter (Lgr 11). 

Användandet av lässtrategier finns även med i kunskapskraven för årskurs 6 och 9 (ibid). 

Arbete med lässtrategier är därmed ingenting som svensklärare kan välja bort i 

undervisningen. Forskning har visat att de elever som har svårt för att lära har haft störst nytta 

av strategianvändningen i RT-modellen (Palinscar & Brown, 1984; Andreassen, 2008).   

Svensklärarna beskriver att användandet av RT leder till samtal om hur man läser. Modellen 

utvecklades för att utveckla och övervaka den egna läsförståelsen (Andreassen, 2008). Elever 

i läsförståelsesvårigheter kan ha en begränsad metakognitiv förmåga med vars hjälp de aktivt 

kan fundera på vad man gör före, under och efter läsningen för att förstå texten (Høien & 

Lundberg, 2013; Westlund, 2014) och RT-modellen erbjuder, enligt mina resultat och min 

egen erfarenhet, en struktur för dessa elever som kan underlätta för dem och för deras lärare. 

Svensklärarna i min studie använder RT-modellen för alla elever men då det gäller elever i 

läsförståelsesvårigheter handlar det om att ge mer stöd i tillämpandet av strategierna. Lärarna 

beskriver ett arbetssätt som stämmer in på beskrivningen av scaffolding, vilket också i den 

litteratur jag läst benämns stödstruktur eller stöttande (Dysthe, 1996; Andreassen, 2008).  I 

reciprok undervisning handlar scaffolding om att en vuxen eller ett mer kompetent barn ger 

stöd och visar acceptans men också är kritisk och frågande för att utveckla barnets förmåga att 
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använda strategierna mer effektivt och målmedvetet (Andreassen, 2008). Svensklärarna 

beskriver att elever i läsförståelsesvårigheter har ett behov av att läraren finns till hands och 

förser med mer feedback och handledning än vad som är fallet då det är elever som inte är 

svårigheter och som tillämpar strategierna mer automatiskt.  

Det är enligt svensklärarna inte bara läraren som kan vara stöttande för eleven i 

läsförståelsesvårigheter vid tillämpandet av RT-modellen, utan även det mer kompetenta 

barnet, vilket är en föreställning som bygger på Vygotskijs och Bruners uppfattning om att 

barn lär genom interaktion (Andreassen, 2008). För att elever som inte är i 

läsförståelsesvårigheter ska kunna stödja dem som är i dessa svårigheter, är det enligt 

svensklärarna viktigt att ha väl fungerade grupper. Det ska vara grupper där eleverna vågar 

vara sig själva; vågar visa att de inte kan eller förstår, och för att kunna åstadkomma detta 

behöver läraren ha kunskaper om grupprocesser. Lärare 4 berättar att han ibland låter eleverna 

göra ”humbuguppgifter” vars syfte inte är att bedöma kunskaper utan stärka 

sammanhållningen i gruppen och medvetandgöra rollerna. Det tilltalar mig eftersom det är 

viktigt att ge eleverna en förståelse för hur alla kan bidra i en grupp och att det är en grund för 

goda läsförståelsediskussioner. Klassrumsobservationer har visat att elever i årskurs tre till 

sex i början saknar grundläggande färdigheter för samarbete i grupp och att detta är något man 

behöver träna på för att kunna genomföra reciprok undervisning på ett bra sätt (ibid).  

Svensklärarna i min studie arbetar med RT-modellen i klassrummet genom att själva först 

modellera strategierna för alla elever och låter sedan eleverna tillämpa modellen på de texter 

de läser. Det som framkommit i lärarnas utsagor är vikten av att ha gemensamma 

genomgångar av strategierna med exemplifieringar av hur dessa kan användas, istället för att 

överlåta till eleverna själva att omsätta strategierna i praktiken. De berättar att det är särskilt 

viktigt att ge tydliga instruktioner till elever i läsförståelsesvårigheter då det gäller strategierna 

(se avsnittet ovan). Svensklärarnas beskrivning överensstämmer med den forskning som 

gjorts om RT kopplat till lärarens modellering. Då läraren ger tydliga instruktioner och 

exemplifieringar av strategierna och förser dem med coaching, beröm och feedback, 

avspeglas detta på ett positivt sätt i elevernas dialoger kring texten och omvänt; då lärarens 

insats brister inom något av dessa områden, får det negativa konsekvenser för elevernas 

dialog kring texter (King & Johnson, 1998). Även för studenter på universitetet, är lärarens 

modellering vid tillämpandet av RT-modellen central (Yang, 2010). RT-modellen ska inte 

användas slentrianmässigt utan för en god läsförståelseundervisning krävs att läraren är 

flexibel och lyhörd (Wiklund, 2012). Enligt min uppfattning kan lärarens flexibilitet och 
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lyhördhet till exempel ta sig uttryck dels i att han eller hon kan bilda heterogena grupper där 

elever som är inte är i läsförståelsesvårigheter stöttar dem som är i dessa svårigheter, dels i att 

kunna förklara och demonstrerar strategierna på olika sätt för olika elever och vara särskilt 

närvarande och stöttande för elever i läsförståelsesvårigheter. 

Lundberg (2008) betonar att det är fördelaktigt att tillämpa ett sensomotoriskt arbetssätt vid 

läsning och lärare 2 beskrev att hon ibland till exempel klipper sönder texten i mindre bitar. 

Barnet kan sedan hålla textremsorna i handen och välja ut de viktigaste orden som texten 

byggs upp av och detta är ett sätt att arbeta sensomotoriskt (se 5.2). Svensklärarna beskriver 

även hur det på annat sätt konkret arbetar med lässtrategierna för elever i 

läsförståelsesvårigheter, genom att till exempel lära eleverna att göra noteringar och rita bilder 

medan de läser för att lättare komma ihåg innehållet och läsa om ett stycke flera gånger. Deras 

metodiska tips är värdefulla för mig och andra lärare då det kan ge uppslag och idéer kring 

hur RT-modellen ska tillämpas för elever i läsförståelsesvårigheter.  

En god grund för att arbetet med lässtrategier ska lyckas är enligt svensklärarna att man har 

ett samarbete kring det på både skol- och gruppnivå. Jag skulle även vilja lägga till att det är 

viktigt att ha samarbete kring lässtrategier också på individnivå, vilket man säkerligen också 

har. Med det menar jag att man i kollegiet diskuterar hur man ska arbeta med lässtrategierna 

med en enskild elev och att man delar med sig av framgångsfaktorer eftersom ”läraren ska ta 

hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande (…) och ”i 

samarbete särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd” (Lgr 11, 2011, s. 14, 16). 

6.3 Strategiernas betydelse för elever i läsförståelsesvårigheter 
 

I detta avsnitt diskuteras studiens tredje fråga, nämligen den betydelse som svensklärarna 

upplever att strategierna i RT-modellen har för läsförståelsen hos elever i 

läsförståelsesvårigheter.  

6.3.1 Att förutspå 
 

Det framkommer i intervjuerna att elever i läsförståelsesvårigheter kan ha svårt för att 

fantisera på egen hand. Anledningen till detta kan vara att de inte är uppvuxna med sagor och 

kanske inte har så mycket erfarenheter av saker och ting. Då de är tillsammans i en grupp med 

elever som inte är i läsförståelsesvårigheter kan de lära sig av deras sätt att tänka och resonera 

och inse att det inte handlar om att ha rätt eller fel utan om att fantisera om vad som kommer 
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att hända. Min uppfattning är att eleverna, de som är i läsförståelsesvårigheter och de som inte 

är det, har mycket att lära av varandra och att båda kategorierna kan utveckla sin fantasi 

genom att förutspå tillsammans. 

6.3.2 Att ställa frågor till texten  
 

Elever i läsförståelsesvårigheter kan ha svårt för att ställa frågor till texten och svensklärarna 

betonar än en gång vikten av att gemensamt i klassen demonstrera och exemplifiera strategin. 

Lärare 1 beskriver att hon brukar formulera frågor tillsammans i klassen ganska många gånger 

innan hon sedan låter eleverna konstruera frågor till varandra. Hon rekommenderar även att 

man som lärare låter elever med olika förmågenivå göra frågor till varandra eftersom de då 

tillsammans kan resonera och reflektera kring hur deras frågor konstruerats och att eleven i 

läsförståelsesvårigheter på så sätt kan utmanas. Min syn på lärandet bygger på Vygotskijs 

teori om att eleven kan utvidga sin zpd ( zone of proximal development) om den får uppgifter 

om är precis så svåra att den klarar av dem (Dysthe, 1996). Jag tror att eleven i 

läsförståelsesvårigheter utvecklar sin förmåga att ställa och besvara frågor kopplade till texten 

om den får arbeta tillsammans med en kamrat som inte är i läsförståelsesvårigheter. 

6.3.3 Att reda ut oklarheter 
 

I resultatdelen framkommer att svårigheter med ord och begrepp är ett bekymmer för elever i 

läsförståelsesvårigheter och det ägnas därför stor uppmärksamhet i min resultatdel. 

Svensklärarna beskriver nämligen svårigheter med ord och begrepp som orsaken till att elever 

i läsförståelsesvårigheter även har svårt att ställa frågor till texten och att sammanfatta. Detta 

stämmer väl överens med forskningen; en individs ordförråd är den viktigaste enskilda 

faktorn som man vet om som kan förklara individens språkförståelse (Elbro, 2004). 

Svensklärarna berättar att strategin att reda ut oklarheter är viktig för både för elever i 

läsförståelsesvårigheter och för lärarna. Strategin är bland annat viktig för elever i 

läsförståelsesvårigheter på grund av att det blir konkret för dem att de ska leta efter ord och 

begrepp i texten som de inte förstår. Då dessa ord och begrepp definierats, berättar lärare 3 att 

eleverna får en aha-upplevelse och en annan förståelse för textens innehåll. Wiklund (2012) 

understryker betydelsen av att ständigt, under hela skoltiden, diskutera ord och ords 

betydelser med eleverna.  

Strategin att reda ut oklarheter är även viktig för elever i läsförståelsesvårigheter av den 

anledningen att det blir mer avdramatiserat i klassen att visa att man inte kan ett ord eftersom 
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alla elever ska leta efter för dem nya ord och begrepp. Strategin är slutligen viktig för lärare 

eftersom de med dess hjälp blir medvetna om vilka ord det är som eleverna tycker är svåra.  

Min syn på lärande är socialkonstruktivistisk (se kapitel 4) och jag anser att det är viktigt att 

vi skapar kontexter i skolan där eleverna lär sig i dialog med varandra och med läraren. Detta 

gäller även vid ordinlärning. RT-modellen bekräftar enligt Westlund (2014) Vygotskijs tes 

om att barn som har svårt att interagera med texter kan lära sig att göra det om läraren kan 

synliggöra omedvetna processer genom att explicit undervisa om dessa och därför anser jag 

att det är så viktigt att undervisa om lässtrategier. Svensklärarna ger i resultatdelen många 

exempel på hur man kan ge eleverna strategier med vars hjälp de kan lära sig nya ord (se 

kapitel 5.2 ).  

6.3.4 Att sammanfatta 
 

Elever i läsförståelsesvårigheter brukar göra kortfattade sammanfattningar då de ska göra 

dessa på egen hand och därför försöker svensklärarna på olika sätt träna dem i att göra 

sammanfattningar och ger dem olika stödstrukturer för detta som exempelvis bildstöd, 

tankekarta och en linje för att illustrera vad som hände först, i mitten och på slutet. Lärare 2 

berättar att elever som har det svårt med läsningen inte orkar läsa om texten flera gånger och 

att det därför är viktigt att förse dem med de nämnda stödstrukturerna.  Lärarna poängterar 

dessutom ännu en gång vikten av att eleven i läsförståelsesvårigheter kan få hjälp av en 

kamrat som inte är i dessa svårigheter och att det är viktigt att läraren göra gemensamma 

sammanfattningar av texter med alla elever i klassen. Det blir ytterligare ett tillfälle för elever 

i läsförståelsesvårigheter att lära av sina kamrater som inte är i läsförståelsesvårigheter. 

6.4	Studiens	tillförlitlighet	och	trovärdighet	
 

Studiens tillförlitlighet, där trovärdighet är en beståndsdel, handlar om att säkerställa att 

forskningen utförts enligt gällande regler (Bryman, 2014).  Ett sätt att göra detta är att delge 

respondenterna resultaten av studien eftersom ett sådant tillvägagångssätt ger en möjlighet att 

ta reda på om jag uppfattat dem rätt (ibid). Jag har av tidsmässiga skäl inte gjort detta ännu 

men min ambition är att presentera examensarbetet både för respondenterna och andra lärare, 

då det är slutfört.  

Trovärdigheten i min studie vilar på den teoretiska bakgrunden, tidigare forskning och 

svensklärarnas beskrivningar. Resultaten bekräftar på flera sätt tidigare forskning och det 
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visar på några svensklärares perspektiv på RT-modellen. Jag yttrar mig inte generellt om 

svensklärares uppfattningar av och reflektioner kring RT utan i studien är det några 

svensklärare, som arbetar med modellen, som yttrat sig.  

6.5 Studiens kunskapsbidrag 
 

Studiens resultat kan speglas i PISA-rapporten från 2012 (www.oecd.org) som visar att 

läsförståelsen bland svenska 15-åringar har sjunkit drastiskt under senare år. Genom denna 

studie var min avsikt att sprida kunskap om och inspiration till hur man kan använda RT-

modellen för att öka läsförståelsen hos elever i läsförståelsesvårigheter i en inkluderande 

kontext. Lärare är enligt Lgr 11 (2011) skyldiga att undervisa om lässtrategier i alla årskurser 

och RT är en modell som visat sig framgångsrik för elever i läsförståelsesvårigheter (Palinscar  

& Brown, 1984).  Min studie visar på hur den kan tillämpas och vilken betydelse den har för 

elever i läsförståelsesvårigheter, utifrån några svensklärares perspektiv. 

6.6 Behov av fortsatt forskning 
 

Det skulle vara intressant att göra en studie om hur elever i läsförståelsesvårigheter upplever 

RT-modellen och sedan jämföra skillnader och likheter med de svensklärares perspektiv, som 

framkommer i denna studie.  

Då Palinscar och Browns rapport kom 1984 var dialogen om förståelsestrategier främmande i 

både den amerikanska och nordiska skoltraditionen (Andreassen, 2008) och fortfarande är det 

just dialogen kring texter som tycks svårast att få en bra kvalitet på då man arbetar med RT-

modellen (ibid). Det har enligt Andreassen (ibid) visat sig svårt att få igång en bra dialog då 

läraren ska överlåta till eleverna att ansvara för denna. Här ser jag ett behov av fortsatt 

forskning; vilka faktorer kan ge en god elevledd dialog kring texter inom reciprok 

undervisning? Slater och Horstman (2010) poängterar vikten av att läraren understödjer 

dialogen med mer modellering i de grupper som har svårt att upprätthålla densamma. Det 

skulle vara intressant att fördjupa sig i hur en sådan framgångsrik modellering skulle kunna se 

ut och hur den skulle kunna understödja och elevernas dialog kring texter.  
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7. Avslutning 
 

Det som framkommit i min undersökning är att svensklärarna beskriver att RT-modellen ger 

en struktur som underlättar för alla elever och inte minst för de elever som är i 

läsförståelsesvårigheter. Av svensklärarnas beskrivning framgår att det är en inkluderande 

modell. Min uppfattning är att svensklärarna i studien arbetar med RT utifrån ett relationellt 

perspektiv (Persson, 2010), vilket innebär att man anpassar undervisningen och stoffet till de 

olika förutsättningar som eleverna har. Svensklärarna bildar till exempel grupper där eleverna 

känner sig trygga och vågar vara sig själva eftersom man vet att det påverkar deras förmåga 

att delta i litteraturdiskussioner (se kapitel 5.3). Lärarna verkar se elevens svårigheter som 

relationella, det vill säga möjliga att påverka genom förändringar i omgivningen. Vidare anser 

jag att svensklärarna har ett kommunikativt perspektiv i enlighet med hur detta beskrivs hos 

Sandström (2014) i det att de låter sina klassrum utmärkas av dialogiska samtal då de arbetar 

med RT-modellen (se kapitel 3.6 och 5.4). 

Det har sammanfattningsvis varit mycket intressant att ta del av några svensklärares 

uppfattningar av och reflektioner kring RT och jag avslutar med några ord från en av lärarna i 

studien som berättade att hon i många års tid arbetat med lässtrategier: 

L6: För mig var det en liten aha att det är först i Lgr 11 som det står att vi ska arbeta med 

lässtrategier.   

Min förhoppning är att hennes och andra lärares målmedvetna arbete med lässtrategier 

kommer att bära frukt i form av att fler elever i läsförståelsesvårigheter kan inkluderas i 

dialogen kring texter och därmed utveckla sin förståelse. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 

Inledande frågor: 

Några frågor om hur det är arbetsmässigt just nu, om det är mycket att göra eller om man är 

inne i en lugnare period? Hur många år har informanten i yrket? Hur arbetar ni med läsning på 

skolan? Berätta mer om det! 

Uppföljningsfrågor: 

- Beskriv vilka erfarenheter du har av RT? Följdfrågor. 

- Berätta om hur du arbetar med RT i klassrummet för de elever som är i 

läsförståelsesvårigheter? Med läsförståelsesvårigheter menar jag elever som har 

svårigheter med läsförståelsen och som underlag för den bedömningen finns DLS-

resultat, resultat på nationella prov i årskurs 3 och din egen formativa bedömning.  

Följdfrågor. 

- Arbetar du på ett annat sätt med RT med elever som inte är i läsförståelsesvårigheter? 

Om ja, beskriv hur?  

- Hur skulle du beskriva att modellen fungerar för elever i läsförståelsesvårigheter? 

Följdfrågor. 

- I RT-modellen finns fyra strategier: förutspå, reda ut oklarheter, ställa frågor och 

sammanfatta. Berätta hur var och en av dessa strategier fungerar för elever i 

läsförståelsesvårigheter? 

- Förutspå? 

- Reda ut oklarheter? 

- Ställa frågor? 

- Sammanfatta? 

Kan du utveckla? 
- Vilken strategi tycker du fungerar bäst för elever i läsförståelsesvårigheter och varför? 

- Berätta hur modellen fungerar reciprokt; då elever i läsförståelsesvårigheter ska vara 

samtalsledare?  

- Ytterligare synpunkter? 


